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Organizačno - technické pokyny pre zabezpečenie 54. ročníka Súťaže žiakov SŠ v spracovaní
informácií na počítači (SIP)
V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017
o súťažiach vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
54. ročník Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (písanie na
počítači a úprava textu na počítači).
Okresný úrad Nitra, odbor školstva a krajská komisia súťaže SIP v Nitrianskom kraji
vydáva k organizovaniu krajského kola nasledovné pokyny.
Termín súťaže: krajské kolo:
13. február 2020
celoslovenské kolo: 24.-26. marec 2020

Prihlášky do krajského kola je potrebné zaslať organizátorovi krajského kola najneskôr
do 31. 01. 2020 elektronicky na adresu: sekretariát@oasurany.sk
Pre štatistické údaje nezabudnite prosím poslať s prihláškou aj počet prihlásených
žiakov na školskom kole z jednotlivých disciplín a počet úspešných na školskom kole z
jednotlivých disciplín ( 1 Písanie na počítači, 2. Úprava textu, 3. Profesionálne
spracovanie textu-wordprocessing)
Organizátor krajského kola:
Obchodná akadémia
Námestie hrdinov 7
942 01 Šurany
Predseda súťažnej komisie:
Mgr. Eva Balážová, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, 940 51 Nové Zámky
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Podmienka účasti:
Súťaží sa v troch disciplínach
- písanie na počítači
- úprava textu na počítači
- profesionálne spracovanie textu Wordprocessing

Žiak má právo súťažiť vo všetkých troch disciplínach, ak spĺňa súťažné podmienky.
Podmienkou účasti v súťaži je splnenie kvalifikačného limitu - minimálna rýchlosť 270 čistých
úderov za min., s prípustným percentom chýb 0,25.
Pri úprave textu na počítači je podmienkou splnenie kvalifikačného limitu - dosiahnutie 7000 bodov za
10 min., okrem toho musí súťažiaci splniť limit 270 čistých úderov za min. pri súťaži v 10-min. odpise
(podľa súťažného poriadku).
Každý žiak má právo priniesť si na súťaž vlastnú klávesnicu alebo notebook, v prípade, že žiak súťaží
v písaní na stroji, prinesie si vlastný písací stroj. Na základe výsledkov školského kola škola

prihlási súťažiacich na každú súťažnú disciplínu na pripojenej prihláške.
Súťaží sa podľa schváleného súťažného poriadku a organizačno-technických pokynov, ktoré
sú zverejnené v elektronickej podobe na: http://www.siov.sk/sip/11146s

Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru
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