
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhlasovateľ: 

Ministerstvo školstva, vedy,  

výskumu a a športu Slovenskej republiky 

Stromová 1 

813 30  Bratislava 

 

www.minedu.sk 

 

 

Organizačné, technické 

a finančné zabezpečenie: 

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Bellova 54/a 

837 63  Bratislava 

 

www.siov.sk 

 

 

Orgán samosprávy: 

Žilinský samosprávny kraj 

Komenského 2622/48 

010 01  Žilina 

 

www.zilinskazupa.sk 

 

 

Realizátor: 

Stredná odborná škola dopravná 

Zelená 2 

036 08  Martin – Priekopa 

 

www.sosd.sk 
 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.siov.sk/


 

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Stredná odborná škola dopravná Martin - Priekopa 

 

Vás pozývajú na 

 

 

55. ročník 

 

 

celoštátnej Súťaže žiakov stredných škôl  

v spracovaní informácií na počítači - dištančne 
 

(písanie na počítači, úprava textu na počítači, wordprocessing), 

 

 

 

 

ktorá sa uskutoční 23. - 25. marca 2021 

 

v online priestore pod gestorstvom Strednej odbornej školy dopravnej, Zelená 2, 

Martin - Priekopa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vážení pedagógovia, milí študenti, 

 

 dovoľte mi privítať Vás v meste Martin, ktoré sa stalo gestorom pri online 

priebehu 55. ročníka celoštátnej Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní 

informácií na počítači.  

Aj keď mesto Martin sa pýši prívlastkom hlavné mesto slovenskej kultúry, nie 

je mu cudzia ani veda a technika. Stačí zavítať na Malú horu, kde nájdete najmodernejšie výskumno-

vedecké centrum v oblasti medicíny v strednej Európe BIOMED. Pracujú v ňom desiatky 

odborníkov, slovenských aj zahraničných vedcov, ktorí okrem iného využívajú najmodernejšie 

informačné systémy na spracovanie svojich výsledkov.  

Počítačová gramotnosť a spracovanie informácií sú jednoducho nevyhnutné pre úspech v 21. storočí. 

Rozvoj vedy, techniky a celková informatizácia spoločnosti nám ukazujú, že bez informačných 

technológií jednoducho už nedokážeme existovať. Viete si vy sami predstaviť svoj život bez 

mobilného telefónu, či počítača? Bol by určite oveľa komplikovanejší. Vďaka informačným 

technológiám sa denne stretávame s obrovským množstvom informácií, názorov a postojov, ktoré 

formujú náš pohľad na svet okolo nás.  

Práve kvôli tomu je nevyhnutné vedieť informácie správne spracovať. Nielen technicky – napísať 

a upraviť, ale pozrieť sa na ne kriticky a vytvoriť si vlastný názor. Toto je asi najdôležitejšou lekciou 

dnešného vzdelávania v čase informatizácie. Verím, že Vaši pedagógovia robia všetko preto, aby Vás 

tomuto umeniu naučili a pomohli Vám tak v budúcnosti uspieť vo všetkým oblastiach, ktoré Vás 

zaujímajú. 

Milí súťažiaci, 

dovoľte mi ešte raz privítať Vás aspoň takto v Martine. Prajem Vám veľa odhodlania, bystrú myseľ 

a veľa úspechov pri riešení zadaných úloh. Verím, že si odnesiete krásne spomienky a v budúcnosti 

Vás privítame znovu, možno aj ako odborníkov v oblasti informačných technológií.  

 

                   Ján Danko 

                                                           primátor mesta Martin 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vážené kolegyne, kolegovia, milí mladí priatelia,  

 

súťaž v spracovaní informácií na počítači sa každoročne teší veľkému záujmu žiakov stredných 

odborných škôl. V rokoch 2011 až 2019 o ňu prejavilo aktívny záujem viac ako 2 000 žiakov z celého 

Slovenska. Pred šiestimi rokmi bola rozšírená o kategóriu wordprocessing, čo prinieslo ďalší výrazný 

nárast záujmu stredoškolákov. Minulý rok sa z dôvodu obmedzeného fungovania škôl súťaž 

realizovala prezenčne iba na školských a krajských kolách.  Začiatok pretrvávajúcej pandémie 

v marci 2020, kedy sme finišovali na  príprave celoštátneho kola súťaže, žiaľ, znemožnil jeho 

realizáciu. Spracované súťažné zadania však boli k dispozícii žiakom aspoň na trénovanie doma.  

 

Rýchlosť, presnosť, zručnosť v písaní a kvalita práce s počítačom sú parametre, na ktoré sa súťaž 

sústreďuje. V aktuálnom mimoriadne dynamickom rozvoji informačno-komunikačných technológií 

sú počítače a práca s nimi nevyhnutnosťou, ako v oblasti vzdelávania, tak aj na pracovnom trhu.  

Som veľmi rád, že práve štartujúce celoštátne dištančné kolo predstaví komisii najlepších 

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

precíznosť, vedomosti, zručnosti, ale aj schopnosť zvládať stres. Súťažiacim prajem pohodu, rozvahu 

a rýchle prsty, aby víťazstvo na celoštátnej súťaži bolo ďalším krokom k úspešnej reprezentácii 

Slovenska na majstrovstvách sveta INTERSTENO.  

 

 Milé kolegyne, kolegovia, pedagógovia, chcem sa Vám poďakovať za to, že sa aktívne vo svojom 

voľnom čase venujete talentovaným žiakom. Pripravujete ich a trénujete s nimi, čoho dôkazom sú ich 

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

hodnotiacej komisie za ich prácu, postrehy a pomoc, ktorú preukazujú na celoštátnom kole a hlavne 

pri organizovaní školských a krajských kôl súťaže. Rád by som sa touto cestou poďakoval aj vedeniu 

Strednej odbornej školy dopravnej Martin - Priekopa za to, že ochotne poskytlo priestory na realizáciu 

55. ročníka súťaže.  

  

  Ing. Branislav Hadár 

                riaditeľ 

 

 



 

 

 

 

 

Vážení pedagógovia, milí súťažiaci, vážené dámy, vážení páni,  

 

mám tu česť prihovoriť sa Vám v mene celoštátnej odbornej komisie pri príležitosti konania 

55. ročníka celoštátnej súťaže v spracovaní informácií na počítači. 

