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Dodatok k Metodicko-organizačným pokynom Biologickej olympiády pre kat. A, B a C, 
projektová časť, pre školský rok 2019/2020  

 
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zverejnenom na 

www.ucimenadialku.sk o výnimke zo zákazu organizovania súťaží a predmetových olympiád v sústave 

škôl a školských zariadení z dôvodu šírenia nákazy koronavírusu, ktorou sa povoľuje organizovanie 

súťaží a predmetových olympiád len dištančnou formou a udeľuje sa kompetencia organizátorom 

vykonať zmeny v organizačných poriadkoch v školskom roku 2019/2020, Slovenská komisia 

Biologickej olympiády v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, vydáva 

tento dodatok k Metodicko-organizačným pokynom Biologickej olympiády (MOP BiO), aby stanovila 

pravidlá dištančnej formy krajského a celoštátneho kola projektovej časti Biologickej olympiády pre 

kat. A, B a C v školskom roku 2019/2020. 

Hodnotiť sa budú všetky časti projektu tak, ako sú uvedené v hodnotiacich tabuľkách v Metodicko-

organizačných pokynoch BiO pre kategórie A a B a pre kat. C a D. 

 

Krajské kolo 

Súťažiaci zašle prostredníctvom bezplatnej služby www.uschovna.sk na kontaktnú e-mailovú adresu 

krajskej komisie BiO uvedenej na konci tohto dodatku do 11. 5. 2020: 

 

1) abstrakt (v doc/docx),  

2) kat. A a B – poster (v pdf) alebo samostatnú písomnú prácu (v pdf),  

kat. C – poster (v pdf) a správu k projektu (v pdf), 

3) k samostatným písomným prácam prezentáciu, v tomto školskom roku výhradne v PowerPointe, 

príp. v pdf. Odporúčame nepoužívať zbytočne animácie, pokiaľ si to projekt na objasnenie jeho 

obsahu nevyžaduje a  

4) videoprezentáciu. 

Parametre abstraktu, posteru, samostatnej písomnej práce, ako aj dĺžka videoprezentácie (v tomto 

školskom roku, výnimočne aj v krajskom kole kat. C, s maximálnou dĺžkou 10 minút) sú dané 

pôvodnými MOP BiO. Ak bude mať súťažiaci poster spájaný alebo ho nevie z iného dôvodu 

poskytnúť v pdf, môže ho ostro odfotografovať a poslať v niektorom obrázkovom formáte (napr. 

jpg, gif). Pred odoslaním si skontrolujte, či sú texty a obrázky pri zväčšení na monitore dostatočne 

čitateľné.  

Na snímanie videoprezentácie postačuje mobilný telefón, ktorý umiestnite alebo držte tak 

(požiadajte o pomoc súrodenca alebo rodiča), aby bol nasmerovaný na súťažiaceho nasledovne:  

1) ak súťažíte so samostatnou písomnou prácou, okrem súťažiaceho musí byť vidieť aj monitor 

s prezentáciou, ktorú počas prezentovania projektu súťažiaci posúva klikaním,  

2) to isté platí pre súťažiacich s posterom. Poster nie je potrebné tlačiť, stačí keď ho bude mať 

súťažiaci zobrazený na monitore. Okrem súťažiaceho musí byť na videoprezentácii vidieť aj 

monitor s posterom. Ten odporúčame zobraziť ako celok a súťažiaci by mal počas prezentovania 

ukazovať na jeho jednotlivé časti. Komisia bude mať poster k dispozícii a bude si môcť ho môcť 

pozrieť detailne aj mimo videoprezentácie.  
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Počas videoprezentácie môžu mať súťažiaci po ruke trojrozmerné predmety k téme projektu a môžu 

ich ukázať. Ak má súťažiaci pripravené nejaké doplnkové video, napr. k posteru, musí ho poslať 

vopred v samostatnom súbore. Videoprezentácia spolu s videom, ale nesmú presiahnuť celkový 

stanovený čas 10 minút. 

Posudky na samostatné písomné práce sa v tomto školskom roku písať nebudú.  

Podľa počtu súťažných projektov bude zostavená jedna alebo dve krajské poroty (pre kat. A a B a pre 

kat. C).  

