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P R O P O Z Í C I E 
okresného kola 33. ročníka 

Olympiády v anglickom jazyku 
 

Vyhlasovateľ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Odborný garant:  Slovenská komisia Olympiády v anglickom jazyku  

Organizátor OK:  z poverenia RÚŠS v Žiline organizuje CVČ Elán Ružomberok  

Termín konania :  19. január 2023 (štvrtok) 
Miesto konania:  CVČ Elán, Plavisko 47 (športová hala), Ružomberok 

 

Časový harmonogram: 7.00 – 7.30 hod. – prezentácia 

    7.30 – 8.00 hod. – otvorenie a organizačné pokyny 

8.00 hod.            – začiatok súťaže 
 

Kategórie:   1A – žiaci 5.-7. ročníka ZŠ, prímy a sekundy osemročných gymnázií 

1B – žiaci 8.-9. ročníka ZŠ, tercie a kvarty osemročných gymnázií 

 Pre kategóriu 1C sa okresné kolo nekoná. Víťazi školských kôl postupujú   

priamo do krajského kola (postup si zabezpečí škola). 

 

Účasť na OK: do okresného kola postupuje len víťaz školského kola v každej kategórii. 

 Podmienkou účasti v okresnom kole je udelenie informovaného  

súhlasu rodiča /zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov 

dotknutej osoby! 

 

 Školské kolá sa musia uskutočniť najneskôr do 30. novembra 2022. 

 Podmienkou účasti je včasné elektronické prihlásenie! 
 
 

Prihlášky:   prihlasovanie žiaka do OK vykonáva zodpovedný učiteľ elektronicky 

    priamo z výsledkovej listiny ŠK najneskôr do 19.12.2022. 

     

    Prihlasovanie žiaka prebieha elektronicky na všetky kolá  
    predmetových olympiád a súťaží prostredníctvom EduPage cez modul  

    súťaží, bližšie informácie sú uvedené v Metodicko-organizačných  

    pokynoch Olympiády v anglickom jazyku. 

    Elektronické prihlásenie plne nahrádza papierové prihlášky, ktoré už nie 

    je potrebné zasielať organizátorovi vyššieho kola. 
 

Vyhodnotenie ŠK:               vyhodnotenie ŠK je potrebné aj naďalej zasielať elektronickou poštou 

    na adresu cvcrbkkultura@gmail.com do 12.12.2022 (pondelok).  

Prijatie bude potvrdené. 
 

                                               Tlačivo Vyhodnotenie ŠK OAJ nájdete na webovej stránke 

 www.olympiady.sk v sekcii ZÓNA OLYMPIÁDY – Olympiáda  

 v anglickom jazyku – Tlačivá. Na tejto stránke nájdete aj podmienky 

 súťaže  a metodicko-organizačné pokyny pre školské kolá. 
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Postup do KK:  do krajského kola postupujú víťazi z 1. miest. Krajské kolo sa uskutoční  

                                               13.2.2023. 

 

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.   

  

 

 

 

 

 

       

        Mgr. Michaela Tesarovičová v.r.                                       Mgr. Pavol Svrček v.r. 
           OSVaK CVČ Elán Ružomberok                                                     riaditeľ CVČ Elán Ružomberok 


