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školský rok 2021/2022 

 
Slovenská komisia Pytagoriády (ďalej „SK PYT”) a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagujú na 
aktuálnu epidemiologickú situáciu vypracovaním Usmernenia ku školským kolám Pytagoriády 
určeného pre školy.  
 
Toto usmernenie má za cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže podľa platného Termínovníka kôl POPS. 
Pri vypracovaní pokynov sme brali do úvahy zložité podmienky realizácie súťaží v tomto období ako aj 
odporúčanie uskutočňovať súťaže dištančne. Realizácia vychádza z Organizačného poriadku 
Pytagoriády, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky č. 23/2017 o súťažiach.  

 
1) Termíny školského kola 

Kategória P3, P4, P5:  streda 8. 12. 2021 
Kategória P6, P7, P8:  štvrtok 9. 12. 2021 

 
2) Forma súťaže 

 online na www.onlineolympiady.sk 

 klasická papierová forma v škole 

 kombinácia týchto dvoch foriem 

 

Školy majú na výber, ktorú formu si zvolia. Avšak bez ohľadu na formu, je potrebné každého 
žiaka do školského kola registrovať prostredníctvom EduPage.  
 
3) Registrácia 
 
Každého žiaka registruje škola:  

 
a) Prostredníctvom EduPage (ak škola danú platformu využíva), v module „Súťaže“ je 
potrebné vybrať súťaž „Pytagoriáda“, zvoliť školské kolo a prihlásiť konkrétneho žiaka. 
Žiakovi bude vygenerovaný prístupový kód potrebný pre zapojenie sa do súťaže. Súťažný 
kód môžete poslať žiakovi cez Edupage. Návod k registrácii žiakov 
 
b) Ak škola EduPage nepoužíva: 
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 v EduPage spustená v priebehu novembra 2021 a otvorená bude až do 
súťaže. V šk. roku 2021/2022 sa do žiadneho kola Pytagoriády nebude možné registrovať 
prostredníctvom papierovej prihlášky, iba prostredníctvom EduPage.  
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4) Priebeh súťaže  

 Online test  – súťaž bude prebiehať na stránke www.onlineolympiady.sk, kde žiak zadá 
prístupový kód (z registrácie) a sprístupní sa mu test. Test môže začať riešiť v čase 8:00 
– 12:00. Čas na vypracovanie online testu bude maximálne 60 minút. To znamená, že 
posledné možné odovzdanie odpovedí je o 13:00! Výsledky online testov budú 
spracované automaticky, bez potreby ďalšej administrácie školského koordinátora 
súťaže. 

Ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke www.onlineolympiady.sk v časti pokyny 
pre súťažiacich, ktoré budú zverejnené v priebehu novembra 2021. 

 Papierový test – ak si škola vyberie prezenčnú alternatívu ŠK, každého žiaka taktiež 
najprv registruje v EduPage. Škola je v prípade prezenčnej formy súťaže povinná 
najneskôr do 7 dní od konania ŠK vpísať výsledky testov ručne, do časti: „priebeh 
súťaže“ v EduPage. V prípade, že výsledky nebudú zapísané v EduPage, žiak stráca 
možnosť postupu do OK. Návod na vloženie výsledkov do EduPage bude zverejnený na 
stránke www.iuventa.sk, v zóne učiteľ.   

Odpoveďový hárok, do ktorého môžu žiaci vpisovať svoje odpovede nájdete TU. Test 
bude školám distribuovaný najneskôr 7 dní pred ŠK, prostredníctvom pracovníkov OÚ.  

 V prípade, že sa škola rozhodne kombinovať prezenčnú formu s online formou, je   
pre každú túto alternatívu potrebné postupovať podľa vyššie uvedených usmernení.  

5)  Postup do OK 
Do OK Pytagoriády má možnosť postúpiť iba úspešný riešiteľ súťaže, t. j. taký, ktorý vyrieši 
minimálne 10 úloh a teda získa minimálne 10 bodov za riešenie úloh. Do OK súťaže bude žiakov 
na základe výsledkovej listiny v EduPage pozývať OK PYT, a preto je nutné, aby výsledky 
všetkých žiakov boli evidované v EduPage. Počet a zoznam pozvaných žiakov do OK z jednej 
školy má v plnej kompetencii OK PYT, preto prosíme, aby škola registrovala vybraných 
žiakov do OK až po vyzvaní OK PYT.  
 
6) Archív testov 
Úlohy na precvičovanie z minulých školských rokov nájdete na našej webovej stránke. 
Minuloročné testy ŠK PYT je možné online precvičiť aj priamo v EduPage.  
 
Prosíme, v čase pred konaním súťaže kvôli možným zmenám, prípadne dodatočným 
informáciám v realizácii jednotlivých kôl PYT, sledujte web stránku PYT, kde budú tieto 
informácie v USMERNENÍ vždy aktualizované. 
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