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10. ročník  Internetovej súťaže Intersteno 2012
Internetová súťaž Intersteno 2012 bude prebiehať v tomto roku od 10. 
apríla do 11. mája 2012, registrácia súťažiacich sa začína od 5. marca 
2012.
Registračný formulár je od 5. marca dostupný on-line na 
www.zav.cz/Slovensko. Do súťaže sa môžete prihlasovať do 10. mája 2012.
Po zaregistrovaní Interinfo ČR zašle súťažné súbory pre každého 
účastníka. Súťažné súbory je potrebné po nainštalovaní súťažného softvéru 
(ktorý bude k dispozícii na stránke 
www.zav.cz  od 10. apríla 2012) nakopírovať do zložky, ktorá jeho 
spustením vznikne: 10M_SK pre slovenčinu, 10M_EN pre angličtinu, 10M_DE 
pre nemčinu. Po absolvovaní súťaže zašle vyučujúci použité súbory STU ako 
prílohu mailu na adresu skola@zav.cz na vyhodnotenie a zaradenie do 
výsledkovej listiny.

Na základe Vašej registrácie Vám INTERINFO SR zašle faktúru na úhradu 
štartovného, ktorú je potrebné uhradiť do dátumu splatnosti uvedeného na 
faktúre.
Všetci úspešní súťažiaci dostanú od Intersteno diplom. Tí, ktorí sa 
umiestnia na prvých troch miestach v každej vekovej kategórii v obidvoch 
disciplínach získajú medailu. 

Súťaž pozostáva z 10-minútového odpisu textu z obrazovky s penalizáciou 
50 úderov za neopravenú chybu. Úspešné sú práce s počtom úderov nad 200 
hrubých úderov s povoleným limitom chýb 1 % (s výnimkou praktikov, 
v tejto vekovej kategórii je povolené len 0,5 % chýb). Výsledkové listiny 
– materinský jazyk a multijazyčná súťaž sú rozčlenené do vekových 
kategórií deti (0 – 12 rokov), žiaci (13 – 16 rokov), juniori (17 – 20 
rokov), praktici (21 a viac rokov). V multijazyčnej súťaži si môžete 
zvoliť zo 16 jazykov. Môžete súťažiť aj len v jednom cudzom jazyku podľa 
vlastného výberu.

Účastníci súťaže platia štartovné 5 eur za súťaž v materinskom jazyku a 7 
eur za účasť v multijazyčnej súťaži. Členovia združenia INTERINFO SR 
platia štartovné za účastníka vo výške 4 eurá a v multijazyčnej súťaži 6 
eur.

                       Ing. Janka Borgulová, predsedníčka INTERINFO SR

e-mail Fax Bankové spojenie IČO
jborgulova@gmail.com 403204905/0900 45015058
www.interinfosr.soshotel.sk

http://www.interinfosr.soshotel.sk/
mailto:skola@zav.cz
http://www.zav.cz/

