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Váţené kolegyne, kolegovia, milí mladí priatelia,  

 

odborná súťaţ v spracovaní informácií na počítači sa 

kaţdoročne teší veľkému záujmu ţiakov stredných odborných 

škôl.  V rokoch 2011 aţ 2016 prejavilo aktívny záujem o súťaţ 

spolu viac ako 1 300 ţiakov z celého Slovenska. Posledné 2 

roky, kedy bola súťaţ rozšírená o kategóriu wordprocessing, 

výrazne rastie záujem stredoškolákov. A to je to dobré, lebo 

zmysel má len taká súťaţ, o ktorú majú ţiaci záujem.        

Rýchlosť, presnosť, zručnosť v písaní a kvalite práce 

s počítačom sú parametre na ktoré sa sústreďuje súťaţ v spracovaní informácií na 

počítači. V dnešnej dobe dynamického rozvoja informačno-komunikačných technológií 

je zrejmé, ţe počítače nám musia uľahčovať vzdelávanie i prácu a stávajú sa akousi 

beţnou súčasťou nášho ţivota.  

Som veľmi rád, ţe celoštátne kolo predstaví komisii aj návštevníkom najlepších 

stredoškolákov, ktorí uspeli v krajských kolách a uţ na regionálnej úrovni preukázali 

svoju mimoriadnu precíznosť a schopnosť zvládať stres. Nakoľko súťaţ otvára dvere 

Slovenskej reprezentácii na majstrovstvách sveta INTERSTENO, ktoré sa tento rok 

uskutočnia v Berlíne, súťaţiacim prajem pohodu, rozvahu a rýchle prsty, aby víťazstvo 

na celoštátnej súťaţi bolo ďalším krokom k úspešnej reprezentácii Slovenska na 

majstrovstvách sveta.   

 

Milé kolegyne, kolegovia,  pedagógovia 

 

chcem sa Vám poďakovať za to, ţe sa aktívne vo svojom voľnom čase venujete 

talentovaným ţiakom. Pripravujete a trénujete s nimi na súťaţ,  čoho dôkazom sú ich 

výborné výsledky nie len doma ale aj v zahraničí. Poďakovanie patrí aj členom odbornej 

hodnotiacej  komisie za ich prácu, postrehy a pomoc, ktorú preukazujete nielen na 

celoštátnom kole, ale hlavne pri organizovaní školských a krajských kôl súťaţe. Rád by 

som sa touto cestou poďakoval aj vedeniu Obchodnej akadémie v Roţňave za to, ţe 

ochotne poskytlo priestory na realizáciu 51. ročníka súťaţe.  

 

JUDr. Ing. Michal Bartók                                                                                                                                                 

                             riaditeľ ŠIOV 

  



Milí súťaţiaci, váţené kolegyne, kolegovia! 
 

 

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Roţňava, bývalá 

Stredná ekonomická škola v Roţňave, oslavuje v tomto roku 

50. výročie svojho zaloţenia. Do vienka aktivít, ktoré sú 

pripravené pri tejto významnej príleţitosti, zapadá aj 51. ročník 

Súťaţe ţiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC. 

 Áno, dnes uţ hovoríme o spracovaní informácií na PC. 

V začiatkoch tejto súťaţe však boli iba mechanické písacia 

stroje, pričom sa  písalo len na rýchlosť a presnosť, neskôr 

elektronické a v devedesiatich rokoch uţ evidujeme rozmach počítačov. Naša škola bola 

hostiteľom súťaţe v písaní na písacom stroji v roku 1987. Súťaţilo aj v stenotypistike 

a v stenografii. Keď sme organizovali celoslovenskú súťaţ v roku 2001, súťaţilo sa uţ 

na počítačoch.  

Zdokonaľovanie zručností v rýchlosti a presnosti v písaní na počítačoch bolo vo 

výchovno-vzdelávacom  procese v našej škole stále na poprednom mieste. Mená ako 

pán Ing. Gejza Helcman, Bartolomej Lada sú v rodine učiteľov administratívy veľmi 

známe. Vychovali mnoho zručných  pisárov. Alica  Sütőová, Ivana Kováčová,  Eva 

Bendzsuchová, Marek Mezei, ktorí figurovali na popredných miestach na 

celoslovenskej listine víťazov. 

V stopách pána Helcmana začala pracovať pani Emília Gajdošová a celá predmetová 

komisia. Začali prichádzať úspechy. Hlavne v druhej súťaţnej disciplíne UTX, sme sa 

začali presadzovať aj v rámci Slovenska. Martin Homola, účastník celosvetovej súťaţe 

v Paríţi v roku 2011, Radovan Mike, majster Slovenska v roku 2014. Bola to poctivá 

robota ţiakov aj učiteľov s dôrazom na aktivitu PaedDr. Emílie Gajdošovej, ktorú za 

túto prácu odmenil  predseda Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenko Trebuľa 

Plaketou predsedu KSK za výborné výsledky vo výchovno-vzdelávacej práci. 

 V tretej súťaţi wordprocessingu, ktorá spája v sebe najnáročnejšie procesy pri 

spracovaní informácií na počítači, sa súťaţí od roku 2013. Práve v tejto disciplíne 

dosiahla naša škola najväčšie úspechy. Patrik Ţori, majster Slovenska v roku 2015, 

majster sveta v roku 2015. 

Verím, ţe s veľkým úspechom sa stretne aj 51. ročník Súťaţe ţiakov stredných škôl 

v spracovaní informácií na PC. Celý organizačný výbor spolu s garantom súťaţe ŠIOV 

a celoslovenskou komisiou sa znaţili vytvoriť podmienky, ktoré umoţnia 

bezproblémovú súťaţnú atmosféru. 

 Prajem všetkým príjemné dva dni strávené v Roţňave a verím, ţe budete odchádzať 

s dobrými pocitmi.            

    

          PaedDr. Viktor  Baláţ  

                            riaditeľ školy 



 

Súťaţný poriadok súťaţe ţiakov stredných škôl v spracovaní informácií na 

počítači (výňatok) 
 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

(1) Súťaţ ţiakov stredných škôl (ďalej len SŠ) v spracovaní informácií na počítači sa 

organizuje ako celoštátna súťaţ vyhlásená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo školstva).  

