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Usmernenie k celoštátnym kolám Biologickej olympiády 
pre kat. A, B, C 

55. ročník, školský rok 2020/2021 
 
Slovenská komisia Biologickej olympiády a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagujú na 
aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k celoštátnym kolám 
Biologickej olympiády kat. A a B určeného pre súťažiacich. Pri vypracovaní pokynov sme brali 
do úvahy zložité podmienky realizácie súťaží v tomto období. Vychádzajú z Organizačného 
poriadku Biologickej olympiády, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach a z Metodicko-organizačných 
pokynov BiO pre kat. A, B a C. 
 
A. Teoreticko-praktická časť, kat. A a B 

Celoštátne kolo BiO kategórií A a B, teoreticko-praktická časť, sa uskutoční centrálne online 
prostredníctvom programu Microsoft Forms dňa 13. 4. 2021 o 13:00 h.  

Súťažiaci budú súťažiť z domu vypracovaním úloh online prostredníctvom počítača. V prípade 
rovnosti bodov o poradí rozhodne čas riešenia testu. Počas súťaže je možné používať 
kalkulačku. Celoštátne kolo kat. A a B bude vyhodnocovať kolektív SK BiO na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Výsledkové listiny budú zverejnené na 
www.olympiady.sk po slávnostnom vyhodnotení celoštátneho kola a vyhlásení výsledkov, 
ktoré sa uskutoční pre teoreticko-praktickú časť online dňa 16. 4. 2021 o 15:30 h 
prostredníctvom platformy Zoom. Hranica úspešnosti bude stanovená a uvedená vo 
výsledkovej listine. 

Prihlasovanie na teoreticko-praktickú časť: 

Súťažiaci celoštátneho kola teoreticko-praktickej časti sa prihlasujú elektronicky na 
www.olympiady.sk v časti Biologická olympiáda/55. ročník/Celoštátne kolá. Popodpisovanú, 
neskenovanú alebo ostro odfotografovanú prihlášku pošlite do IUVENTY na adresu 
roman.lehotsky@iuventa.sk. Každú prihlášku, ktorú zašlete do IUVENTY vám potvrdíme 
spätným e-mailom. Prihlášku je potrebné odoslať do 1. 4. 2021 (vrátane). Na e-mail budú 
súťažiacemu vopred zaslané podrobné pokyny a linky k súťažným úlohám.  

 
A. Projektová časť, kat. A, B, C 

Súťažné materiály súťažiach na celoštátne kolo, v zmysle usmernení ku krajským kolám BiO 
kat. A, B a C, už poskytli krajské komisie BiO, preto súťažiaci nemusia nič posielať. Posudky na 
samostatné písomné práce sa v tomto školskom roku písať nebudú.  

Poroty celoštátneho kola pre kat. A, B a C po naštudovaní súťažných materiálov uskutočnia 
online stretnutia poroty so súťažiacimi projektovej časti, najneskôr do 15. 4. 2021 (vrátane). 
Toto online stretnutie nahradí diskusiu poroty so súťažiacim k projektu v prezenčnom 
formáte. Členovia poroty môžu súťažiacemu klásť otázky alebo požadovať krátke vysvetlenia. 
Informácie o presnom termíne stretnutí a použitej videokonferenčnej platforme dostanete 
vopred e-mailom od príslušnej poroty. Účastníci budú mať počas stretnutí zapnuté kamery. 

Hodnotiť sa budú všetky časti projektu tak, ako sú uvedené v hodnotiacich tabuľkách 
v Metodicko-organizačných pokynoch BiO pre kategórie A, B a C. Úspešnými riešiteľmi sú 
súťažiaci, ktorí získali v kat. A a B minimálne 15 bodov a v kat. C minimálne 17,5 bodu. 
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Členovia porôt celoštátneho kola sú povinní najneskôr mesiac po termíne celoštátneho kola 
BiO kat. A, B a C všetky videoprezentácie zmazať.  

Výsledkové listiny budú zverejnené na www.olympiady.sk po slávnostnom vyhodnotení 
celoštátneho kola a vyhlásení výsledkov na www.olympiady.sk, ktoré sa uskutoční pre 
projektovú časť online dňa 16. 4. 2021 o 17:00 h prostredníctvom platformy Zoom.  

Prihlasovanie na projektovú časť: 

Súťažiaci celoštátneho kola BiO projektovej časti sa prihlasujú elektronicky na 
www.olympiady.sk v časti Biologická olympiáda/55. ročník/Celoštátne kolá. Popodpisovanú, 
neskenovanú alebo ostro odfotografovanú prihlášku pošlite do IUVENTY na adresu 
roman.lehotsky@iuventa.sk. Každú prihlášku, ktorú zašlete do IUVENTY vám potvrdíme 
spätným e-mailom. Prihlášku je potrebné odoslať do 1. 4. 2021 (vrátane). 
Nezabudnite v prihláške uviesť číslo mobilného telefónu súťažiaceho, ktoré môže pomôcť 
porote počas online stretnutia, ak by došlo k nečakanému prerušeniu spojenia alebo výpadku 
internetu, aby mohla diskusiu s konkrétnym súťažiacim dokončiť núdzovo telefonicky a e-
mailovú adresu, na ktorú dostanete prístupové údaje na online stretnutia porôt so 
súťažiacimi.  
 
 
  
Celoštátne kolá Biologickej olympiády podporili: 
 
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave   
(ceny dekana) 
 
 
VEDA, vydavateľstvo SAV           
(knižné publikácie pre víťazov) 
 
 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  
(vecné ceny s logom) 
 
 
NAIRAM, vydavateľstvo 
(dobré krížovky a sudoku)  
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