
USMERNENIE K REALIZÁCII KRAJSKÝCH KÔL 
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 krajského kola DO 
určeného pre školy, okresné úrady v sídle kraja a poverené centrá voľného času. 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: 22. 3. 2021.  

 
2) Obsah súťaže: v školskom roku 2020/2021 budú krajské kolá DO pre kat. A a B realizované  

vypracovaním online testu a posúdením vypracovaného písomného projektu a jeho prezentácie 
súťažiacim (video, na ktorom súťažiaci prezentuje svoj projekt pomocou Powerpointovej 
prezentácie). Online test budú tvoriť úlohy v zmysle Metodicko-organizačných pokynov pre 13. ročník 
DO. 

 
3) V tomto ročníku KK DO je možné súťažiť aj s prácou z minulého školského roku (ak s ňou súťažiaci už 

nesúťažil). Tentokrát je samozrejme nutné súťažiť v kat. A. 
 
4) Forma súťaže: online na www.onlineolympiady.sk 
 
5) Na krajskom kole sa zúčastňujú žiaci, ktorí v školskom kole kat. A a B splnili predpísané podmienky 

postupu (vypracovanie a obhajoba projektu, vypracovanie testových úloh a boli úspešnými riešiteľmi 
školského kola) a ktorých oficiálne prihlášky boli zaslané organizátorom krajských kôl a ktorí budú 
vopred zaregistrovaní. 
Škola registruje žiaka buď:  

 prostredníctvom EduPage (ak škola danú platformu využíva); v časti „súťaže“ je potrebné zadať 
súťaž „Dejepisná olympiáda“, zvoliť krajské kolo a prihlásiť konkrétneho žiaka. Žiakovi bude 
vygenerovaný a  formou správy poslaný prístupový kód potrebný pre zapojenie sa do súťaže. Alebo: 
 

 prostredníctvom 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 súťažiacich a súťažných materiálov organizátorovi 
krajského kola. 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 figurovali maximálne 
dvaja žiaci za školu a kategóriu.  
Zároveň veľmi 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. 

 
6) Samotná súťaž – jej testová časť - bude prebiehať na stránke www.onlineolympiady.sk, kde žiak zadá 

prístupový kód a sprístupní sa mu test. 
 

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


7) Vyhodnotenie testu bude automatické, s kontrolou pani predsedníčky Slovenskej komisie DO, alebo 
ňou povereného odborníka. 

 
8) Úspešným riešiteľom KK DO v jednotlivých kategóriách sa stáva súťažiaci, ktorý dosiahne minimálne 60 

% (60 bodov) z maximálneho počtu bodov. 
 

9) V prípade rovnosti celkovo získaných bodov (z testu aj projektovej časti) rozhodne o poradí súťažiacich 
v krajskom kole kratší čas riešenia online testu. 

 
10) PROJEKTOVÁ ČASŤ: 

 

 Súťažiaci k odovzdanej písomnej práci vypracuje: 
 
1. PREZENTÁCIU v PowerPointe (formát ppt alebo pptx, iný formát nebude akceptovaný). Odporúčame 

nepoužívať zbytočne animácie, pokiaľ si to projekt na objasnenie jeho obsahu nevyžaduje. 
2. VIDEOPREZENTÁCIU, na ktorej súťažiaci obhajuje svoj projekt. Videoprezentácia môže mať maximálnu 

dĺžku 10 minút, nasnímaná má byť po šírke a má zachytávať obraz aj hlas súťažiaceho. Na snímanie videa 
stačí použiť mobilný telefón, ktorý bude umiestnený tak, aby bol nasmerovaný na súťažiaceho a zároveň 
aby bol viditeľný aj monitor (PC, tablet, ...) s PowerPointovou prezentáciou, ktorú počas prezentovania 
bude súťažiaci posúvať klikaním a odvolávať sa na jednotlivé časti. Nie je prekážkou, ak bude 
prezentácia na videu málo viditeľná, komisia bude mať jej plnú verziu k dispozícii k nahliadnutiu. V rámci 
videoprezentácie môže súťažiaci ukázať aj trojrozmerný predmet, ak tento súvisí s témou a obsahom 
danej práce. Ak má súťažiaci doplnkové video, alebo iný materiál k svojej práci, musí byť zaslaný 
v samostatnom súbore, je však potrebné dodržat stanovený čas 10 min. na videoprezentáciu spolu 
s doplnkovým videom. 

