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Young Car Mechanic 2023 je súťaž pre študentov Stredných Odborných Škôl, ktorá hodnotí 

odborné a technické znalosti budúcich automechanikov. 

 

Ciele súťaže Young Car Mechanic 2023: 

 

1. Propagovať a rozvíjať význam odborného vzdelávania, zvyšovať popularitu profesie 

automechanika 

2. Propagovať spoluprácu medzi zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami, ako aj 

oboznámiť študentov s najnovšími technológiami a budúcimi potenciálnymi 

zamestnávateľmi 

3. Podporovať výmenu skúseností medzi vzdelávacími inštitúciami a učiteľmi 

4. Podporovať profesiu automechanika a umožniť súťažiacim predviesť nadobudnuté 

znalosti, schopnosti a skúsenosti v nimi zvolenej profesii 

5. Podporovať a prehlbovať spoluprácu medzi spoločnosťou Inter Cars Slovenská 

republika s.r.o. a odborným školstvom 

6. Vytvoriť prepojenie medzi budúcimi profesionálmi a vedúcimi výrobcami 

v automobilovom priemysle 

7. Vytvoriť spoločné zásady organizácie súťaže, hodnotenia schopností a propagácie 

súťaže naprieč krajinami, v ktorých skupina INTER CARS pôsobí 

 

 

Organizátor súťaže Young Car Mechanic 2023: 

 

Spoločnosť Inter Cars Slovenská republika s.r.o. a Inter Cars S.A. Powsińska 64 street, 02-

903 Warszawa a ich sesterské spoločnosti sú hlavnými organizátormi súťaže a/alebo jej 

častí. Európski koordinátori, miestne orgány, vzdelávacie inštitúcie a ďalší zúčastnení 

partneri a spoluorganizátori súťaže a/alebo jej častí. 

 

Skratky a vysvetlivky: 

 

YCM Súťaž Young Car Mechanic 2023 

IF International Finals – Medzinárodné Finále 

NF National Finals – Národné Finále 

YCM ot Organizačný a podporný tím súťaže  

Fáza 1 1. národné kolo – teoretický test 

Fáza 2 2. národné kolo – regionálne kolá 

Fáza 3 Národné finále 

Fáza 4 Medzinárodné finále 
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Postup súťaže: 

 

Súťaž začína na miestnej - národnej, úrovni a je rozdelená na fázy končiace Medzinárodným 

finále súťaže Young Car Mechanic. 

 

Fáza 1: národné kolo – teoretický test 

 

1. Elektronický, prípadne písomný test s  50 – 100 otázkami s viacerými možnosťami 

(jedna, respektíve viacero odpovedí alebo žiadna) 

2. Odporúčaný čas na test je maximálne 1 minúta na 1 otázku 

3. Testovanie musí byť ukončené najneskôr do 1.4.2023 

4. Zúčastnené krajiny sú zodpovedné za organizáciu Fázy 1 a voľbu dátumu a času 

testu 

5. Vo Fáze 1 súťaže sa môžu zúčastniť všetci študenti Stredných Odborných Škôl 

6. Pre účasť sa študent musí registrovať na oficiálnej stránke súťaže Young Car 

Mechanic 2023 www.youngcarmechanic.sk 

 

Spôsob výberu študentov, ktorí postupujú do Fázy 2: regionálnych kôl 

 

Organizátor si vyhradzuje právo na pripustenie do Fázy 2: regionálnych kôl Strednú 

Odbornú Školu a jej študentov na základe nasledovných podmienok: 

1. Minimálne 50% dosiahnutých bodov vo Fáze 1: teoretický test 

2. Minimálne 1 študent za školu 

3. Maximálne 6 študentov za školu 

4. Ďalšia selekcia prebehne: 

a. Na základe dosiahnutého skóre vo Fáze 1: teoretický test 

b. Na základe výsledkov a participácie z minulých ročníkov (zohľadňuje sa počet 

aktívne zapojených študentov z minulých ročníkov, priemerné dosiahnuté 

skóre v teoretickom teste, priemerné dosiahnuté skóre v praktickom teste a 

skóre z Fázy 3: Národného Finále) 

 

Fáza 2: národné kolo – regionálne kolá 

 

1. Elektronický, prípadne písomný test (teória + praktická časť)  s  30 - 50 otázkami 

s viacerými možnosťami (jedna, respektíve viacero odpovedí alebo žiadna) 

2. Odporúčaný čas na test je maximálne 1 minúta na 1 odpoveď 

3. Testovanie by malo byť ukončené najneskôr 30.4.2023 

4. Zúčastnené krajiny sú zodpovedné za organizáciu Fázy 2 a voľbu dátumu a času 

testu 

5. Fáza 2 – regionálne kolo môže prebehnúť aj praktickou formou, pričom organizátor 

informuje Stredné Odborné Školy o podmienkach Fázy 2, čase, mieste 

a predpokladanom priebehu včas vopred  

 

 

 

 

 

http://www.youngcarmechanic.sk/
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Fáza 3: Národné finále 

 

1. Súťaž s praktickými a potenciálne aj teoretickými úlohami určenými výrobcami 

náhradných dielov a technológií, miestnymi zamestnávateľmi a Inter Cars Slovenská 

republika s.r.o. 

