
Usmernenie ku okresnému kolu 
Matematickej olympiády kategórie Z5 a Z9 

71. ročník, školský rok 2021/2022 
 
Slovenská komisia Matematickej olympiády a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagujú 
na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia ku krajským kolám 
Matematickej olympiády určeného pre školy, okresné úrady v sídle kraja a poverené centrá 
voľného času. 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. 
 
Termín a čas:  
 
Kat. Z9 - streda 26. 1. 2022, 8:30 až 12:30 (4 hodiny) 
Kat. Z5 - streda 26. 1. 2022, 8:30 až 10:30 (2 hodiny) 
 
Registrácia do súťaže: 
 
Forma papierovej prihlášky je od školského roka 2021/2022 zrušená. Každého žiaka do OK 
MO registruje škola takto: 

 
a) Ak škola používa EduPage:  

 
V module Súťaže je potrebné vybrať súťaž Matematická olympiáda, zvoliť okrasné kolo 
a prihlásiť konkrétneho žiaka. Návod k registrácii žiakov.  

 
b) Ak škola nepoužíva EduPage: 

 
Po negatívnych skúsenostiach s registráciou žiakov cez externý webový formulár 
v minulom školskom roku sa firma aSc rozhodla poskytnúť základnú verziu EduPage 
s modulom Súťaže zadarmo aj tým školám, ktoré EduPage nepoužívajú. Okrem 
registrácie žiakov budú môcť školy využívať EduPage aj na prezeranie výsledkových 
listín, prihlasovanie žiakov do vyšších kôl a podobne. 
 
Ohľadom vytvorenia EduPage stránky napíšte na adresu sutaze@asc.sk. Obratom 
dostanete informácie, ako ďalej postupovať pri registrácii žiakov.  

 
Registrácia bude spustená najneskôr 20. 12. 2021. 

 
Forma súťaže: 
Vzhľadom na pandemickú situáciu bude okresné kolo MO kat. Z5 a Z9 prebiehať dištančnou 
formou. Keďže úlohy OK sú distribuované centrálne, je potrebné dodržať termín a čas 
súťažného kola. 

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


 
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. 
 
Distribúcia úloh: 
 
Distribúciu úloh a riešení organizátorom OK zabezpečí IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, 
a to najneskôr 7 dní pred konaním OK.  
 
 

 
Vydal: Slovenská komisia Matematickej olympiády a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava, december 
2021 
Aktualizované: 15. 12. 2021 

https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/matematicka-olympiada/tlaciva/

