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Vec

Organizačné pokyny pre školské predmetové komisie BiO
Vyhlasovateľom všetkých kôl Biologickej olympiády je MŠVVaŠ SR. Organizačne
a finančne je táto postupová súťaž zabezpečovaná Okresným úradom Nitra, odborom
školstva, ktorý zorganizovaním poveruje školy vo svojej pôsobnosti. Po odbornej a obsahovej
stránke súťaž riadi Okresná komisia Biologickej olympiády (kategórie C, D, E a F). Táto
komisia pracuje podľa Organizačného poriadku BiO a podľa metodických a organizačných
pokynov vypracovaných Slovenskou komisiou Biologickej olympiády. Nakoľko môže dôjsť
počas roka ku zmenám, Ok BiO odporúča sledovať najnovšie informácie na webovej stránke
IUVENTY www.olympiady.sk, resp. na stránke
Okresného úradu v Nitre
http://www.minv.sk/?vedomostne-sutaze
Všetky oznamy, zmeny, prihlášky a pozvánky budú na školy zasielané len
v elektronickej podobe formou e-mailu. Odporúčame preto, aby pripravujúci
pedagógovia sledovali e-mailovú poštu, resp. webovú stránku Okresného úradu v Nitre.
Okresné kolá BiO v šk.r. 2019/2020 bude organizovať ZŠ sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6
v Topoľčanoch.
Termínovník jednotlivých kôl BiO je nasledovný: (podľa www.olympiady.sk k 16.11.2018)
Školské
kolo

Okresné
kolo

Krajské
kolo

Celoštátne
kolo

Kategória C

do 10.01.2020

10.02.2020

26.03.2020

15. - 17.04.2020

Kategória D

do 20.03.2020

23.04.2020

Kategória E

do 13.03.2020

06.04.2020

06.05.2020

17. - 18.06.2020

Kategória F Rastliny a zvieratá
našich lesov

do 17.04.2020

12.05.2020

Pokyny pre kategórie C a D
Súťaž sa v oboch kategóriách člení na teoreticko-praktickú časť a projektovú časť.
Súťažiaci sa môžu súťaže zúčastniť v teoreticko-praktickej časti alebo projektovej časti,
prípadne podľa vlastného rozhodnutia v oboch častiach. V prípade účasti v oboch častiach
BiO sú tieto časti hodnotené samostatne.
Pri príprave súťažiacich BiO v kategórii C aj D je nutné sa opierať o tieto publikácie, ktoré sú
zverejnené na http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/BiO/Organizacnyporiadok-a-pokyny.alej :
1. Uhereková, M; Slaninová, M; Trévaiová, I.: Metodicko – organizačné pokyny
Biologická olympiáda Kategória C a D. Iuventa, Bratislava 2018
2. Uhereková, M.: Metodicko – organizačné pokyny Biologická olympiáda Kategória
C a D - Prílohy. Iuventa, Bratislava 2009
Kategória C:
Kategória C je pre žiakov žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy a 3 a 4. ročníka gymnázia
s osemročným štúdiom.
Súťaž má dve samostatné časti, teoreticko-praktickú a projektovú.
Školské kolo kategórie C sa musí uskutočniť do 10.01.2020. Po skončení školského kola
odošle školská komisia BiO e-mailom vyhodnotenie kola, výsledkovú listinu a prihlášku do
okresného kola BiO okresnej komisii BiO. Prihlášku do okresného kola kat. C zasiela škola
najneskôr do 13.01.2020 na adresu predsedu Ok BiO (dôležitý je dátum odoslania). Do
okresného kola postupujú 2 súťažiaci z teoreticko-praktickej časti a 2 súťažiaci z projektovej
časti z jednej školy.
Predtlač prihlášky do okresného kola je možné nájsť na
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/BiO/Tlaciva.alej .
Vyhodnotenie školského kola BiO – je možné použiť tlačivo na
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/BiO/Tlaciva.alej
Správy k projektom sa posielajú predsedovi okresnej komisie BiO poštou v dostatočnom
časovom predstihu, najneskôr 3 týždne pred termínom konania okresného kola.
Nie je prípustné odovzdávať uvedené materiály v deň konania okresného kola BiO
Okresné kolo kat. C sa uskutoční 10.02.2020. O mieste a čase konania okresného kola budú
súťažiaci informovaní najmenej 10 dní vopred pozvánkou prostredníctvom emailu.
Upozorňujeme na dôsledné vyplnenie prihlášky a zaslanie potrebných písomností. V prípade,
že v prihláškach nebudú uvedené potrebné údaje, alebo nebudú doručené potrebné
písomnosti, okresná komisia prihlášku nebude akceptovať.
Kategória D:
Kategória D je pre žiakov 6. a 7. ročníka základných škôl a 1. a 2. ročníka gymnázia s
osemročným štúdiom.
V prípade mimoriadneho záujmu môžu v tejto kategórii súťažiť aj žiaci 5. ročníka základnej
školy. Súťaž má dve samostatné časti, teoreticko-praktickú a projektovú.
Školské kolo BiO kat. D sa musí uskutočniť do 20.03.2020. Po skončení školského kola
odošle školská komisia BiO e-mailom vyhodnotenie kola, výsledkovú listinu a prihlášku do

