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Vec
Vyhlásenie 7. ročnika súťaže SkiHs Slovakia Mladv mechatronik

V súlade s Čl. 5 ods. 4 smernice Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej len "ministerstvo") číslo 23/2017 o súťažiach, ministerstvo

vy h las uje

7. ročník súťaže SkiHs Slovakia Mladý mechatronik

Súťaž sa riadi organizačným po riadko m súťaže schválený m ministerstvom pod číslom

2019/143 12: I-AI 030 s účinnosťou od l. sep tembra 20 19.

Organizačným, technickým a finančným zabezpečením súťaže je poverený Štátny inštitút
odborného vzdelávania, BeHova 54/a, Brat islava, (www.siov.s k).

Realizátorom celoštátneho kola súťaže je FESTO s. r. o. Gavlovičova I, Bratislava
v spo luprác i s STU so sídlom v Trnave a uskutoční sa v dňoch 25. - 26. marca 2020.
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ORGANIZAČNO -TECHNICKÉ POKYNY

pre zabezpečenie 7. ročníka súťaže v odborných z ru čnost i ach

Ski lis Slovakia - M ladý mec hatronik

V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republi ky čís l o 23/201 7
o súťažiach , vyhlasuje Minísterstvo školstva, vedy, výskumu a šport u Slovenskej republiky 7. ročn ik

súťaže v odborných zručnostiach Skills Slovakia - Ml adý mechatronik.
Štátny inšt it út odborného vzdelávania v spolupráci s odborným gestorom FESTO Bratislava schvá lil 7.
ročn ík súťaže v odbore mechatroni ka s názvom Skills Slovakia - Mladý mechat ronik a zodpovedá za
obsah a plnen ie O rga n iz a čno -technických pokynov SkilIs Slovakia - Mladý mechatron ik v školskom
roku 2019/ 2020.
Pri organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaže je pot rebné dodrž iavať Organizačný

por iadok Skil ls Slovakia, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 18.8.
2019 pod čís lom 2019/14312:1-A1030 s účinnosťou od 1. septembra 2019.
Súťaž sa uskutočn í v školských kolách a vyvrcholí celoštátnym kolom.

Školský rok 2019/ 2020

Škol ské kolá podľa rozhodnutia strednej v stredných školách SR
školy

Celoštátne kol o 25 - 26. marca 2020 5TU v Brat islave
Materiálovo - technologická faku lta so sídlom
v Trnave, Ústav aplik ovanej informat iky,
auto mat izácie a mechatroniky
riaditeľ : prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
odborný gestor: Tomáš Horák, FESTO s. r. o.,
Gavlovičova l , Brat islava
mail: tomas.horak@festo.com

Štát ny inšt itú t odborného vzdelávania, Bellova
54/a, 837 63 Bratislava, odbor podpory
smerovania mládeže
mail :vlasta.puchovska@siov.sk.
eva.buaalovaIlilsiov.sk

Prihlášky, súťažné propozicie a bližšie informácie budú zverejnené na hltps: ·lsiov .skJsutazelsk ills
slovakia/mladv-mechatronik!

Počet účastníkov a ich zastúpenie v celoštátnej súťaži :

Spravidla 16 dvoj člen ných družstiev (1 družstvo -1 škola) celkom 32 súťažiacich z 8 krajov, 4 čie novia

odbornej hodnotiacej komisie, 16 osôb - pedagogický sprievod, členovia organizačného štábu školy,
odborní zamestnanci organizátora a gestora . Spolu 56 účastníkov .
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