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Vec  

Pozvánka na obvodné kolo Matematickej olympiády kategória Z6, Z7 a Z8 

 

 Na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva, Komenského 35, Žilina 

Vás pozývame  dňa 
 

9. apríla 2014  (streda) 
 

na obvodné kolo Matematickej olympiády kategória Z6, Z7, Z8 – 63. ročník. 
 

Vyhlasovateľ  : Ministerstvo školstva SR, IUVENTA Bratislava 

Organizátor súťaže : na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva, Komenského 35,  

   Žilina – organizuje CVČ Elán Ružomberok  
Miesto súťaže : ZŠ Klačno  Ružomberok  

Prezentácia : od 8.30 hod. 

Začiatok súťaže  : 9.00 hod. 

Koniec súťaže : pre kategóriu Z6, Z7 a Z8 tak, aby súťažiaci mali na riešenie úloh 2 hodiny čistého 

času.  

Účasť : kategória Z8 je určená  pre žiakov 8. ročníka ZŠ a III. ročníka OG, kategória Z7 je 

určená pre žiakov 7. ročníka ZŠ a II. ročníka OG, kategória Z6 je určená pre žiakov 

6.ročníka ZŠ a I. ročníka OG. 

Strava   : nebude zabezpečená. 

Cestovné  : z rozhodnutia OÚ v Žiline – odbor školstva, cestovné účastníkom OK   

   hradí vysielajúca organizácia 

Poznámka  : víťazi OK obdržia diplomy a ceny. 

Prosíme pedagógov, ktorí prídu so súťažiacimi na OK MO aby si zariadili svoj čas tak, 

aby boli k dispozícii počas súťaže ako pedagogický dozor. 

 

Z Vašej školy pozývame týchto žiakov:         podľa  priloženej prezenčnej listiny   

                    
Súťažiaci si prinesú:  

 písacie a rysovacie potreby 

 prezuvky 

 

 

Ing. Tatiana Juhásová      Mgr. Pavol Svrček  

                        koordinátor OK MO             riaditeľ CVČ Elán            
   

   Ko nta k tná  a d resa : Dončova č. 1                                                                                         
                         č.t.  044/432 38 00   fax: 044/430 42 08                                                   č.t.,  fax: 044 4323 415 
                         e-mail: cvcrbk.director@gmail.com                                                            Oblasť športu a telových. – cvcrbksport@gmail.com 

                         Oblasť  prír.vied a techniky – cvcrbk@gmail.com                                      Oblasť spol.vied a kultúry – cvcrbkkultura@gmail.com 

                         Prevádzkovo -ekonom.oddelenie – cvcrbkadm@gmail.com  www.cvcrk.sk 
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