
Usmernenie k školským kolám Matematickej olympiády 
71.  ročník, školský rok 2021/2022 

 
Slovenská komisia Matematickej olympiády a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagujú 
na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k školským kolám 
Matematickej olympiády určeného pre školy. 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 predmetových olympiád a 
postupových súťaží napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii v SR a vychádzajú z 
Organizačného poriadku Matematickej olympiády, ktorý je v súlade so smernicou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach. 
 
Predpokladané termíny školského kola konania (budú uvedené aj na súťažných podkladoch): 

 kategória A: 7. 12. 2021, 8:30 až 12:30 (4 hodiny) 

 kategórie B, C: 25. 1. 2022, 8:30 až 12:30 (4 hodiny) 
Riešenia budú zverejnené na stránkach skmo.sk a www.olympiady.sk v deň konania ako 
obvykle. 
 
Formu školského kola stanoví školská komisia MO najmä s ohľadom na platné 
protipandemické opatrenia a možnosti svojich žiakov. Keďže úlohy školského kola sú 
distribuované centrálne, škola je povinná dodržať termín a čas súťažného kola. 
 
Môžu nastať dva prípady: 
 

1. Ak bude škola zatvorená, školská komisia MO zašle žiakom v príslušnom čase súťažné 
úlohy na vopred dohodnuté e-mailové adresy a tí ich budú riešiť doma, a to na 
papieri. Komisia zabezpečí primeranú kontrolu regulárnosti súťaže podľa svojich 
zvyklostí pri domácom vypracovávaní iných písomných prác (napríklad pomocou 
kamery). Najneskôr 10 minút po konci súťaže súťažiaci pošlú skeny alebo fotografie 
svojich riešení (v dostatočnej kvalite) na vopred dohodnutý e-mail (napríklad 
predsedu komisie). 
  

2. Ak bude škola otvorená, prítomní žiaci budú úlohy riešiť v škole, avšak v súlade 
s protipandemickými opatreniami prijatými pre školy. Pri žiakoch v povinnej 
karanténe platí postup z bodu 1. 

 

Ďalej už bude komisia postupovať štandardne podľa Organizačného poriadku MO. 
 

 

Registrácia do KK MO:  
 
Prihlasovanie žiakov do vyšších kôl MO (OK, KK, CK) bude v školskom roku 2021/22 prebiehať 
výlučne elektronicky. Viac informácií nájdete v dokumente Prihlasovanie žiakov na POPS.  
Vzhľadom na zavádzanie nového elektronického systému pri prihlasovaní na vyššie kolá 
súťaží vás prosíme o trpezlivosť – prihlasovanie na dané kolo súťaže bude spustené až po 
technickom nastavení prihlasovania na súťaž – najneskôr mesiac pred súťažným kolom. Nie 

https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2021/11/Terminovnik-POPS-2022.pdf
https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2021/11/Terminovnik-POPS-2022.pdf
https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2021/10/Prihlasovanie-ziakov-na-POPS-elektronicky-informacie-PRE-SKOLY.pdf


je teda nutné prihlásiť súťažiaceho do niekoľkých dní od skončenia ŠK. Informácie o 
spôsobe realizácie KK a aj o spustení registrácie budú uvedené v „Usmernení ku KK MO“, 
ktoré bude zverejnené na www.olympiady.sk a tiež bude distribuované priamo na školy. V 
prípade akýchkoľvek ďalších otázok k realizácii a priebehu KK MO, ktoré nebudú súčasťou 
usmernenia, prosíme, kontaktujte priamo organizátora KK.  
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