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Vec

Vyhlásenie 3. ročníka súťaže žia kov v od bo rných zručnostiach SkilIs Slovakia Súťaž o zlaté
nožnice"Ukáž, čo vieš".

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

vyhlasuje

3. ročník súťaže žia kov v od borných zručnostiach Ski lls Slovakia pod názvom Súťaž

o Zlaté nožnice " Ukáž, čo vie š" .

Súťaž sa riadi organizačným poriadkom súťaže schvá leným rmrusterstvorn pod číslom

201 7112321:4-10 EO s účinnosťou od l. januára 20 18. Organizačným, technickým a finančným

zabezpečením súťaže je poverený Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, Bratislava.

Realizátorom celoštátneho kola je Polat Elalmis Hair Salon, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava.

S pozdravom
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pre z a bez pečenie 3. r o č n íka súťa ž e v odbornýc h zručnost iach Ski lis Slovak ia

Súťaž o zlate nožnice " Ukáž. čo vi es" v odbore KADERNiK A VIZAŽISTA

V zmysle Smern ice Mmlst erstv a škols tva, vedy, výskumu a špo rtu Slove nskej re publi ky č . 23/2 017

o s ú ťa žiach . vyhlasuje M inisterstvo školstv a, vedy, vvskurnu a športu Sloven skej republ iky suta žv odborných

zručnostiach 5kills Slova kia pod ná zvom Súťaž o zlaté noini ce ..Uká ž, čo vieš", u rčen ú pre žiakov st redných

škôl a iiakov pomaturitneho štúdia.
Státny inštit út odborné ho vzdelavarua v spol upráci s orgamz áto rom s úťa že Polat Elalmis Hair Salon

v Brat istave, schv álil d ňa 8. augusta 2018 3. ro č n fk sú ťa že v zame rani na odbor kade rnik a vIZážista a

zod povedá za obsah a plnenie Organizačno-technických poky no v v školskom roku 2018/2019 .

Pri org anizovan í, riadeni a finančnom za be zpečení sútaže je potrebné dodržiavať Organiza čnv poriadok

súťaže SkilIs Slovak ia v odbore kadern ik a vizažrsta, ktorv schvá lilo Ministerstvo ško lstva. vedy, výskumu a

športu SR dňa 7. septembra 2017 pod čis tom 2017/12321:4-10EO s u č i n nosťou od 1. januára 2018.

Súťaž sa uskutočn i v skolských kolá ch"a"-:,-vy,-,v::r:::chc;o:::l:-ic",e::lo,,;s::t::.at::n,!-y.;.:m:.,kc;o:::l:::o::m:;.' .,- ---,
l Postupové kolá l Skolský rok 2018/20 19 Organizátor

Skolské ko lá I po dla pokynov skoly stredn é odborn e ško ly v SR pocta zameran ia

Celoštátne kolo SkilIs Slovakia

Súťaž o zlaté noinice
HUkáž, čo vie š"

S. októbra 2018

Organizátor a miesto súťaženia :

Polat Elalm is Hair Salon,

Pnemysein á 8, 821 09 aranstava

Kontakt : Polat Etal rrus polatelalmis@gmall.com
~tátny inšti tú t odborného vzdelávania -

Odbor podpory smerov ania mládeže, Bellava

S4/A. 837 63 Bratislava. Kont akt: Eva Bugajová

eva .bugajova@slOv sk. Ing. Vlasta Púchovská

vlasta puchovska@slov sk
Vy st avi sko Incheba ,
Viedenská cesta , Bratislava

Prihlášky, súťafné témy, propozície a blifšie inform ácie budú zverejnené na www.slov. sk.

Postupový kr ú č :

Zapo jenie do kategórii :

do celoštátneho kola postúpia 2 absolútni víiaz i .

Kaderník a vizálista

Po čet účastníkov a ich zastúpenie v celoštátnej súťaži : Spravidla 65 s úťe ž ia c icb > modelky/modely. odborný
garant súťaže, pripravný a organ izačný t im SlOV. č l e novia odbo rných ho dnoti acich ko mrsii - profes ionáln i

kadern ici a vizážisti z hospodárskej praxe, rnajstn od borné ho vycviku a spr evadzajuc: uč it eli a Spolu cca 170

úéastnikov.
Organizácia programu podujatia je v dlžke trvan ia jednothvvch disc rplin max . do 8 hod.jdeň .
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Michal Némec

riadtteľ SlOV