V prípade, že súťažiaci alebo jeho rodič nebude súhlasiť s dištančnou formou súťaže, môže účasť na 

dištančnom krajskom kole Biologickej olympiády odmietnuť a súťažiť s tým istým projektom až 

budúci školský rok klasickou formou. Všetky výhody s dosiahnutého postupu na krajské kolo však 

stratí a bude musieť znovu súťažiť od školského kola.  

 

Celoštátne kolo 

Celoštátne kolo projektovej časti Biologickej olympiády kat. A, B a C sa uskutoční taktiež dištančnou 

formou.  

Postupujúci súťažiaci (maximálne dvaja z každej kategórie, spolu šiesti za kraj) už nebudú musieť na 

celoštátne kolo nič posielať. Všetky ich materiály (abstrakt, samostatnú písomnú prácu alebo poster, 

prezentáciu a videoprezentáciu) krajské komisie zašlú Slovenskej komisii BiO na e-mailovú adresu 

roman.lehotsky@iuventa.sk do 22. 5. 2020 (vrátane). 

Poroty na celoštátnom kole zostavia poradie umiestnenia súťažiacich. O umiestnení prvých piatich 

súťažiacich v každej kategórii budú navyše rozhodovať aj na základe videokonferenčného hovoru, 

v ktorom bude musieť súťažiaci odpovedať na porotou položené otázky z oblasti súťažného projektu. 

Termín a spôsob videokonferenčného hovoru budú stanovené vopred a dohodnuté s konkrétnymi 

súťažiacimi individuálne.  

Výsledkové listiny celoštátneho kola budú zverejnené dňa 1. 6. 2020 na www.olympiady.sk pod 

Biologickou olympiádou v časti Celoštátne kolá.  

Z abstraktov súťažiacich v celoštátnom kole bude zostavený a na www.olympiady.sk zverejnený 

zborník abstraktov. 

Po skončení jednotlivých kôl budú krajské komisie BiO a Slovenská komisia BiO povinné 

videoprezentácie súťažiacich zmazať. 

 
Pre informácie ku krajským kolám komunikujte prednostne e-mailom so zástupcom krajskej komisie 
BiO a pre informácie k dištančnému formátu a k celoštátnemu kolu BiO: 
 
RNDr. Roman Lehotský 
tajomník SK BiO 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
tel.: +421 905 497 708  
e-mail: roman.lehotsky@iuventa.sk  
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Adresár kontaktných osôb krajských komisií BiO 
pre komunikáciu a zasielanie súťažných materiálov dištančného krajského kola BiO, kat. A, B a C 

pre školský rok 2019/2020 
 

 
RNDr. Martina Zvaríková, PhD. 
tajomníčka KK BiO pre Bratislavský kraj 
tel.: +421 908 996 428 
e-mail: kkbioba@gmail.com 
 
RNDr. Alžbeta Hornáčková, PhD. 
predsedníčka KK BiO pre Trnavský kraj 
tel.: +421 33 551 46 18 
e-mail: ahorn@truni.sk 
 
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH 
predseda KK BiO pre Trenčiansky kraj 
tel.: +421 32 747 006 11  
e-mail: vladimir.melus@tnuni.sk 
 
doc. RNDr. Roman Kuna, PhD. 
predseda KK BiO pre Nitriansky kraj 
tel.: +421 37 640 85 79  
e-mail: rkuna@ukf.sk 
 
Mgr. Zlata Trubanová 
tajomníčka KK BiO pre Banskobystrický kraj 
tel.: +421 48 415 31 11 
e-mail: trubanova@juniorbb.sk 
 
Mgr. Hana Chlebanová 
tajomníčka KK BiO pre Žilinský kraj 
tel.: +421 902 568 006 
e-mail: hanka.chlebanova@gmail.com 
 
MVDr. Soňa Mačeková, PhD. 
predsedníčka KK BiO pre Prešovský kraj 
tel.: +421 51 757 03 62 
e-mail: sona.macekova@unipo.sk 
 
doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc. 
predseda KK BiO pre Košický kraj 
tel.: +421 55 234 11 79 
e-mail: lubomir.panigaj@upjs.sk 
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