okresného kola BiO okresnej komisii BiO. Prihlášku do okresného kola BiO kat. D je nutné
zaslať najneskôr do 23.03.2020 na adresu predsedu Ok BiO (dôležitý je dátum odoslania). Do
okresného kola postupujú 2 súťažiaci z teoreticko-praktickej časti a 2 súťažiaci z projektovej
časti z jednej školy.
Predtlač prihlášky do okresného kola je možné nájsť na
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/BiO/Tlaciva.alej
Vyhodnotenie školského kola BiO – je možné použiť tlačivo na
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/BiO/Tlaciva.alej
Správy k projektom sa posielajú predsedovi okresnej komisie BiO poštou v dostatočnom
časovom predstihu, najneskôr 3 týždne pred termínom konania okresného kola.
Nie je prípustné odovzdávať uvedené materiály v deň konania okresného kola BiO
Okresné kolo kat. D sa uskutoční 23.04.2020. O mieste a čase konania okresného kola budú
súťažiaci informovaní najmenej 10 dní vopred pozvánkou prostredníctvom emailu.
Upozorňujeme na dôsledné vyplnenie prihlášky a zaslanie potrebných písomností. V prípade,
že v prihláškach nebudú uvedené potrebné údaje, alebo nebudú doručené potrebné
písomnosti, okresná komisia prihlášku nebude akceptovať.
Okresným kolom kategória D končí.
Pokyny pre kat. E
Metodické pokyny a materiály pre BiO kateg. E je možné nájsť na
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/bio/pokyny/bepok19.pdf
Školské kolá sa uskutočnia do 13.03.2020.
Po skončení školského kola odošle e – mailom školská komisia BiO najneskôr do 16.03.2020
predsedovi okresnej komisie BiO nasledovné písomnosti:
 Vyhodnotenie školského kola
 Výsledkovú listinu
 Prihlášky do okresného kola BiO kat. E
Predtlač prihlášky je na
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/BiO/Tlaciva.alej
Do okresného kola postupujú dvaja súťažiaci v každej odbornosti z jednej školy. Okresné
kolo vo všetkých odbornostiach (botanika, zoológia, geológia) sa bude konať 06.04.2020. O
mieste a čase konania okresného kola budú súťažiaci informovaní najmenej 10 dní vopred
pozvánkou prostredníctvom emailu.
Pokyny kat. F - Rastliny a zvieratá našich lesov
Metodické pokyny pre súťaž Rastliny a zvieratá našich lesov – kategória F sú zverejnené na
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/bio/pokyny/bfpok19.pdf
Súťažné družstvá absolvujú 3 školské kolá - Farebný les, Spiaci les a Zelený les, ktoré
vyhodnotí školská komisia BiO. Do okresného kola postupuje maximálne jedno družstvo
mladších žiakov a jedno družstvo starších žiakov z jednej školy. Všetky školské kolá musia
prebehnúť do 17.04.2020. Prihlášky do okresného kola spolu s vyhodnotením školských kôl
je nevyhnutné poslať predsedovi Ok BiO najneskôr do 19.04.2020.
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/BiO/Tlaciva.alej

Okresné kolo sa uskutoční 12.05.2020. O mieste a čase konania okresného kola budú
súťažiaci informovaní najmenej 10 dní vopred pozvánkou prostredníctvom emailu.
Okresným kolom kategória F končí.
Kontakty:
Predseda Ok BiO – Mgr. Andrej Sitár, ZŠ sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany
telefón do práce: 038/5327180,
e-mail: andrej.sitar.work@gmail.com (do predmetu napíšte: BiO a kategóriu)

Mgr. Andrej Sitár,v.r.
predseda OK BiO

Mgr. Milan Galaba,v.r.
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