Vo februári sa uskutočnili krajské kolá a z nich vzišli tí najlepší z celého Slovenska, dnešní účastníci 

tohtoročnej súťaže. Teší ma, že sa stretávame aj v dnešnej zložitej situácii, v online priestore, s 

ambíciou predviesť výsledky svojho talentu, vynaloženého úsilia a prezentovať nadobudnuté 

znalostí. V prvej disciplíne -písanie na počítači sa predvedie 20 študentov, v druhej disciplíne - úprava 

textu na počítači ukáže svoj talent 12 študentov a v tretej disciplíne - profesionálne spracovanie textu 

wordprocessing preukáže svoje vedomosti z textového editora 12 študentov. 

Cieľom tejto súťaže je overenie zručností, návykov a rozvinutých schopností žiakov, ktoré nadobudli 

počas štúdia, ale i motivácia žiakov k ďalšiemu rozvoju tvorivosti a samostatnosti. Slová uznania 

a vďaky patria všetkým, ktorí sa starajú o to, aby táto súťaž mala každoročné pokračovanie. Preto mi 

dovoľte poďakovať predovšetkým Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave, 

Ministerstvu školstva SR a v neposlednom rade všetkým pedagógom, ktorí žiakov pripravujú a po 

celý rok im venujú svoj čas a odborné rady aj nad rámec pedagogickej práce. Taktiež patrí 

poďakovanie organizátorovi 55. ročníka súťaže Strednej odbornej škole dopravnej Martin Priekopa 

za vytvorenie dobrých súťažných a pracovných podmienok. 

Pre postup do celoštátneho kola súťaže ste vynaložili veľa energie a úsilia. Vašim úspechom je už 

účasť na tejto súťaži, nakoľko patríte medzi 20 respektíve 12 najlepších študentov z celého Slovenska 

vo svojich kategóriách. 

Verím, že sa z mnohými z Vás stretneme aj v ďalšom ročníku našej súťaže v budúcom roku. 

 

                                                                                                    Alžbeta Balková 

     predsedníčka celoštátnej súťažnej komisie 



 

 

 

 

Vážení pedagógovia, milí žiaci, 

 

učenie by nemalo byť niečo, do čoho treba ľudí nútiť. Vzdelávanie by malo byť niečo 

prirodzené,  pretože každý sa chce v istej oblasti zlepšovať, dosiahnuť väčšie ciele, vytvárať krajšie 

veci, byť úspešnejší, šťastnejší a napredovať... 

 Tí najlepší z celého Slovenska si zmeriate sily v súťaži v spracovaní informácií na počítači. Jej 

úlohou a poslaním je podpora odborného vzdelávania, rozvoj odborno-praktických schopností 

žiakov, ako aj vedenie žiakov  k samostatnému tvorivému mysleniu   a upevnenie záujmu žiakov 

o sebavzdelávanie. Vzhľadom na pandemickú situáciu nebudete bojovať plece pri pleci či tvárou 

v tvár, ale dištančne. To však nároky na vás nezníži. Sú to práve vaše odborné poznatky a praktické 

skúsenosti, ktoré Vás priviedli až sem. Robíte viac ako ostatní, vzdelávaniu sa venujete nielen v škole, 

ale i mimo vyučovania vo svojom voľnom čase.  Svojimi výsledkami dokazujete najmä sebe ale 

i svojim pedagógom, že pracovať na sebe samom, na vylepšovaní a rozširovaní  svojich vedomostí 

a zručností sa vždy oplatí a táto investícia prináša svoj úspech. Vaši pedagógovia, lektori, konzultanti 

Vás vedú, pomáhajú Vám, stoja pri Vás. Touto cestou im chcem tiež poďakovať. 

Určite mi dáte za pravdu, že súťaživosť sa objavuje v rôznych oblastiach života každého z nás  a 

posúva nás v živote ďalej. Robí z nás silnejších ľudí, pomáha nám nájsť vhodnú motiváciu pre náš 

ďalší osobný a osobnostný rozvoj  a posúvanie sa k vyšším métam. Aj vaša účasť na tejto súťaži je 

dôkazom toho, že chcete a ste ochotní urobiť niečo viac pre seba. Som presvedčená, že jej 

absolvovanie sa pre vás stane jedinečnou skúsenosťou a jedným zo schodíkov, ako sa dostať o kúsok 

vyššie. 

Bill Gates, spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Corporations a jeden z najbohatších ľudí sveta 

tvrdí, že „kľúčom k úspechu je tok informácií“. V dnešnej rýchlej dobe, ktorá je charakteristická 

zvýšeným tempom, informačným boomom, technickým pokrokom si stále viac a viac uvedomujeme, 

že je to skutočne tak. Schopnosť získavať informácie, orientovať sa v ich spleti a následne ich 

spracovať sa stáva nevyhnutnosťou.  Preto nepochybujem,  že všetci sa budete snažiť ukázať 

hodnotiacim komisiám to najlepšie z vás. Všetkým vám želám najmä pokojnú myseľ, správnu 

koncentráciu, nech si po skončení súťaže každý jeden z vás, bez ohľadu na umiestnenie, môže 

povedať, som dobrý. Veľa šťastia! 

   Mgr. Janka Školová 

          riaditeľka odboru školstva a športu 

             Žilinský samosprávny kraj  

   



 

 

 

 

Milí súťažiaci, vážené kolegyne, vážení kolegovia,  

 

Turiec bol a  je kolískou vzdelanosti Slovákov. Žili a pracovali tu významné 

osobnosti a preto nie je zvláštnosťou, že práve v tomto regióne sa nachádzajú 

najstaršie gymnáziá a stredné odborné školy, ktorých základ siaha do čias 

Rakúsko-Uhorska. Aj naša škola - Stredná odborná škola dopravná v Martine-

Priekope bola založená v roku 1887 a patrí k tým, ktorých absolventi zastávajú 

dôležité pozície v hospodárskom, spoločenskom i kultúrnom živote.  

Poskytujeme možnosť vzdelania v kvalitných odboroch  a tým dávame možnosti dobrého uplatnenia 

sa  v živote. Naša škola je od počiatku spojená so železničnou dopravou a elektrotechnikou. Naši 

žiaci sú zamestnancami železníc SR, Železničnej spoločnosti Slovensko, ŽOS Vrútky a ďalších 

dopravných a elektrotechnických firiem. Každú školu tvorí nielen dobré technické vybavenie a 

pomôcky, ale aj osobnosť učiteľov a majstrov OV. Počítače a práca na nich sa stáva bežnou súčasťou 

nášho života .  

