
Usmernenie ku okresnému kolu 
Matematickej olympiády kategórie Z6, Z7, Z8 

71. ročník, školský rok 2021/2022 
 
Slovenská komisia Matematickej olympiády a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagujú 
na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia ku okresným kolám 
Matematickej olympiády určeného pre školy, Regionálne úrady školskej správy a poverené 
centrá voľného času.  
Pri vypracovaní pokynov sme brali do úvahy aktuálne 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. 
 
Termín a čas:  
 

 utorok 12. 4. 2022, 8:30 až 10:30 (2 hodiny) 
 
Ak žiak rieši dve (alebo tri) kategórie, na každú má príslušný čas 2 hodiny. Začína najnižšou 
kategóriou, úlohy ďalšej dostane až po odovzdaní riešení predošlej.  
 
Registrácia do súťaže: 
 

 Každého žiaka do OK MO registruje škola prostredníctvom EduPage. V module Súťaže 
je potrebné vybrať súťaž Matematická olympiáda, zvoliť okresné kolo a prihlásiť 
konkrétneho žiaka. Návod k registrácii žiakov.  
 

 Nevyhnutnou súčasťou registrácie na KK je udelenie Súhlasu so spracovaním osobných 
údajov, ktorý prostredníctvom EduPage udeľuje rodič, alebo žiak nad 16 rokov. Návod: 
Rodič/žiak - ako podať cez EduPage súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely 
vyšších kôl súťaží? 
Návod pre školy, ktoré nepoužívajú platenú verziu EduPage: Učiteľ - ako nahrať 
vytlačený a podpísaný súhlas rodičov pre vyššie kolá súťaží? 

 
 Registrácia je v EduPage bude spustená 1. 3. 2022 a bude otvorená do 5. 4. 2022.  
 
Forma súťaže: 
 
Formu OK MO kat. Z6, Z7, Z8 stanoví každá príslušná okresná komisia vzhľadom na 
pandemickú situáciu a možnosti škôl. Keďže úlohy OK sú distribuované centrálne, je potrebné 
dodržať termín a čas súťažného kola. 
 
Môžu nastať 2 prípady:  
 

1. OK MO kat. Z6, Z7, Z8 sa uskutoční štandardne, prezenčnou formou. Miesto konania 
určí realizátor OK.  

 
2. Dištančne:  

https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2021/11/Terminovnik-POPS-2022.pdf
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u2567
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u1287/u2593
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u1287/u2593
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u2346/u2845
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u2346/u2845


a) Žiaci riešia úlohy doma:  
Okresná komisia MO zašle žiakom v príslušnom čase súťažné úlohy (v elektronickej 
forme) na vopred dohodnuté e-mailové adresy a tí ich budú riešiť doma, a to na 
papieri. Najneskôr 10 minút po konci súťaže súťažiaci pošlú na vopred dohodnutý 
e-mail (napríklad predsedu okresnej komisie MO) skeny alebo fotografie svojich 
riešení (v dostatočnej kvalite) a čestné vyhlásenie žiaka (formulár nájdete TU), že 
pracoval úplne samostatne čiže bez odbornej pomoci inej osoby a bez 
nepovolených pomôcok. Okresná komisia môže toto opatrenie doplniť alebo 
nahradiť napríklad kamerovou kontrolou.  

  Ďalej už bude okresná komisia MO postupovať štandardne podľa Organizačného   
  poriadku MO. 
 

b) Žiaci riešia úlohy v škole:  
Zadania na školy distribuuje predseda okresnej komisie MO (poprípade poverený 
realizátor OK) 1 deň pred konaním OK. V tomto prípade môžu žiaci riešiť okresné 
kolo MO vo svojich školách na papier, a to s pedagogickým dozorom 
neaprobovaným v matematike, ktorý zabezpečí škola, avšak v súlade s 
protipandemickými opatreniami prijatými pre školy. Najneskôr do 1 hodiny po 
konci súťaže škola pošle na vopred dohodnutý e-mail (napríklad predsedu okresnej 
komisie MO) skeny riešení svojich žiakov (v dostatočnej kvalite) a čestné 
prehlásenie dozerajúceho učiteľa, že súťažiaci pracovali úplne samostatne čiže bez 
odbornej pomoci inej osoby a bez nepovolených pomôcok. Ďalej už bude okresná 
komisia MO postupovať štandardne podľa Organizačného poriadku MO. 

 
Vyhodnotenie OK:  
Okresní predsedovia (poprípade poverení realizátori OK) vpíšu výsledky OK do 
administračného systému pre organizátorov najneskôr do 30. 4. 2022 (v prípade prezenčnej aj 
dištančnej formy). Výsledkové listiny sa školám v EduPage centrálne zobrazia v termíne 2. 5. 
2022.  
Výsledkové listiny zašlú okresní predsedovia taktiež Slovenskej komisii Matematickej 
olympiády v exceli na e-mail: skmo@skmo.sk (Pozn. Excel s výsledkami je možné priamo 
stiahnuť z administračného systému pre organizátorov) 
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https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/matematicka-olympiada/tlaciva/
mailto:skmo@skmo.sk

