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Výrazný úspech našich žiakov na Krajskom kole  

38. ročníka súťaže ZENIT 

 

Metodickým, organizačným, technickým a finančným garantom Celoslovenskej súťaže 

ZENIT je Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave, ktorý v tomto školskom roku 

2021/2022 organizuje už v poradí 38. ročník tejto súťaže. Zenit znamená: zručnosť – elán – 

nápaditosť – iniciatíva – tvorivosť.  

 

Mimoriadne pekné, až výrazné úspechy dosiahli naši žiaci Strednej priemyselnej školy 

informačných technológií Ignáca Gessaya Tvrdošín na Krajskom kole súťaže Zenit 

v jednotlivých kategóriách. Po absolvovaní Školského kola sa tí najlepší žiaci našej školy 

zúčastnili Krajských kôl, ktoré sa konali v jednotlivých kategóriách. 

V dňoch 24.- 26. 11. 2021 sa konalo dištančnou formou Krajské kolo Zenit na SPŠ IT 

v Kysuckom Novom Meste v kategórii Programovanie, Grafik (grafický dizajnér) a WEB 

developer.  

 

Tu obsadil vynikajúce 1. miesto v kategórii WEB developer Andrej Kubas 

(4.C), ktorý zvíťazil s výrazným náskokom vo svojej kategórií a zároveň postupuje do 

Celoslovenského kola. V tejto kategórii obsadil 3. miesto aj Lukáš Gemeľa (4.C). 

Ďalší výrazný úspech v kategórii GRAFIK – grafický dizajnér dosiahol náš žiak 

Andrej Bistar (4.E), ktorý obsadil 1. miesto vo svojej kategórii a postupuje do celoslovenského 

kola. 

 

V kategórii PROGRAMOVANIE - kategória B sa umiestnil náš žiak Michal Kuhejda (1.B) 

na 4. mieste. V kategórií PROGRAMOVANIE – kategória A sa umiestnil na 4. mieste Oliver 

Ulrich (4.C), na  8. mieste Branislav Mateáš (3.C) a 17. miesto obsadil René Revay (3.C). 

 

Dňa 25. 11. 2021 sa konalo dištančnou formou Krajské kolo Zenit v elektronike na SOŠ 

elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. V tejto kategórii nás vzorne reprezentovali žiaci  

zo 4.A triedy  Tobias Hrubják, ktorý obsadil 4. miesto a Kamil Kuláš obsadil 9. miesto. 

 

Našim žiakom touto cestou srdečne gratulujeme k výborným výsledkom a ďakujeme za 

vynikajúcu reprezentáciu našej školy v rámci Žilinského samosprávneho kraja, ale aj v rámci 

Slovenskej republiky a prajeme veľa podobných úspechov. 

 



 
 

 


