
Centrum voľného času, Kollárova 9, 050 01  Revúca 

P r o p o z í c i e 

obvodného kola žiakov a žiačok 8. a 9. ročníka  
5. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 

pre školský rok 2012 / 2013 

Všeobecné ustanovenia:  

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, odborným garantom je Slovenská 
komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (SK OSJL) v spolupráci so 
Slovenskou asociáciou učiteľov slovenčiny (SAUS), 

Organizátor: Centrum voľného času, Kollárova 9, Revúca 

Termín konania: 13. decembra 2012 

 9,00 hod. 

Miesto konania: Centrum voľného času, Kollárova 9, Revúca 

Prezentácia: 8,30 – 9,00 hod. 

Kategória: Žiaci a žiačky 8. a 9. ročníka ZŠ 

Podmienky účasti: OSJL je postupová súťaž. Podmienkou postupu do vyššieho kola je absolvovanie 
nižšieho kola a umiestnenie sa na 1. mieste. 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. Nahradenie súťažiaceho 
je možné uskutočniť najneskôr tri pracovné dni pred termínom konania príslušného 
kola súťaže po dohovore s organizátorom. 

Cestovné: Cestovné prepláca KŠÚ Banská Bystrica prostredníctvom CVČ Revúca 

Ceny: Zabezpečuje CVČ 

Časový harmonogram:  8:30 – 9:00 žrebovanie čísel, organizačné pokyny 

 9:00 – 10:00 písomná časť (práca s textom a transformácia textu) 

 10:00 – 10:30 prestávka 

 10:30 – 11:00 príprava na ústnu časť (pozri rôzne) 

 11:00 ústna časť súťaže 

Rôzne: Tému tejto časti vyhlasuje predseda odbornej poroty po skončení písomných častí. 
Poradie súťažiacich určujú vyžrebované čísla. Podľa vyžrebovaného poradia súťažiaci 
individuálne predstupujú pred odbornú porotu. Prejav musí obsahovať najmenej 10 viet 
prednesených naspamäť. Po skončení svojho vystúpenia zostáva každý súťažiaci v 
miestnosti, kde súťaž prebieha, aby počul ostatné rečnícke prejavy a lepšie pochopil 
hodnotenie poroty. 

Prihlášky:  cvcra@revuca.sk alebo 058 / 4431031 do 12. decembra 2012 

 
 
 
 

 Mgr. Maroš Raffay 
 riaditeľ CVČ Revúca 
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