Súťaţ má tri domáce postupové kolá: školské, krajské a celoštátne kolo.  

Môţe sa ukončiť medzinárodnou súťaţou a majstrovstvami sveta.  

(2) Organizáciu a riadenie súťaţe upravuje Organizačný poriadok súťaţe v spracovaní  

informácií na počítači číslo 2010-11030/25024:2-913 zo dňa 8. 7. 2010. 

(3) Prípravu súťaţe, podmienky účasti v súťaţi, priebeh súťaţe a pravidlá hodnotenia  výkonov 

ţiakov upravuje tento súťaţný poriadok. 
 

Článok 2 

Organizačná príprava súťaţe 

(1) Súťaţ organizačne zabezpečuje príslušná súťaţná komisia v spolupráci s organizačnou 

komisiou poverenou organizátorom súťaţe. 

(2) Úlohou organizátora súťaţe je pripraviť: 

rovnaké podmienky pre všetkých súťaţiacich, a to: počítače s rovnakým softvérom, 

vyhovujúce pracovné stoly a stoličky, dostatok svetla, vecné ceny a diplomy pre víťazov,  

rozpočet súťaţe a podklady na vyúčtovanie súťaţe, v celoštátnom kole vhodné ubytovanie a 

stravovanie. 
 

Článok 3 

Súťaţné disciplíny 

(1) Súťaţ v spracovaní informácií na počítači má tri súťaţné disciplíny: 

a) písanie na počítači, 

b) úprava textu na počítači - UTX. 

c) profesionálne spracovanie textu – wordprocessing. 

(2) Ţiak má právo súťaţiť v troch súťaţných disciplínach, ak spĺňa súťaţné kritériá 

jednotlivých súťaţných disciplín. 

(3) Súťaţné disciplíny sa vyhodnocujú samostatne, pre kaţdú disciplínu sa vypracúva osobitná 

výsledková listina. 
 

Článok 4 

Súťaţné úlohy a podmienky účasti v súťaţi 

A. Písanie na počítači 

(1) Súťaţ v písaní na počítači pozostáva z 10-minútového odpisu textu z 3-stranovej 

papierovej predlohy. 

(2) Podmienkou účasti v súťaţi je splnenie kvalifikačného limitu vyjadreného minimálnym 

počtom čistých úderov za minútu podľa tabuľky:   

Minimálny počet čistých úderov za minútu               Prípustné percento chýb 

Krajské kolo.................270 úderov                                ..........do 0,25 

Celoštátne kolo -  určí COK podľa najlepšieho výkonu z krajských kôl  

(3) Postupujúcich ţiakov určí celoštátna komisia výberom na základe výsledkov krajského 

kola. 

(4) Celkový počet účastníkov celoštátneho kola je limitovaný počtom 20 ţiakov. 



  

 

B. Úprava textu na počítači 

 

 

(1) Úlohou ţiaka je upraviť text zo súboru vopred uloţeného komisiou do počítača. Text 

má pribliţne 7 500 úderov a upravuje sa pomocou všeobecne pouţívaného textového editora 

na základe papierovej predlohy. Súťaţná predloha obsahuje 150 úloh vyznačených 

normalizovaným korektorskými značkami. 

(2) Úprava textu môţe obsahovať tieto úlohy: vynechanie, doplnenie, nahradenie, zmena 

poradia, nový odsek, zrušenie odseku, zvýraznenie tučným písmom, podčiarknutím, 

centrovaním, kurzívou, tučnou kurzívou, riedeným písmom, presun textu, neplatná oprava a 

ďalšie v súlade s normou STN 88 0410. 

(3) Úlohy musia byť vykonané v tom poradí, ako sú vyznačené v predlohe. Úprava textu sa 

začína na povel a trvá 10 minút. 

(4) Po povele na ukončenie práce sa upravený text oddelí od zvyšku 5 prázdnymi riadkami. 

(5) Podmienkou účasti v súťaţi je splnenie kvalifikačného limitu vyjadreného počtom 

dosiahnutých bodov v tejto tabuľke: 

Minimálny počet dosiahnutých bodov 

Krajské kolo ..................7000 bodov             

Celoštátne kolo - určí COK podľa najlepšieho výkonu z krajských kôl  

(6) Celkový počet účastníkov celoštátneho kola je limitovaný počtom ţiakov 12. 

(7) Postupujúcich ţiakov určí celoštátna komisia výberom na základe výsledkov krajského 

kola. 

 

 

C. Profesionálne spracovanie informácií – Wordprocessing 

 

(1) Úlohou súťaţiaceho je profesionálne spracovať externý text podľa vytlačených 

detailných inštrukcií. 

(2) Pracovný čas: (a) krajské kolo 60 minút (b) celoslovenské kolo 90 minút 

(3) Úlohy, ktoré sa majú vykonať môţu pozostávať z: formátovanie strany, formátovanie 

odseku,  pouţívanie poznámok pod čiarou, hlavičky/päty, číslovanie strán,  pouţívanie stĺpcov, 

tabuľkových formulárov, spracovanie tabuliek,  pouţívanie formulárov,  spájanie dokumentov,   

vytvorenie obsahu, vyhľadávanie, vyberanie a triedenie textových častí,  automatické 

číslovanie na rôznych úrovniach (úprava textu), pouţívanie ilustrácií v dokumente, doručených 

v GIF alebo JPEG formáte hromadná korešpondencia s dodanou databázou vo formáte .xls,  

štýly (úprava, vytvorenie nového, kopírovanie medzi dokumentmi),  export textového 

dokumentu do iných formátov (napr. PDF, TXT, niţšie verzie aktuálneho dokumentu). 

(4) Súťaţiaci je úspešný, ak v súťaţnej disciplíne dosiahol minimálne 50 % z celkového 

počtu bodov. 

(5) Pravidlá rozdelenia bodov sú pripravené koordinátorom súťaţe. 

(6) Celkový počet účastníkov celoštátneho kola je limitovaný počtom 8. 

(7) Ak ţiak postupuje vo viacerých disciplínach, jeho účasť je zahrnutá do limitu  účastníkov 

len jednej disciplíny. 
 