2. Všeobecný prehľad úloh a mená – značky – partnerov budú oznámené najneskôr 2 

týždne pred NF 

3. Odporúčaný čas určený na plnenie úloh je 45 minút + 15 minút prestávka medzi 

úlohami 

4. NF bude potrebné dokončiť minimálne 2 týždne pred IF 

5. Zúčastnené krajiny sú zodpovedné za organizáciu Fázy 3: Národné finále  a voľbu 

dátumu a času NF 

6. Minimálne 6 študentov s najlepšími výsledkami vo Fáze 2 súťaže bude pozvaných na 

účasť na NF (štruktúru finalistov je možné upraviť a obmedziť pre jednotlivé 

vzdelávacie inštitúcie) 

7. Každý finalista bude sprevádzaný učiteľom 

 

Fáza 4: Medzinárodné finále 

 

1. Súťaž s praktickými úlohami určenými výrobcami náhradných dielov a technológií, 

miestnymi zamestnávateľmi a INTER CARS 

2. Všeobecný prehľad úloh a mená – značky – partnerov budú oznámené najneskôr 2 

týždne pred IF 

3. Oznámenie o úlohách pred súťažou bude v anglickom jazyku 

4. Odporúčaný čas určený na plnenie úloh je 45 minút + 15 minút prestávka medzi 

úlohami 

5. Počas jedného dňa súťaže nemôže byť daných viac než 6 úloh 

6. Prvá úloha sa vylosuje a nasledujúce úlohy sa vykonajú na báze rotácie 

7. YCM ot poskytne počet úloh v závislosti od počtu finalistov tak, aby všetci finalisti 

ukončili rovnaký počet obdobných úloh 

8. YCM ot je zodpovedný za organizáciu Fázy 4; 

9. Predpokladaný dátum a miesto Medzinárodného Finále – Maďarsko, 23.6. – 

25.6.2023 

10. Najlepší študenti z každej účastnej krajiny, ktorý splnili podmienky prvých troch fáz 

budú pozvaní na účasť v IF 

11. Každý finalista bude sprevádzaný učiteľom 

 

 

Vyhodnotenie súťaže a oznámenie výsledkov: 

 

1. Výsledky Fázy 1 a Fázy 2 súťaže budú vyhlásené maximálne 1 týždeň po ukončení 

danej fázy 

2. Výsledky Fázy 1 a Fázy 2 súťaže budú vyhlásené a zverejnené na vyhradenej webovej 

stránke súťaže YCM a/alebo zaslané e-mailom každému účastníkovi a/alebo 

zástupcovi školy (ak je definovaný) 

3. Úlohy Fázy 3 a Fázy 4 súťaže sa hodnotia systémom 50 bodov: 

a. 0 bodov – minimum 
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b. maximálne 50 bodov 

4. Čas strávený na každej úlohe musí byť pevne stanovený spolu so získanými bodmi 

5. Pri každej úlohe sa musia hodnotiť tri kritériá: 

a. Postoj k majetku potenciálenho zákazníka 

b. Používanie prostriedkov bezpečnosti práce 

c. Pracovná kultúra 

6. Vyhodnotenie úloh Fázy 3 a Fázy 4 súťaže je vyhlásené a vysvetlené ihneď po 

dokončení každej úlohy finalistom 

7. Jednu úlohu môže hodnotiť jeden rozhodca za všetkých finalistov. Rozhodcu je 

možné zmeniť len rozhodnutím YCM ot v každej krajine 

8. Súťaž budú hodnotiť odborníci, ktorých určí YCM ot 

9. Finalista musí podpísať hodnotiaci hárok úlohy, aby potvrdil vyhlásenie a vysvetlenie 

výsledkov 

10. Víťazi všetkých etáp sú určení podľa počtu získaných bodov. Ak viacerí účastníci 

dosiahli rovnaký počet bodov, miesto sa určí podľa celkového času stráveného na 

úlohách. 

