
Usmernenie ku domácemu kolu Fyzikálnej olympiády kat. A, E a F 

62. ročník, školský rok 2020/2021 

 

Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády (ďalej “SK FO”) a IUVENTA – Slovenský inštitút 
mládeže reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia ku 
domácim kolám Fyzikálnej olympiády určeného pre školy, okresné úrady a poverené centrá 
voľného času. Pri vypracovaní pokynov sme brali do úvahy zložité podmienky realizácie súťaží 
v tomto období, a preto prichádzame s viacerými možnosťami uskutočnenia kôl. Naše riešenia 
majú za cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii v 
SR v pôvodných termínoch a vychádzajú z Organizačného poriadku Fyzikálnej olympiády, ktorý 
je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
č. 23/2017 o súťažiach.  
 

Domáce kolá sa realizujú štandardne podľa Organizačného poriadku FO.  

Termíny odovzdania vypracovaných úloh: 

- Kategória A: do 20.2.2021 

- Kategória B, C, D: do 23.4.2021 

- Kategória E, F: do 20.2.2021 

- Kategória G: do 30.4.2021 

Žiak odovzdáva riešenie úloh domáceho kola členovi školskej komisie FO. Úspešné 

vyriešenie úloh domáceho kola je nutnou podmienkou pre postup do vyššieho súťažného 

kola. Podmienky úspešnosti je možné nájsť v organizačnom pokyne FO v časti Hodnotenie 

vedomostí a zručností žiakov (Čl. 12 Hodnotenie domáceho kola FO).  

Školská komisia FO zabezpečí opravu odovzdaných riešení úloh podľa vzorových riešení, 

ktoré sa zverejňujú na www.olympiady.sk nasledujúci pracovný deň po odovzdaní 

vypracovaných úloh. Nájdete ich v časti Súťažné úlohy a riešenia.  

ŠK FO zostaví výsledkovú listinu súťažiacich a predseda ŠK FO ju zasiela predsedovi príslušnej 

vyššej komisie FO.  

V prípade kategórie A odošle predseda ŠK FO výsledkovú listinu elektronicky predsedovi 

krajskej komisie FO najneskôr 1.3.2021 (kontakty na predsedov KK FO nájdete v časti 

Adresár členov SK FO dole).  

V prípade kategórií E a F odošle predseda ŠK FO výsledkovú listinu elektronicky predsedovi 

okresnej komisie FO najneskôr 1.3.2021. 
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