 

 



 

ADRESÁR CELOŠTÁTNEJ ODBORNEJ KOMISIE 

SÚŤAŢ ŢIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL V SPRACOVANÍ INFORMÁCIÍ 

NA POČÍTAČI 

 

Kraj MENO A PRIEZVISKO ZAMESTNÁVATEĽ 

 

KONTAKT 

 

NR 
Mgr. Márius Karadi 

predseda 

Spojená škola 

Komárňanská 28 

940 75  Nové Zámky 

Tel: 035/6418 256, 

 0915 092 504  

marius.karadi@gmail.com,  

skola@spsenz.sk 

www.spojenaskolanz.edupage.org 

TT PhDr. Antónia Černeková 

Obchodná akadémia                                     

Dlhá 256/10                                                       

905 80 Senica 

Tel: 034/ 6512507, 651 41 00,  

0904 802 874  

oacernekova@centrum.sk 

www.oasenica.edupage.org 

BA Ing. Ivona Berdáková 

Obchodná akadémia 

Račianska 107  

831 02 Bratislava  

Tel: 02/44 25 57 73,  

0904 657 992  

iberdakova@gmail.com  

www.oarba.edupage.org 

BB Mgr. Oľga Feješová 

Spojená škola -   

Obchodná akadémia  

Štúrova 848 

962 12 Detva  

Tel: 045/545 57 73,  

0905 735 861 

olga.fejesova@gmail.com 

www.sssdetva.edu.sk 

TN Ing. Alţbeta Balková 

Obchodná akadémia 

F. Madvu 2 

971 29  Prievidza  

Tel: 046/5438118,  

balkovaalzbeta@gmail.com 

www.oaprievidza.eu/ 

ZA Mgr. Marta Bennárová          

Obchodná akadémia 

Radlinského 1725/55 

026 01 Dolný Kubín  

Tel: 043/586 48 01,  

0905 709 495 

mbennarova@gmail.com, 

oadkubin@gmail.com   

www.oadk.net 

PO Ing. Magdaléna Zavacká        

Obchodná akadémia 

Murgašova 94  

058 22 Poprad  

Tel: 052/772 16 35,  

0903 423 520 

zavacka.magdalena@oapoprad.sk 

www.oapoprad.sk 

KE Mgr. Eva Gregová 

Obchodná akadémia 

Polárna 1 

040 12 Košice  

Tel: 055/674 62 67,  

0904 611 921 

eva.gregova@polarka.sk,   

skola@polarka.sk 

www.polarka.sk   

 Ing. Vlasta Púchovská 

Štátny inštitút odborného  

vzdelávania  

Bellova 54/a 

837 63 Bratislava 37 

Tel.: 02/54 77 67 77, 
vlasta.puchovska@siov.sk 

 Eva Bugajová 

Štátny inštitút odborného  

vzdelávania  

Bellova 54/a 

837 63 Bratislava 37 

Tel.: 02/54 77 67 77, 
eva.bugajova@siov.sk 

mailto:marius.karadi@gmail.com
mailto:skola@spsenz.sk
mailto:oacernekova@centrum.sk
mailto:iberdakova@gmail.com
mailto:olga.fejesova@gmail.com
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               Harmonogram 51. ročníka celoštátneho kola 

Súťaţe ţiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači 
 

 

22. marec 2017 – streda 

 

08:30 – 10:30 porada celoslovenskej odbornej komisie 

        do 11:30 príchod, prezencia, ubytovanie  

11:30 – 13:00 obed 

13:00 – 13:30 stretnutie COK so sprevádzajúcimi učiteľmi 

13:30 – 14:15 intenzívny tréning súťaţiacich pod vedením sprevádzajúcich 

učiteľov 

14:30 – 14:45  súťaţ 2. disciplíny – UTX 

15:00 – 16:30 súťaţ 3. disciplíny  – WP 

 17:00 – 18:00 slávnostné otvorenie 51. ročníka celoštátneho kola  

    Súťaţe ţiakov stredných škôl v SIP v priestoroch   

    Radnice mesta Roţňava 

18:00 – 19:00 večera 

19:00 – 22:00 spoločenský program pre súťaţiacich 

19:00 – 20:00 workshop INTERINFO – ZAV, Česká republika 

         COK – oprava súťaţných prác 

22:00         večierka 

 

 

23. marec 2017 – štvrtok 

 

06:30 – 08:00 raňajky 

07:30 – 08:30  tréning súťaţiacich v odpise textu 

08:30 – 08:50 súťaţ 1. disciplíny – odpis textu 

09:15 – 11:30 kultúrny program – návšteva kaštieľa Betliar 

         COK – oprava súťaţných prác, spracovanie výsledkov 

11:30 – 12:30 obed 

12:45 – 13:30 slávnostné vyhodnotenie  

   v Sobášnej sieni MsÚ Roţňava 

  



        ZOZNAM POSTUPUJÚCICH ŢIAKOV DO CELOŠTÁTNEHO KOLA 
 

    

Kraj 
C

el
k

o
v
é 

 

