Vyhodnotenie 53. ročníka celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl
v spracovaní informácií na počítači
(písanie na počítači, úprava textu na počítači, wordprocessing)
Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave je odborný, metodický a organizačný
garant súťaže v zmysle Štatútu a plní úlohu koordinátora krajských a školských kôl súťaže.
Súťaž sa uskutočňuje podľa organizačného a súťažného poriadku v troch postupových
kolách: 1. školské kolo, 2. krajské kolo, 3. celoštátne kolo. Neustále z roka na rok zvyšujúci sa
výkon čistých úderov za minútu alebo udržiavanie výkonu je dôkaz, že žiakov práca na
počítači baví, pracujú na sebe, venujú sa zvyšovaniu rýchlosti i presnosti. Celkovo sa od
školských kôl do súťaže zapojilo 78 stredných škôl a 1 806 žiakov.
Na celoštátne kolo nadväzuje každé dva roky medzinárodná súťaž, ktorá je organizovaná
vždy v inej krajine, ktorá je členom medzinárodnej organizácie INTERSTENO.
Víťazi celoštátneho kola sa pravidelne v minulých ročníkoch zúčastňovali na medzinárodnej
súťaži INTERSTENO. Víťazi celoštátnych kôl z roku 2019 sa na medzinárodnom kole 52.
kongresu INTERSTENO, ktorý sa bude konať v roku 2019, môžu zúčastniť iba individuálne.
Realizáciou 53. ročníka celoštátneho kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní
informácií na počítači bola poverená Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, 905 01 Senica – Ing.
Miroslava Príkopová, riaditeľka školy.
Celoštátne kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači sa
uskutočnilo v dňoch od 19. 03. 2019 do 21. 03. 2019.
Celoštátna odborná komisia pracovala v zložení:
Ing. Vlasta Púchovská, ŠIOV Bratislava, Eva Bugajová, ŠIOV Bratislava, Ing. Alžbeta Balková,
OA Prievidza - predseda COK SIP, Ing. Ivona Berdáková, OA Račianska, Bratislava, Ing.
Antónia Černeková, OA Senica, Mgr. Marta Bennárová, OA Dolný Kubín, Ing. Miriam
Hasajová, SOSE Spišská Nová Ves, Ing. Magdaléna Zavacká, OA Poprad, Mgr. Eva Balážová,
SOŠ hotelových služieb a obchodu.
Odborná hodnotiaca komisia- Písanie na počítači:
Predseda : Ing. Antónia Černeková, Obchodná akadémia Senica,
Členovia: Mgr. Marta Bennárová, Obchodná akadémia Dolný Kubín, Ing. Miriam Hasajová,
Stredná odborná škola ekonomická Spišská Nová Ves.
Odborná hodnotiaca komisia - Úprava textu na počítači:
Predseda : Ing. Ivona Berdáková, Obchodná akadémia Račianska Bratislava,
Členovia: Ing. Magdaléna Zavacká, Obchodná akadémia Poprad, Mgr. Marta Bennárová,
Obchodná akadémia Dolný Kubín.
Odborná hodnotiaca komisia - Wordprocessing:
Predseda : Mgr. Viera Rosová, Obchodná akadémia Senica,
Členovia: Ing. Alžbeta Balková, Obchodná akadémia Prievidza, Ing. Viera Hofierková
Dekanová, Obchodná akadémia Prievidza, Ing. Anita Sáreníková, Obchodná akadémia
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Rožňava, Ing. Valéria Brenišinová, Obchodná akadémia Poprad, Mgr. Eva Balážová, SOŠ
hotelových služieb a obchodu.
Do celoštátneho kola postúpilo: 20 žiakov - v písaní na počítači, 12 žiakov - v úprave textu na
počítači, 12 žiakov - vo wordprocessingu. V tomto ročníku mal najväčšie zastúpenie Košický
kraj, postúpilo z neho 14 žiakov.
Obchodná akadémia Senica vytvorila veľmi dobré podmienky na plynulé zabezpečenie
celoštátnej súťaže a vynaložila veľké úsilie na zabezpečenie dobrého priebehu celoštátneho
kola. Odborné učebne boli vhodne pripravené podľa súťažného poriadku a počítačové
vybavenie vyhovovalo podmienkach súťaže, pričom niektorí žiaci súťažili na vlastných
notebookoch. Súťažiaci sedeli podľa vopred pripraveného zasadacieho poriadku a mali
pridelené štartovacie čísla na základe štartovacej listiny, ktoré boli použité na identifikáciu
súťažných prác.
Slávnostné otvorenie súťaže sa konalo v priestoroch Obchodnej akadémie Senica za
prítomnosti vedenia mesta, vedenia OA Rožňava, zástupcov ŠIOV, členov celoštátnej
odbornej komisie, súťažiacich žiakov i sprevádzajúcich učiteľov. Súčasťou slávnostného
otvorenia súťaže bol aj pútavý kultúrny program.