Nebývalo zvykom, že do súťaže zručnosti v písaní, úpravy textu na počítači a vo wordprocessingu sa 

zapájali odborné školy technického zamerania. Náš prvý vstup do súťaže bol úspešný a preto sme sa 

rozhodli, že 55. ročník celoštátnej Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači 

sa uskutoční pod gestorstvom našej školy. Ako v našej škole i u vás stojí za výsledkom žiakov 

pedagóg. Ďakujem všetkým učiteľom, ktorí vo Vás – žiakoch, objavili talent, ktorý rozvíjali až po 

víťazstvo vo svojom samosprávnom kraji. Gratulujem Vám – žiaci, že ste tí najlepší vo svojich 

regiónoch. Ponúkame Vám možnosť ukázať svoje schopnosti, a prežiť s Vami pocit víťazstva. 

Veríme , že aj napriek nepriaznivej situácii, ktorá nám znemožňuje sa priamo stretnúť, sa budete 

rovnako tešiť z víťazstva  a na  55. ročník súťaže v  historickom meste Martin budete radi spomínať. 

Všetkým účastníkom prajem, aby ľahko prekonali  náročné požiadavky súťaže.  

 

         PhDr. Jarmila Matejčíková 

                     riaditeľka SOŠD 

 

 



 

 

 

 

Harmonogram 55. ročníka celoštátnej Súťaže 

žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači 

 

 

 

                       23. marec 2021 – utorok 

 

                do 09:30 kontrola pripojenia – online účastníkov 

      10:00 – 10:30         privítanie účastníkov a hostí, prezentácia, otvorenie 

                                                 súťaže podľa kategórií 

                  10:30 – 10:45    informácia o spôsobe technickej podpory  

                                           a organizácii priebehu online súťažných disciplín  

                          (CTVI SR- ŠVS BB, OHK) 

 10:45 – 11.10 súťaž 2. diciplíny - UTX  

 11:10 – 11:30  prestávka 

 11:30 – 13:30 súťaž 3. disciplíny  – WP 

 13:30  ukončenie súťaže prvého dňa 

 

 

 24. marec 2021 – streda 

 

         11:30 kontrola pripojenia – online účastníkov 

 11:45 – 12:15 súťaž 1. disciplíny – rozpísanie 

 12:15 – 12:30 súťaž 1. disciplíny – písanie na počítači 

 12:30 ukončenie súťaže druhého dňa 

                            

 

 25. marec 2021 – štvrtok 

 

         11.30 kontrola pripojenia – online účastníkov, OHK 

 11:30 – 12.30 informácia o výsledkoch a vyhodnotenie súťaže 

  

           



 

 

Celoštátna odborná komisia SIP 

 

 

 

Kraj  Meno a priezvisko  Zamestnávateľ  Kontakt  

BB  
Predseda 

Ing. Alžbeta Balková  

Obchodná akadémia   

F. Madvu 2   

971 29  Prievidza    

Tel: 0944 282 070  

balkovaalzbeta@gmail.com  

www.oaprievidza.sk   

BA  Ing. Ivona Berdáková  

Obchodná akadémia   

Račianska 107    

831 02 Bratislava    

Tel: 0904 657 992  

 iberdakova@gmail.com   

www.oarba.edupage.org   

TT  PhDr. Antónia Černeková  

Obchodná akadémia            

Dlhá 256/10                         

905 80 Senica   

Tel: 0904 802 874   

oacernekova@centrum.sk 

www.oasenica.edupage.org   

NR  Mgr. Eva Balážová  

SOŠ hotelových služieb 

a obchodu 

Zdravotnícka 3 

940 51 Nové Zámky  

Tel: 035/642 86 22 

skola@hosnz.sk  

www.hosnz.sk  

TN  Mgr. Oľga Feješová  

Spojená škola -     

Obchodná akadémia    

Štúrova 848   

962 12 Detva    

Tel:  0905 735 861 
olga.fejesova@gmail.c om  

www.sssdetva.edu.sk   

ZA  Ing. Milada Adamcová  

Obchodná akadémia   

Radlinského 1725/55   

026 01 Dolný Kubín    

Tel: 905 709 495  

oadkubin@gmail.com 

adamcovmilada9@gmail.com   

www.oadk.edupage.org  

PO  Ing. Magdaléna Zavacká  

Obchodná akadémia    

Murgašova 94    

058 22 Poprad    

Tel:  0903 423 520 

zavacka.magdalena@oapoprad .sk 

www.oapoprad.sk   

KE  Mgr. Miriam Hasajová  

Obchodná akadémia   

Stojan 1   

052 01 Spišská Nová Ves    

Tel: 0907 951 086  

 sose.hasajova@gmail.com    
www.sosesnv.edupage.org   

ŠIOV  Ing. Vlasta Púchovská  

Štátny inštitút odborného  

vzdelávania  Bellova 54/a  

837 63 Bratislava 37   

Tel.: 0911 469 690   

vlasta.puchovska@siov.sk   

http://www.hosnz.sk/
http://www.hosnz.sk/
http://www.sssdetva.edu.sk/
http://www.sssdetva.edu.sk/
http://www.sssdetva.edu.sk/
http://www.sssdetva.edu.sk/
http://www.oadk.edupage.org/
http://www.oadk.edupage.org/


 

 

Súťažný poriadok súťaže žiakov stredných škôl 

v spracovaní informácií na počítači  
 

Článok 1 Všeobecné ustanovenia 

  

1) Súťaž žiakov stredných škôl Súťaž žiakov stredných škôl (ďalej len SŠ) v spracovaní  informácií 

na počítači sa organizuje ako celoštátna súťaž vyhlásená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo školstva). Súťaž má tri domáce postupové 

kolá: školské, krajské a celoštátne kolo. Môže sa ukončiť medzinárodnou súťažou 

a majstrovstvami sveta.    

2) Organizáciu a riadenie súťaže upravuje Organizačný poriadok súťaže v spracovaní  informácií na 

počítači č. 2017/971:61-10EO zo dňa 20. septembra 2017 s účinnosťou od 1. januára 2018.  

3) Prípravu súťaže, podmienky účasti v súťaži, priebeh súťaže a pravidlá hodnotenia výkonov žiakov 

upravuje tento súťažný poriadok.   

   

Článok 2 Organizačná príprava súťaže 

  

(1) Súťaž organizačne zabezpečuje príslušná súťažná komisia v spolupráci s organizačnou komisiou 

poverenou organizátorom súťaže.   

