
          
 

 

                                                                                                            Účastníkom KK súťaže ZENIT                                                                                        

                                                                                                                  v elektronike - 31.ročník 

 

 Trenčín, Stará Turá, 15. 10. 2014 

Vybavuje: Ing. Ján Málek – SOŠ, jan-malek@sosst.sk, Jana Klemensová – KCVČ, 
kcvc.jana@stonline.sk 

                  

Pozvánka na krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike - 31. ročník 
 

V zmysle organizačných pokynov pre ZENIT v elektronike a kalendára vedomostných súťaží  Vás 

pozývame na krajské kolo tejto súťaže. 

      Krajské kolo ZENIT v elektronike  sa uskutoční v súťažných kategóriách A ( žiaci 3. a 4. 

ročníka a B  žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl ) v priestoroch SOŠ Stará Turá na ul. 

Športovej č.675 dňa 04 . 12.  2014 – termín je jednotný pre všetky kraje v SR. 

 Prezentácia súťažiacich a pedagogického dozoru bude v Školskom internátu 03.12. 

2014 do 21,00 h. pre účastníkov zo vzdialených škôl, ktorí si nahlásia ubytovanie, pre 

ostatných ráno 4.12.2014 do 7,45 hod..  

Predpokladané ukončenie súťaže bude vo štvrtok 04. decembra 2014 o 17,3O hodine. 
 Do krajského kola postupuje zo školských kôl iba víťaz  z každej kategórie podľa ročníka štúdia. 

Pre úplnosť uvádzame termín dodania prihlášky - návratky do krajského kola - 17.11.2014 -  zaslať 

na adresu Ing. Ján Málek, SOŠ Stará Turá, Športová č.675, 916 01, resp. e – poštou /jan-
malek@sosst.sk/. 
     Súťažiaci  v oboch kategóriách budú súťažiť samostatne. Hodnotiť ich bude hodnotiaca komisia 

zložená zo zástupcov škôl /pedagogický dozor/, ktorí budú prítomní na súťaži. Z tohto dôvodu Vás 

žiadame o vyslanie pedagogického dozoru, ktorý má elektrotechnické vzdelanie. 

Účastníci KK súťaže ZENIT v elektronike zo vzdialených škôl / žiaci i pedagogický dozor / majú 

zabezpečené ubytovanie a stravovanie v Školskom internáte podľa návratky  KCVČ v Trenčíne. 

Krajské centrum voľného času hradí súťažiacim i pedagogickému dozoru večeru 3.12.2014 

a raňajky 04.12.2014 pre ubytovaných  a pre všetkých obed a večeru – pozri návratku. 

Cestovné náklady súťažiacim i pedagogickému dozoru hradí vysielajúca organizácia. Traja 

súťažiaci s najvyšším bodovým ziskom dostanú diplom a vecnú cenu. Prví dvaja z každej kategórie 

postupujú do celoštátneho kola. Postupujúcich do celoštátneho kola nahlási organizátor krajského 

kola – SOŠ Stará Turá. 

     Podľa organizačných pokynov súťaž ZENIT v elektronike pozostáva z  teoretickej časti  a z 

praktickej časti, pričom zadanie úloh bude jednotné pre všetky kraje. Pre úplnosť zasielame 

organizačno – technické pokyny pre zabezpečenie 31. ročníka súťaže Zenit v elektronike schválené 

Slovenskou komisiou a vydané dňa 18.júna 2014, pričom v tabuľke na strane 1 sú v poslednom 

stĺpci pre krajské kolo  uvedené zlé údaje. 

      Organizátori krajského kola súťaže ZENIT v elektronike sa tešia na stretnutie s Vašimi 

zástupcami.  

      

S pozdravom 

                                                                                            

                                                                                          .......................................................... 

                                                                                             Ing. Milan Duroška, riaditeľ školy 

           Stredná odborná škola  

   Športová 675, 916 01 Stará Turá 
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