p
o
ra

d
ie

 
Ţiak, škola, ročník 

ČÚ/min 

1. disciplína 

Počet bodov 

2. disciplína 

Počet bodov 

3. disciplína 

Banskobystrický  

kraj 
3. Veronika Ološtiaková, OA Brezno, 4. ročník 397,00 

Bratislavský kraj 5. Patrik Mikóczi, OA Nevädzová, Bratislava, 3. ročník 386,30 

Košický kraj 

1. Richard Koronczi, OA Watsonova, Košice, 3. ročník 458,40 

12. Ľudomil Horovský, OA Trebišov, 2. ročník 357,50 

20. Veronika Rusinková, OA Watsonova, Košice, 5. ročník 341,00 

23. Lukáš Lőrinc, OA Roţňava, 3. ročník / 3. náhradník 339,3 

1. Miriama Šoltésová, OA Watsonova, Košice, 5. ročník 13000 

3. Marek Tóth, OA Watsonova, Košice, 3. ročník 11650 

4. Lukáš Lőrinc, OA Roţňava, 3. ročník 11350 

5. Jana Seligová, OA Watsonova, Košice, 5. ročník 10050 

8. Michal Vester, OA Roţňava, 5. ročník 9600 

9. Laura Tóthová, OA Roţňava, 3. ročník 9550 

11. Klaudia Horkaiová, OA Trebišov, 2. ročník 9350 

2. Patrik Ţori, OA Roţňava, 5. ročník 49,75 

Nitriansky kraj 
13. Gabriela Horňáková, OA Levice, 3. ročník 351,30 

17. Andrej Laktiš, OA Zlaté Moravce, 4. ročník  343,60 

Prešovský kraj 

4. Peter Horvát, OA Humenné, 2. ročník 391,30 

6. Tomáš Konkoľ, OA Stará Ľubovňa, 4. ročník 378,80 

7. 
Andrea Baláţová,  

SOŠ obchodu a sluţieb SDH 3, Prešov, 4. ročník 
377,50 

14. Denisa Harvilová, OA Humenné, 3. ročník 347,10 

18. Patrik Hutník, OA Stará Ľubovňa, 4. ročník 342,80 

19. Tomáš Fedor, Spojená škola, Svidník, 4. ročník 341,40 

2. Soňa Zorská, SOŠ obchodu a sluţieb, Prešov, 4. ročník 12800 

7. Petra Mudráková, OA Poprad, 4. ročník 9650 

 

 

 



 

 

Kraj 

C
el

k
o
v
é 

 

p
o
ra

d
ie

 

Ţiak, škola, ročník 

ČÚ/min 

1. disciplína 

Počet bodov 

2. disciplína 

Počet bodov 

3. disciplína 

Prešovský kraj 

12. Jana Kočanová, SOŠ,  Snina, 4. ročník 9300 

14. Diana Ţinčáková, OA Humenné, 1. ročník / 2. náhradník 8850 

1. Petra Mudráková, OA Murgašova, Poprad, 4. ročník 51,50 

9. 
Kristián Buc, OA Murgašova, Poprad, 4. ročník  

/ 1. náhradník 
45,75 

Trenčiansky kraj 

2. Monika Hedviga Aninová, OA M. Hodţu Trenčín, 4. ročník 441,30 

9. Martin Pastírik, SOŠ Partizánske, 4. ročník 366,30 

22. 
Simona Konrádová, OA Povaţská Bystrica, 4. ročník  

/ 2. náhradník 
340,4 

6. Dominik Fabian, OA M. Hodţu Trenčín, 4. ročník 10000 

10. Martin Pastírik, SOŠ Partizánske, 4. ročník 9500 

13. 
Vanesa Panáková, OA M. Hodţu Trenčín, 2. ročník  

/ 1. náhradník 
9000 

15. 
Monika Aninová, OA M. Hodţu Trenčín, 4. ročník 

/ 3. náhradník 
8800 

6. Andrea Valnerová, OA Prievidza, 2. ročník 47,75 

8. Adam Ondrejíčka, OA M. Hodţu Trenčín, 3. ročník 46,25 

10. 
Dominik Fabian, OA M. Hodţu Trenčín, 4. ročník 

/ 2. náhradník 
45,75 

Trnavský kraj 

10. Trang Doan Xuan, OA, Mládeţnícka, Sereď, 3. ročník 364,60 

15. Boris Šlesar, OA, Kukučínova, Trnava, 5. ročník 346,30 

21. 
Patrik Ondrejech, OA, Kukučínova, Trnava, 4. ročník 

/ 1. náhradník 
341 

3. Monika Szegényová, OA, Dlhá, Senica, 3. ročník 48,75 

5. Monika Varcholová, OA, Dlhá, Senica, 4. ročník 47,75 

Ţilinský kraj 

8. Amália Molíková, OA Dolný Kubín, 2. ročník 368,10 

11. Alexander Velitš, OA Martin, 4. ročník 360,00 

16. Tomáš Sleziak,OA Ruţomberok, 4. ročník 344,90 

4. 
Veronika Hubčíková, OA, Radlinského, Dolný Kubín,  

3. ročník 
48,00 

7. Tibor Grísa, OA, Radlinského, Dolný Kubín, 2. ročník 46,50 



51. ročník celoštátneho kola Súťaţe ţiakov stredných škôl 

v spracovaní informácií na počítačoch 
 

  Pokyny pre sprevádzajúcich učiteľov a súťaţiacich 

 

1. Boli ste delegovaný/á za Váš kraj plniť úlohu sprevádzajúceho učiteľa na celoštátnej Súťaţi ţiakov stredných škôl    

     v SIP. Kontaktujte sa s postupujúcimi ţiakmi za účelom spoločnej cesty tam a späť. 

2. Pedagogický dozor zodpovedá za všetkých ţiakov, ktorých podľa pokynov ŠIOV má sprevádzať na celoštátnej  

     súťaţi. 

3. Po príchode do areálu školy zabezpečí sprevádzajúci učiteľ prezenciu súťaţiacich, vyzdvihne pre nich stravné  

     lístky a dostane pokyny k ubytovaniu na základe zaslanej návratky (príloha k pozvánke). 

4. Ubytovanie je pre ţiakov zabezpečené v trojizbových (3+2+2) a štvorizbových bunkách (3+2+2+2). Pre  

     sprevádzajúcich učiteľov a COK je zabezpečené ubytovanie v samostatných bunkách. 

5. Zoznam ţiakov, ktorých má učiteľ sprevádzať zašle e-mailom na adresu skola@oarv.edu.sk  s uvedením predmetu  

     „Ubytovanie SIP“  z dôvodov,  aby ţiaci z jednotlivých regiónov boli spoločne ubytovaní.  

6. Pedagogický dozor zodpovedá za ţiakov, ktorých bude sprevádzať od prevzatia ţiaka na mieste sústredenia pred  

     cestou na súťaţ aţ po odovzdanie ţiaka v mieste ukončenia cesty po súťaţi. 

7. Ţiak na uvedenú akciu má byť poistený. Ak ţiak nedovŕšil 18 rokov musí odovzdať sprevádzajúcemu učiteľovi  

     podpísaný „Súhlas rodiča s účasťou svojho syna/svojej dcéry na súťaţi“.  

