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Vec: Pozvánka na krajské kolo Matematickej olympiády kategórie Z9 
 

Na základe koordinácie výsledkov okresného kola Matematickej olympiády kategórie 
Z9, boli Krajskou komisiou MO na krajské kolo vybraní súťažiaci uvedení na webovej stránke 
CVČ – JUNIOR Banská Bystrica: www.cvcjunior.sk v časti OLYMPIÁDY / Matematická 
olympiáda. 

 
Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie Z9 sa uskutoční 

dňa 17. marca 2020 o 9.30 hod. 
v aule Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica. 

Prezencia je od 8.45 hod. do 9.20 hod., predpokladaný záver o 13.30 hod. 
 
Súťažiaci si prinesú písacie a rysovacie potreby a kompletne vyplnenú a podpísanú 
prihlášku do krajského kola, ktorá je súčasťou tejto pozvánky. 
 

 

Organizačné pokyny:   

 Do Spojenej školy sa dostanete spred železničnej stanice v Banskej Bystrici trolejbusom č. 
2 (s odchodom 07:38, 07:58, 08:38). Cesta trvá cca 25 minút. Ak prídete do Banskej Bystrice 
autobusom, prejdite na Námestie Slobody (5 min. pešo - podchodom) a odtiaľ autobusom č. 21 s 
odchodom 8:13, 8:53 (cesta trvá cca 20 minút), prípadne autobusom č. 22 s odchodom 7:53 alebo 
8:33. Cesta trvá cca 25 minút.   

 
Vystúpte na zastávke Vozovňa. Aula sa nachádza v budove SŠ vpravo, na prvom poschodí. 

 
*  Obed pre súťažiacich bude zabezpečený obedovými balíčkami podanými po súťaži.  

*  Cestovné náklady nepreplácame. 

*  Organizátor nezodpovedá za osobné veci účastníkov. 

 
Prosíme, aby ste vyššie uvedené oznámili postupujúcim žiakom. 
 
 
S pozdravom, 
 
 
 
            Mgr. Jarmila Lipková, v. r. 
              riaditeľka CVČ - JUNIOR 

 
Riaditeľom / riaditeľkám škôl,  
vyučujúcim matematiky, 
účastníkom / účastníčkam 
KK MO kategórie Z9 

 

http://www.cvcjunior.sk/


 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA SÚŤAŽIACEHO 
DO KRAJSKÉHO KOLA 

Matematická Olympiáda, 69. ročník, školský rok 2019/2020, kategória Z9 

 

* Meno a priezvisko súťažiaceho:  

  * Adresa trvalého bydliska:  

  * PSČ a obec:       

  Telefón a e-mail:  

  * Názov a adresa školy:  
 

  * PSČ a obec školy:       

  * Ročník štúdia (trieda):   

  Telefón a e-mail školy:  

 
 

 * Meno a priezvisko vyučujúceho, 
ktorý pripravoval súťažiaceho:  

* hviezdičkou sú označené povinné údaje, ktoré je nutné uviesť do prihlášky 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: 
Osobné údaje z tejto prihlášky zašle škola na adresu organizátora, ktorého určí príslušný okresný úrad (OÚ), resp. poverené centrum voľného času 
(CVČ). Osobné údaje budú spracúvané krajskou komisiou Matematickej olympiády, poskytnuté odbornej komisii vyššieho kola súťaže, organizátorovi, 
gestorovi a príslušnému okresnému úradu v sídle kraja. Adresár pracovníkov OÚ a CVČ zabezpečujúcich okresné a krajské kola POPS je zverený na 
www.iuventa.sk v časti: Olympiády / Dokumenty / Adresáre. 

Spracúvanie osobných údajov súťažiacich, ktorým bola odovzdaná nepeňažná alebo finančná cena, je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov 
organizátora súťaže podľa Článku 6 odseku 1 písmena f) GDPR1. Osobné údaje budú uchovávané najneskôr dovtedy, kým to bude potrebné na účel, na 
ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. 
Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo od organizátora súťaže žiadať o prístup k svojim osobným údajom; právo o opravu; právo na 
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; právo namietať na spracúvanie osobných údajov; právo na prenosnosť osobných 
údajov; a právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov: 
Podpisom tejto prihlášky súhlasím s organizačným poriadkom súťaže zverejneným na www.iuventa.sk v časti: „Olympiády / Olympiády a súťaže/ 
Matematická olympiáda / Organizačný poriadok“ a so spracúvaním mojich osobných údajov podľa Článku 6 odseku 1 písmena a) GDPR1 za účelom 
registrácie, organizácie priebehu, vyhodnotenia a zverejnenia výsledkov zo súťaže.  

Súhlas s fotografovaním počas súťaže: 
Podpisom tejto prihlášky súhlasím so zverejňovaním individuálnych a spoločných fotografií z Matematickej olympiády kat. Z9 na stránkach: 
www.cvcjunior.sk 

 

 

 podpis zákonného zástupcu 
súhlas s účasťou na súťaži mimo sídla školy 

a so spracúvaním osobných údajov 

 podpis súťažiaceho 
súhlas s organizačným poriadkom  
a so spracúvaním osobných údajov 

 

 
 

Spracúvanie a zverejnenie osobných údajov vyučujúceho (v rozsahu meno, priezvisko), ktorý pripravoval súťažiaceho, je vykonávané podľa § 78 odseku 
3 zákona č. 18/2018 Z. z. v súvislosti s plnením pracovných povinností (pedagogická činnosť súvisiaca s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou). 
1 GDPR:  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

 

Potvrdzujeme, že údaje uvedené v prihláške sú pravdivé. 

  podpis riaditeľa školy, 
pečiatka školy 

 

 

Kompletnú prihlášku škola doručí organizátorovi pred krajským kolom alebo osobne odovzdá v deň krajského kola 

Organizátor: Centrum voľného času - JUNIOR, Ing. Ondrej Strnád 

  Adresa, e-mail: Tajovského 30, strnad@juniorbb.sk  

  PSČ a obec: 9 7 4 0 9 Banská Bystrica 
 


