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Usmernenie k celoštátnemu kolu Biologickej olympiády 
pre projektovú časť kat. A, B, C 

56. ročník, školský rok 2021/2022 
 
Slovenská komisia Biologickej olympiády a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagujú na aktuálne 
platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k celoštátnemu kolu Biologickej 
olympiády pre projektovú časť kat. A, B a C určeného pre súťažiacich. Vychádza z Organizačného 
poriadku Biologickej olympiády, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach a z Metodicko-organizačných pokynov BiO pre kat. 
A, B a C. 

1. Termín slávnostného vyhodnotenia a vyhlásenia výsledkov celoštátneho kola porotou: 
21. 4. 2022 o 18:00 h prostredníctvom videokonferenčného hovoru cez Zoom (treba ho mať 
vopred nainštalovaný).  

2. Obsah súťaže: Posúdenie súťažných projektov porotou. 

3. Forma a priebeh súťaže: Žiak zašle elektronicky (napr. prostredníctvom bezplatnej služby 
www.uschovna.sk) na e-mailovú adresu roman.lehotsky@iuventa.sk do 7. 4. 2022 (vrátane):  

a) abstrakt v doc/docx, z ktorého bude zostavený zborník abstraktov,  
b) poster alebo samostatnú písomnú prácu v pdf (kat. C môže mať len poster), 
c) maximálne 10-minútovú videoprezentáciu projektu (tento čas platí aj pre kat. C), 
d) k samostatným písomným prácam aj prezentáciu, v tomto školskom roku výhradne 
v PowerPointe, príp. v pdf. Odporúčame nepoužívať v nej zbytočne animácie, pokiaľ si to projekt na 
objasnenie jeho obsahu nevyžaduje, 
e) súťažiaci kat. C zasielajú aj správu k projektu v pdf.  

Parametre posteru a samostatnej písomnej práce sú dané Metodicko-organizačnými pokynmi BiO pre 
kat. A, B a C. Ak bude mať súťažiaci poster spájaný alebo ho nevie z iného dôvodu poskytnúť v pdf, 
môže ho ostro odfotografovať a poslať v niektorom obrázkovom formáte (napr. jpg, gif). Pred 
odoslaním si súťažiaci skontrolujte, či sú texty a obrázky pri zväčšení na monitore dostatočne čitateľné.  

Na snímanie videoprezentácie postačuje mobilný telefón, ktorý je treba umiestniť alebo držať tak 
(požiadať o pomoc možno súrodenca alebo rodiča), aby bolo vidieť súťažiaceho a poster, na ktorom 
súťažiaci počas prezentácie ukazuje komentované časti. Poster nie je potrebné tlačiť, stačí keď ho bude 
mať súťažiaci zobrazený na monitore počítača. Komisia bude mať poster k dispozícii v elektronickej 
podobe a bude si ho tak môcť pozrieť detailne aj mimo videoprezentácie. 

Počas videoprezentácie môžu mať súťažiaci po ruke trojrozmerné predmety k téme projektu a môžu 
ich ukázať. Ak má súťažiaci pripravené k posteru nejaké doplnkové krátke video, musí ho poslať vopred 
v samostatnom súbore. Videoprezentácia spolu s videom nesmú presiahnuť celkový stanovený 
maximálny čas 10 minút. 

Na posteri a v samostatnej písomnej práci je potrebné pri fotografiách uviesť zdroj, aby porota vedela, 
či ide o vlastné alebo prebraté fotografie. 

Videoprezentácia nesmie byť strihaná a dodatočne skladaná z viacerých častí. Súťažiaci ju musí nahrať 
v celku, aby sa čo najviac imitovala prezentácia pred porotou v prezenčnom formáte. 

Porota po naštudovaní dodaných súťažných materiálov súťažiacimi zorganizuje a uskutoční online 
stretnutie poroty so súťažiacimi projektovej časti, najneskôr do 13. 4. 2021 (vrátane). Toto online 
stretnutie nahradí diskusiu poroty so súťažiacim k projektu v prezenčnom formáte. Členovia poroty 
môžu súťažiacemu klásť otázky alebo požadovať krátke vysvetlenia. Presný termín stretnutia oznámi 
príslušná porota súťažiacim e-mailom. 
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ZÁŠTITU NAD PODUJATÍM PREVZAL 
dekan Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. 

 
Celoštátne kolo Biologickej olympiády podporili: 
 
 
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave   
(ceny dekana) 
 
 
VEDA, vydavateľstvo SAV           
(knižné publikácie pre víťazov) 
 
 
Nadačný fond časopisu Vesmír 
(predplatné časopisu a časopisy)  
 
 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  
(vecné ceny) 
 
 
NAIRAM, vydavateľstvo 
(krížovky a sudoku)  
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