
 

Usmernenie ku krajským kolám Technickej olympiády 
12. ročník, školský rok 2021/2022 

 
Slovenská komisia technickej olympiády (ďalej „TO”) a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagujú 
na aktuálnu epidemiologickú situáciu vypracovaním Usmernenia k realizácii krajských kôl Technickej 
olympiády určeného pre školy a organizátorov krajských kôl TO. 
Toto usmernenie má za cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže podľa platného Termínovníka kôl 
POPS. Pri vypracovaní pokynov sme brali do úvahy zložité podmienky realizácie súťaží v tomto 
období, ako aj odporúčanie uskutočňovať súťaže dištančne. Realizácia vychádza z Organizačného 
poriadku TO, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky č. 23/2017 o súťažiach.  

 
 
1. Termín krajského kola: 

Kategória A – štvrtok 3. 2. 2021 o 9:00  
Kategória B – štvrtok 3. 2. 2021 o 9:00  

 
2. Obsah súťaže: V školskom roku 2021/2022 krajské kolá TO budú prebiehať formou 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. Krajských kôl sa zúčastňuje v kategórii A víťazná dvojica žiakov okresného kola 
a v kategórii B víťaz okresného kola.  
Registrácia: Škola registruje žiaka priamo z výsledkovej listiny okresného kola.  Návod 

k registrácii žiakov cez výsledkovú listinu 

Žiakovi bude vygenerovaný NOVÝ! prístupový kód potrebný pre zapojenie sa do súťaže. Nájdete ho 
v module súťaží, v časti zoznam súťažiacich pri mene súťažiaceho pre krajské kolo. Súťažný kód 
môžete poslať žiakovi cez Edupage.  

Registrácia je spustená a žiaka je potrebné registrovať do 24. 1. 2022. 

 
5. Priebeh olympiády: Samotná súťaž bude prebiehať na stránke www.onlineolympiady.sk, kde žiak 

zadá prístupový kód a sprístupní sa mu test. Test môže začať riešiť v čase 9:00 – 9:20. Čas na 

vypracovanie testu z teoretickej a praktickej časti bude maximálne 40 minút. To 

znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 10:00! 

 
6. V kategórii A, nakoľko je to súťaž dvojíc, bude online test vypracovávať každý súťažiaci 

sám, výsledné poradie dvojíc určí súčet bodov oboch súťažiacich súťažnej dvojice. 

7. V prípade dosiahnutia rovnakého počtu bodov u viacerých súťažiacich (prípadne 
u viacerých súťažných dvojíc) bude výsledné poradie určené kratším časom vypracovania 
testu (u dvojíc kratší súčet časov vypracovania testu). 
 

http://www.onlineolympiady.sk/
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u1507
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u1507


8. Vyhodnotenie: Vyhodnotenie testu bude automatické, s kontrolou predsedu Slovenskej 
komisie Technickej olympiády a autorov úloh. Výsledkové listiny budú po tejto kontrole 
sprístupnené jednotlivým školám v platforme EduPage. 

 

9. Postup do celoštátneho kola: Do CK postupuje  v kategórii A víťazná dvojica. Postupujúcu dvojicu 
z krajských kôl musí školský koordinátor/učiteľ prihlásiť priamo z VL krajského kola elektronicky 
do celoštátneho kola. Informácie o spôsobe realizácie celoštátneho kola a spustení registrácie 
budú uvedené v usmernení k danému súťažnému kolu, ktoré bude zverejnené na 
www.olympiady.sk, tiež bude distribuované priamo postupujúcim súťažiacim na mail. 

 

10. Ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke www.onlineolympiady.sk v časti pokyny pre 
súťažiacich, ktoré budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu pred konaním samotnej 
olympiády. 

 
Prosíme, v čase pred konaním súťaže kvôli možným zmenám, prípadne dodatočným informáciám v 
realizácii jednotlivých kôl POPS, sledujte našu web stránku www.olympiady.sk , kde budú tieto 
informácie v USMERNENÍ vždy aktualizované.  

 
Prepojenie na stránku Technickej olympiády: Technická olympiáda – IUVENTA, kde v archíve 
nájdete aj úlohy z predchádzajúcich ročníkov TO. 
 
 
Autori:  doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., Mgr. Katarína Filipová 
Vydal: Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a IUVENTA – Slovenský inštitút 

mládeže v spolupráci na online realizácii s firmou ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 

prevádzkujúcou školský systém EduPage, Bratislava, november 2021  

 

http://www.olympiady.sk/
http://www.onlineolympiady.sk/
http://www.olympiady.sk/
https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/technicka-olympiada/

