
Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica 

 
 Č. j.: 048-M/2021/LP                                                                                                   Banská Bystrica 25.03. 2021 
 
Riaditeľstvo ZŠ a OG  
okresu Banská Bystrica 

P o z v á n k a 
na okresné kolo 42. ročníka Pytagoriády – kategórie P3-P4-P5-P6-P7-P8 

dištančne pre školský rok 2020/2021 
Na základe výsledkov školského kola  Pytagoriády 

pozývame všetkých úspešných riešiteľov na okresné kolo,  
ktoré sa uskutoční v dňoch: 

 
13. apríla 2021 /utorok/ od 9,00 hod –  kategórie P3-P4-P5 /3., 4., 5. ročník/ 
14. apríla 2021 /streda/  od 9,00 hod –  kategórie P6-P7-P8 /6., 7., 8. ročník/ 

dištančne online na www.onlineolympiady.sk  
 

Organizátor: Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica 
                       a Iuventa, Bratislava 

 
Organizačné pokyny: 

1. 
Súťaž prebieha na stránke www.onlineolympiady.sk, na ktorej žiak zadá prístupový kód a 
sprístupní sa mu test. Test môže začať riešiť v čase 9:00 – 9:30. Čas na vypracovanie testu bude 
maximálne 60 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 10:30.  
Pozor! Pri riešení úloh súťažiaci nesmie používať matematické tabuľky, kalkulačku, alebo iné 
elektronické pomôcky.  
Všetkých žiakov škola vopred registruje buď: 
a) prostredníctvom EduPage (ak škola danú platformu využíva), v časti „súťaže“ je potrebné 

zadať súťaž „Pytagoriáda“, zvoliť okresné kolo a prihlásiť konkrétneho žiaka. Žiakovi bude 
vygenerovaný a automaticky poslaný formou správy prístupový kód potrebný pre zapojenie sa 
do súťaže, 

alebo: 
b) prostredníctvom stránky www.onlineolympiady.sk/registracia/. Prístupový kód potrebný na 

zapojenie sa do súťaže, ktorý bude počas registrácie vygenerovaný, je potrebné žiakovi 
oznámiť. Registrácia bude spustená začiatkom apríla 2021. 
2. 

Žiaci, ktorí budú súťažiť z domu po skončení súťaže pošlú na mail svojmu učiteľovi čestné 
prehlásenie (fotku, sken) – príloha č. 2, že úlohy okresného kola Pytagoriády žiak vypracoval 
úplne samostatne, čiže bez odbornej pomoci inej osoby a bez nepovolených pomôcok. Učiteľ po 
zozbieraní čestných prehlásení následne tieto pošle organizátorovi okresného kola na mail 
(lucia.petrusova@cvcpohoda.sk). 

3. 
Žiaci, ktorí budú súťažiť zo svojej kmeňovej školy, budú taktiež súťažiť online pod dozorom 
neaprobovaným v matematike a po skončení súťaže pošle dozor konajúci učiteľ organizátorovi 
okresného kola Pytagoriády na mail (lucia.petrusova@cvcpohoda.sk) čestné prehlásenie (fotku, 
sken) – príloha č. 3, že žiaci úlohy okresného kola Pytagoriády vypracovali úplne samostatne, čiže 
bez odbornej pomoci inej osoby a bez nepovolených pomôcok.  
Tlačivo „Čestné prehlásenie“ žiak alebo dozor posielame v prílohách č.2 a č. 3.  
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Vyhodnotenie testu bude automatické, s kontrolou pána predsedu Slovenskej komisie Pytagoriády 
alebo ním povereného odborníka. Týmto spôsobom bude zabezpečená najmä objektivita posúdenia 
každej súťažnej odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou. Výsledky budú sprístupnené najneskôr 5 
pracovných dní po ukončení súťaže jednotlivým školám v platforme EduPage, alebo na e-mail 
učiteľa, ktorý žiaka do súťaže registroval cez webovú registráciu.    

4. 
Žiaci taktiež odošlú (fotku, sken) „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“ (príloha č. 1) na 
mail lucia.petrusova@cvcpohoda.sk  
          
                                  
 
 
 
                                                                                                                Mgr. Richard Vrbovský v. r.  
                                                                                                                             riaditeľ CVČ 
 
 
Vybavuje: Mgr. Lucia Petrusová, tajomník OK Pytagoriády 

           tel. č.: 0907049286   
 
 
Príloha: 1. Súhlas so spracovaním osobných údajov. 
              2. Čestné prehlásenie žiak 
              3. Čestné prehlásenie dozor        
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