
USMERNENIE K REALIZÁCII CELOŠTÁTNEHO KOLA 
13. ročník Dejepisnej olympiády 

kategórie  A, B   
školský rok 2020/2021 

 
Slovenská komisia Dejepisnej olympiády (ďalej „ DO”) a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagujú na aktuálne platné 
protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k realizácii celoštátneho kola DO. Toto usmernenie má za cieľ zachovanie a 
zrealizovanie súťaže v pôvodnom termíne v zmysle platného Termínovníka kôl POPS napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii 
v SR a vychádza z Organizačného poriadku DO, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.  

 
1) Termín súťažného kola: 26. – 27. 4. 2021.  

 
2) Obsah súťaže: v školskom roku 2020/2021 bude celoštátne kolo DO pre kat. A a B realizované  

vypracovaním online testu (online test budú tvoriť úlohy v zmysle Metodicko-organizačných pokynov 
pre 13. ročník DO) a posúdením vypracovaného písomného projektu a jeho prezentácie súťažiacim 
(video, na ktorom súťažiaci prezentuje svoj projekt pomocou Powerpointovej prezentácie). Všetci 
súťažiaci sa taktiež zúčastnia aj online videokonferenčného hovoru, v ktorom budú obhajovať svoju 
prácu odpoveďami na porotou položené otázky z oblasti súťažného projektu. 

 
3) Forma súťaže:    

 online na www.onlineolympiady.sk – písomný test – 26. 4. 2021 

 Videokonferenčný hovor prostredníctvom platformy ZOOM – ústna časť – 27. 4. 2021 
 
4) Na celoštátnom kole sa zúčastňujú žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach v krajskom kole. 

Ich zoznam je zverejnený na oylmpiady.sk. Oficiálne prihlášky súťažiacich musia byť zaslané 
organizátorovi celoštátneho kola, a súťažiaceho je potrebné vopred registrovať na online test. 
Škola registruje žiaka buď:  

 prostredníctvom EduPage (ak škola danú platformu využíva); v časti „súťaže“ je potrebné žiaka 
registrovať z výsledkovej llistiny.  Žiakovi bude vygenerovaný kód, a  je potrebné žiaka o kóde 
informovať. Alebo: 
 

 prostredníctvom web stránky www.onlineolympiady.sk/registracia/. Prístupový kód potrebný na 
zapojenie sa do súťaže, ktorý bude počas registrácie vygenerovaný, je potrebné žiakovi oznámiť. 

 
Registrácia bude spustená približne dva týždne pred súťažou. 
 

UPOZORNENIE: Dôrazne školy žiadame, aby do súťaže (online testu) registrovali iba žiakov, ktorí splnili podmienky 
postupu a to až po odoslaní prihlášok. Ak sa stane chyba pri registrácii (napr. registrácia do nesprávnej kategórie 
a pod.), je možné urobiť registráciu nanovo a správne a prideliť žiakom nový kód, pôvodný kód k nesprávnej registrácii 
je potrebné ignorovať. Dôležité je, aby sa samotnej súťaže zúčastnili a vo výsledkoch boli len oprávnení súťažiaci.  
Zároveň pri web registrácii odporúčame veľmi pozornú spätnú kontrolu registrácie súťažiacich (správna kategória, 
okres...). V prípade, že bude súťažiaci súťažiť neoprávnene, organizátor si vyhradzuje právo všetkých takýchto 
súťažiacich z výsledkovej listiny vymazať. 

 
5) Okrem registrácie do online testu (cez web, alebo EduPage) je nutné, aby sa žiak – prípadne spolu so 

zákonným zástupcom – prihlásil do Celoštátneho kola DO na stránke olympiady.sk/ Dejepisná 
olympiáda/celoštátne kolo. Po prihlásení bude automaticky vygenerovaná prihláška, ktorú je potrebné 
vytlačiť, podpísať a sken prihlášky poslať elektronicky na: katarína.filipova@iuventa.sk  do 9. 4. 2021. 