8. Sprevádzajúci učiteľ, prípadne iná osoba poverená sprevádzaním ţiaka dohliadne: 

a) aby kaţdý ţiak bol zaregistrovaný na súťaţi, 

b) aby mal poţadované stravné lístky, 

c) aby mal zabezpečené ubytovanie. 

9. Ďalej sprevádzajúca osoba dohliada: 

a) na účasť na tréningoch a vlastnej súťaţi; OA Roţňava  má k dispozícii program MS WORD 2010, 

b) na odber stravy, 

c) na dodrţiavanie večierky (22:00) a ranného budíčka, 

d) na odovzdanie kľúčov ubytovacej komisii po ukončení ubytovania, 

e) na správanie sa ţiaka počas sprievodných podujatí, 

f) na zdravotný stav ţiaka; prípadné zdravotné problémy okamţite avizuje kontaktnej osobe                          

     Ing. S. Lukáčovej v záujme prijatia primeraných zdravotných zásahov, 

g) aby sa súťaţiaci zúčastnili spoločného programu, otvorenia súťaţe aj vyhlásenia výsledkov. 

10. Prípadné nedostatky zo strany technicko-organizačného zabezpečenia v súvislosti s pobytom účastníkov  

     celoštátneho kola v Obchodnej akadémii v Roţňave sprevádzajúca osoba hlási kontaktnej osobe –  

     Ing. Stanislava Lukáčová, 0908 117 544. 

11. Ak nebol  z Vašej školy vybraný sprevádzajúci učiteľ  a máte záujem vyslať vlastného učiteľa, prípadne chcete  

     zabezpečiť dopravu vlastným autom a potrebujete ubytovanie aj pre šoféra, kontaktujte sa individuálne                       

     s Obchodnou akadémiou v Roţňave, kontakt: 058/732 14 81, luksta02@gmail.com, mobil: 0908 117 544. 

     Náklady v týchto prípadoch rieši vysielajúca škola v plnej výške.    

12.  Ţiak má právo priniesť si so sebou vlastnú klávesnicu alebo notebook.  Kto si prinesie  vlastný          

      notebook,  oznámte to na e-mail: em.gajdosova@gmail.com  do termínu: 17. 03. 2017 

13.  Ku kaţdej krajskej delegácii budú pridelené zodpovedné osoby zo strany organizátora podujatia za účelom  

      usmernenia v prípade nejasností s ubytovaním, stravovaním, súťaţnými priestormi a sprievodnými akciami. 

14.  Počas celej akcie je v priestoroch školy a školského internátu prísny zákaz fajčenia a uţívania alkoholických  

      nápojov. 

15.  Cestovné náklady ţiakom a delegovaným učiteľom hradí vysielajúca škola. Štátny inštitút odborného  

      vzdelávania finančné náklady na základe ţiadosti školám refunduje. 

 

Aktuálne a doplňujúce informácie budú zverejnené na informačných tabuliach, v bulletine, prípadne budú 

prenášané osobami zodpovednými za jednotlivé kraje. 

mailto:skola@oarv.edu.sk


         MENÁ VÍŤAZOV 

         v posledných 5. ročníkoch 

1. súťažná disciplína – písanie na počítači 
 

Rok 2016 

Obchodná akadémia Sereď 
 

Por.  Meno a priezvisko Škola a ročník štúdia 

Počet čist.  

úderov 

za minútu 

1. Richard Koronczi OA, Watsonova 61, Košice, 2. r. 450,8 

2. Dorota Jusková SOŠ obchodu a sluţieb, Prešov, 4. r. 411,7 

3. Andrea Baláţová SOŠ obchodu a sluţieb, Prešov, 3. r. 375,9 

 

Rok 2015 

Obchodná akadémia Námestovo 
 

Por.  Meno a priezvisko Škola a ročník štúdia 

Počet čist. 

úderov 

za minútu 

1. Branislav Beňovič OA Hlohovec, 4. r. 543,4 

2. Dávid Lech SOŠ OaS, SDH3, Prešov, 4. r. 403,7 

3. Veronika Ološtiaková OA, Brezno, 2. r. 399,8 

 

Rok 2014 

Obchodná akadémia Veľký Meder 
 

Por.  Meno a priezvisko Škola a ročník štúdia 

Počet čist.  

úderov 

za minútu 

1. Branislav Beňovič OA Hlohovec, 3. r. 549,2 

2. Daniel Benovič OA Hlohovec, 3. r. 457,2 

3. Karin Szabová SOŠ HSaO Zvolen, 4. r. 445,5 

 

Rok 2013 

SOŠ hotelových sluţieb a obchodu Zvolen 
 

Por.  Meno a priezvisko Škola a ročník štúdia 

Počet čist.  

úderov 

za minútu 

1. Petra Slúková SOŠ HSaO Zvolen, 4. r. 453,6 

2. Branislav Beňovič OA Hlohovec, 2. r. 433,2 

3. Kristián Stroka SŠ Medvedzie, Tvrdošín 4. r. 431,3 

 

Rok 2012 

Stredná odborná škola obchodu a sluţieb Prešov 
 

Por.  Meno a priezvisko Škola a ročník štúdia 

Počet čist.  

úderov 

za minútu 

1. Petra Slúková SOŠ HSaO Zvolen, 3. r. 420,6 

2. Branislav Beňovič OA Hlohovec, 1. r. 415,2 

3. Kristián Stroka SŠ Medvedzie, Tvrdošín, 3. r. 406,6 



 

2. súťažná disciplína – úprava textu na počítači – UTX 
  

Rok 2016 

Obchodná akadémia Sereď 
 

Por.  Meno a priezvisko Škola a ročník štúdia 
Počet  

korektúr 

Body 

celkom 

1. Soňa Zorská SOŠ OaS, SDH3 Prešov, 3. r. 129 12 150 

2. Dorota Jusková SOŠ OaS, SDH3 Prešov, 4. r. 114 10 400 

3. Bianka Ţigraiová OA, Watsonova 61, Košice, 4. r. 117   9 450 

 