(2) Úlohou organizátora súťaže je pripraviť: rovnaké podmienky pre všetkých súťažiacich, a to:  

počítače s rovnakým softvérom, vyhovujúce pracovné stoly a stoličky, dostatok svetla, vecné ceny 

a diplomy pre víťazov, rozpočet súťaže a podklady na vyúčtovanie súťaže, v celoštátnom kole 

vhodné ubytovanie a stravovanie.   

   

Článok 3 Súťažné disciplíny 

  

(1) Súťaž v spracovaní informácií na počítači má tri súťažné disciplíny:  

  a) písanie na počítači,  

  b) úprava textu na počítači - UTX. 

 c) profesionálne spracovanie textu – wordprocessing.   

 

(2) Žiak má právo súťažiť v troch súťažných disciplínach, ak spĺňa súťažné kritériá jednotlivých 

súťažných disciplín.   

(3) Súťažné disciplíny sa vyhodnocujú samostatne, pre každú disciplínu sa vypracúva osobitná 

výsledková listina.   

  

Článok 4 Súťažné úlohy a podmienky účasti v súťaži 

  

A. Písanie na počítači 

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

predlohy.   

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

čistých úderov za minútu podľa tabuľky:     

 

 

 

 



 Minimálny počet čistých                            Prípustné percento  

            úderov za minútu                                               chýb    

Krajské kolo            270 úderov                                                    do 0,25         

Celoštátne kolo - určí COK podľa najlepšieho výkonu z krajských kôl.     

(3) Postupujúcich žiakov určí celoštátna komisia výberom na základe výsledkov krajského kola.   

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

                                  

B. Úprava textu na počítači 
 

(1) Úlohou žiaka je upraviť text zo súboru vopred uloženého komisiou do počítača. Text má 

približne 7 500 úderov a upravuje sa pomocou všeobecne používaného textového editora na 

základe papierovej predlohy. Súťažná predloha obsahuje 150 úloh vyznačených normalizovanými 

korektorskými značkami.   

(2) Úprava textu môže 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 súťaži 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 žiakov 12.   

(7) Postupujúcich žiakov určí celoštátna komisia výberom na základe výsledkov krajského kola.   

   

C. Profesionálne spracovanie informácií – Wordprocessing 

   

(1) Úlohou súťažiaceho 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 môžu pozostávať z: formátovanie strany, formátovanie odseku,  

používanie poznámok pod čiarou, hlavičky/päty, číslovanie strán, používanie stĺpcov, 

tabuľkových formulárov, spracovanie tabuliek, používanie formulárov, spájanie dokumentov, 

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

rôznych úrovniach (úprava textu), používanie 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, nižšie verzie aktuálneho dokumentu).  

(4) Pravidlá rozdelenia bodov sú pripravené koordinátorom súťaže. 

(5)  Podmienkou účasti v súťaži celoslovenské kolo je splnenie kvalifikačného limitu minimálne 50 

% z celkového počtu bodov v krajskom kole.   

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

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

kola.  



 

 

MANUÁL 

k priebehu prípravy technickej podpory 55. ročníka súťaže Spracovanie informácií na 

počítači - dištančne 

 

Súťaž online sa realizuje prostredníctvom aplikácie MS Teams.  

Termín a harmonogram spojenia na videokonferenciu: podľa kategórií súťaže:  

1. kategória – písanie na počítači: 24. 03. 2021 

2. kategória – úprava textu na počítači: 23. 03. 2021 

3. kategória – wordprocessing: 23. 03. 2021 

Skúška pripojenia: 19. 03. 2021 o 12:00 hod. 

Žiak a OHK sa prihlási na link doručený v dostatočnom časovom predstihu organizátorom online 

pripojenia a technickej podpory, organizátorom pripojenia bude predseda príslušnej OHK. 

Predseda OHK príslušnej kategórie v rámci svojej skupiny (učebne) koordinuje. 

Technické požiadavky:  

súťažiaceho žiaka: 

1. funkčný počítač, notebook, 

2. funkčná webkamera, 

3. funkčný mikrofón, 

4. funkčná tlačiareň, prípadne druhý monitor prepojený s počítačom, dva počítače, notebooky, 

5. funkčné internetové pripojenie, 

6. softvér MS Word, 

7. pri WP softvér na komprimáciu súborov, 

8. funkčná emailová schránka. 

Potreby organizátora krajskej a celoštátnej súťaže členovia OHK, COK: 

1. funkčný počítač, notebook, 

2. funkčná webkamera, 

3. funkčný mikrofón, 

4. funkčné internetové pripojenie, 

5. komunikačný softvér, na ktorom môžete byť pripojený cca 2,5 hodiny/ 1 súťažná kategória, 

6. funkčná emailová schránka. 

Webkamera a mikrofón môžu byť nahradené druhým pripojením cez mobilný telefón s funkčnou 

kamerou a mikrofónom. 

Komunikačné zariadenia a nástroje (hardvér a softvér pre súťažiaceho) zaisťuje vysielajúca škola 

v koordinácii s metodikom školy. 

Žiak môže pri dištančnej forme súťažiť z domu alebo z vysielajúcej školy. 



Ak žiakovi zlyhá hardvér alebo pripojenie, bude diskvalifikovaní. O diskvalifikácii rozhodne 

príslušná komisia. 

 

Kategória písanie na počítači: 

 kategóriu si koordinuje predseda OHK, 

 kategória bude prebiehať v programe ZAV, 

 žiak sa prihlási pomocou mena a hesla, ktoré zašle p. Zaviačičová, 

 kategória bude vyhodnotená v programe ZAV. 

Kategória úprava textu na počítači: 

 kategóriu si koordinuje predseda OHK, 

 žiakovi sa tesne pred súťažou zašlete text na úpravu a text s korektorskými značkami, 

 skontrolujete si systémový čas na vašom pc a pc súťažiach, aby ste mohli skontrolovať čas 

uloženia súboru po skončení kategórie, 

 žiak si súbor text na úpravu nakopíruje do počítača, 

 súbor text s korektorskými značkami vytlačí cca 3 až 5 minút, 

 ďalej súťaž prebieha podľa organizačného poriadku, 

 po skončení súťaže súťažiaci uloží súbor a do určeného času ho odošle na Vami zadanú 

adresu, 

 OHK vyhodnotí kategóriu. 

