Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023
Tento dokument má za cieľ informovať účastníkov a organizátorov predmetových olympiád a súťaží (ďalej len
„POS“) o organizácii, priebehu a zmenách v realizácii súťaží v školskom roku 2022/2023. Všetky zmeny sa uskutočňujú
s cieľom zjednodušiť a zefektívniť prácu učiteľov ako aj organizátorov jednotlivých kôl POS, zlepšiť informovanosť
a prehľad o výsledkoch a štatistikách súťaží.

1. Organizátor predmetových
olympiád a súťaží
NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže
vznikol 1. júla 2022 zlúčením inštitúcií: Metodickopedagogické centrum (MPC), Slovenská pedagogická
knižnica (SPK), Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ),
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Národný
ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).
NIVAM je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu poverený poskytovať metodickú podporu
a koordináciu POS na všetkých úrovniach
a organizovať POS na najvyššej úrovni – celoštátne kolá.
Organizáciou nižších kôl - okresných a krajských - sú poverené príslušné Regionálne úrady školskej správy (RÚŠS) a ich
realizáciou ďalej poverujú Centrá voľného času (CVČ) ako aj školy a školské zariadenia v pôsobnosti príslušného RÚŠS.
Pripravujeme Zoznam všetkých realizátorov súťaží v jednotlivých krajoch a okresoch, ktorý bude následne zverejnený
v module súťaží v EduPage, ako aj na webovej stránke www.olympiady.sk.

2. Informácie
V prípade potreby riešenia konkrétnych záležitostí ohľadom realizácie daného kola vrátanie všetkých informácií
a následného vystavovania diplomov a potvrdení je potrebné obracať sa na príslušného realizátora danej súťaže.
Informácie všeobecného charakteru – základné dokumenty
súťaže – organizačný poriadok, metodicko-organizačné
pokyny, ako aj aktuálne informácie v prípade nepredvídaných
zmien počas školského roka o priebehu a realizácii danej
súťaže hľadajte vždy na stránke www.olympiady.sk, kde sú
informácie aktualizované priebežne. Kliknutím na ikonu
konkrétnej olympiády nájdete všetky potrebné informácie.
Súťažné úlohy a riešenia z minulých rokov nájdete pod
tlačidlom Archív.

Termínovník – dokument s termínmi všetkých kôl POS sa VŽDY
AKTUALIZOVANÝ nachádza pod týmto obrázkom na stránke
www.olympiady.sk.

3. Formát súťaží / školské kolá
Vzhľadom na podstatné zlepšenie epidemiologickej situácie budú všetky kolá POS realizované prezenčným spôsobom.
Výnimku tvoria iba školské kolá pre niektoré kategórie piatich súťaží, pre ktoré bude zrealizovaný centrálne zadaný online
test prostredníctvom platformy onlineolympiady.sk. Zoznam súťaží s termínmi konania týchto školských kôl:
POPS
Technická olympiáda
Olympiáda zo slov. jazyka a literatúry
Pytagoriáda
Biologická olympiáda
Geografická olympiáda

Kategória / termín
A, B / 11. 10. 2022
C / 13. 10. 2022
P3, P4, P5 / 7. 12. 2022
C /12. 1. 2023
E, F, G / 23. 11. 2022

Kategória / termín

Kategória / termín

A, B / 9. 12. 2022
P6, P7, P8 / 8. 12. 2022
D / 24. 3. 2023
Z /17. 2. 2023

E / 17. 2. 2023

(MIMO EduPage)

Všetky ostatné školské kolá budú prebiehať štandardným spôsobom (organizuje samotná škola) podľa metodickoorganizačných pokynov (MOP) danej olympiády a postupovej súťaže na šk. rok 2022/2023. Rovnako tak budú
štandardne prebiehať aj okresné a krajské kolá (organizuje príslušný RÚŠS prostredníctvom ním poverených
realizátorov).