Rok 2015 

Obchodná akadémia Námestovo 
 

Por. Meno a priezvisko Škola a ročník štúdia 
Počet  

korektúr 

Body 

celkom 

1. Dorota Jusková SOŠ OaS, SDH3 Prešov, 3. r. 130 12 000 

2. Romana Senková OA Trenčín, 4. r. 127 11 950 

3. Bianka Ţigraiová OA, Watsonova 61, Košice, 3. r. 126 11 600 

 

Rok 2014 

Obchodná akadémia Veľký Meder 
 

Por. Meno a priezvisko Škola a ročník štúdia 
Počet  

korektúr 

Body 

celkom 

1. Radovan Mike OA, Akad. Hronca 8, Roţňava, 3. r. 129 12 150 

2. Bjanka Ţigraiová OA, Watsonova 61, Košice, 2. r. 124 11 900 

3. Zdenka Semancová SOŠ OaS, SDH3 Prešov, 4. r  129 11 900 

 

Rok 2013 

SOŠ hotelových sluţieb a obchodu Zvolen 
 

Por. Meno a priezvisko Škola a ročník štúdia 
Počet 

korektúr 

Body 

celkom 

1. Tomáš Motýľ SOŠ obch. a sluţieb Prešov, 4. r. 140 13 250 

2. Jakub Vodička SOŠ, J. Čebelku Holíč, 3. r. 133 11 800 

3. Radovan Mike OA Roţňava, 2. r. 138 11 300 

3. Noémi Kubíková OA Sereď, 3. r. 138 11 300 

 

Rok 2012 

Stredná odborná škola obchodu a sluţieb Prešov 
 

Por. Meno a priezvisko Škola a ročník štúdia 
Počet 

korektúr 

Body 

celkom 

1. Tomáš Motýľ SOŠ obch. a sluţieb Prešov, 3. r. 118 11 550 

2. Lucia Fedoriková OA Poprad, 3. r. 125 11 500 

3. Lenka Barnišinová SOŠ Snina, 4. r. 116 10 850 

 



 

3. súťažná disciplína - Wordprocessing 
     

 

Rok 2016 

Obchodná akadémia Námestovo 
 

Por.  
Meno a 

priezvisko 
Škola a ročník štúdia 

Počet 

bodov 

% 

dosiahnutých 

bodov 

1. Petra Mudráková OA Poprad, 3. r, 77,50 92,26 

2. Patrik Ţori OA Roţňava,4. r. 75,50 89,88 

3. Martin Suran OA Prievidza, 4. r. 71,50 85,12 

 
 

Rok 2015 

Obchodná akadémia Námestovo 
 

Por.  
Meno a 

priezvisko 
Škola a ročník štúdia 

Počet 

bodov 

% 

dosiahnutých 

bodov 

1. Patrik Ţori OA Roţňava, 3. r. 44,50 81,65 

2. 
Adela 

Szegenyová 
OA Senica, 4. r. 43,50 79,82 

3. Martin Suran OA Prievidza, 3. r. 40,50 74,31 

 
 
 

V roku 2014 sa v 3. disciplíne nesúťaţilo 

 
 

 

Rok 2013 

SOŠ hotelových sluţieb a obchodu Zvolen 
 

Por.  Meno a priezvisko Škola a ročník štúdia 
Počet 

bodov 

% 

dosiahnutýc

h bodov 

1. 
Michaela 

Reichlová 
OA Poprad, 3. r. 122,50 93,75 

2. Ivan Kohoutek OA Trenčín, 3. r. 109,00 90,83 

3. Klára Madunická SOŠ J. Čabelku, Holíč, 1. r. 104,00 86,66 

 

 

 
 
 

 
 



História a súčasnosť našej školy 

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Roţňava, bývalá Stredná 

ekonomická škola  v Roţňave bola zriadená 1. septembra 1967.  

V prvých rokoch  mala škola dva študijné odbory: štvorročné štúdium so 

zameraním na všeobecnú ekonomiku a dvojročné štúdium so zameraním 

na hospodársku administratívu. V priebehu ďalších rokov škola zabezpečovala 

výchovno-vzdelávací proces v rôznych odboroch štúdia ako napr. pomaturitné štúdium 

odboru sociálno-právna činnosť, vyššie odborné štúdium v odbore cestovný ruch, 

obchodná akadémia s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy, manaţment 

regionálneho cestovného ruchu. 

 

Škola v súčasnosti poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie zamerané pre:  

 

 výkon povolaní a odborných činností – príprava do zamestnania 

 ďalšie formy vzdelávania – vysokoškolské a pomaturitné vzdelávanie 
 

            v odboroch:  
   

  6317 M     obchodná akadémia – ekonóm informatik 

  6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium v ANJ 

 

V súčasnosti má škola 10 tried, z toho 4 triedy obchodnej akadémie, 1 triedu odboru 

manaţment regionálneho cestovného ruchu a 5 tried odboru obchodná akadémia – 

bilingválne štúdium v ANJ s celkovým počtom 232 ţiakov. 

 

Súčasťou školy  je školský internát, školská jedáleň s moţnosťou výberu z dvoch 

druhov jedál, telocvičňa, posilňovňa a multifunkčné ihrisko.  

 

Od novembra 2015 má škola na základe rozhodnutia Republikovej únie 

zamestnávateľov  oprávnenie pouţívať pri svojom názve označenie Centrum 

odborného vzdelávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku, ako jediná obchodná 

akadémia na Slovensku. 

Škola disponuje moderne zariadenými multifunkčnými učebňami, z ktorých najnovšími 

sú dielne praktického vyučovania:  

 

- dielňa pre ekonomický a personálny manaţment firmy - je určená pre prácu 

cvičných firiem a praktické cvičenia pri skupinovom vyučovaní predmetov 

podniková ekonomika, personalistika, daňová sústava, účtovníctvo,  

- dielňa pre kreatívny marketing - je určená na propagáciu predmetu podnikania 

cvičných firiem, prípravu na veľtrhy a nácvik prezentácií. 

 

Úspešná implementácia troch projektov ESF OP – Vzdelávanie  zabezpečila pre školu 

moderné  vybavenie a veľmi dobré podmienky pre výchovno-vzdelávací proces. 

Aktívne zapojenie sa do projektov v rámci programu ERASMUS+ umoţiňuje našim 

ţiakom realizovať odborné stáţe vo firmách v Holandsku.  



