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P R O P O Z Í C I E 
okresného kola 13. ročníka 

Dejepisnej olympiády 
 

Vyhlasovateľ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Odborný garant:  Historický ústav SAV prostredníctvom Slovenskej komisie DO 

Organizátor OK:  z poverenia OÚ – OŠ v Žiline organizuje CVČ Elán Ružomberok 
 

Termín konania :  11. február 2021 (piatok) 
 

Miesto konania:  ZŠ Zarevúca 18, Ružomberok 
 

Časový harmonogram: 7.30 – 8.00 hod. – prezentácia 

    8.00 – 8.30 hod. – otvorenie a organizačné pokyny 

8.30 hod.            – začiatok súťaže 
 

Kategórie:   C – žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka 8-ročných gymnázií 

D – žiaci 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka 8-ročných gymnázií 

                                                               E – žiaci 7. ročníka ZŠ a 2. ročníka 8-ročných gymnázií 

 F – žiaci 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka 8- ročných gymnázií 
 

Účasť na OK: do okresného kola postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch 

miestach školského kola v každej kategórii a boli úspešnými riešiteľmi 

(teda dosiahli min. 60 bodov). 

 Školské kolá sa musia uskutočniť najneskôr do 11.12.2020. 
 

Príprava na OK: podľa metodicko-organizačných pokynov a pokynov pre prípravu 

súťažiacich. Testy z regionálnej histórie vypracuje predseda komisie OK 

Dejepisnej olympiády PhDr. Karol Dzuriak na tému: "Dolný Liptov od 

praveku po 20. storočie“ Odporúčaná literatúra – uvedená v samostatnej 

prílohe. 
 

Prihlášky:   prihlášky do OK zasielajte spolu s výsledkovou listinou ŠK    

                                               a vyhodnotením ŠK do CVČ Elán, Dončova 1, Ružomberok najneskôr  

    do 15.1.2021 (piatok). Všetky materiály môžete poslať aj mailom,  

prihlášky musia byť naskenované kvôli podpisom – 

cvcrbkkultura@gmail.com. Prijatie mailom bude potvrdené.  

Na základe prihlášky bude súťažiacim zaslaná pozvánka do OK. 
 

                                               Tlačivá Prihláška do OK DO, Výsledková listina ŠK DO    

                                               a Vyhodnotenie ŠK DO nájdete na webovej stránke www.olympiady.sk  

  v sekcii Olympiády a súťaže – Dejepisná olympiáda – Tlačivá. Na tejto  

  stránke nájdete aj podmienky súťaže a metodicko-organizačné pokyny         

            pre ŠK. 
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Postup do KK:  do krajského kola postupujú úspešní riešitelia z prvých dvoch miest  

kat. C,D,E. 

                                               Krajské kolo sa uskutoční 22.3.2021. 

 

Poznámka:   - cestovné účastníkom hradí vysielajúca organizácia, 

    - pre účastníkov bude zabezpečené občerstvenie. 

    - traja najlepší v každej kategórii budú odmenení diplomami a cenami. 

    - so sebou si treba priniesť písacie potreby a prezuvky.   

  

Prílohy:   - zoznam odporúčanej literatúry z regionálnej histórie.    

 

    

 

 

 

Mgr. Patrícia Hírešová                                             Mgr. Pavol Svrček  
              OSVaK CVČ Elán Ružomberok                                                     riaditeľ CVČ Elán Ružomberok 


