
  
 

Organizačný poriadok súťaže Infoprog 
 

 

 

 
 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydáva v súlade s platnými 
predpismi (Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2009-R 
o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl) tento 
organizačný poriadok celoslovenskej  informatickej súťaže Infoprog pre stredné školy 
s vyučovacím  jazykom maďarským. 

I. Charakteristika súťaže, poslanie súťaže a riadenie súťaže 

1. Súťaž je jednou z foriem záujmovej činnosti žiakov. Využíva sa ako dôležitý 
výchovno-vzdelávací prostriedok v procese skvalitňovania pripravenosti žiakov 
v informatike. Má ambíciu viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, 
postupov a techník používaných pri práci s údajmi a tokom informácií v 
počítačových systémoch, rozvíjať schopnosti kooperácie a komunikácie 
(spoluprácu v skupine pri riešení problému, špecifikovať podproblémy, 
distribuovať ich v skupine, zhromažďovať výsledky a spracovať ich do 
celkového riešenia). 

2. Súťaž sa vyhlasuje v každom školskom roku. Jej vyhlasovateľom je 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. 

3. Organizátorom súťaže je Gymnázium – Gimnázium Fiľakovo. 

4. Súťaž je určená pre študentov stredných škôl s vyučovacím  jazykom 
maďarským zo Slovenskej republiky a z okolitých štátov: zo Srbrska, 
z Maďarska, z Ukrajiny, z Rumunska, z Chorvátska, z Rakúska a zo 
Slovinska.  

5. Súťaž sa člení na korešpondenčnú a finálovú časť. Je zameraná na 
preverenie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti IKT.  

6. Súťaž sa vyhlasuje pre študentov 1. - 4. ročníka stredných škôl v jednej 
vekovej kategórii.  

 

II. Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií 

1. Po dvoch korešpondenčných kolách nasleduje finále s medzinárodnou účasťou. Do 

finále postupujú družstvá na základe úspešnosti riešenia úloh z korešpondenčných kôl.  

2. a) Korešpondenčné kolá :  

I.  kolo (október - december), 

II.  kolo (január - marec).  

V rámci I. kola:  
september – príprava zadaní,  
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október – zverejnenie zadaní na webovej stránke súťaže a elektronická 
registrácia účastníkov, 
november, december – riešenie úloh,  
december   
   

V rámci II. kola:  
december – zverejnenie zadaní II. kola na webovej stránke súťaže, 
január a február – riešenie úloh a zaslanie riešení, 
marec – termín zaslania riešení a hodnotenie riešených úloh. 

b) Finále  
 apríl - finále:  
- Do finále postupujú úspešní riešitelia z korešpondenčných kôl. 
- V rámci medzinárodného kola súťaže sa uskutoční Infoprog Open pre 
zahraničných súťažiacich, do ktorého postupujú úspešní riešitelia z 
korešpondenčných kôl zo Slovenska a zo zahraničia. 

apríl - finále je viacdňové podujatie, v ktorom študenti súťažia v nasledujúcich 

kategóriách: 
 

 Programátorská kategória (Pascal) - súťaž dvojčlenných družstiev 

 Používateľská kategória (Textový editor, Tabuľkový procesor, 
Databázové systémy) - súťaž dvojčlenných družstiev 

 Prezentácia - súťaž jednotlivcov 

 Kvíz (všeobecné a teoretické znalosti z oblasti informatiky) – súťaž 
štvorčlenných družstiev 

 Vedecká konferencia pre študentov a učiteľov 

3. Do celkového hodnotenia škôl sa započítavajú výsledky všetkých kategórií,  
ktorých sa školy zúčastnili (korešpondenčné kolá, prezentácie,  
programátorská a užívateľská kategória, kvíz, konferencia).  
Vyhodnotenie:  Celoslovenská súťaž pre stredné školy zo Slovenska 
  Infoprog Open pre zahraničných súťažiacich 

III. Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže 

Súťaž Infoprog s medzinárodnou účasťou pre stredné školy s vyučovacím 
jazykom maďarským v informatike sa uskutočňuje nasledovne: 

c) Súťažné úlohy pre korešpondenčné kolá a finále súťaže vypracuje 
medzinárodná odborná pracovná komisia, ktorá je menovaná organizátorom 
súťaže.  

d) Odbornú porotu pre korešpondenčné kolá a finále ustanovuje a jej členov 
vymenúva organizátor súťaže.  

e) Súťaž organizačne zabezpečuje Gymnázium – Gimnázium Fiľakovo a 
predseda celoštátnej komisie súťaže Infoprog (RNDr. Tomolya Róbert, 
Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo). 
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IV. Hodnotenie vedomostí a zručností žiakov porotami 

Riešenie príkladov korešpondečných kôl hodnotí odborná komisia zostavená 
z expertov z oblasti informatiky. Hodnotenie je uskutočňované bodovým 
systémom, ktoré je zverejnené na webstránke súťaže. 

