
USMERNENIE k registrácii na Krajské kolo 50. ročníka 

Geografickej olympiády prostredníctvom EduPage 

 

 

Postupujúci do krajského kola GO L-50, kategória Z:  

 Všetci súťažiaci zo stredných a základných škôl, ktorí získali 20 a viac bodov v školskom 
kole GO L-50 Z. 
 

Postupujúci do krajského kola GO L-50, kategórie A, B:  

 Všetci súťažiaci zo stredných a základných škôl, ktorých práce boli zaslané krajským 
komisiám GO. 

 

Registrácia:  

 Škola (poverená učiteľka/poverený učiteľ) registruje žiačku/žiaka v online platforme 
EduPage. Poverená učiteľka/poverený učiteľ môže registrovať žiačku/žiaka, ktorá 
súťažila/ktorý súťažil v iných kategóriách GO určených pre ZŠ. Z tohto dôvodu prosíme 
učiteľku/učiteľa, aby ignorovali upozornenie, že registrácia je určená iba pre stredné 
školy. 

 Registrácia je spustená v dňoch 17.-29 .3.2022. 
 

Ak škola EduPage používa: 

 Poverená učiteľka/poverený učiteľ registruje žiačku/žiaka priamo do krajského kola 
GO kat. A, B, Z elektronicky cez Edupage (modul Súťaže, zoznam súťažiacich). Návod 
k registrácii žiakov 
 
 

Ak škola EduPage nepoužíva:  

 Po negatívnych skúsenostiach s registráciou 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 
žiačok/žiakov budú môcť školy využívať EduPage aj na prezeranie výsledkových listín, 
prihlasovanie žiačok/žiakov do vyšších kôl a podobne. Ohľadom vytvorenia EduPage 
stránky napíšte na adresu sutaze@asc.sk. Obratom dostanete informácie o tom, ako 
ďalej postupovať pri registrácii žiačok/žiakov. 
 

Súhlasy so spracovaním osobných údajov súťažiacich 

 Sú nevyhnutné z dôvodu vystavenia diplomu, ako aj samotného povolenia pracovať 
s osobnými údajmi súťažiacich. V neposlednom rade je súhlas so spracovaním 
osobných údajov súťažiacich potrebný pre vytvorenie výsledkovej listiny v EduPage, 
aby v nej mohli figurovať pod svojím menom  a priezviskom. V opačnom prípade budú 
súťažiace a súťažiaci vo výsledkovej listine figurovať pod svojimi iniciálkami.  

 V prípade, ak súťažiaca/súťažiaci nedovŕšili 16. rok života, súhlas so spracovaním 
osobných údajov v systéme udelí jej/jeho zákonná zástupkyňa/zákonný zástupca. 

 V prípade, že súhlas nebude udelený do termínu súťaže, žiačky/žiaci môžu aj tak 
odsúťažiť, ale nemali by sme pracovať s ich osobnými údajmi pri posudzovaní prác, ani 
im vystaviť diplom či potvrdenie. 
 

NÁVODY pre udelenie súhlasu: 

 Rodič/žiak - ako podať cez EduPage súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely 
vyšších kôl súťaží? 

 Učiteľ - ako nahrať vytlačený a podpísaný súhlas rodičov pre vyššie kolá súťaží? 

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u2567
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u2567
mailto:sutaze@asc.sk
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u1287/u2593
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u1287/u2593
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u2845


 
V prípade otázok kontaktujte: 

 scarlett.kubova@iuventa.sk, +421 907 716 467 

 

 

Slovenská komisia Geografickej olympiády praje všetkým súťažiacim úspešnú 

registráciu a účasť na krajskom kole GO kat. A, B, Z ! 

 

 

 

mailto:scarlett.kubova@iuventa.sk

