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Košice 3. 03. 2021 

 
VEC :  POZVÁNKA 
 

Z poverenia Okresného úradu v Košiciach – odbor školstva a na základe výsledkov školského 
kola 62. ročníka Fyzikálnej olympiády v kategórii A 

 

Krajské kolo Fyzikálnej olympiády – kategória A  

prebehne 9. 3. 2021 (utorok) dištančne v prostredí ZOOM. 

 

PRIEBEH DIŠTANČNEJ FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY - POKYNY PRE ŽIAKOV 

 

 Pred začiatkom súťaže zašlite na adresu: lubomir.mucha@rcm.sk najneskôr 8.3.2021. 

o súbor s podpísanou prihláškou do krajského kola (vo formáte pdf alebo jpg); 

o čestné prehlásenie.  

Prihláška aj čestné prehlásenie sú súčasťou tejto pozvánky. 

 Deň vopred - 8.3.2021 - o 13:00 hod. bude skúšobné pripojenie cez aplikáciu ZOOM. O 12:30 dostanete 

odkaz na prístup do aplikácie ZOOM. 

 V deň súťaže -  9.3.2021 - začne registrácia o 8:30. O 8:00 opäť dostanete odkaz na prístup do aplikácie 

ZOOM. 

 Pre hladký priebeh súťaže by bolo dobré, aby ste mali vopred: 
o nainštalovanú aplikáciu ZOOM.  
o aplikáciu v mobile, ktorá Vám umožní odfotiť riešenie jednej úlohy do jedného pdf súboru. 

Takou aplikáciou je napr. Notebloc, ktorú si môžete zdarma stiahnuť do mobilu alebo skener na 

skenovanie Vašich riešení. 

 Pol hodinu pred konaním súťaže a skúšobného pripojenia budeme na zaslanom odkaze k dispozícii. 

 Na konci súťaže odošlete odfotené riešenia na mailovú adresu: lubomir.mucha@rcm.sk – každá úloha 

bude v jednom pdf súbore.                                                                                                                      

Súbor označte: meno_priezvisko_Ačíslo úlohy_KK_FO62 

 Pripravte si dostatok papierov, písacie potreby a kalkulačku. 

 Nezabudnite na občerstvenie – pitný režim. 

 Kameru nasmerujte na seba a zdieľajte obrazovku počítača, notebooka. Ako to urobiť nájdete 

tu: http://fyzikalniolympiada.cz/dokumenty/zoom_navod.pdf 

 Na mailovej adrese lubomir.mucha@rcm.sk nás môžete kontaktovať v prípade akýchkoľvek problémov, 

ktoré súvisia s priebehom súťaže. 
 
 
 
Mgr. Viera Hamřiková           doc. RNDr. J. Hanč, PhD.                   .  
     riaditeľka CVČ                                  predseda KK FO                               
 
Vybavuje: 
RNDr. Ľubomír Mucha, lubomir.mucha@rcm.sk  
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA SÚŤAŽIACEHO 

DO KRAJSKÉHO KOLA 

Fyzikálna olympiáda, 62. ročník, školský rok 2020/2021 

kategória A 
 

* Meno a priezvisko súťažiaceho:   

   * Adresa trvalého bydliska:   

   
* PSČ a obec:       

   Telefón a e-mail:   

   * Názov a adresa školy:  
 

 

   
* PSČ a obec školy:       

   * Ročník štúdia (trieda):    

   Telefón a e-mail školy:   

 
 

  * Meno a priezvisko vyučujúceho, ktorý 
pripravoval súťažiaceho:  

 

* hviezdičkou sú označené povinné údaje, ktoré je nutné uviesť do prihlášky  

Informácia o spracúvaní osobných údajov: 
Osobné údaje z tejto prihlášky zašle škola na adresu organizátora, ktorého určí príslušný okresný úrad (OÚ), resp. poverené centrum voľného času (CVČ). 
Osobné údaje budú spracúvané krajskou komisiou Matematickej olympiády, poskytnuté odbornej komisii vyššieho kola súťaže, organizátorovi, gestorovi 
a príslušnému okresnému úradu v sídle kraja. Adresár pracovníkov OÚ a CVČ zabezpečujúcich okresné a krajské kola POPS je zverený na www.iuventa.sk 
v časti: Olympiády / Dokumenty / Adresáre. 

Spracúvanie osobných údajov súťažiacich, ktorým bola odovzdaná nepeňažná alebo finančná cena, je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov 
organizátora súťaže podľa Článku 6 odseku 1 písmena f) GDPR1. Osobné údaje budú uchovávané najneskôr dovtedy, kým to bude potrebné na účel, na 
ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. 
Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo od organizátora súťaže žiadať o prístup k svojim osobným údajom; právo o opravu; právo na 
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; právo namietať na spracúvanie osobných údajov; právo na prenosnosť osobných 
údajov; a právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov: 
Podpisom tejto prihlášky súhlasím s organizačným poriadkom súťaže zverejneným na www.iuventa.sk v časti: „Olympiády / Olympiády a súťaže/ 
Matematická olympiáda / Organizačný poriadok“ a so spracúvaním mojich osobných údajov podľa Článku 6 odseku 1 písmena a) GDPR1 za účelom 
registrácie, organizácie priebehu, vyhodnotenia a zverejnenia výsledkov zo súťaže.  

 

 

 podpis zákonného zástupcu 
súhlas s účasťou na súťaži mimo sídla školy 

 podpis súťažiaceho 
súhlas s organizačným poriadkom  
a so spracúvaním osobných údajov 

  

 
 

Spracúvanie a zverejnenie osobných údajov vyučujúceho (v rozsahu meno, priezvisko), ktorý pripravoval súťažiaceho, je vykonávané podľa § 78 odseku 
3 zákona č. 18/2018 Z. z. v súvislosti s plnením pracovných povinností (pedagogická činnosť súvisiaca s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou). 
1 GDPR:  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
 
 

Súťažiaci emailom zašle fotografiu (format jpg, alebo sken vo formate pdf ), vyplnenej prihlášky najneskôr 
8.3.2021. 

 
 



 

Čestné prehlásenie žiaka 
 
Čestne prehlasujem, že som riešenia úloh krajského kola FO 
vypracoval/vypracovala úplne samostatne čiže bez odbornej pomoci 
inej osoby a bez nepovolených pomôcok.  
 
Meno a priezvisko žiaka: 

 
Škola: 

 
Podpis: 

 
Dátum: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


