
Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice  

Tel.: 055/6411 411, e-mail: cvc@cvckosice.sk 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O P O Z Í C I E   S E M I F I N Á L O V E J   S Ú Ť A Ž E 

"Škola plná talentov – Superškola 2022/2023“ 

POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 
 

Téma : prezentácia na voľnú tému (prezentácia školy, záľub, koníčkov, umenia, športu, prírody...).                                                 

Vyhlasovateľ  súťaže : CVČ, Orgovánová 5, Košice.     

Termín a miesto : 09. - 10. februára 2023, CVČ, EP Popradská 86, miestnosť č. 016 (aula) 

Časový rozpis : 

09.02.2023 (štvrtok) 13:30 – 17:00 hod. príprava a inštalácia programov (odporúčame) 

10.02.2023 (piatok)  07:45 – 08:15 hod. prezencia účastníkov 

              08:30 hod. otvorenie súťaže, vlastná prezentácia  

 12:30 – 13:00 hod. vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov 

Účastníci : žiaci 2. stupňa ZŠ a príslušných ročníkov OG. 

Súťažné podmienky : 

1. súťaže sa môže zúčastniť jednotlivec alebo dvojčlenné družstvo. Za školu môže súťažiť jedna 

prezentácia, 

2. čistý čas pre prezentáciu je minimálne 5 minút a maximálne 10 minút,  

3. porota bude hodnotiť obsluhu počítača, grafickú úpravu, obsahovú stránku, verbálny prejav, celkový 

dojem a dodržanie časového limitu,  

4. účasť v súťaži – prihlášku za školu je potrebné zaslať do 06.02.2023 na adresu 

cvc@cvckosice.sk 
5.  každému družstvu budú pridelené body za umiestnenie, 

6. účastnícky poplatok 2,- € za každého súťažiaceho je potrebné zaplatiť pri prezencii v deň súťaže. 
 

Technické zabezpečenie : 

• interaktívna tabuľa (StarBoard) 

• PC: Windows 11 Pro, Microsoft 365/Office 365, VLC media player  

• ozvučenie (reproduktorová sústava) 

• možnosť použiť vlastný notebook 
 

Prezentácia: 

• médium na prenos údajov: - CD ROM, USB Drive 

• systém prezentácie:  - samostatná (nezávislá na software použitom pri jej príprave) 

- Microsoft PowerPoint  

- Adobe Acrobat (PDF súbory) 

- jednotlivé obrázky (bežných formátov: JPG, GIF, ...) 

Pozn. Odporúča sa, aby prezentácia bola samostatná, t.j. nezávislá na software, použitom na jej vytvorenie 

(príp. nezávislá na operačnom systéme a pripojení na internet), jednoduchá na inštaláciu (príp. vôbec nevyžadovala 

inštaláciu). Odporúčame rozlíšenie max. 1024x768 px (vzhľadom na technické parametre interaktívnej tabule). 

Ďalšie odporúčania: Vzhľadom na kapacitu dnešných médií (napr. CD ROM) je možné, aby  prenosové 

médium (elektronická navštívenka) obsahovalo veľké množstvo dát: informácií, fotografií, zvukových alebo video 

nahrávok. Nie všetky informácie však nutne musia byť použité aj v samotnej prezentácii, vzhľadom na limitovanú dĺžku. 

Prezentácia sa bude predvádzať použitím interaktívnej tabule, čo je potrebné zohľadniť pri jej návrhu. K dispozícii 

bude (laserové) ukazovadlo a ozvučenie, čo možno efektne využiť v prezentácii.    

 

               Mgr. Denisa Drimáková    

                                  riaditeľka CVČ  

Zodpovedná: Andrea Tilková, tilkova@cvckosice.sk 

Príloha: - prihláška 
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