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Vec 

Organizačné pokyny k realizácii 7. ročníka Technickej olympiády v regióne Liptov 
 

 Oznamujeme Vám, že v školskom roku 2016/2017 Centrum voľného času Elán v Ružomberku 
organizuje 7. ročník Technickej olympiády, kategória A a B (ďalej TO), ktorá sa riadi Organizačným 
poriadkom TO zverejneným na stránke 

http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/TO/Organizacny-poriadok-a-pokyny.alej 
 

Školské kolo prebehne na školách podľa termínovníka predmetových olympiád dňa 11.11.2016. 
 

Predseda školskej komisie TO odošle priloženú Návratku ŠK TO a uvedie víťazov v každej kategórii, 
ktorí sú  zároveň prihlásení  do Regionálneho kola okresu Liptovský Mikuláš a okresu Ružomberok,  

do 18. novembra 2016 na adresu: 
Ing. Juhásová , CVČ Elán Dončova 1 Ružomberok, alebo cvcrbk@gmail.com 
 

Technická olympiáda sa organizuje:  
 

a/ pre žiakov základných škôl 5. – 7. ročníka a príslušných ročníkov osemročných gymnázií kategória 

B ako súťaž jednotlivcov,  
 

b/ pre žiakov základných škôl 8. a 9. ročníka a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, kategória 
A ako súťaž dvojíc.  
 

TO je postupová súťaž. Podmienkou postupu do vyššieho kola v kategórii B je absolvovanie nižšieho 
kola a umiestnenie sa na 1. mieste. 

Nakoľko kategória A je súťažou dvojíc, zo školského kola súťaže TO do vyššieho kola súťaže 
postupuje dvojica súťažiacich s najvyšším počtom bodov. V prípade odôvodnenej neúčasti víťaza 
(závažné zdravotné alebo rodinné dôvody) postupuje do vyššieho kola náhradník – súťažiaci, ktorý sa 
umiestnil na 2. mieste v príslušnej kategórii.  
Víťazi ŠK budú pozvaní do regionálneho kola, ktoré sa bude konať dňa 1. decembra 2016.  

Podľa pokynov OÚ OŠ v Žiline  nebudú okresy vyhodnocované jednotlivo,  do krajského kola 

postúpia  víťazi regionálneho kola za každú kategóriu.  
 

S pozdravom 

         Ing. Tatiana Juhásová   

             koordinátor TO 
Prílohy: Návratka ŠK TO 
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