
MANUÁL PRE KK OĽP – 11.2.2021 
SÚŤAŽIACA/ SÚŤAŽIACI  

➢ Sleduje weby www.olp.sk a http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-

sutaze/OLP.alej a riadi sa Propozíciami 23. r. OĽP - verzia z 1.2.21. Vie, že 

v krajskom kole 11.2.2021 súťaží z domu, dištančne, ak splnil/a podmienky 

(prihláška, súhlas). 

➢ Prečíta si na weboch v čase medzi 8. – 10.2.21 vystavený praktický, jednoduchý 

a zrozumiteľný návod k účasti na krajskom kole (ad prístup do aplikácie, info 

o priebežnej technickej podpore v prípade problému). Uplatní ho 11.2.2021. 

➢ Prístup ku krajskému kolu bude mať vo štvrtok 11.2.21 výlučne z webu olp.sk. 

Od 8:00 do 8:20 sa na tomto webe prihlási/zaregistruje. Vyplní povinné údaje: 

priezvisko, meno, škola, kraj, emailová adresa) a deklaruje „odklikom“ svoj samostatný 

výkon. Bez týchto krokov ju/ho systém (aplikácia) nepustí ďalej. Ak sa prihlási neskôr, 

k testu síce môže pristúpiť, ale oberie sa o celkový čas na absolvovanie testu. 

➢ V ten istý deň, čase 8:30 – 9:30 absolvuje prvú časť krajského kola, test. Neskôr to nie 

je možné. Aplikácia jej/jemu poskytne certifikát o absolvovaní testu, s možnosťou tlače. 

Samozrejme, niečo iné bude diplom po absolvovaní celého krajského kola, ktorý udelí 

krajská komisia podľa svojich možností. 

➢ V ten istý deň, o cca 10:30 sa dozvie, či postupuje k téze a ktorá téza jej/mu prináleží. 

➢ V čase 10:30 – 12:00 sa venuje príprave riešenia tézy. Riadi sa záväzným postupom 

riešenia tézy/prípravy a odoslania videa, ktorý je v propozíciách, verzia 1.2.21, časť 

Krajské kolá/Dištančná verzia ako aj v návode k účasti v krajskom kole vystavenom na 

weboch. 

➢ Odporúčanie: Odpoveď nečítať na kameru z papiera (prípravy riešenia tézy), ale pri 

ktorej sa súťažiaca/súťažiaci prezentuje tak, akoby hovoril/a priamo k porote 

s minimálnym nahliadaním do písomnej prípravy.  

Po príprave riešenia, tézy umiestni svoje nahraté súťažné video na elektronické 

úložisko, ktoré mu poskytne aplikácia. Termín uloženia: najneskôr do 13:00 hod. 

Podmienka: do zverejnenia výsledku krajských kôl nesmie byť žiadne súťažné video 

umiestnené  nikde inde okrem oficiálneho úložiska.  

V ďalších dňoch čaká na výsledok hodnotenia krajskej komisie a potvrdenie výsledku 

Celoštátnou komisiou OĽP. O tom, či postupuje (po absolvovaní oboch častí krajského 

kola, testu a tézy) do celoštátneho kola, sa dozvie z výsledkovej listiny zverejnenej na 

weboch 16.2.2021. 

➢ Ak v zmysle výsledkovej listiny postupuje do celoštátneho kola, z webov získa 

informáciu o témach písomných prác – úvah, príprave a zaslaní písomnej práce na 

http://www.olp.sk/
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej


emailovú adresu predsedníčky/predsedu KK OĽP. Úvahu elektronicky 

doručí predsedníčke/predsedovi KK OĽP najneskôr do 22.2.2021. Úvahu dodá 

dvojako: wordovskú (nepodpísanú) a PDF (podpísanú) verziu. Každý zaslaný súbor 

musí byť označený nasledovne: 1_KOVÁČOVÁ_GYM_Prievidza_TN (kde 1=číslo 

témy úvahy, nasleduje priezvisko, druh školy: GYM, SOŠ, SPŠ, OA, nasleduje miesto 

školy a na konci skratka kraja: BA, BB, KE, NR, PO, TN, TT, ZA). 


