Usmernenie ku krajským kolám Olympiády v informatike
36. ročník, školský rok 2020/2021
Slovenská komisia Olympiády v informatike (ďalej “SK OI”) a IUVENTA ─ Slovenský inš&tút
mládeže reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia ku
krajským kolám Olympiády v informatike určeného pre školy, okresné úrady v sídle kraja 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 v pôvodných termínoch v
zmysle platného Termínovníka kôl POPS napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii v SR a
vychádzajú z Organizačného poriadku Olympiády v informatike, ktorý je v súlade so smernicou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.

POSTUPOVÉ KOLÁ:
1. KRAJSKÉ KOLÁ
Kat. A - 19.1.2021
Kat. B - 19.1.2021
Krajské kolá sa budú realizovať prezenčnou alebo dištančnou formou podľa aktuálnej
epidemiologickej situácie.
1.1 Krajských kôl sa zúčastňujú žiaci vybraní z domáceho kola. Krajské kolo organizuje krajská
komisia OI v spolupráci s okresným úradom aebo povereným centrom voľného času.
1.2 Formu krajského kola stanoví SK OI najmä s ohľadom na platné protipandemické
opatrenia a možnosti súťažiacich. Keďže úlohy krajského kola OI sú distribuované centrálne,
krajská komisia je povinná dodržať termín a čas súťažného kola.
 V prípade konania súťaže prezenčnou formou bude riešenie súťažných úloh prebiehať
v tradičnom čase 9:00 až 13:00.
 V prípade konania súťaže dištančnou formou (online) bude čas od 9:00 do 9:30
vyhradený na zabezpečenie technickej stránky súťaže – nadviazanie spojení a
vyriešenie prípadných technických problémov. Samotné riešenie súťažných úloh bude
potom prebiehať od 9:30 do 13:30.
1.2.1 Pokiaľ bude povolené organizovanie prezenčných akcií v potrebnom rozsahu (do 50 ľudí
v uzavretých priestoroch) a SK OI odsúhlasí prezenčnú realizáciu krajských kôl, krajské kolo OI
prebehne štandardne v zmysle Organizačného poriadku OI a zároveň v súlade s príslušnými
protipandemickými opatreniami.
1.2.2 Vo všetkých ostatných prípadoch, súťaž prebehne v online priestore. Predsedovia
krajských komisií v predstihu overia technické možnosti postupujúcich súťažiacich a zašlú im
potrebné inštrukcie k súťaži. Súťažné úlohy budú mať rovnakú podobu ako by mali v prípade
prezenčnej realizácie krajského kola: počas štyroch hodín súťaže budú súťažiaci (bez pomoci
literatúry a internetu) riešiť štyri teoretické úlohy. Spísané riešenia následne odovzdajú
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prostredníctvom internetu. Ďalej budú krajské komisie OI aj SK OI postupovať štandardne v
zmysle Organizačného poriadku OI.
1.2. SK OI bude pripravená na všetky možnosti realizácie krajských kôl OI. O forme realizácie
krajského kola SK OI rozhodne a bude informovať v aspoň dvojtýždňovom predstihu (teda
najneskôr 5. 1. 2021).
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