
Prihlasovanie žiakov na predmetové olympiády a postupové súťaže 

v školskom roku 2021/2022 – PRE ŠKOLY 
S cieľom zjednodušiť a zefektívniť prácu učiteľov ako aj organizátorov jednotlivých kôl POPS 

a vzhľadom na možnosti, ktoré nám už odskúšané elektronické prostredie EduPage ponúka, by sme radi 

zmodernizovali a zjednodušili prihlasovanie žiakov na predmetové olympiády a postupové súťaže („POPS“), 

ktoré v školskom roku 2021/22 bude prebiehať výlučne elektronicky. 

1. Základné informácie: 
 Elektronicky sa bude prihlasovať v tomto šk. roku od okresného kola každej predmetovej olympiády 

a postupovej súťaže (ďalej potom tiež na krajské a celoštátne). 

 Elektronická registrácia je nutná aj v prípade školských kôl olympiád, ktorých celoštátne komisie sa 

v spolupráci s Iuventou – Slovenským inštitútom mládeže vzhľadom na nestálu epidemiologickú 

situáciu ako aj so zámerom pomôcť učiteľom s organizáciou školských kôl rozhodli urobiť online aj 

školské kolá. Jedná sa o tieto POPS:  

POPS kategória termín 

Technická olympiáda  A, B 8. 10. 2021 

Olympiáda zo slovenského 
jazyka a literatúry  

C 15. 10. 2021 

Olympiáda zo slovenského 
jazyka a literatúry  

A, B 10. 12. 2021 

Olympiáda v nemeckom jazyku  všetky kategórie 26. 11.2021 

Pytagoriáda všetky kategórie 8. a 9. 12. 2021 

Biologická olympiáda C 11. 1. 2022 

Biologická olympiáda D 21. 3. 2022 

Biologická olympiáda E 18. 2. 2022 

Geografická olympiáda Z (prihlasovanie NIE 

cez EduPage) 
18. 2. 2022 

Geografická olympiáda E, F, G 24. 11. 2021 

 

Všetky ostatné školské kolá budú prebiehať štandardným spôsobom (organizuje samotná škola) podľa 

metodicko-organizačných pokynov (MOP) danej olympiády a postupovej súťaže na šk. rok 2021/2022. 

 Prihlasovať žiakov na OK, KK a CK bude učiteľ daného predmetu cez modul súťaží v EduPage. 

 Elektronicky sa bude prihlasovať na každú POPS (OK, KK a CK) bez ohľadu na spôsob realizácie, teda 

či sa súťaž bude realizovať prezenčne alebo dištančne. 

 Pri prihlasovaní bude žiakovi vygenerovaný kód, ktorý na súťaž použije jedine v prípade online formy 

súťaže. Pri prezenčnej forme kód na súťaž potrebovať nebude. 

2. Spôsob: 
 prostredníctvom platformy EduPage (všetky školy), cez modul „Súťaže“ 



o  pri registrácii na prvé kolo súťaže v časti „zoznam súťažiacich“ podľa tohto návodu: Ako 

prihlásiť žiakov do súťaže? 

o  na každé ďalšie (vyššie) kolo súťaže sa bude prihlásenie realizovať priamo z výsledkovej 

listiny (VL) (EduPage - modul „Súťaže“ – časť „výsledkové listiny“) podľa návodu: Ako 

prihlásim postupujúceho žiaka do vyššieho kola súťaže cez výsledkovú listinu? 

 školy, ktoré nepoužívajú EduPage, získajú zadarmo základnú verziu EduPage s modulom súťaží (je 

potrebné napísať na: sutaze@asc.sk, obratom školy dostanú inštrukcie ako postupovať) 

3. Prínos: 
 nebudú potrebné papierové prihlášky a získavanie všetkých relevantných podpisov a súhlasov na ne, 

taktiež nebude potrebné doručovanie prihlášky organizátorom okresných, alebo krajských kôl. 

 všetky potrebné údaje o žiakoch prihlásených na dané kolo a súťaž získa organizátor OK, KK a CK 

z administračného systému EduPage vo forme excel tabuľky. Potrebné doplňujúce údaje pri 

špecifických súťažiach (príslušnosť do kategórie v jazykových olympiádach, názov projektu a pod.) 

bude vpisovať učiteľ/ školský koordinátor do administračného systému pri prihlasovaní dieťaťa do 

vyššieho kola súťaže. 

 Výsledková listina (VL) z každého kola a súťaže, ktorej sa žiak školy zúčastní bude po odkontrolovaní 

a odsúhlasení predsedom OK, KK alebo CK zverejnená v EduPage pre všetky zúčastnené školy. 

 Víťazi, resp. postupujúci žiaci budú môcť byť učiteľom prihlásení na vyššie (krajské, celoštátne) kolo 

súťaže priamo jedným klikom z výsledkovej listiny nižšieho kola. 

 V budúcnosti bude možné takto prihlásiť a vytvoriť VL  aj pre školské kolá súťaží (a informovať rodičov 

o výsledkoch žiakov) a takisto bude možné priamo z administračného systému EduPage vytlačiť pre 

víťazov školského kola diplomy. 

Súhlas dotknutej osoby 
 Súčasťou elektronickej prihlášky bude aj informovaný súhlas rodiča/zákonného zástupcu žiaka (do 16. 

roku veku žiaka), alebo súhlas žiaka (nad 16. rok veku žiaka) so spracovaním osobných údajov 

dotknutej osoby a zhotovovaním obrazových a zvukových záznamov za účelom informovania 

o podujatí a jeho propagácie. 

 Súhlas udelí rodič/žiak prostredníctvom svojho konta v EduPage, rodič/ žiak ho udelí iba raz – na 

okresné kolo (príp. krajské ak súťaž okresné kolo nemá) a súhlas platí na všetky vyššie kolá súťaže, 

v prípade, že sa ich žiak zúčastní. 

 V prípade, že súhlas udelený nebude, žiak bude môcť danú súťaž absolvovať (ak bude prebiehať súťaž 

online), no v systéme bude evidovaný iba pod číslom bez možnosti figurovať na VL, či bez možnosti 

získať diplom. 

 V prípade škôl, ktoré nepoužívajú EduPage, resp. ak rodič dieťaťa nemá v EduPage vytvorené konto 

nebude získavanie tohto súhlasu o nič zložitejšie ako pri papierových prihláškach: Rodič vytlačí 

dokument s informovaným súhlasom, podpíše a škola nahrá sken dokumentu s podpisom do systému. 

 

Veríme, že školám, ktoré zapájajú svojich žiakov do predmetových olympiád a postupových súťaží 

tento elektronický spôsob prihlasovania značne uľahčí túto administratívnu prácu.  

Prajeme veľa úspechov v motivácii a príprave všetkých žiakov základných a stredných škôl, ktorí 

majú chuť súťažiť! 
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