 

Účastníci Young Car Mechanic 2023: 

 

1. Študenti Stredných Odborných Škôl a učilíšť v odbore automechanik 

2. Študenti, ktorí sa zúčastnili na finále (Fáza 3 a Fáza 4) predošlých ročníkoch YCM sa 

nesmú zúčastniť finále 

3. Pri registrácií (Fáza 2, 3 a 4) musí každý účastník predložiť platný doklad totožnosti 

(cestovný pas, vodičský preukaz, občiansky preukaz) alebo preukaz študenta 

4. Súťažné úlohy účastníci vykonajú vhodne oblečení v súlade s BOZP a pravidlami 

platnými na pracovisku 

5. Súťaž je otvorená pre študentov technických škôl narodených po dátume 01.01.2001 

a neskôr 

1.  

Pravidlá a obmedzenia pre úlohy vo Fáze 3 a Fáze 4: 

 

1. Pred začiatkom súťažnej úlohy oboznámi osoba za danú úlohu zodpovedná 

(rozhodca) všetkých finalistov s pravidlami BOZP na pracovisku 

2. Každý účastník podpíše vyhlásenie o plnení predpisov BOZP na pracovisku 

3. Sprievod (vychovávateľ), skorší účastníci a tretie osoby majú zákaz vstupu do oblasti 

plnenia súťažnej úlohy počas jej konania 

4. Fotografovanie a filmovanie stanovísk súťažných úloh je prísne zakázané, pokiaľ ho 

neumožní YCM ot 

5. Súťažiaci, ktorý ukončil úlohu predčasne musí ostať v mieste výkonu úlohy až do 

konca času určeného na splnenie úlohy 

6. YCM ot je oprávnený rozhodnúť či účastník bude diskvalifikovaný pri nekalom 

súťažnom konaní, prípadne pri porušení pravidiel BOZP 

 

Jazyk súťaže Young Car Mechanic 2023: 

 

1. Pre súťaže vo Fázach 1, 2 a 3 si každá účastnícka krajina určí svoj jazyk 

2. Oficiálnym jazykom Fázy 4 – Medzinárodné finále bude angličtina 
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3. Opis úloh a cieľov IF bude poskytnutý v národných jazykoch všetkých finalistov 

a angličtine 

4. Iba rozhodca úlohy smie požiadať zástupcu INTER CARS  o dodatočnú pomoc, či 

preklad a hodnotiť dopad interakcie na výsledok 

5. Všetky interakcie finalistov a zástupcov INTER CARS budú zaznamenané na 

zvukovej alebo obrazovej nahrávke 

 

Partneri súťaže Young Car Mechanic 2023: 

 

1. Lokálni organizátor súťaže je oprávnený zvoliť svojich partnerov 

2. Generálni partneri súťaže dostanú možnosť sa osobne zúčastniť NF 

 

Informačná podpora a komunikácia: 

 

1. Lokálny organizátor súťaže je povinný vytvoriť, udržiavať a aktualizovať stránku 

špeciálne určenú pre súťaž 

2. Odborné stredné školy a odborné učilištia budú informované o novinkách o súťaži 

na priamo, prostredníctvom e-mailu, ktorí si zástupca školy zvolil pri registrácii do 

súťaže 

3. Informačné kanály INTE CARS sú primárnym zdrojom informačnej podpory. Jedná 

sa predovšetkým, ale nie výhradne o web stránku súťaže, Facebook, Instagram a 

newsletter 

 

Ceny a odmeny: 

 

1. Lokálny organizátor súťaže je povinný zabezpečiť prostriedky na ceny vo Fáze 3 

súťaže 

2. Prostriedky na ceny vo Fáze 4 súťaže zabezpečí materská spoločnosť Inter Cars S.A. 

a je partneri 

3. Ceny by mali byť pre všetky tri zúčastnené zložky – študentov, učiteľov a vzdelávacie 

inštitúcie 

 

 

Zmena pravidiel a ukončenie súťaže 

 

1. Organizátor súťaže je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek jednostranne zmeniť, 

súťaž ukončiť. 

2. Účastník berie výslovne na vedomie a súhlasí, že účasťou na súťaži mu nevzniká 

akýkoľvek právny nárok voči organizátorovi súťaže na cenu odmenu, či náhradu 

akýchkoľvek výdavkov. 
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PRÍLOHY Pravidiel súťaže „Young Car Mechanic 2023“ 

 

1. Vyhlásenie vyjadrujúce súhlas účastníka so spracovaním osobných údajov a 

potvrdenie o oboznámení sa s Podmienkami účasti na súťaži Young Car Mechanic 

2023, jej pravidlami a informáciami poskytnutými organizátorom 

2. Súhlas s audiovizuálnym záznamom 

 

 


