
Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica  

 
Č. j.: 036-M/2020/KL 

Členom okresnej komisie  

a postupujúcim žiakom zo školského kola 

Dejepisnej olympiády 

v okrese Banská Bystrica        

 

P O Z V Á N K A                                           
na okresné kolo 12. ročníka Dejepisnej olympiády v školskom roku 2019/2020 

 

Na základe Vašej prihlášky na Dejepisnú olympiádu Vás pozývame na okresné kolo, ktoré sa 

uskutoční dňa:                               14. februára 2020 /piatok/ 
                               na ZŠ Spojová 14 – školská jedáleň, Banská Bystrica 

 

Súťažné kategórie: C – žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka OG, 

   D – žiaci 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka OG, 

   E – žiaci 7. ročníka ZŠ a 2. ročníka OG, 

   F – žiaci 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka OG. 

Organizátor súťaže: Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica. 

 

Organizácia súťaže: 

1. V kategórii C a   D sa súťaží v štyroch kolách /školské, okresné, krajské, celoštátne/, v kategórii E 

v troch kolách /školské, okresné, krajské/ a v kategórii F v dvoch kolách /školské, okresné/. 

2. Nahradenie súťažiaceho je možné len so súhlasom organizátora najneskôr tri pracovné dni 

pred konaním okresného kola. 

 

Časový harmonogram: 08.00 – 08.30 prezentácia, 

    08.30 – 09.00 BOZP, organizačné pokyny, otvorenie, 

    09.00 – 10.40 písomné testy pre všetky kategórie, 

                 11,00 predpokladaný záver súťaže, 

    11,00 – 14,00  hodnotenie testov a spracovanie výsledkov. 

Organizačné pokyny: 

1. Žiaci si so sebou prinesú:  

- vyplnené tlačivo: súhlas so spracovaním osobných údajov /tvorí prílohu pozvánky/,   

  v prípade jeho neodovzdania resp. neudelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov   

  organizátorovi, súťažiaci nebude môcť byť hodnotený a ani uvedený vo výsledkovej listine, 

- písacie potreby, preukaz poistenca a prezuvky,  

  Počas súťaže je zakázané používať mobil a písomné materiály! 

2. Cestovné a stravné je na vlastné náklady účastníkov súťaže. 

3. Najlepší súťažiaci v jednotlivých kategóriách budú ocenení diplomami a cenami, ktoré zabezpečuje   

  organizátor, na vyhodnotení okresného kola Dejepisnej olympiády v CVČ Havranské 9, Banská  

  Bystrica podľa pozvánky. 
      

Okresná komisia: predseda:   PaedDr. Ľubica Tomková, ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica,  

                         členovia:   Mgr. Anna Zelinová, SŠŠ Tr. SNP 54, Banská Bystrica, 

                                                     Mgr. Alena Ratkovská, ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica. 

 

     Banská Bystrica 05.02.2020 

 

                                                                              Mgr. Richard Vrbovský v. r. 

                                              riaditeľ CVČ 

 
Vybavuje: Mgr. Katarína Líšková, tajomník OK DO,  0918 904 501 

Príloha: Súhlas so spracovaním osobných údajov. 