 
Súťažiaci všetky tieto súbory: 

1. Scan, alebo ostrú fotografiu (mobilom) prihlášky do krajského kola 
2. písomnú prácu v PDF (iba elektronicky! Nie je potrebné posielať tlačené verzie ani napálené CD),  
3. prezentáciu v PowerPointe 
4. videoprezentáciu 
5. prípadne ďalšie súčasti práce, napr. doplnkové video v samostatnom súbore 

 
zašle prostredníctvom bezplatnej služby www.uschovna.sk na kontaktnú e-mailovú adresu krajskej 
komisie DO uvedenej na konci tohto usmernenia a súčasne na e-mailovú adresu tajomníčky DO 
katarina.filipova@iuventa.sk v termíne do 1. 3. 2021.  
Do správy pre príjemcu prosíme uviesť priezvisko súťažiaceho, kategóriu a skratku kraja, za ktorý súťaží, 
napr.: Novotný A BA  
Hodnotiť sa budú všetky časti projektu tak, ako sú uvedené v hodnotiacich tabuľkách v Metodicko-
organizačných pokynoch DO pre kategórie A a B.  
 

http://www.uschovna.sk/


 
 
Výsledky online testu budú krajským komisiám sprístupnené v deň súťaže – 22. 3. 2021. Následne krajské 
komisie na základe výsledkov z online testu, písomnej práce (projektu), prezentácie, videoprezentácie  
a posudku zostavia výsledkovú listinu krajského kola DO.  
Podľa počtu súťažných projektov bude zostavená jedna alebo dve krajské poroty. Krajská komisia zašle 
výsledky krajského kola na e-mailovú adresu tajomníčky najneskôr do 25. 3. 2021. 
Súťažiaci môže do celoštátneho kola postúpiť, ak bola práca ohodnotená aspoň 30 bodmi. 
Do celoštátneho kola postupujú prví dvaja z kat. A a B, spolu max. 4 súťažiaci za kraj. 
 
11) Oficiálne výsledkové listiny (obsahujúce výsledky online testu a hodnotenia projektov) budú 

sprístupnené jednotlivým školám v platforme EduPage, ak ju škola používa, alebo na e-mail učiteľa, 
ktorý žiakov do súťaže registroval cez web registráciu. Zároveň bude výsledková listina elektronicky 
sprístupnená organizátorom KK DO. Zostavenie konečnej VL a jej zadanie do el. systému môže trvať aj 
niekoľko dní. 

 
12) Prihlášky do celoštátneho kola DO súťažiacich, ktorí sa v krajskom kole v kategórii A a B umiestnia na 

prvých dvoch miestach, pošle škola do 9. 4. 2021 organizátorovi celoštátneho kola DO , ktorým je 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. (prihlásenie na www.olympiady.sk  v aktuálnom ročníku súťaže 
DO v časti Celoštátne kolo/Prihlasovanie) 

 
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). 

 
13) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Obhajoba 

Proporcionalita slovného výkladu (ciele, metódy, 
výsledky, záver) a dodržanie časového limitu 

0 – 5 

20 Logická a vecná stránka slovného prejavu  0 – 5 

Jazyková a odborná úroveň  0 – 5 

Úroveň prednesu 0 – 5 

  Spolu  50 

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


Adresár kontaktných osôb krajských komisií DO pre komunikáciu, zasielanie prihlášok a súťažných 
materiálov dištančného krajského kola DO, kat A a B pre školský rok 2020/2021 
 
Mgr. Katarína Filipová       
tajomníčka SK DO  
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava  
tel.: +421 2 592 96 281   
mob.: +421 917 718 809  
e-mail: katarina.filipova@iuventa.sk     
 
Mgr. Ľuboš Paller 
predseda KK DO pre Bratislavský kraj 
tel.: +421 2 638 20 909 
e-mail: paller.lubos@gmail.com  
 
PhDr. Róbert Jurík 
predseda KK DO pre Trnavský kraj 
tel.: +241 33 55 71 440 
e-mail: robojurik1971@gmail.com  
 
Mgr. Mário Kutiš 
predseda KK DO pre Trenčiansky kraj 
tel.: +421 38 76 02 852 
e-mail: mario.kutis@gmail.com  
 
Mgr. Branislav Bányi 
predseda KK DO pre Nitriansky kraj 
m.t.: +421 905 31 37 88 
e-mail: branobanyi@gmail.com  
  
Mgr. Jana Kuzárová 
predsedníčka KK DO pre Banskobystrický kraj 
tel.: +421 45 54 55 532   
e-mail: jancakuzka@gmail.com  
  
Mgr. Alžbeta Kucháreková  
predsedníčka KK DO pre Žilinský kraj 
tel.: +421 44 55 18 324  
e-mail: akucharekova@gmail.com   
 
PhDr. Marián Damankoš, PhD. 
predseda KK DO pre Prešovský kraj 
tel.: +421 51 75 81 390   
e-mail: riaditel@esspo.sk  
 
Mgr.Tatiana Andrášová 
predsedníčka KK DO pre Košický kraj 
+421 55 62 21 951 
e-mail: andras@srobarka.sk  
 

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, február 2021 
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