
Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica 

 
Č. j.: 058-M/2022/MP                                                                         Banská Bystrica 30.03.2022  
 
Riaditeľstvo ZŠ, OG 
v okrese Banská Bystrica 

P o z v á n k a 
na okresné kolo 71. ročníka Matematickej olympiády kat. Z6, Z7, Z8 

dištančne pre školský rok 2021/2022 
 

Okresné kolo sa uskutoční na základe rozhodnutia okresnej komisie MO dištančne dňa: 
12. apríla 2022 /utorok/ od 8,30 hod  

Organizátor OK MO:  Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica a IUVENTA Bratislava 

Z Vašej školy na OK MO pozývame žiakov: 

Z 6:  

Z 7:  

Z 8: - 

Časový rozpis:                                                                                                                                  
kategória Z6, Z7, Z8: 12. 04. 2022 v čase 8:30 až 10:30 (2 hodiny)  
 

Organizačné pokyny:   
Škola zaregistruje žiaka do OK MO prostredníctvom platformy Edupage. Nevyhnutnou súčasťou registrácie je udelenie 
„Súhlasu so spracovaním osobných údajov“, ktorý prostredníctvom Edupage udeľuje zákonný zástupca. Zadania na školy 
distribuuje tajomník okresnej komisie MO 1 deň pred konaním OK. Žiaci budú riešiť okresné kolo MO vo svojich školách na 
papier, a to s pedagogickým dozorom neaprobovaným v matematike, ktorý zabezpečí škola, avšak v súlade 
s protipandemickými opatreniami prijatými pre školy. Najneskôr do 1 hodiny po konci súťaže pošle škola na vopred 
dohodnuté e-mailové adresy tajomníčky OK MO michaela.potancokova@cvcpohoda.sk a predsedníčky komisie MO 
krajanova@zsspojbb.sk, skeny/fotografie riešení svojich žiakov (odporúčame dať naskenované/odfotografované riešenia 
príkladov do jedného PDF súboru) a čestné prehlásenie dozerajúceho učiteľa (v prílohe), že súťažiaci pracovali úplne 
samostatne, čiže bez odbornej pomoci inej osoby a bez nepovolených pomôcok.   
 
Žiak sa môže zúčastniť okrem svojej kategórie aj každej vyššej kategórie, dokonca aj viacerých.  V prípade, že žiak rieši dve 
(alebo tri) kategórie, na každú má príslušný čas 2 hodiny. Začína najnižšou kategóriou a úlohy ďalšej dostane až po 
odovzdaní riešení predošlej.                                    

Okresná komisia Matematickej olympiády: 
                 Predseda:  Mgr. Daniela Krajanová, ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica 
                   Členovia:  Mgr. Mária Šperková, ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica 
                                    Mgr. Iveta Valentová, ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 
                                    Mgr. Michaela Pražienková, ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica    
                                    Mgr. Alena Bezáková, ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica 
                                    Mgr. Lýdia Selčanová, ZŠ JGT, Gaštanová 12, Banská Bystrica 
 

Zasadnutie okresnej komisie Matematickej olympiády:  
Termín: 14.04.2022 o 13.00 hod 
Miesto: Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica 

 
 
 

                                                                                                                                     Mgr. Richard Vrbovský v. r. 
                                                                                                                                                riaditeľ CVČ                                   
Vybavuje: Mgr. Michaela Potančoková, tajomník OK MO  
tel. č.: 0911 124 394, mail: michaela.potancokova@cvcpohoda.sk    
 
Príloha č.1: Čestné prehlásenie učiteľa. 
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