Kategória Profesionálne spracovanie textu – wordprocessing: 

 kategóriu si koordinuje predseda OHK, 

 žiakovi tesne pred súťažou zašlete komprimovaný priečinok, v ktorom sa nachádza zadanie 

a súbory na úpravu, 

 skontrolujete si systémový čas na vašom pc a pc súťažiach, aby ste mohli skontrolovať čas 

uloženia súboru po skončení kategórie, 

 žiak si dekomprimuje zaslaný priečinok a uloží si ho do počítača, 

 súbor zadanie vytlačí cca 3 až 5 minút, 

 ďalej súťaž prebieha podľa organizačného poriadku, 

 po skončení súťaže súťažiaci komprimuje svoj priečinok so všetkými súbormi a do určeného 

času ho odošle na Vami zadanú adresu. 

 

Na základe výsledkov jednotlivých kategórii sa spracujú výsledkové listiny. Poradie sa určí podľa 

Organizačno-technických pokynov súťaže Celoštátna odborná komisia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zoznam postupujúcich žiakov do celoštátneho kola 

Kraj 
Celkové 

poradie 
Žiak, škola, ročník 

ČÚ/min 

1. disciplína 

Počet bodov 

2. disciplína 

Počet bodov 

3. disciplína 

Bratislavský 

kraj 

8. Greguš Tomáš, OA, Nevädzova 3, Bratislava, 1.r. 358,2 

10. Ušiak Matúš, OA, Nevädzova 3, Bratislava, 1.r. 356,1 

Trnavský 

kraj 

4. 
Polakovičová Terézia, OA, Kukučínova 2, 

Trnava, 3.r. 
381,2 

5. Štípska Sabina, OA, Dlhá 256, Senica, 1.r. 379,3 

6. 
Tiefenbacherová Saša, OA, Kukučínova 2, 

Trnava, 4.r. 
372,3 

7. 
Holbíková Natália, OA, Kukučínova 2, Trnava, 

3.r. 
366,3 

9. 
Štefunková Alena, OA, Kukučínova 2, Trnava, 

4.r. 
357,4 

12. Gulová Viktória, OA, Tehelná 4, Hlohovec,3.r. 353,8 

15. Jašová Zuzana, OA, Dlhá 256 Senica, 4.r. 345,0 

18. Vinklerová Markéta, OA, Dlhá 256 Senica, 2.r. 337,3 

21. 
Lašák Ondrej, OA, Kukučínova 2, Trnava, 4.r./                    

1.  náhradník 
325,6 

22. 
Nemec Marek, OA, Dlhá 256 Senica, 2.r. / 

2.náhradník 
319,6 

8. Aneta Madáková, OA, Dlhá 256 Senica, 3.r. 8100 

11. Aneta Augustínová, OA, Dlhá 256, Senica, 3.r. 7650 

12. Patrícia Marková, OA, Dlhá 256, Senica, 4.r. 7550 

8. Lenka Leitnerová, OA, Dlhá 256, Senica, 4.r. 144,50 

Trenčiansky 

kraj 

11. Lukáš Blaho, OA, F.Madvu 2, Prievidza, 3.r. 354,3 

13. 
Vanesa Erdélyiová, OA M.Hodžu, M.Rázusa 

1450, Trenčín, 4.r. 
346,7 

16. 
Alex Turovský, OA M.Hodžu, M. Rázusa 1450, 

Trenčín, 4.r. 
342,3 

20. 
Emma Slošiarová, OA, F. Madvu 2, Prievidza, 

2.r. 
328,6 

4. 
Sabina Chvojková, OA, F. Madvu 2, Prievidza, 

3.r. 
8750 

5. 
Samuel Rybiansky, OA, F. Madvu 2, Prievidza, 

4.r. 
8750 

6. Lenka Roháčová, OA, F. Madvu 2, Prievidza, 4.r. 8600 

9. 
Natália Horňáková, OA M.Hodžu, M.Rázusa 1, 

Trenčín, 3.r. 
7850 

13. 
Lukáš Blaho, OA, F. Madvu 2, Prievidza, 3.r./ 

1. náhradník 
7500 

 



 1. Lenka Roháčová, OA, F. Madvu 2, Prievidza, 4.r. 157,50 

2. 
Denisa Richterová, OA, F. Madvu 2, Prievidza, 

3.r. 
152,50 

4. Roland Čiscoň, OA, F. Madvu 2, Prievidza, 4.r. 148,50 

5. Patrik Belan, OA, F. Madvu 2, Prievidza,4.r. 149,50 

7. Marek Kurinec, OA, F. Madvu 2, Prievidza, 2.r. 148,50 

9. 
Viktória Tkáčiková, OA, F. Madvu 2, Prievidza, 

3.r. 
143,00 

11. Nikola Kmeťová, OA, F. Madvu 2, Prievidza, 2.r. 135,50 

12. 
Rebeka Želiezková, OA, F. Madvu 2, Prievidza, 

2.r. 
130 

Žilinský 

kraj 

2. 
Martin Kozáček, OA, Veľká okružná 32, Žilina, 

4.r. 
396,3 

3. 
Monika Kaukičová, OA, Radlinského 1725/55, 

Dolný Kubín, 4.r. 
166,50 

10. 
Rastislav Bomba, OA, Radlinského 1725/55, 

Dolný Kubín, 4.r. 
166,50 

Banskobystrický 

kraj 
14. 

Filip Nosáľ, OA Kereskedelmi Akadémia, K. 

Mikszátha 1, Rimavská Sobota, 2.r. 
345,7 

Prešovský 

kraj 

19. Martin Olah, OA, Murgašova 94, Poprad, 3.r. 336,8 

1. 
Simona Cibulková, OA, Komenského 1, 

Humenné, 4.r. 
10 000 

10. Ivana Hlavačová, OA, Murgašova 94, Poprad, 4.r. 7850 

14. 
Monika Fabianová, OA, Murgašova 94, Poprad, 

4.r./2. náhradník 
7350 

13. 
Miriam Kopkášová, OA, Murgašova 94, Poprad, 

4.r. / 1. náhradník 
127,00 

Košický 

kraj 

1. 
Kristián Hauswirth, SOŠ ekonomická, Stojan 1, 

Spišská Nová Ves, 3.r. 
424,3 

3. Karol Sohan, OA, Polárna 1, Košice, 4.r. 395,5 

17. 
Kristína Gabriková, OA, Akademika Hronca 8, 

Rožňava, 4.r. 
339,8 

2. 
Sebastián Kovács, OA, Adademika Hronca 8, 

Rožňava, 5.r. 
8950 

3 
Nikola Liptáková, OA Akademika Hronca 8, 

Rožňava, 4.r. 
8950 

7. 
Henrich Palečko, OA, Akademika Hronca 8, 

Rožňava, 5.r. 
8450 

6. 
Nikola Liptáková, OA, Akademika Hronca 8, 

Rožňava, 4.r. 
151,00 

14. 
Štefan Kundráč, OA, Watsonova 61, Košice, 2.r. / 

2. náhradník 
124,00 

  

 

. 



