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Krízový plán realizácie krajských kôl a celoštátneho 

finále FVAT 
 

Krajské kolá FVAT 
ZELENÁ FORMA (fyzicky) 

1. Súťažiaci sa registrujú na webe. 

2. Po uzatvorení registrácie dostanú pozvánku e-mailom a inštrukcie (program, hygienické 

opatrenia). 

3. Podujatie sa uskutoční bez účasti verejnosti (len súťažiaci, pedagogický sprievod, komisia, 

organizátori). 

4. Krajský koordinátori zabezpečia dostatočné rozostupy medzi stánkami, dezinfekciu, 

dodržiavanie opatrení, prekrytie nosa a úst rúškom, vetranie priestorov, evidenciu všetkých 

zúčastnených v prezenčnej listine. 

ŽLTÁ FORMA (čiastočne online) 

V prípade obmedzenia počtu osôb v interiéri pod hranicu postupujúcich súťažiacich alebo uzavretia 

priestorov, kde sa má podujatie konať. Len po dohode s krajským koordinátorom (náročnosť 

prípravy a technické zabezpečenie). 

1. Súťažiaci sa registrujú na webe. 

2. Postupujúci súťažiaci dostanú  informácie o konaní online formy. 

3. Krajský koordinátor vytvorí poradie prezentujúcich podľa súťažných kategórií a zaškolí 

súťažiacich k online prezentácii. 

4. Členovia hodnotiacej komisie sa stretnú fyzicky a za dodržania hygienických opatrení budú 

sledovať a diskutovať so súťažiacimi pripojenými cez videohovor podľa harmonogramu. 

5. Po prezentáciách sa členovia hodnotiacej komisie poradia na neverejnom stretnutí. 

6. Predseda hodnotiacej komisie vyhlási výsledky vo forme online vysielania. 

ČERVENÁ FORMA (len online) 

V prípade obmedzenia počtu osôb v interiéri pod hranicu postupujúcich súťažiacich alebo uzavretia 

priestorov, kde sa má podujatie konať. 

1. Súťažiaci sa registrujú na webe. 

2. Po uzatvorení registrácie dostanú e-mailom informácie o elektronickej forme hodnotenia. 

3. Krajská hodnotiaca komisia hodnotí abstrakty projektov a vyberá pridelený počet 

postupujúcich za kraj. 

4. Súťažiaci dostanú stanovisko o postúpení/nepostúpení projektu do celoštátneho finále 

súťaže. 
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Celoštátne kolo FVAT 
ZELENÁ FORMA (fyzicky) 

Je možné organizovať podujatia v interiéri do 250 osôb. 

1. Postupujúci súťažiaci dostanú organizačné pokyny celoštátneho finále súťaže. 

2. Postupujúci súťažiaci z krajských kôl vypĺňajú elektronickú návratku. 

3. Podujatie sa uskutoční v priestoroch PRIF UK v Bratislave. 

4. Organizátor zabezpečí dostatočné rozostupy medzi stánkami, dezinfekciu, dodržiavanie 

opatrení, prekrytie nosa a úst rúškom, evidenciu všetkých zúčastnených a kontaktný tel. 

ŽLTÁ FORMA (čiastočne online) 

V prípade obmedzenia počtu osôb v interiéri pod hranicu postupujúcich súťažiacich alebo uzavretia 

priestorov, kde sa má podujatie konať. 

1. Postupujúci súťažiaci dostanú organizačné pokyny celoštátneho finále súťaže. 

2. Postupujúci súťažiaci z krajských kôl vypĺňajú elektronickú návratku. 

3. Organizátor vytvorí poradie prezentujúcich podľa súťažných kategórií a zaškolí ich k online 

prezentácii. 

4. Členovia hodnotiacej komisie sa stretnú fyzicky v priestoroch PRIF UK v Bratislave a za 

dodržania hygienických opatrení budú sledovať a diskutovať so súťažiacimi pripojenými cez 

videohovor podľa harmonogramu. 

5. Po prezentáciách sa členovia hodnotiacej komisie poradia na neverejnom stretnutí. 

6. Predseda hodnotiacej komisie vyhlási výsledky vo forme online vysielania. 

ČERVENÁ FORMA (len online) 

V prípade zákazu hromadných podujatí v interiéri alebo uzavretia priestorov kde sa má podujatie 

konať. 

1. Postupujúci súťažiaci dostanú organizačné pokyny celoštátneho finále súťaže. 

2. Postupujúci súťažiaci z krajských kôl vypĺňajú elektronickú návratku. 

3. Organizátor vytvorí poradie prezentujúcich podľa súťažných kategórií a zaškolí ich k online 

prezentácii. 

4. Členovia hodnotiacej komisie budú zaškolení do online prostredia a budú sledovať 

a diskutovať so súťažiacimi pripojenými cez videohovor podľa harmonogramu. 

5. Po prezentáciách sa členovia hodnotiacej komisie poradia na neverejnom online stretnutí. 

6. Predseda hodnotiacej komisie vyhlási výsledky vo forme online vysielania. 

Odporúčaný softvér pre zabezpečenie online formy súťaže 
Microsoft Teams – organizátorom krajských kôl AMAVET poskytne zaškolenie a prístup. 

1. https://education.microsoft.com/sk-sk/resource/3665a4a9 

2. http://blog.vzdelavameprebuducnost.sk/office365/teams/ako-zacat-vysielat-online-cez-

microsoft-teams/  

3. https://www.youtube.com/watch?v=eb6mhYd9_as&feature=youtu.be  
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