 
Vzhľadom na rôzny režim fungovania jednotlivých škôl chápeme možné komplikácie pri získaní všetkých 
relevantných podpisov. Odporúčame si podpísaný sken prihlášky medzi sebou vymeniť elektronicky, vytlačiť, 
podpísať druhou stranou a následne poslať organizátorovi KK. V prípade technických problémov, prosíme 
odsúhlasiť obsah prihlášky so   zúčastnenými   a podpísať   jednou   osobou   zodpovednou    za   zaslanie    
prihlášky s potvrdením telefonickej alebo emailovej konzultácie (zapísaným na prihláške). 

 

http://www.onlineolympiady.sk/
http://www.onlineolympiady.sk/registracia/


6) Samotná súťaž – jej testová časť - bude prebiehať na stránke www.onlineolympiady.sk, kde žiak zadá 
prístupový kód a sprístupní sa mu test. Test bude sprístupnený od 9:00 dňa 26. 4. 2021. Čas na riešenie 
online testu bude 40 minút. Ďalšie potrebné informácie (k online testu) nájdete na stránke 
www.onlineolympiady.sk v časti pokyny pre súťažiacich, ktoré budú zverejnené v dostatočnom 
časovom predstihu pred samotnou súťažou. 

 
7) Vyhodnotenie online testu bude automatické, s kontrolou pani predsedníčky Slovenskej komisie DO, 

alebo ňou povereného odborníka. 
 

8) V prípade rovnosti celkovo získaných bodov (z testu aj projektovej/ústnej časti) môže o poradí 
súťažiacich v celoštátnom kole rozhodnúť aj kratší čas riešenia online testu. 
 

9) PROJEKTOVÁ/ÚSTNA ČASŤ – všetky súťažné materiály (v prípade, že sa tak ešte nestalo) je potrebné 
zaslať poslať na e-mailovú adresu tajomníčky DO:  katarina.filipova@iuventa.sk  

Hodnotiť sa budú všetky časti projektu.  

 
10) Obhajoba práce bude prebiehať dňa 27. 4. 2021. Presné pokyny, časový harmonogram a prihlasovacie 

údaje k videokonferenciám budú súťažiacim zasielané na e-mailové adresy. Posudky spolu s otázkami 
na obhajobu budú súťažiacim poslané na mailové adresy najneskôr deň pred ústnou časťou. 
 

11) Celoštátne komisie na základe výsledkov z online testu, písomnej práce (projektu), prezentácie, 
videoprezentácie, posudku a obhajoby prostredníctvom videokonferencie zostavia poradie súťažiacich 
a vytvoria výsledkovú listinu celoštátneho kola DO, ktorá bude sprístupnená na olympiady.sk najneskôr 
dňa 28. 4. 2021. 

12) Úspešným riešiteľom CK DO v jednotlivých kategóriách sa stáva súťažiaci, ktorý dosiahne minimálne 60 
% (60 bodov) z maximálneho počtu bodov. 
 

13) Celkové slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola DO sa uskutoční dňa 27. 4. 2021 o cca 15:00 online 
prostredníctvom videokonferencie pre súťažiacich. 

14) Diplomy z celoštátneho kola budú zaslané všetkým účastníkom na domáce adresy, víťazom budú 
diplomy zaslané spolu s medailami a cenami. 
 
Autori: PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc., Mgr. Katarína Filipová  
Vydal: Slovenská komisia Dejepisnej olympiády a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci na 
online verzii s firmou asc Applied Software Consultants, s.r.o. prevádzkujúcou školský systém EduPage, 
Bratislava, apríl 2021 

Projekt Kritériá hodnotenia Počet bodov Spolu 

Projekt v písomnej 
forme 

Forma, technická a estetická úroveň projektu 0 – 5 5 

Projekt 
ako celok 

Originalita písomného projektu 0 – 5 

25 

Úroveň stanovenia cieľa a zodpovedajúce riešenie  0 – 5 

Odbornosť spracovania písomného projektu  0 – 5 

Náročnosť témy 0 – 5 

Dokumentačný materiál (napr. historické pramene) 0 – 5 

Ústna časť 

Proporcionalita slovného výkladu (ciele, metódy, 
výsledky, záver) a dodržanie časového limitu,  logická 
a vecná stránka slovného prejavu,  jazyková a 
odborná úroveň,  úroveň prednesu. 

0 – 10 

20 
 
Obhajoba pred porotou 
 

 
0 – 10 
 

  Spolu  50 

http://www.onlineolympiady.sk/
http://www.onlineolympiady.sk/