4. Prihlasovanie na súťaže
Od tohto školského roka bude povinné prihlasovať žiakov na všetky kolá predmetových olympiád a súťaží elektronicky
– a to už od každého školského kola, teda aj na všetky súťaže, ktoré sa budú realizovať prezenčne. Prihlasovať žiakov
bude učiteľ školy zodpovedný za danú súťaž prostredníctvom EduPage, cez modul súťaží a to do termínu stanoveného v
metodicko-organizačných pokynoch (MOP).
Pri postupe žiaka do vyššieho kola ho učiteľ školy prihlási priamo z výsledkovej listiny predchádzajúceho kola. Samotné
prihlásenie žiaka učiteľom je nutné aj ako vyjadrenie súhlasu školy s účasťou žiaka na danom kole súťaže.
Podľa postupového kľúča je možné prihlásiť žiakov v rámci jednej školy s viacerými organizačnými zložkami do
okresného kola za každú organizačnú zložku školy zvlášť (rozhoduje Sieť škôl a školských zariadení SR).
Pri prihlásení bude žiakovi vygenerovaný kód, ktorý na súťaž použije jedine v prípade online formy súťaže (niektoré
školské kolá). Pri prezenčnej forme kód na samotnú súťaž potrebný nebude. (V prípade potreby však pod týmto kódom
bude môcť súťažiaceho identifikovať organizátor vyššieho kola vo výsledkovej listine školského kola v prípade, že žiak
nebude mať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov.)

5. Výsledky súťaží / výsledkové listiny
Výsledky každej súťaže príslušný realizátor zapíše do elektronického systému. Je potrebné tak urobiť do termínu, ktorý je
stanovený v príslušných MOP pre danú súťaž na šk. rok 2022/2023. Výsledky (získané body) sa zapisujú za každú časť
súťaže samostatne (ak daná súťaž má viacero častí).



Výsledky školského kola zapisuje učiteľ zodpovedný za danú súťaž na škole cez modul súťaží v EduPage.
Výsledky okresných a krajských kôl zapisuje zodpovedný pracovník organizácie (CVČ, školské zariadenie), ktorá
bola poverená realizáciou daného kola, výsledky celoštátnych kôl zapisuje zamestnanec NIVAM-u, tajomník
danej olympiády, cez elektronický administračný systém prístupný pre organizátorov a realizátorov súťaží.

V module súťaží EduPage sa na základe zadaných získaných bodov jednotlivým prihláseným súťažiacim v školskom kole
vytvorí výsledková listina, ktorá je ďalej v admin. systéme k dispozícii organizátorom vyššieho kola. Výsledková listina
z vyšších kôl – okresných a krajských bude zverejnená až po termíne, dokedy je potrebné zadať body do systému.
Zároveň budú všetky výsledkové listiny z okresných, krajských a celoštátnych kôl jednotlivých okresov a krajov k dispozícii
v systéme EduPage ako aj cez webovú stránku www.olympiady.skpre širokú verejnosť.
Taktiež bude možné pre učiteľov realizujúcich školské kolá priamo z modulu súťaží v EduPage a pre realizátorov
okresných a krajských kôl z elektronického administračného systému vytlačiť, resp. vytvoriť a poslať elektronickú verziu
diplomu, prípadne potvrdenia o účasti a umiestnení žiaka v súťaži.

6. GDPR – udeľovanie súhlasov
Pre účasť vo vyšších kolách je povinné udelenie informovaného súhlasu 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.
Udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné od okresného kola (teda iba u žiakov, ktorí zo školského kola
postúpia do vyššieho kola). Udelením súhlasu bude podmienená možnosť prihlásenia žiaka na okresné/krajské kolo,
teda bez udeleného súhlasu žiakom/zákonným zástupcom žiaka nebude možné do vyššieho kola prihlásiť.
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 (tiež na
sústredenia a účasť v medzinárodných súťažiach).
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.

7. Návody na prácu v module súťaží v systéme EduPage pre učiteľov
Informácie ohľadom prihlasovania žiakov, zadávania bodov do systému, informovania o výsledkoch rodičov a žiakov,
vystavovania diplomov a pod. nájdu učitelia v module súťaží EduPage pod ikonkou Pomoc, prípadne na tomto odkaze:
Pomoc .

Školy, ktoré nepoužívajú EduPage, môžu získať zadarmo základnú verziu EduPage s modulom súťaží (je potrebné napísať
na: sutaze@asc.sk, obratom školy dostanú inštrukcie ako postupovať).

Ďakujeme za spoluprácu a prajeme veľa úspechov v motivácii a príprave žiakov
na predmetové olympiády a súťaže!

Tím predmetových olympiád a súťaží
Oddelenie podpory práce s mládežou
Odbor podpory neformálneho vzdelávania

