
SPŠE-PO Cup
Pravidlá súťaže

1. Súťaž je určená pre všetkých študentov školy, ktorí súťažia spolu ako trieda. Cieľom
je podporovať aktivitu študentov.

2. Do SPŠE-PO Cupu študenti nahlasujú všetky aktivity, na ktorých reprezentovali
SPŠE-PO.

3. Postup nahlasovania je nasledovný:
a. Aktivity sa nahlasujú pomocou formulára, každé kolo súťaže sa ráta ako

samostatná aktivita.
b. Formulár sa vypĺňa za tím jedenkrát (v prípade súťažiacich z viacerých tried

sa vypĺňa za každú triedu zvlášť), pri súťaži jednotlivcov vypĺňa každý jeden
účastník.

c. Každá aktivita musí byť podložená linkom na médiá, kde je zverejnená
informácia o danej aktivite (výsledková listina, pravidlá…). Pri neexistujúcej
informácii v médiách alebo pri prípadnej nejasnosti je potrebné uviesť
informáciu o tom, kto bol zodpovedný (prípadne sprevádzajúci) vyučujúci za
danú aktivitu.

d. Do SPŠE-PO Cupu je možné v prípade rozumných argumentov a následnej
diskusie uznať aj aktivitu, ktorá nespĺňa bod 2.

4. Počet bodov za každú aktivitu sa prideľuje podľa bodovacej tabuľky:

Súťažné kolo
Body za
účasť

Body za postup do
daného kola 1. miesto 2. miesto 3. miesto

Školské 20 - 15 10 7

Okresné 50 75 25 15 10

Krajské 125 200 40 25 15

Celoslovenské 275 300 75 45 25

Medzinárodné 380 400 100 75 50

a. Za každého člena tímu dostane trieda príslušný počet bodov.
b. Účastník získava body za účasť v danom kole súťaže.

■ V prípade postupu na vyššie kolo získava body za postup.
■ Ak sa danej súťaže zúčastnia viac ako štyria ľudia z jednej triedy, za

každého ďalšieho je pridelených 95 % bodov z bodov
predchádzajúceho

c. Pri krajskom, celoslovenskom a medzinárodnom kole sa prihliada na počet
súťažiacich:

■ Krajské kolo s počtom účastníkov menej ako 50 => súťažiaci
SPŠE-PO získa 95 % finálnych bodov.

■ Celoslovenské kolo s počtom účastníkov menej ako 75 účastníkov =>
súťažiaci SPŠE-PO získa 90 % finálnych bodov



■ Medzinárodné kolo s počtom účastníkov menej ako 120 účastníkov =>
súťažiaci SPŠE-PO získa  85 % finálnych bodov

d. Vždy je možné získať len celé body, v prípade desatinného čísla sa počet
bodov  zaokrúhľuje vždy smerom nahor.

e. Príklad bodovania: 2 študenti z tej istej triedy boli na krajskom kole Olympiády
z informatiky, kde sa neumiestnili na prvých troch miestach, ale na školskom
a okresnom kole boli na prvom mieste. Za školské kolo dostanú 2x za účasť
po 20 bodov a 2x za 1. miesto po 15 bodov. Za okresné kolo dostanú 2x za
postup po 75 bodov a 2x za 1. miesto po 25 bodov. Za krajské kolo dostanú
2x za postup po 200 bodov. Celkovo získali: 2x(20+15+75+25+200) = 670
bodov.

5. Žiacka školská rada SPŠE v Prešove (ďalej ako “organizátor”) má v prípade sporu
posledné slovo.

6. V prípade nápadov na vylepšenie alebo nejasností píšte na mail:
mazur@spse-po.sk.

Štatút súťaže
Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže SPŠE-PO Cup (ďalej ako „súťaž“).

I. Vyhlasovateľ súťaže
Žiacka školská rada Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove (ďalej ako
„vyhlasovateľ súťaže“).

II. Účel súťaže
Táto súťaž je určená pre všetkých študentov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v
Prešove (ďalej ako “SPŠE-PO”).
Študenti za reprezentáciu školy môžu získať body, ktoré posúvajú triedu v rebríčku.
Triedy súťažia medzi sebou v rámci ročníka, zároveň je vyhodnotený absolútny víťaz - trieda
s najväčším počtom bodov.

III. Lehota súťaže
Do súťaže je možné prihlasovať účasť študentov v súťažiach konaných odo dňa 1.10.2021
od 0:00 (čas sa uvádza v časovej zóne Europe/Bratislava) do dňa 8.5.2022 do 23:59 hod.
Aktivitu študentov v súťažiach je možné nahlásiť v súlade s podmienkami určenými v štatúte
najneskôr do dňa 15.5.2022 do 23:59 hod. vrátane.

IV. Podmienky účasti na súťaži
Súťaže sa automaticky zúčastňuje každá trieda SPŠE-PO (ďalej ako „súťažiaci“).
Zo súťaže je vylúčený ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu
súťaže za účelom získania ceny.
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V. Priebeh súťaže
Každý súťažiaci má možnosť svojou mimoškolskou aktivitou získavať body pre svoju triedu.
Súťažiaci svoju aktivitu nahlasujú pomocou formulára. Následne usporiadateľ overí
pravdivosť zadaných údajov a podľa tabuľky bodovania sčíta body.

Vyhodnocovanie vždy vykonávajú traja študenti Žiackej školskej rady, ktorí musia byť
minimálne z dvoch tried.

VI. Ceny v súťaži, výška cien
Cena pre absolútneho víťaza - najlepšiu triedu v škole, je výhra zážitku pre triedu v hodnote
až 600 €. Zážitok, na ktorý bude využitá výhra, si môže trieda vybrať. Túto výhru môže
využiť víťazná trieda do 30.6.2022.

VII. Oceňovanie súťažiacich
Bude upresnené do 31.2.2022.

Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VIII. Ochrana osobných údajov
Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo
možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade potreby kontaktovať.

IX. Záverečné ustanovenia
Účasťou na súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmto štatútom. Vyhlasovateľ súťaže si
vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak
by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na
webovej stránke školy.

V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu
si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a prípadne zmeniť štatút.

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo
náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

V Prešove dňa 20.10.2021


