
Usmernenie k okresnému kolu Fyzikálnej olympiády kat. E , F 

62. ročník, školský rok 2020/2021 

 

Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády (ďalej “SK FO”) a IUVENTA – Slovenský inštitút 
mládeže reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k 
okresným kolám Fyzikálnej olympiády určeného pre školy, okresné úrady 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 napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii v 
SR v pôvodných termínoch a vychádzajú z Organizačného poriadku Fyzikálnej olympiády, ktorý 
je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
č. 23/2017 o súťažiach.  
 

Termín OK FO kat. E,F: 17.3.2021 

Čas: 9:00 – 13:00 (+ 10 min) 

Priebeh súťaže: Predsedovia okresných komisií budú v deň olympiády úlohy distribuovať e-

mailom priamo súťažiacim o 9:00 hod. Distribúciu úloh na školy zabezpečí okresný úrad 

alebo poverené centrum voľného času vo všetkých krajoch deň pred olympiádou. Žiaci budú 

úlohy riešiť doma na papieri. Na vypracovanie 4 teoretických úloh majú 4 hodiny. 

Podmienky súťaže: Najneskôr 10 minút po skončení súťažiaci pošlú e-mailom (predsedovi 

okresnej komisie FO) skeny alebo (zaostrené) fotografie svojich riešení a čestné prehlásenia 

žiaka, že pracoval úplne samostatne bez odbornej pomoci inej osoby a bez nepovolených 

pomôcok. Papier musí byť označený menom, kategóriou, číslom úlohy, dátumom a musí 

byť čitateľný. Súťažiaci pošle 4 súbory. Jedna úloha je jeden súbor. Označenie súboru: 

meno_priezvisko_kategória_číslo úlohy_OK_FO62. Ďalej už bude okresná komisia FO 

postupovať štandardne podľa Organizačného poriadku FO. 

Vyhodnotenie:  

Okresné komisie vyhodnotia vypracované úlohy žiakov a oznámia výsledky žiakom. Predseda 

OK FO pošle výsledkovú listinu predsedovi KK FO. Riešenia úloh budú zverejnené na webe 

Iuventy nasledujúci deň. 
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