 

 

   

Mená víťazov v posledných 5. ročníkoch 

1. Súťažná disciplína – Písanie na počítači 

             Rok 2020 – celoštátne kolo sa nekonalo    
            

             Rok 2019 – Obchodná akadémia Senica 

 

Por. č. Meno a priezvisko Škola a ročník štúdia 

Počet čist. 

úderov za 

minútu 

1. Bibiana Miškolciová Súkromná spojená škola Štúrovo, 5.r. 567,3 

2. Adam Nemčík OA, Watsonova 61, Košice, 3.r. 422,5 

3. Roan Budaj OA, Bernolákova 26, Zlaté Moravce, 5.r. 399,3 

   

               Rok 2018 – Obchodná akadémia Dolný Kubín 

Por. č. Meno a priezvisko Škola a ročník štúdia 

Počet čist. 

úderov za 

minútu 

1. Bibiana Miškolciová Súkromná spojená škola Štúrovo, 4. r. 564,3 

2. Richard Koronczi OA, Watsonova 61, Košice, 4. r. 469,7 

3. Patrik Ondrejech OA, Kukučínova 2, Trnava, 5. r. 383,7 

 

              Rok 2017 – Obchodná akadémia Rožňava 

Por. č. Meno a priezvisko Škola a ročník štúdia 

Počet čist. 

úderov za 

minútu 

1. Richard Koronczi OA, Watsonova 61, Košice, 3. r. 419,5 

2. Monika Hedviga Aninová OA, M. Hodžu M. Rázusa 1, Trenčín, 4. r. 382,0 

3. Andrea Balážová SOŠ OaS, SDH3, Prešov, 4. r. 381,8 

 

              Rok 2016 – Obchodná akadémia Sereď 

Por. č. 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 služieb, Prešov, 4. r. 411,7 

3. Andrea Balážová SOŠ obchodu a služieb, Prešov, 3. r. 375,9 



 

 

 

2. súťažná disciplína – Úprava textu na počítači 

           Rok 2020 – celoštátne kolo sa nekonalo  

 

           Rok 2019 – Obchodná akadémia Senica 

 

Por. 

č. 
Meno a priezvisko Škola a ročník štúdia 

Počet 

korektúr 

Body 

celkom 

1. Marek Tóth OA, Watsonova 61, Košice, 5.r. 142 13 200 

2. Erik Žák SPŠE, Hálova 16, Bratislava, 2.r. 146 12 600 

3. Diana Žinčáková OA, Komenského 1434/1,Humenné, 3.r. 113 10 800 

 

 Rok 2018 – Obchodná akadémia Dolný Kubín 

Por. 

č. 
Meno a priezvisko Škola a ročník štúdia 

Počet 

korektúr 

Body 

celkom 

1. Marek Tóth OA, Watsonova 61, Košice, 4. r. 130 12 500 

2. Erik Žák SPŠE, Hálova 16,  Bratislava, 1. r. 124 11 400 

3. Diana Žinčáková OA, Komenského 1434/1,Humenné, 2.r.  104 9 650 

 

 Rok 2017 – Obchodná akadémia Rožňava 

Por. 

č. 
Meno a priezvisko Škola a ročník štúdia 

Počet 

korektúr 

Body 

celkom 

1. Miriama Šoltésová OA, Watsonova 61, Košice, 5. r. 137 12 700 

2. Soňa Zorská SOŠ OaS, SDH3 Prešov, 4. r. 139 12 150 

3. Marek Tóth OA, Watsonova 61, Košice, 3. r. 122 11 450 

 

 Rok 2016 – Obchodná akadémia Sereď 

Por. 

č. 
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 Žigraiová OA, Watsonova 61, Košice, 4. r. 117 9 450 

 

  



 

 

 

3. súťažná disciplína – Wordprocessing 

           Rok 2020 – celoštátne kolo sa nekonalo  

           Rok 2019 – Obchodná akadémia Senica 

Por. 

č. 
Meno a priezvisko Škola a ročník štúdia 

Počet 

bodov 

Percento 

dosiahnutýc

h bodov 

1. Andrea Valnerová OA, F. Madvu 2, Prievidza, 4.r. 83,75 90,79 % 

2. Veronika Domanická OA, F. Madvu 2, Prievidza, 3.r. 78,00 84,55 % 

3. Lenka Roháčová OA, F. Madvu 2, Prievidza, 2.r. 73,25 79,40 % 

 

 Rok 2018 – Obchodná akadémia Dolný Kubín 

Por. 

č. 
Meno a priezvisko Škola a ročník štúdia 

Počet 

bodov 

Percento 

dosiahnutých 

bodov 

1. Andrea Valnerová OA, F. Madvu 2, Prievidza, 3.r. 68,25 84,52 % 

2. Monika Szegényová OA, Dlhá 256, Senica, 4.r. 67,25 83,28 % 

3. Veronika Domanická OA, F. Madvu 2, Prievidza, 2.r. 66,50 82,35 % 

 

 Rok 2017 – Obchodná akadémia Rožňava 

Por. 

č. 
Meno a priezvisko Škola a ročník štúdia 

Počet 

bodov 

Percento 

dosiahnutých 

bodov 

1. Patrik Žori OA, Akademika Hronca 8, Rožňava, 5.r. 46,25 67,27 % 

2. Monika Szegényová OA, Dlhá 256, Senica, 3.r. 44,25 64,36 % 

3. Monika Varcholová OA, Dlhá 256, Senica, 4.r. 43,50 63,27 % 

 

 Rok 2016 – Obchodná akadémia Sereď 

Por. 

