Dodatok k Metodicko-organizačným pokynom Dejepisnej olympiády
pre kat. A a B pre školský rok 2019/2020
Z rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vzhľadom k opatreniam proti
šíreniu koronavírusu nebolo možné zrealizovať krajské a celoštátne kolo Dejepisnej olympiády
prezenčnou formou v riadnom termíne v školskom roku 2019/2020. Predpokladané
uskutočnenie nezrealizovaných kôl prezenčnou formou v jesenných termínoch po zlepšení
epidemiologickej situácie nie je možné vzhľadom k tomu, že situácia okolo šírenia nákazy
neustále pretrváva. Slovenská komisia Dejepisnej olympiády na zasadnutí dňa 25. 8. 2020
rozhodla o uskutočnení krajského a celoštátneho kola 12. ročníka DO dištančnou formou a
v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vydáva tento dodatok
k Metodicko-organizačným pokynom Dejepisnej olympiády, aby stanovila pravidlá dištančnej
formy krajského a celoštátneho kola projektovej časti Dejepisnej olympiády pre kat. A a B
v školskom roku 2019/2020.

Krajské kolo
Súťažiaci, ktorí zvíťazili v školskom kole v kategóriách A a B, a ich súťažné práce boli posunuté na
kraj, budú kontaktovaní krajským predsedom DO, ktorý ich oboznámi s pripravovaným
uskutočnením krajského a následne aj celoštátneho kola DO s nasledovnými krokmi:
Súťažiaci k odovzdanej písomnej práci vypracuje:
1. PREZENTÁCIU v PowerPointe (formát ppt alebo pptx, iný formát nebude akceptovaný).
Odporúčame nepoužívať zbytočne animácie, pokiaľ si to projekt na objasnenie jeho obsahu
nevyžaduje.
2. VIDEOPREZENTÁCIU, na ktorej súťažiaci obhajuje svoj projekt. Videoprezentácia môže mať
maximálnu dĺžku 10 minút, nasnímaná má byť po šírke a má zachytávať obraz aj hlas
súťažiaceho. Na snímanie videa stačí použiť mobilný telefón, ktorý bude umiestnený tak, aby
bol nasmerovaný na súťažiaceho a zároveň aby bol viditeľný aj monitor (PC, tablet, ...)
s PowerPointovou prezentáciou, ktorú počas prezentovania bude súťažiaci posúvať klikaním
a odvolávať sa na jednotlivé časti. Nie je prekážkou, ak bude prezentácia na videu málo
viditeľná, komisia bude mať jej plnú verziu k dispozícii k nahliadnutiu. V rámci
videoprezentácie môže súťažiaci ukázať aj trojrozmerný predmet, ak tento súvisí s témou
a obsahom danej práce. Ak má súťažiaci doplnkové video, alebo iný materiál k svojej práci,
musí byť zaslaný v samostatnom súbore, je však potrebné dodržať stanovený čas 10 min. na
videoprezentáciu spolu s doplnkovým videom.
Súťažiaci všetky tieto súbory:
1. Scan, alebo ostrú fotografiu (mobilom) prihlášky do krajského kola, ktorú mu spolu
s pokynmi zašle predseda KK DO
2. písomnú prácu v pdf,
3. prezentáciu v PowerPointe
4. videoprezentáciu
5. prípadne ďalšie súčasti práce, napr. doplnkové video v samostatnom súbore
zašle prostredníctvom bezplatnej služby www.uschovna.sk na kontaktnú e-mailovú adresu
krajskej komisie DO uvedenej na konci tohto dodatku a súčasne na e-mailovú adresu
tajomníčky DO katarina.filipova@iuventa.sk v termíne najneskôr do 9. 9. 2020.
Do správy pre príjemcu prosíme uviesť priezvisko súťažiaceho, kategóriu a skratku kraja, za ktorý
súťaží, napr.: Novotný A BA

Hodnotiť sa budú všetky časti projektu tak, ako sú uvedené v hodnotiacich tabuľkách
v Metodicko-organizačných pokynoch DO pre kategórie A a B.
Projekt
Projekt
v písomnej
forme
Projekt
ako celok

Obhajoba

Kritériá hodnotenia

Počet bodov Spolu

Forma, technická a estetická úroveň projektu

0–5

5

Originalita písomného projektu
Úroveň stanovenia cieľa a zodpovedajúce riešenie
Odbornosť spracovania písomného projektu
Náročnosť témy
Dokumentačný materiál (napr. historické pramene)
Proporcionalita slovného výkladu (ciele, metódy,
výsledky, záver) a dodržanie časového limitu
Logická a vecná stránka slovného prejavu
Jazyková a odborná úroveň
Úroveň prednesu

