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Č. j.: 175-M/2020/LP                                                                                   Banská Bystrica 30.09.2020 
 
                                                                        
Riaditeľstvám 
Základných škôl a Osemročných gymnázií 
v okrese Banská Bystrica 

 
                                                               

Vec: Predmetové olympiády a postupové súťaže v školskom roku 2020/2021 

 
             
           Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ, 
 

Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica je v roku 2020 poverené 
Okresným úradom, odborom školstva Banská Bystrica organizáciou okresných kôl 
predmetových olympiád a postupových súťaží. 
            Termínovník, organizačný poriadok a metodické pokyny jednotlivých predmetových 
olympiád a postupových súťaží sú zverejnené na webovej stránke IUVENTY– 
www.iuventa.sk /www.olympiady.sk/, ktorá je poverená organizovaním celoslovenských kôl 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
            Prosíme Vás o dôsledné upozornenie učiteľov, ktorí organizujú školské kolá, aby 
všetky pokyny k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam sledovali na uvedených 
webových stránkach. V prípade, že nie je uvedený termín dokedy je potrebné zaslať 
výsledky a prihlášky na okresné kolo, zašlite ich do siedmich pracovných dní po 
ukončení školského  kola na adresu CVČ, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica /okrem 
CHO, FO a MO – ktoré sa posielajú podľa prípisu CVČ na adresu predsedu danej okresnej 
komisie/.  
Centrum voľného času bude posielať len tie pokyny, ktoré nie sú zverejnené na internete: 
- úlohy a riešenia /zaheslované/ školských kôl olympiád a súťaží, 
- pozvánky na okresné kolá a na zasadnutia členov okresných komisií a odborných porôt, 
- mimoriadne informácie. 
           Všetky propozície, pozvánky a iné potrebné náležitosti Vám budú zasielané 
spravidla elektronickou poštou.  

Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste uviedli oficiálnu e-mailovú adresu Vašej 
školy na priloženej záväznej prihláške pre školský rok 2020/2021. 
           
            Žiadame Vás o dôsledné a včasné vyplnenie záväznej prihlášky podľa Vášho záujmu  
– uveďte meno zodpovedného učiteľa a jeho e-mail a zašlite do 09. októbra 2020 na hore 
uvedenú adresu alebo na e-mailovú adresu: lucia.petrusova@cvcpohoda.sk 
         
                                   
      S pozdravom  
 
                                                           
                                 Mgr. Richard Vrbovský v. r.  
                                      riaditeľ CVČ 
 
 
Vybavuje: Mgr. Lucia Petrusová  /č. tel. 0907 049 286/ 
 
Prílohy:  1.Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží v šk. roku 2020/2021 
              2. Záväzná prihláška pre ZŠ a OG v šk. roku 2020/2021  

http://www.iuventa.sk/