To sa odrazilo aj na vynikajúcich výsledkoch v rôznych súťaţiach na okresnej, 

regionálnej, krajskej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni. Škola vychovala majstra 

Slovenska v UTX, majstra sveta v súťaţi Wordprocessing, majstra Slovenska 

v stredoškolskej odbornej činnosti, úspešných reprezentantov cvičných firiem, ktorý sa 

vrátili z medzinárodných veľtrhov CF s peknými oceneniami.  Nezabúdame ani na 

pohyb. V oblasti športových súťaţí patríme medzi najúspešnejšie školy v Košickom 

kraji.. 

V škole aktívne pracuje ţiacka školská rada a redakčná rada, ktorá so svojim časopisom 

Sršeň  získala niekoľko ocenení v rámci Štúrovho pera 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Reprezentovali školu aj Slovensko 

 

Moje spomienky.....  
Súťaţe v SIP sa konajú kaţdý rok a na finálovom kole sa zúčastňujú 

len tí najlepší z celého Slovenska, zväčša ide o starších skúsenejších 

študentov.  

V Obchodnej akadémii v Roţňave, na ktorú si veľmi rád spomínam, 

sme s pani PaedDr. Gajdošovou spravili menší experiment, a tým 

bola moja nominácia na súťaţ i napriek tomu, ţe som bol len v 1. 

ročníku.  

Nominácia sa vyplatila a prebojoval som sa na majstrovstvá 

Slovenska. Uţ vtedy som sa umiestnil na 5. mieste. V nasledujúcom  

roku som uţ ako skúsenejší súťaţiaci obsadil v celoštátnom kole 3. miesto a do ďalšieho 

ročníka som vstupoval v pozícii favorita. Našťastie mám v sebe športového ducha a 

očakávania som naplnil, stal som sa majstrom SR a prebojoval som sa na majstrovstvá 

sveta, ktoré sa konali v roku 2014 v Budapešti. Kvôli pracovným povinnostiam som sa 

ich ale nezúčastnil.  

Moje pôsobenie na súťaţiach v SIP hodnotím vysoko pozitívne nielen z hľadiska 

úspešnosti. Vďaka súťaţiam som precestoval a spoznal všetky časti Slovenska,  spoznal 

mnoţstvo ľudí a kamarátov a som si schuti zasúťaţiť.  

Súťaţe boli vţdy výborne zorganizované, aj  so sprievodný program, a preto musím 

všetkým študentom, ktorí uvaţujú, či sa zapoja do súťaţí, vrelo odporúčať, aby tak 

spravili. Takéto stretnutia vám pomôţu nadobudnúť zaujímavé skúsenosti, zručnosti. 

Výrazne sa zlepšuje  slovná zásoba, gramatika a všeobecná inteligencia človeka, čo sa 

môţe neskôr v praxi veľmi hodiť. 

        Rado Mike 
 

                 

Milí súťaţiaci,  

keď sa mladý človek rozhoduje, či ísť na súťaţ v spracovaní 

informácií na počítači, moje odporúčanie je rozhodne ÁNO! Okrem 

toho, ţe tam spoznáte kopec skvelých ľudí, z ktorých sa môţu 

vykľuť priatelia na celý ţivot, získate aj skvelú skúsenosť do 

budúcna, ktorá sa bude vynímať vo vašom ţivotopise. 

Som si takmer istý, ţe svoju súčasnú pracovnú pozíciu som získal 

preto, lebo som personalistu zaujal niečím výnimočným.  

Priblíţil som mu  svoje pôsobenie na národnej súťaţi SIP a na 

celosvetovej súťaţi Intersteno  v Paríţi, a tým získal výhodu pred 

ostatnými uchádzačmi.   

Ak máte záujem sa týchto súťaţí zúčastniť, nie je to vôbec ťaţké.  

Ja som napríklad ani nevedel, ţe na takú súťaţ niekedy pôjdem. Z administratívy som 

mal zo začiatku nočné mory. Usilovným tréningom, vytrvalosťou a podporou zo strany 

mojej úţasnej učiteľky pani Gajdošovej som dosiahol najlepšie výsledky z triedy a 

prebojoval som sa do celoštátneho kola.  

http://1.ro/
http://1.ro/


Táto súťaţ mi pomohla nielen si zlepšiť profesijné schopnosti, nadobudnúť 

kontakty do ţivota, preţiť nezabudnuteľné záţitky, ale otvorila mi aj cestu 

do sveta. Cestovanie a spoznávanie regiónov Slovenska, neskôr i 

medzinárodné cesty vám umoţnia vidieť svet a ľudí z inej perspektívy a 

ponúknu nové moţnosti, na ktoré by ste ani nepomysleli, keby ste sedeli doma. 

Tréningom rýchlosti a presnosti pri odpise si zároveň trénujete váš mozog na to, aby ste 

stihli urobiť prácu včas, a pritom nerobili chyby, čím sa stanete pre zamestnávateľov 

neoceniteľnými.  

Neseď teda doma a poď to skúsiť! Nemusíš predsa vyhrať, ale kaţdá nová skúsenosť Ťa 

obohacuje. Drţím vám palce!          

        Martin Homola 

 

 

Volám sa Patrik Ţori, a som študentom 5. ročníka Obchodnej 

akadémie v Roţňave. Uţ od mala som vychovávaný bilingválne, 

takţe rád hovorím po anglicky, v škole sa učím po rusky a kvôli 

budúcim študijným plánom sa učím po dánsky. Mojimi záľubami 

sú počítače a technológie, konkrétne videohry,  práca s počítačmi 

všeobecne, či uţ po softvérovej alebo hardvérovej stránke.  

 Štúdium v našej škole mi dalo veľa do ţivota. Spoznal som 

nových ľudí a kamarátov, zistil som, čo plánujem robiť 

v budúcnosti, absolvoval som dva turnusy odborných stáţí 

v Holandsku a rôzne ďalšie pobyty v zahraničí a svoje znalosti 

programu MS Word som mohol predviesť na súťaţi 

z Wordprocessingu, o ktorej som sa dozvedel v škole. 