0–5
0–5
0–5
0–5
0–5

25

0–5
0–5
0–5
0–5
Spolu

20

50

Krajské komisie napíšu posudky a na základe písomnej práce, prezentácie, videoprezentácie
a posudku zostavia výsledkovú listinu krajského kola DO.
Súťažiaci môže do celoštátneho kola postúpiť, ak bola práca ohodnotená aspoň 30 bodmi.
Do celoštátneho kola postupujú prví dvaja z kat. A a B, spolu max. 4 súťažiaci za kraj.
Podľa počtu súťažných projektov bude zostavená jedna alebo dve krajské poroty. Krajská komisia
zašle výsledkovú listinu na e-mailovú adresu tajomníčky DO a okresnému úradu v sídle kraja
najneskôr do 18. 9. 2020. Súťažiaci bude o svojom umiestnení v dištančnom krajskom kole
Dejepisnej olympiády informovaný na svoju e-mailovú adresu predsedom krajskej komisie.
Súťažiaci sa prihlási na celoštátne kolo prihláškou, ktorá mu bude odoslaná na e-mail (z ktorého
zasielal súťažné súbory) tajomníčkou Dejepisnej olympiády.

Celoštátne kolo
Budú zostavené dve poroty, každá pre jednu kategóriu. Poroty na celoštátnom kole napíšu
posudky k prácam a následne na základe písomnej práce, prezentácie, videoprezentácie
a posudku zostavia poradie umiestnenia súťažiacich. O umiestnení prvých piatich súťažiacich v
každej kategórii budú navyše rozhodovať aj na základe videokonferenčného hovoru, v ktorom
bude musieť súťažiaci odpovedať na porotou položené otázky z oblasti súťažného projektu.
Termín videokonferenčného hovoru bude stanovený vopred a dohodnutý s konkrétnymi
súťažiacimi individuálne v týždni od 5. – 9. 10. 2020. Poroty zostavia výsledkové listiny a výsledky
vyhlásia online počas slávnostného videokonferenčného vyhlásenia výsledkov v utorok 13. 10.
2020 o 17:30 h. Pokyny a prihlasovacie údaje k videokonferenčným hovorom budú účastníkom
hovorov zasielané na e-mailové adresy. Poroty najneskôr do 14. 10. 2020 zašlú výsledkové listiny
elektronicky na e-mailovú adresu tajomníčky DO. Výsledkové listiny celoštátneho kola budú
zverejnené najneskôr dňa 15. 10. 2020 na www.olympiady.sk pod Dejepisnou olympiádou, 12.
ročník, v časti Celoštátne kolo. Po skončení celoštátneho kola DO členovia porôt sú povinní
videoprezentácie súťažiacich zmazať.
Diplomy z celoštátneho kola budú zaslané všetkým účastníkom na domáce adresy, víťazom budú
diplomy zaslané spolu s medailami a cenami.

Adresár kontaktných osôb krajských komisií DO pre komunikáciu a zasielanie súťažných materiálov
dištančného krajského kola DO, kat A a B pre školský rok 2019/2020
Mgr. Katarína Filipová
tajomníčka SK DO
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
tel.: +421 2 592 96 281
mob.: +421 917 718 809
e-mail: katarina.filipova@iuventa.sk
Mgr. Ľuboš Paller
predseda KK DO pre Bratislavský kraj
tel.: +421 2 638 20 909
e-mail: paller.lubos@gmail.com
PhDr. Róbert Jurík
predseda KK DO pre Trnavský kraj
tel.: +241 33 55 71 440
e-mail: robojurik1971@gmail.com
Mgr. Mário Kutiš
predseda KK DO pre Trenčiansky kraj
tel.: +421 38 76 02 852
e-mail: mario.kutis@gmail.com
Mgr. Branislav Bányi
predseda KK DO pre Nitriansky kraj
m.t.: +421 905 31 37 88
e-mail: branobanyi@gmail.com
Mgr. Jana Kuzárová
predsedníčka KK DO pre Banskobystrický kraj
tel.: +421 45 54 55 532
e-mail: jancakuzka@gmail.com
Mgr. Alžbeta Kucháreková
predsedníčka KK DO pre Žilinský kraj
tel.: +421 44 55 18 324
e-mail: akucharekova@gmail.com
PhDr. Marián Damankoš, PhD.
predseda KK DO pre Prešovský kraj
tel.: +421 51 75 81 390
e-mail: riaditel@esspo.sk
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predsedníčka KK DO pre Košický kraj
+421 55 62 21 951
e-mail: andras@srobarka.sk
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