Už prvý deň sa konala súťaž v 2. a 3. disciplíne podľa harmonogramu súťaže z dôvodu
odbornej a časovej náročnosti opravy a hodnotenia súťažných prác.
Súťažná disciplína: Písanie na počítači
V tejto disciplíne súťažilo 19 žiakov, nakoľko deň pred súťažou sa pre chorobu ospravedlnil
Nikolaj Cupan, Obchodná akadémia Bernolákova 2 Martin.
Limit stanovený na postup do celoštátneho kola súťaže bol najvyšší výkon zo všetkých krajov
do počtu možného postupu a to 20 súťažiacich pri percente presnosti do 99,75. Za chybu sa
odpočítavalo 50 trestných bodov. Žiadne práce neboli vyradené pre prekročenie limitu
percenta chýb.
Najvyšší výkon dosiahla a majsterkou Slovenskej republiky sa stala Bibiana Miškolciová,
Súkromná spojená škola Štúrovo, Szent István 648/36, 943 01 Štúrovo, 567,3 čistých úderov
na minútu.
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Súťažná disciplína: Úprava textu na počítači - UTX
V 2. súťažnej disciplíne súťažilo 12 žiakov, všetci súťažiaci vykonali viac ako 60 korektúr.
Súťažiaci preukázali veľkú zručnosť v práci s počítačom, pretože viac ako 100 korektúr
vykonalo 9 súťažiacich. Najvyšší výkon dosiahol a majstrom Slovenskej republiky sa stal
Marek Tóth, Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice, ktorý vykonal 142 korektúr
so 4 chybami a dosiahol 13 200 výsledných bodov.

Súťažná disciplína: Wordprocessing – profesionálne spracovanie textu na počítači.
V súťažnej disciplíne do celoštátneho kola postúpilo 12 žiakov. V krajskom kole bolo zadanie
pripravené na dĺžku času 60 minút. V celoštátnom kole bolo zadanie náročnejšie, stanovený
čas na spracovanie zadania bolo 90 minút. Súťažiaci dosiahli veľmi pekné výsledky.
Absolútnym víťazom a majsterkou Slovenskej republiky sa stala Andrea Valnerová,
Obchodná akadémia Prievidza, ktorá dosiahla 90,79 % dosiahnutých bodov.
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Súťažné práce z písania na počítači boli opravované pomocou softvéru ZAV za pomoci Ing.
Janky Borgulovej následné vyhodnotenie (výpočet čistých úderov za min, % chýb atď.) ručne,
úprava textu na počítači boli opravované ručne členkami komisie, súťažné práce
z wordprocessingu boli opravované ručne členmi komisie.
Celoštátne kolo súťaže SIP sa uskutočnilo v súlade s platným súťažným a organizačným
poriadkom a vypracovaným časovým harmonogramom. Súťažné texty vypracovali autori na
základe poverenia ŠIOV. Opravu a vyhodnotenie súťažných prác uskutočnili členovia
súťažných komisií pre súťaž SIP, vyhodnotenie prác je v súlade s platným súťažným
poriadkom.
Pre žiakov i učiteľov bol pripravený aj kultúrny program - prehliadka pamätníka na Bradle a
múzea v Košariskách.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 21. 03. 2018 v priestoroch Obchodnej
akadémia Senica. Výsledky súťaže vyhlásila Ing. Alžbeta Balková, predseda COK SIP. Každý
účastník získal certifikát. Ceny do 1. – 3. miesta pre súťažiacich zabezpečil Štátny inštitút
odborného vzdelávania a Obchodná akadémia Senica. Pre súťažiacich umiestnených na 4.
mieste poskytlo ceny Občianske združenie INTERINFO SR.

Ing. Miroslava Príkopová, riaditeľka školy v závere slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže
odovzdala "štafetu" realizátorovi nasledujúceho ročníka celoštátneho kola súťaže - PhDr.
Jarmile Matejčíkovej, riaditeľke Strednej odbornej školy dopravnej Martin - Priekopa.
53. ročník celoštátneho kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači
splnil svoj cieľ - podporiť súťaživosť, napomáhať rozvoju talentu, nadania, zručnosti pri práci
s počítačom a odbornosti žiakov, a tým prispieť k podpore odborného vzdelávania i k
zvýšeniu kvalifikovanosti žiakov a ich uplatneniu sa na trhu práce.
Výsledkové listiny za jednotlivé súťažné disciplíny sú zverejnené na http://siov.sk/sutaze/sip/
Vypracovala:
Eva Bugajová, OPSM, ŠIOV
z podkladov predsedníčky Ing. Alžbety Balkovej
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