č. 
Meno a priezvisko Škola a ročník štúdia 

Počet 

bodov 

Percento 

dosiahnutých 

bodov 

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

2. Patrik Žori OA Rožňava,4. r. 75,50 89,88 % 

3. Martin Suran OA Prievidza, 4, r 71,50 85,15 % 

  

 



Naši úspešní absolventi 

 

Milí súťažiaci študenti,  

 

každý má miesta kam sa z rôznych dôvodov vracia, miesta, ktoré prispeli k osobnému úspechu, 

pracovnému smerovaniu, a životným hodnotám. Jedným z  takýchto je pre mňa Stredná odborná 

škola dopravná Martin – Priekopa.  

Je pre mňa cťou, že som dostal možnosť ako absolvent tejto školy sa k Vám prihovoriť pri  

príležitosti 55.  ročníka  celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na  počítači. 

Práve v tejto škole som sa stretol s prvým počítačom, prvými základmi informačných technológii, 

získal som prvé počítačové zručnosti .  Som nesmierne hrdý na to, že práve škola, ktorá vychovala 

tisícky železničiarov v rôznych odboroch, dostala príležitosť zorganizovať súťaž študentov 

v informačných technológiách. Tak ,ako pre mňa človeka srdcom telom aj dušou železničiara, sú 

nostalgiou parné rušne , tak pre zanieteného informatika sú nostalgiou prvé osobné počítače bez hard 

disku  s disketovou  mechanikou a s monochromatickým monitorom, ktorý zobrazoval len 

alfanumerické znaky. Dva na pohľad nespojiteľné svety, ale práve naopak. Rozvoj informačných 

technológii zmenil aj náš svet. Vniesol do železničného prostredia nové technológie za pomoci, 

ktorých sa zvyšuje kvalita, bezpečnosť, rýchlosť a komfort cestujúcich.  

Súťaživosť, úspech a uznanie – zúčastniť sa, zažiť a uspieť, patrí v ľudskom konaní k tým najvyšším 

métam a najsilnejším motívom. Teší ma, že sa máme v tejto súťaži možnosť stretnúť s veľkou 

ambíciou mladých ľudí, predviesť výsledky svojho snaženia tak, aby boli zavŕšené zodpovedajúcim 

úspechom a uznaním. 

 

Všetkým súťažiacim želám, aby na súťaž spomínali nie preto, že boli víťazi, ani nie preto, že boli 

porazení, ale pre skúsenosti, ktoré tu získali a poznanie, že človek uspeje , keď si uvedomí, že 

neúspech je príprava na budúce víťazstvo. 

 

 Ing. Michal Vereš, MBA 

             Predseda predstavenstva 

      ŽOS a.s., Vrútky 
 

 

 

Milí súťažiaci, 

 

musím sa hneď v úvode priznať, že podobnej súťaže som sa nikdy 

nezúčastnil. Dnes ľutujem, pretože spracovávaním informácií sa 

živím. Ako žurnalista pracujem pod tlakom každý jeden deň a 

pravidelne informujem o celospoločenskom dianí. Ešte na strednej 

škole by som sa nad tým pousmial a mávol rukou.  

 

Prvý krát som sa dostal do kontaktu so serióznejším spracovávaním 

textu na strojopise. Čarovná skúsenosť s boľavými malíčkami a 

palcami. Samozrejme ešte pred tým na slovenskom jazyku, ale tu nie 

je reč o ručne písanej práci, takže vynechajme zošit a pero. 



Nasledovala práca s počítačom a textovými editormi T602 (nečudujem sa, že ani neviete o čom 

píšem) a postupne sme prešli k Wordu.  

 

Doslova a do písmena, spracovávanie informácií na počítači formuje môj život posledných 13 rokov 

a vďaka tomu spoznávam Slovensko, svet, zaujímavých ľudí a príbehy, neustále sa niečo nové 

naučím, či dozviem. Pre Vás je to štatovacia pozícia pre nové užitočné skúsenosti, ktoré Vás môžu 

rozhodne obohatiť. Viacerí budete zrejme pokračovať štúdiom na vysokých školách a počas písania 

bakalárskej práce si spomeniete, aké to bolo dobré rozhodnutie. 

 

Či si to už chcete, nechcete priznať, práca na počítači patrí k bežnému životu. Ak teda uvažujete čo i 

len chvíľu nad možnosťou zúčastniť sa, nepremýšlajte, prihláste sa. Uspejete už len vďaka tomu, že 

ste sa zúčastnili. Víťazstvo môže byť už len príjemným bonusom.  

 

Gratulujem Vám všetkým milí súťažiaci. 

 

 

  

 Peter Revús, redaktor spravodajskej televízie TA3, absolvent SOŠD Martin - Priekopa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stredná odborná škola dopravná 

od minulosti k súčasnosti 

 

Košicko – bhumínska železnica výrazne zmenila život v regióne Turiec. Z malebnej dedinky na 

sútoku Turca s Váhom sa stali Vrútky za pár rokov významnou železničnou križovatkou. 

Vybudované boli staničné budovy, výhrevne, v roku 1874 opravárenské dielne. Mesto prudko rástlo 

a vyvíjalo sa urbanisticky i architektonicky. V roku 1883 sa 

stal vedúcim Dielní a zriaďovateľom odbornej 

železničiarskej školy Josef Rampl. Škola mala vychovávať 

vlastný  učňovský dorast pre potrebu dielní s cieľom 

skvalitniť odborné profesie. Odborné predmety vyučovali 

dielenský inžinieri a literárne predmety úradníci. 

Vyučovalo sa v maďarskom jazyku v nedeľu dopoludnia. 

 

Na základe dosiahnutých výsledkov bola v roku 1890 

odborná učňovská škola reorganizovaná, stala sa 

dvojtriednou, navštevovalo ju 23 učňov. Vyučovalo sa v robotníckej jedálni. O jej dobrých 

výsledkoch sa v roku 1894 presvedčil uhorský minister železníc, ktorý prikázal zriadiť takéto školy 

pri všetkých dielňach uhorských štátnych železníc. 

 

Po prevzatí Košicko – bohumínskej železnice 

správou Československé státní dráhy v roku 

1924, bola učňovská škola zrušená. Obnovená 

bola až  v roku 1939 a prijali do nej 25 

chlapcov. Vybudovala sa nová škola 

s obrábacími strojmi, v ktorej vyučovali 

najlepší pracovníci. Učňovská doba sa zmenila 

na trojročnú s vyučovaním ôsmich  odborov. 