Prvá súťaţ Wordprocessingu, ktorej som sa zúčastnil, sa konala v roku 2014, ale končila 

len krajským kolom, na ktorom som získal 1. miesto.  

Nasledujúci rok súťaţ pokračovala aj ďalej a v Námestove som obhájil 1. miesto 

v celoslovenskom kole. Tým mi bolo umoţnené prihlásiť sa na medzinárodnú súťaţ 

v spracovaní informácií na počítači INTERSTENO, ktorá sa konala v Budapešti v júli 

2015.  

Súťaţe sa zúčastnilo 550 účastníkov z 35 krajín sveta a piatich kontinentov. Ja som tu 

súťaţil v juniorskej kategórii Wordprocessingu so súťaţným textom v angličtine za 

pouţitia vlastného počítača. Súťaţné zadanie bolo omnoho ťaţšie, neţ aké som kedy 

robil na Slovensku. 1. miesto a titulu majstra sveta v juniorskej kategórii som skutočne 

nečakal. 

Na tento výsledok som veľmi hrdý a budem sa snaţiť cez celoštátne kolo sa opäť 

prebojovať na celosvetovú súťaţ, ktorá bude tento rok v Berlíne. Prajem všetkým 

súťaţiacim veľa šťastia a pevnú ruku vo všetkých disciplínach. 

 

Patrik Žori 



         
 
  
  



 Roţňava, starobylé banícke mesto 

 Roţňava, mesto s výhľadom, leţí v údolí rieky Slaná, medzi 

svahmi Slovenského rudohoria a planinami Slovenského krasu. 

Je administratívnym a kultúrnym centrom Horného Gemera 

s vyše 18-tisíc obyvateľmi. 

Prvá písomná zmienka o Roţňave je z roku 1291, keď ju Ondrej III. daroval 

ostrihomskému arcibiskupovi Ladomírovi. Od začiatku bola banskou obcou. Názov 

mesta je doloţený z roku 1291 ako Rosnoubana, z roku 1786 ako 

Roţňava. V roku 1340 dostala prvé privilégiá, Ľudovít I. ju povýšil na 

mesto, v roku 1410 sa za Ţigmunda spomína uţ ako slobodné kráľovské 

banské mesto. Jeho definitívny erb vo forme skríţených baníckych 

kladiviek a troch ruţí pochádza z roku 1598.  

Vrcholným obdobím rozvoja stredovekej Roţňavy bolo najmä 14. a 15. storočie. V 

meste a jeho okolí sa ťaţila ruda, z ktorej sa získavala meď a antimón, ale aj cenné  

zlato a striebro, neskôr sa tu ťaţila ţelezná ruda. Rozvoj Roţňavy nastal za 

rákocziovských povstaní, keď sa stala strediskom zbrojárskej výroby.  

Historickým medzníkom v ţivote miestneho obyvateľstva bolo zriadenie 

rímskokatolíckeho biskupstva v roku 1776.  Postavenie mesta sa zmenilo a Roţňava sa 

stala slobodným biskupským mestom, v ktorom sa postupne rozvíjal aj čulý 

hospodársky ţivot.  

Po čiastočnom útlme v 17. a 18. storočí nastalo v prvej polovici 19. storočia krátke 

oţivenie baníckej činnosti, a tým aj oţivenie ţeleziarskej výroby. Významnú úlohu pri 

jej rozvoji zohrali Andrássyovci. Nastal nový rozmach baníctva, bolo vybudované 

sídlisko a praţiace pece. S bohatými dejinami baníctva a hutníctva Roţňavy a Horného 

Gemera sa moţno oboznámiť v Baníckom múzeu. 

V Roţňave sa zachovalo vzácne historické centrum, ktorého srdcom je štvorcové 

námestie obklopené vzácnymi architektonickými pamiatkami.  

V strede námestia stojí renesančná stráţna veţa postavená počas tureckých vojen v 

rokoch 1643 - 1654. Pred stráţnou veţou sa nachádza secesný pomník Františky 

Andrássyovej – šľachetnej patrónky chudobných. Na severnej strane námestia stojí 

majestátny biskupský palác. Postavili ho v roku 1778 a v polovici 19. storočia rozšírili o 

východný trakt, v ktorom sa nachádza vzácna kniţnica a archív roţňavskej diecézy. 

Pred palácom biskupov stojí morový stĺp postavený v roku 1711 na pamiatku 

zaţehnania cholerovej epidémie. 



Najvýznamnejšou sakrálnou pamiatkou Roţňavy je biskupský katedrálny kostol, do 

roku 1776 farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie postavený začiatkom 14. storočia. 

V interiéri môţete vidieť unikátnu tabuľovú maľbu Metercia (sv. Anna Samotretia) 

datovanú rokom 1513, ktorá okrem hlavnej témy zobrazuje prácu stredovekých baníkov 

a hutníkov v Roţňave. 

Mesto v súčasnosti uţ úplne stratilo charakter banského mesta a postupne sa premenilo 

na mesto obchodno-priemyselné. Je tu vybudovaný priemyselný park s firmou 

CELTEX s.r.o., úspešne rozvíjajú svoje  firmy  AGROTRADE GROUP s. r. o., 

strojársky priemysel CWT Metal s. r. o., CMF s. r. o, GEMTEX s. r. o., 

AUTOCENTRUM s. r. o. 

Roţňava je skutočne „mesto s výhľadom“, lebo má veľké perspektívy v rozvoji 

cestovného ruchu. Kaţdá cesta z mesta vedie k unikátnym turistickým 

zaujímavostiam. V blízkosti sa nachádza Hrad Krásna Hôrka, Kaštieľ Betliar, jaskyne 

Slovenského krasu a Roţňava je zároveň jedným z centier Gotickej cesty v Gemeri, na 

ktorej sa nachádzajú vzácne kultúrno-historické pamiatky Spiša a Gemera. 

Výhodná poloha, ako aj kultúrne a prírodné bohatstvo Roţňavy a jej okolia sú 

predpokladom pre ekonomický i kultúrny vývoj, ale aj rozvoj cestovného ruchu v tejto 

oblasti. 

Roţňava a okolie 
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Orientačná mapa centra mesta Roţňava 
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