 

V. Organizátor súťaže, adresa a úplný kontakt : 
Hlavným organizátorom súťaže Infoprog je Gymnázium – Gimnázium Fiľakovo, 
Nám. padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo, v spolupráci s BGF Budapešť 
detašované pracovisko Šalgótarján. 
Webstránka súťaže  – všeobecné informácie: www.infoprog.sk 

– zverejnenie úloh: www.infoprog.net 
 

VI.  Podmienky účasti žiakov v súťaži a postupový kľúč 

Súťaž je pre študentov 1. - 4. ročníka stredných škôl v jednej vekovej kategórii. 
Nezaraďujeme ich podľa veku do osobitných kategórii. Do celoslovenského kola 
postupujú najlepšie družstvá z korešpondenčných kôl. Z jednej školy môže 
postúpiť maximálne 6 mužstiev, aby sa zabezpečilo regionálne zastúpenie 
všetkých krajov a okresov.  

Odvolať sa proti výsledkom súťaže možno do troch dní od zverejnenia výsledkov 
korešpondenčných kôl a hodinu po slávnostnom vyhodnotení finále písomne 
u organizátora súťaže. 

VII. Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže, 

Na celoštátne kolo študenti cestujú s pedagogickým sprievodom. Pedagogický 
sprievod môže vykonávať len dospelá osoba. Všetci študenti sú počas celej dlžky 
konania celoštátneho kola, vrátane oboch ciest (medzi trvalým bydliskom 
a miestom konania celoštátneho kola), poistení. Študent môže pricestovať a 
odcestovať na celoštátne kolo aj bez pedagogického dozoru, na základe 
písomného súhlasu rodiča. Súhlas odovzdá organizátorom súťaže. 
Vzhľadom na to, že postupové súťaže sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho 
procesu, pokyny pedagogického sprievodu a organizátorov musia rešpektovať aj 
študenti, ktorí dosiahli vek 18 rokov. 

VIII. Charakteristika medzinárodnej súťaže 

Medzinárodná súťaž – Infoprog Open je nedeliteľnou súčasťou súťaže Infoprog, 
v rámci ktorej sa vyhlasuje víťaz celoslovenskej časti a medzinárodnej časti.   

IX. Odborná príprava žiakov na domáce a medzinárodné súťaže 

Odborná príprava žiakov je zabezpečená pomocou e-learningového systému na 
webstránke súťaže.  

http://www.infoprog.sk/
http://www.infoprog.net/
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X. Spôsob schvaľovania a čerpania rozpočtu súťaže 

Súťaž je financovaná zo štátneho rozpočtu. Ministerstvo školstva Slovenskej 
republiky poskytuje na súťaž príspevok v zmysle Smernice č. 13/2009-R 
o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl. 

Rozpočet schvaľuje a odsúhlasuje jeho čerpanie organizátor a predseda 
celoštátnej komisie súťaže Infoprog. Z finančných prostriedkov určených na súťaž 
je možné uhradiť výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním súťaže. 
Jednotlivé tovary a služby, ktoré je možné uhrádzať uvádza Čl. 8 Smernice č. 
13/2009-R o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl.  

Ďalšie výdavky hradí organizátor z mimorozpočtových zdrojov a finančných 
prostriedkov získaných od mimovládnych organizácií, nadácií, sponzorov a zo 
súťažných vkladov účastníkov.  
 

XI. Účinnosť a registrácia organizačného poriadku 

Organizačný poriadok pre súťaž Infoprog 173/2003-44, vydaním tohto 
organizačného poriadku stratil platnosť vydaním organizačného poriadku č.: 
2010-18384/41748:1-915, pod ktorým je nový organizačný poriadok súťaže 
registrovaný na Ministerstve školstva SR a jeho účinnosť je od  : 12.1.2011 

 
 

  


