
Podujatie podporili:      
                                                                                         
 

 

Usmernenie ku realizácii celoštátneho kola  
11. ročník Technickej olympiády 

školský rok 2020/2021 
 

Na celoštátne kolo vás pozýva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská 
komisia Technickej olympiády a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

 
Slovenská komisia Technickej olympiády (ďalej “SK TO”) a IUVENTA – Slovenský inštitút 
mládeže reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia ku 
celoštátnemu kolu Technickej olympiády určeného pre školy, súťažiacich a odborné komisie. 
Usmernenie má za cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže napriek nepriaznivej 
epidemiologickej situácii v SR v pôvodných termínoch a vychádzajú z Organizačného poriadku 
Technickej olympiády, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.  
 
Celoslovenského kola sa zúčastňujú žiaci, ktorí sa v krajskom kole kategórie A ako súťaže dvojíc 
umiestnili na 1. mieste. Celoštátne kolo organizačne zabezpečuje IUVENTA - Slovenský inštitút 
mládeže. 
 
1. Termín celoštátneho kola: 5.- 6. 5. 2021 
 
2. Obsah súťaže: V školskom roku 2020/2021 bude CK TO prebiehať formou online testu, 

ktorý bude pozostávať z teoretickej a z praktickej časti.  
 

3. Forma súťaže: online na www.onlineolympiady.sk. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné 
mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet.  

 

4. Podmienky súťaže: Pre účasť v súťaži je potrebné: 
- prihlásiť sa na stránke www.olympiady.sk v aktuálnom ročníku súťaže TO v časti 

Celoštátne kolo/ Prihlasovanie. Návod na prihlasovanie nájdete na tomto odkaze 
(počas prihlásenia bude vygenerovaná a na email súťažiaceho poslaná prihláška). 
Prihlásiť sa na CK je potrebné do 27. 4. 2021. 

- poslať vygenerovanú a podpísanú prihlášku (sken / fotografia) na emailovú adresu: 
katarina.filipova@iuventa.sk. Vzhľadom na súčasnú situáciu je postačujúci podpis 
žiaka a jeho zákonného zástupcu.  

- zaregistrovať sa na online test. 
 

5. Registrácia na online test: Škola registruje žiaka buď:  
a) prostredníctvom EduPage (ak škola danú platformu využíva), v časti „súťaže“ je 
potrebné zadať súťaž „Technická olympiáda“, zvoliť celoštátne kolo a prihlásiť 
konkrétneho žiaka. Žiakovi bude vygenerovaný kód potrebný pre zapojenie sa do súťaže 
a je potrebné o ňom žiaka informovať. Alebo: 

http://www.onlineolympiady.sk/
http://www.olympiady.sk/
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/v%C5%A1eobecn%C3%A9/n%C3%A1vod%20na%20prihlasovanie%20sa%20na%20ck.pdf
mailto:katarina.filipova@iuventa.sk
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b) 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 2 týždne pred začiatkom CK TO.  
 
UPOZORNENIE: V prípade, že v online teste budú súťažiť žiaci neoprávnene, organizátor si 
vyhradzuje právo všetkých takýchto súťažiacich z výsledkovej listiny vymazať. 

 
6. Priebeh olympiády: 5.5.2021 o 9:00 začne Slávnostné otvorenie celoštátneho kola online 

prostredníctvom videokonferencie na tomto linku: 

https://us02web.zoom.us/j/84851647653?pwd=a3JwSnBIRDJBNld6ZDZNZ1VRSGJVZz09. 

Samotná súťaž bude prebiehať  dňa 5.5.2021 na stránke www.onlineolympiady.sk, kde 

žiak zadá prístupový kód a sprístupní sa mu test. Test môže začať riešiť v čase od 10:00 – 

10:15. Čas na vypracovanie testu z teoretickej a praktickej časti bude maximálne 45 

minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 11:00. 

 
7. Vyhodnotenie: Vyhodnotenie testu bude automatické, s kontrolou celoštátnej odbornej 

komisie TO. V prípade rovnosti počtu výsledných bodov o konečnom umiestnení 

rozhoduje čas. Úspešným riešiteľom je žiak, ktorý dosiahol minimálne 70 %. Oficiálne 

výsledkové listiny budú zverejnené na stránke olympiady.sk v príslušnom ročníku súťaže 

v časti Celoštátne kolo. 

 

8. Celkové vyhodnotenie celoštátneho kola TO: Slávnostné vyhodnotenie sa bude konať dňa 

6.5.2021 o 14:00 hod. online prostredníctvom videokonferencie na tomto linku: 
https://us02web.zoom.us/j/85624211373?pwd=R2RKemtPa1RFRzdLVUFISVY0NGdFUT09 
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