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P O Z V Á N K A 
 

na krajské kolo ZENIT v strojárstve - kategórie A, S (B1), R (B2), C, ktoré sa uskutoční 

dňa   23. novembra 2022 

v  SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici, Športovcov 341/2 
 

Do krajského kola môže postúpiť zo školského kola 1 úspešný riešiteľ v každej kategórii. 
 
Úspešných riešiteľov úloh a prihlášku do KK zašlite do 10.11.2022 na adresu slavka.camekova@kcvc.sk .  

Z organizačných dôvodov žiadame o dodržanie termínu zaslania prihlášky.   
 

Organizačno-metodické pokyny: 
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl, všetkých učebných a študijných odborov. 
Súťažiaci  vo všetkých 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 
1 pedagogického dozoru, ktorý má strojárske vzdelanie. 
Súťaž sa riadi pokynmi Organizačného poriadku pre zabezpečenie 23. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve, 
vydaného 14. júna 2022.  
 
Časový harmonogram súťaže :  
Prezentácia súťažiacich: 8.00 – 8.30 hod. 
Otvorenie súťaže a príprava: 8.30 – 9.00 hod. 
Vyhodnotenie súťaže                
 
Stravu pre súťažiacich zabezpečuje KCVČ v Trenčíne 
Cestovné hradí vysielajúca organizácia 

 
         S pozdravom 

     
1 príloha 

 

 

 
.................................................................                                                               ..........................................................    
             Ing. Ľubica Gracíková                                                                                                                     Mgr. Miriam Olešáková 
                predsedníčka KK                                                                                                                               pov.riadením KCVČ  
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                                                                                                                                                                                                                         príloha 

Prihláška  
(Návratka) 

 
KK ZENIT  v strojárstve  

v SOŠ strojnícka Považská Bystrica, 23.11. 2022 

 
 

Názov školy :................................................................................................................................... 
 

Kategória Meno a priezvisko žiaka Adresa bydliska 

A   

S (B1)   

R (B2)   

C   

Uveďte aj stroj, na ktorom bude študent pracovať – SN32, SV18 

 

Kategória 
Počet žiakov, ktorí sa zúčastnili školského kola  

ZENIT v strojárstve 

A  

S  

R  

C  

 

Pedagogický dozor (meno, priezvisko, titul).................................................................................... 

 

Z organizačných dôvodov žiadame o zaslania návratky do 10.11.2022    elektronicky na adresu: 

slavka.camekova@kcvc.sk 

Po uvedenom termíne nebudú prihlášky akceptované. 
 

 

 

 

 
V........................................ dňa ..........................    ............................................ 
             Podpis riaditeľa školy 
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