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Č. j.: 167-M/2022/MŠ 

Členom komisie 
a víťazom školského kola 
Olympiády zo slovenského jazyka 
a literatúry 
v okrese Banská Bystrica   

 
P O Z V Á N K A 

na okresné kolo 15. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 
v školskom roku 2022/2023 

 
V zmysle poverenia Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici 

o organizačnom zabezpečení okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 
/ďalej OSJL/, pozývame Vás na okresné kolo, ktoré sa uskutoční dňa: 

 

10. novembra 2022 /štvrtok/ 
v Centre voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica 

___________________________________________________________________________ 
 
Organizátor OK OSJL:   Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica. 
Súťažná kategória:   C – žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ,  

    – žiaci 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií. 
Časový harmonogram: 08,00 – 08,30  zasadnutie členov komisie, 
    08,30 – 08,50 prezentácia súťažiacich, žrebovanie čísel, 
    08,50 – 09,00  organizačné pokyny, BOZP, 
    09,00 – 10,00 1. časť súťaže /práca s textom  

a písomná časť/, 
    10,00 – 10,30 príprava na ústnu časť súťaže,  
                                                                       hodnotenie písomnej časti komisiou, 
    10,30 – 12,30 2. časť /ústna časť súťaže/, 
    12,30 – 13,00 vyhodnotenie a predpokladaný záver súťaže. 
 
Organizačné pokyny: 
1. Nevyhnutná povinnosť udelenia súhlasu zákonného zástupcu so spracovaním 
osobných údajov súťažiaceho žiaka v aplikácii Edupage!!! V prípade jeho neudelenia 
organizátorovi, súťažiaci nebude môcť byť hodnotený a ani uvedený vo výsledkovej 
listine!!! 
2. Žiaci si so sebou prinesú:    
- písacie potreby a prezuvky,  
- preukaz poistenca. 
    Počas súťaže je zakázané používať mobil a písomné materiály! 
3. Cestovné a stravné sú na vlastné náklady účastníkov súťaže. 
4. Víťazi budú ocenení diplomami a cenami, ktoré zabezpečuje CVČ Havranské 9, Banská     
    Bystrica. 
 
Banská Bystrica 03.11. 2022 
 

          Mgr. Richard Vrbovský v. r. 
          riaditeľ CVČ 

Vybavuje: Mgr. Mária Štrbová, tajomník OK OSJL    
                  048/4131590, 0944 692 424  
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