
ORGANIZA NO-TECHNICKÉ   POKYNY
pre zabezpe enie 42. ro níka Sú e iakov stredných kôl v spracovaní informácií

na po íta i
(vydané 23. 01. 2008)

 Na základe vyhlásenia Sú e iakov stredných kôl v spracovaní informácií na po íta i
Ministerstvom kolstva Slovenskej republiky v kolskom roku 2007/2008 bol organiza ným
a technickým zabezpe ením 42. ro níka poverený tátny in titút odborného vzdelávania
v Bratislave v súlade so schváleným tatútom . 2467/1994 z 11. 11. 1994.

 Pri organizovaní, riadení a finan nom zabezpe ení Sú e iakov stredných kôl
v spracovaní informácií na po íta i, je potrebné dodr iava  Organiza ný poriadok sú e  íslo
CD-2008-2380/5383-1:913 zo d a 1. februára 2008 platný od kolského roka 2007/2008,
Smernicu Ministerstva kolstva SR . 537/2000-7 o organizovaní, riadení a finan nom
zabezpe ení sú í iakov v rozsahu vyplývajúcom zo zákona . 596/2003 Z. z. o tátnej správe
a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príslu ných ustanovení zákona
. 597/2003 Z. z. o financovaní základných kôl, stredných kôl a kolských zariadení v znení

neskor ích predpisov a Metodický pokyn . 3/2005-E z 10. februára 2005 k finan nému
zabezpe eniu sú í iakov materských kôl, základných kôl, základných umeleckých kôl
a stredných kôl v Slovenskej republike.

 Sú iakov stredných kôl v spracovaní informácií na po íta i sa organiza ne lení na
kolské, krajské a celoslovenské kolá.

Termíny sú ných kôl sú záväzné a iadame o ich striktné dodr anie v nasledovných
termínoch:

Ø kolské  kolá: pod a rozhodnutia krajskej komisie najneskôr v ak do 29. februára 2008

Ø Krajské kolá: zrealizova  v jednotnom termíne vo v etkých krajoch 3. apríla 2008

Ø Celoslovenské kolo  sa uskuto ní 5. mája – 7. mája 2008

Organizátorom a miestom konania celoslovenského kola bude:

Spojená stredná kola
Lieskovská cesta 1
960 03 Zvolen
riadite ka koly: RNDr. Zdenka Müllerová

kontakt: 043/532 08 20
e-mail: sekretariat@spoazv.edu.sk

Po et ú astníkov:

Sú iaci

1. sú ná disciplína
A. Písanie na po íta i 25 sú iacich

mailto:sekretariat@spoazv.edu.sk


2. sú ná disciplína
B. Úprava textu na po íta i 15 sú iacich

Slovenská komisia    10+2 lenov
a lenovia sú nej komisie

Pedagogický dozor 8 ú astníkov

Organiza ný táb pod a potreby
Hostia, ostatní

Spolu pribli ne 60 ú astníkov (celkový po et  bude vy íslený
po ukon ení sú e).

tátny in titút odborného vzdelávania v spolupráci so Slovenskou komisiou Sú e
iakov stredných kôl v spracovaní informácií na po íta i schválil pre 42. ro ník  Sú ný

poriadok a zodpovedá za obsah a plnenie Organiza no-technických pokynov 42. ro níka Sú e
iakov stredných kôl v spracovaní informácií na po íta i v kolskom roku 2007/2008.

Vyhlasovate om sú e je Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky.

asti sú e a hodnotenie vychádzajú zo sú ného poriadku.

42. ro níka celo tátnej sú e iakov stredných kôl v spracovaní informácií na po íta i  sa
mô u zú astni  ví azi krajských kôl, ktorých bude vybera  predseda celoslovenskej sú nej
komisie na základe výsledkov z krajských kôl. V sú nej disciplíne písanie na po íta i
maximálne 25 sú iacich a v úprave textu na po íta i maximálne 15. Mená postupujúcich
oznámi  predseda celoslovenskej komisie postupujúcim iakom a  organizátorovi celo tátnej
sú e.

 Ka dý sú iaci si so sebou prinesie:

-  iak má právo prinies  si na sú  vlastnú klávesnicu, po íta  alebo notebook, v prípade, e
iak sú í v písaní na stroji, prinesie si vlastný písací stroj. So súhlasom  riadite a koly,

 ktorú nav tevuje, si mô e takéto prostriedky  vypo .
-  S ú as ou neplnoletého iaka na sú i je potrebný súhlas rodi a alebo zákonného  zástupcu

iaka.

Prípravný výbor Slovenskej  komisie na svojom zasadnutí  23. 01. 2008 v Bratislave
prijal nasledovné usmernenie:

Ø Z finan ných dôvodov mô e komisia ur  jedného sprevádzajúceho u ite a pre iakov
z viacerých kôl. Ak bol niektorému iakovi ur ený cudzí sprevádzajúci u ite , mô e
riadite koly, z ktorej iak pochádza, vysla  svojho u ite a na vlastné náklady koly.

          .............................................
          Ing. Ivan Stankovský, CSc.
           Riadite IOV



Príloha . 1

P R I H L Á  K A
DO    CELOSLOVENSKÉHO   KOLA   SÚ E

iakov stredných kôl v spracovaní informácií na po íta i

Kraj:   .......................................................................................................................................

kola: .......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Sprevádzajúci u ite : ................................................................................................................

Na základe výsledkov krajského kola prihlasujeme týchto iakov:

Priezvisko, meno iaka, ro ník
Písanie

na po íta i
(áno/nie)

Písanie
na stroji
(áno/nie)

Úprava textu
na PC

(áno/nie)

iadame ubytovanie:

Ubytovanie áno/nie Po et osôb

z 05. 05 na 06. 05. 2008

zo 06. 05. na 07. 05. 2008

V ..................................... d a ....................................



Telefón: 033/730 16 40
Fax: 033/732 05 83
0910 991 402
E-mail: iveta.moravcova@post.sk

Tla ivá k ekonomickému zú tovaniu celo tátnej prehliadky ( cestovný príkaz- ú astníci, dohody
o vykonaní práce,  návratky- iaci,  údaje pre ú ely registrácie poistencov- komisie, cestovná
správa )  nájdete na www.siov.sk, odkaz „ odborná tvorivos “  mail: puchovska@siov.sk

Dátum:

                                                                                                       ______________________
                                                                                                Meno, priezvisko, podpis, pe iatka

Upozornenie:

Celoslovenské kolo sa uskuto ní 5. mája – 7. mája 2007

Termín vrátenia prihlá ky: 10. apríla 2008

Prihlá ku – návratku po lite na adresu:
Obchodná akadémia
Mgr. Iveta Moravcová
Tehelná 4
920 01 Hlohovec 1

Prípadné zmeny sú iacich je potrebné vopred nahlási  telefonicky, alebo mailom.

mailto:iveta.moravcova@post.sk
http://www.siov.sk,
mailto:puchovska@siov.sk

