
Okresn ý úrad ŽTinn II

Do~1o dňa,;. 26, 07, 2019
''jlJ??!JJIA M I C.""~
Pnlo.ll~/lostl

v~ ~ . ..",,.

~
c ,

MINISTERSTVO

ŠKOLSTVA, VEDY ,
VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

r , j ,l l

, ,
•

•

odborom školstva
okresných úradov
v sídle kraja

•

•

Váš list číslo/zo dňa

OS-818/230/2019
Naše číslo

201911 0545: l~ -A l 030
Vybavuje/linka
Krajčiová/23 4

Bratislava
17.07 .2019

Vec
Vvhlásenie 4. ročníka sút'aže v odborných zručnostiachSkills Slovakia - Súťaž o zlaté nožnice

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

v yh las u j e

4. ročník súťaže v odborných zručnostiachSkills Slovakia pod názvom
Súťaž o zlaté nožnice " Ukáž, čo vieš"

Súťaž sa riadi organizačným poriadkom súťaže schváleným ministerstvom pod číslom

2017/12321:4- IOEOs účinnosťou od l. januára 20 18.

Organizačným, technickým a finančným zabezpečením súťaže je poverený Štátny inšt itút
odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratis lava, (www.siov.sk).

Realizátorom celoštátneho kola súťaže je Polat Elalmis Hair Salon, Priemyselná 8, 821 09
Bratislava a uskutoční sa 3. októbra 2019 . ~ INI T ) ,TV
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ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ POKYNY

pre zabezpečenie4. ročníka súťaže v odborných zručnostiach Ski/Is Slovakia

Súťaž o zlaté nožni ce " Ukáž, čo vieš" v odbore KADERNíK A VIZÁŽiSTA

V zmysle Smernice Min isterstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č .23/2017

o súťažiach, vyhlasuje Min isterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4. ročnik súťaže

v odborných zručnostiach Ski/Is Slovakia pod názvom Súťaž o zlaté nožnice " Ukáž, čo vieš", u rčenú pre
žiakov stredných škôl a žiakov pomaturitného štú dia.

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s organizátorom súťaže Po lat Elalmis Hair Salon
v Brat islave, schválil 4. ročník súťaže v zameraní na odbor kaderník a vizážista a zodpovedá za obsah a
plnenie Organizačno-technických pokynov v školskom roku 2019/2020.

Pri organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaže je potre bné dodržiavať O rga n izačný

poriadok Skilis Slovakia, ktorý schvá lilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
dňa 7.9.2017 pod čislom 2017/12321 :4-lOEO s účinnosťou od 1. januára 2018.

Súťaž sa uskutoční v školských kolách a vyvrcholi celoštátnym kolom.

Školský rok 2019/2020

Školské kolá I podľa pokynov školy I
stredné odborné školy v SR podľa odborného
zameran ia

Celoštátne kolo Skills Slovakía Organizáto r a miesto súťaženia :

Polat Elalmis Hair Salon
Priemyselná 8, 821 09 Bratislava
Kontakt: Po lat Elalmis

Súťaž o zlaté nožnice e-mail: polatelalmis@gmail.com,
"Ukáž, čo vieš" 3. októbra 2019 Štátny inšt it út odborného vzdelávania

Odbor podpory smerovania mládeže
Bellova S4/ A, 837 63 Brat islava
e-mail: eva.bugajova@siov.sk
vlasta.puchovska@siov.sk

Incheba, Brat islava

Post upový kľúč : do celoštátneho kola postúpia 2 absolútn i víťaz i .

Zapojenie do kategórií: Kaderník a vizážista
Počet účastníkova ich zastúpenie v celoštátnej súťaži : Spravidla 4S súťažiacich + modelky/m odely,
odborný garant súťaže, prípravný a organizačný t ím ŠIOV, členovia odborných hodnot iacich komisií 
profesioná lni kaderníci a vizážisti z hospodárskej praxe, majst ri odborné ho výcviku a sprevádzajúci
učítelia . Spolu cca 150 účastníkov .

Organizácía programu podujat ia je v dlžke trvania jednot livých disciplín max. do 8 hod./deň .
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