Neustálym zvyšovaním požiadaviek na 

prípravu robotníckeho dorastu bolo treba 

zvýšiť kapacitné možnosti učilišťa. Preto bol 

v roku 1966 do užívania odovzdaný areál, 

v ktorom sú objekty dielne, školy, telocvične, 

administratívnej budovy, internátu, 

jedálenského bloku... 

Rozširovaním teoretickej prípravy a vyšším počtom žiakov (900 žiakov) učilišťa stali sa aj nové 

priestory nedostačujúce. V roku 1984 sa začalo vyučovať v novej školskej budove, postupne pribudli 

nové sklady a internát.  

V roku 2017 škola oslávila 130. výročie založenia vzniku a v súčasnosti sa v ucelenom školskom 

komplexe pripravujú dievčatá a chlapci v elektrotechnických a dopravných odboroch prevádzkového 

charakteru a na robotnícke povolania v študijných a učebných odboroch. 



Pod vedením pedagogických zamestnancov sa žiaci zúčastňujú v priebehu školského roka rôznych 

súťaží – ZENIT, Stredoškolská odborná činnosť, ENERSOL, olympiády v anglickom jazyku, 

ekonomickej olympiády, Župná kalokagatia, EXPERT geniality show, Mladý Slovák, iBobor a ešte 

mnoho ďalších, výmenného pobytu v družobnej škole v Czestochowej. 

Úspešne realizujeme projekt ERASMUS+, ktorý umožňuje žiakom prostredníctvom dvojtýždňových 

stáží v Českej republike zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania vo vybratých podnikoch. Dňa 25.  júla 

2018 škola získala súhlas Žilinského samosprávneho kraja a následne 6. 11. 2018 jej bolo 

udelené  AZZZ Bratislava oprávnenie používať pri svojom názve školy označenie Centrum 

odborného vzdelávania pre dopravu, pošty a telekomunikácie, ktoré bolo za účasti zástupcov 

duálneho vzdelávania a predsedníčky ŽSK slávnostne otvorené. 

 

 



Martin -  mesto kultúry Slovákov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História 

 

 

     Vítame Vás v Martine, v malebnom stredoslovenskom meste, ktoré bolo  roku 1994 zákonom 

vyhlásené za Centrum národnej kultúry Slovákov.  

     Jeho história siaha až do 13. storočia, presnejšie do roku 1284, kedy je v kronikách zaznamenávané 

ako Villa Sancti Martini. Táto lokalita bola pomenovaná podľa kostola zasväteného sv. Martinovi 

– biskupovi z francúzskeho Tours. Približne o polstoročie neskôr (1340) jej kráľ Karol Róbert udelil 

mestské práva a mesto sa postupne stalo centrom Turčianskej kotliny. Preteká ním rieka Turiec a po 

stranách je obkolesené horskými masívmi Malej Fatry a Veľkej Fatry. Mesto leží v nadmorskej výške 

približne 400 m nad morom. 

 

Významné pamätihodnosti a dokumenty mesta Martin 

 

     Pôvodne malé provinčné mestečko sa od začiatku 20. storočia výrazne zapísalo do slovenských 

dejín. Od polovice 19. storočia si tu vytvorila zázemia domáca inteligencia, ktorá z neho vybudovala 

stredisko kultúry, vedy, umenia, ale aj peňažníctva a politiky.  

     Na pôde mesta vznikli prvé slovenské spolky a najmä Matica slovenská (1863), ktorá sa postavila 

na čelo snáh o uznanie práv vyjadrených v Memorande slovenského národa z roku 1861 

vyhlásenom práve v Martine.  

 

     Po druhýkrát sa mesto  nezmazateľne zapísalo do slovenských dejín na konci roku 1918, kedy tu 

vznikla Slovenská národná rada ako najvyššia predstaviteľka národných záujmov, ktorá sa 

Martinskou deklaráciou prihlásila k myšlienke spoločného česko-slovenského štátu. 

 

Kultúra a voľný čas 

 

     Historické centrum mesta nie je veľké a vymedzuje ho približne pešia zóna v okolí kostola sv. 

Martina a námestia Slovenského národného povstania. Dominantou námestia je bývalý Župný dom 

z roku 1740, v ktorom sa nachádza Turčianska galéria s umeleckými zbierkami od gotiky 

po súčasnosť.  

 

https://www.infoglobe.sk/pohoria_pohoria/europa/slovenska-republika/mala-fatra/
https://www.infoglobe.sk/pohoria_pohoria/europa/slovenska-republika/ve-ka-fatra/


     V najstaršej budove Slovenského národného múzea (SNM) z roku 1908 je dnes Turčianske 

múzeum Andreja Kmeťa s prírodnými a vlastivednými zbierkami. V 30. rokoch 20. storočia SNM 

dostalo novú budovu, v ktorej sú dnes sprístupnené zbierky Etnografického múzea. Kto doň zavíta, 

nemal by vynechať ani najväčší skanzen ľudovej architektúry - Múzeum slovenskej dediny na 

južnom okraji mesta v lokalite Jahodnícke háje. 

 

    V historickej 1. budove Matice slovenskej dnes sídli Slovenské národné literárne múzeum 

so stálou expozíciou dejín slovenskej literatúry a písomníctva od najstarších čias po súčasnosť.  

     Ku kultúrnym a historickým pamätihodnostiam mesta patrí aj Národný cintorín, na ktorom sú 

pochovaní mnohé významné osobnosti slovenskej kultúry.  

 

     Okrem pamätihodností priťahuje Martin turistov aj svojou bohatou ponukou prírodných aktivít. 

Nielen v letnom, ale aj v zimnom období sa tešia veľkej obľube Martinské hole, ktoré vďaka svojej 

polohe umožňujú lyžovanie až do neskorej jari. V lete zasa ponúkajú jedinečné turistické zážitky pre 

peších, ale aj cykloturistov.  

 

     V okolí mesta a celej oblasti Turca je na 400 kilometrov značených cyklotrás rôznej náročnosti, 

vrátane horskej cykloturistiky až do nadmorskej výšky 1400 m.  

    V rámci blízkeho okolia mesta turisti radi navštevujú známe kúpele a aquapark v Turčianskych 

Tepliciach, lyžiarske strediská WinterPark Martinky, Jasenská dolina a Snowland – Valčianska 

dolina. 

 

     Milovníci starých hradov si prídu na svoje v zrúcaninách hradov Sklabiňa, Blatnica či Zniev 

a určite si nenechajú ujsť ani návštevu kaštieľov v Blatnici a Mošovciach. 



Pamätihodnosti mesta Martin 
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