
USMERNENIE K REALIZÁCII KRAJSKÝCH KÔL 
14. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 
Kategórie A, B, C školský rok 2021/2022 
 
Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (ďalej „OSJL”) a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže 
reagujú na aktuálnu epidemiologickú situáciu vypracovaním Usmernenia k realizácii krajských kôl Olympiády zo 
slovenského jazyka a literatúry určeného pre školy a organizátorov krajských kôl OSJL. 
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 OSJL, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.  

 
1) Termín súťažného kola:  piatok 11. 2. 2022.  

 
2) Obsah súťaže: V školskom roku 2021/2022 krajské kolá OSJL budú obsahovať pre všetkých súťažiacich 

písomnú časť, ktorá bude pozostávať z testu a tvorby/transformácie textu. Pre piatich súťažiacich 
v každej kategórii v rámci krajského kola, ktorí v písomnej časti získajú najvyššie skóre, sa bude konať aj 
druhá – ústna časť súťaže. 

 
3) Forma súťaže: online  

 na www.onlineolympiady.sk – písomná časť (test)  

 formou mejlovej komunikácie – písomná časť (tvorba/transformácia textu) 

 prostredníctvom vhodnej platformy na videokonferenciu – ústna časť 
 
4) Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným pripojením 

na internet a funkčnú kameru s mikrofónom, prípadne písacie potreby a papiere pre účasť v ústnej 
časti súťaže. 

5) Na krajskom kole sa zúčastňujú víťazi okresných kôl kategórie C a víťazi školských kôl kategórií A a B, 
ktorí budú vopred zaregistrovaní.  
Registrácia: Škola registruje žiaka priamo z výsledkovej listiny školského (okresného) kola.  

Žiakovi bude vygenerovaný NOVÝ! prístupový kód potrebný pre zapojenie sa do súťaže. Nájdete ho v module 
súťaží, v časti zoznam súťažiacich pri mene súťažiaceho pre krajské kolo. Súťažný kód môžete poslať žiakovi 
cez Edupage.  

Registrácia je spustená a žiaka je potrebné registrovať do 20. 12. 2021. 
 

6) Priebeh olympiády: Samotná súťaž - online test - bude prebiehať na stránke www.onlineolympiady.sk, 

kde žiak zadá prístupový kód a sprístupní sa mu test. Test môže začať riešiť v čase 9:00 – 9:25. Čas na 

vypracovanie online testu bude maximálne 35 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie 

odpovedí je o 10:00!  
 

7) Čas odoslania testu môže mať v určitých prípadoch vplyv na stanovenie poradia súťažiacich po prvej – 
písomnej časti súťaže (pozri bod 11). 

 

8) Vyhodnotenie testu bude automatické, s kontrolou pani predsedníčky Slovenskej komisie OSJL alebo 
ňou povereného odborníka. Týmto spôsobom bude zabezpečená najmä objektivita posúdenia každej 
súťažnej odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou (otvorené úlohy). 
 

9) Tvorba/transformácia textu – zadanie tejto úlohy vo Word dokumente bude súťažiacim sprístupnené 
elektronicky na ich mejlové adresy (zadané učiteľom pri prihlasovaní žiaka v EduPage) o 10:00. Čas na 
vypracovanie tejto úlohy bude 30 minút. Súťažiaci budú musieť vypracovanú úlohu vo Word dokumente 
označenom svojím menom a priezviskom elektronicky odoslať späť na adresu, z ktorej im prišlo zadanie 
najneskôr do 10:35. Po tomto čase im úloha nebude akceptovaná. 

http://www.onlineolympiady.sk/
http://www.onlineolympiady.sk/


10) Vyhodnotenie tvorby/transformácie textu bude prebiehať od 10:35 do 12:30. Odborné komisie budú 
prideľovať body za sloh podľa štandardných kritérií uvedených v Organizačnom poriadku OSJL 
a v Metodicko-organizačných pokynoch. 

 
11) Vyhodnotenie prvej – písomnej časti súťaže prebehne po spočítaní bodov za testy a slohové práce od 

12:30 do 13:00. Ak by v rámci písomnej časti došlo k úplnej zhode bodov v danej kategórii (tzn. viacerí 
žiaci by získali rovnaký počet bodov za test, aj rovnaké hodnotenie v každom čiastkovom kritériu 
tvorby/transformácie textu), bude o poradí súťažiacich rozhodovať čas odoslania testových odpovedí. 
Každý súťažiaci, ktorý z možných 40 bodov získa aspoň 29 bodov, bude úspešným riešiteľom súťaže – 
bez ohľadu na to, či sa na základe priebežného poradia dostane medzi päť najúspešnejších žiakov vo 
svojej kategórii, ktorí budú pokračovať v ústnej časti. Výsledky po prvej časti súťaže budú zverejnené až 
v oficiálnej výsledkovej listine po skončení celej súťaže. O umiestnení sa medzi prvými piatimi budú títo 
súťažiaci informovaní prostredníctvom mejlu, v ktorom zároveň dostanú prístupové údaje do 
videokonferencie.  

 
12) Druhá – ústna časť súťaže sa začne o cca 13:05 iba pre tých žiakov, ktorí sa v nej zúčastnia na základe 

výsledkov z písomnej časti. Každý zo zúčastnených žiakov v druhej časti je automaticky úspešným 
riešiteľom krajského kola bez ohľadu na dosiahnuté skóre v ústnej časti. Súťažiaci sa po prijatí 
prístupových údajov pripojí do videokonferencie. Tá bude vytvorená s použitím tzv. waiting room, 
virtuálnej miestnosti, v ktorej budú súťažiaci čakať, kým ich komisia pripojí do videokonferencie. Po 
pripojení predstúpi súťažiaci pred odbornú komisiu, ktorá mu oznámi tému rečníckeho prejavu. Súťažiaci 
má na samostatnú prípravu 5 minút, počas ktorých si môže robiť poznámky/osnovu a pod. na 
prichystaný papier. Na samotný rečnícky prejav má súťažiaci maximálne 5 minút. Po skončení jeho 
vystúpenia komisia pripojí do videokonferencie ďalšieho súťažiaceho na prípravu. Po odsúťažení každý 
súťažiaci zostáva v online konferencii a vypočuje si odpovede nasledujúcich súťažiacich. Predpokladané 
ukončenie ústnej časti: o cca 14:00. 

 
13) Vyhodnotenie druhej – ústnej časti súťaže a celkové vyhodnotenie. Výkony súťažiacich v ústnej časti 

ohodnotí odborná komisia štandardným spôsobom uvedeným v Organizačnom poriadku OSJL 
a Metodicko-organizačných pokynoch. Celkový maximálny bodový zisk súťažiaceho, ktorý absolvoval obe 
časti súťaže, je 55 bodov; výsledné skóre stanoví poradie na prvých troch miestach v každej kategórii, 
pričom víťaz krajského kola postupuje do celoštátneho kola. Súťažiaci na druhom mieste je jeho 
náhradníkom. Celkové vyhodnotenie krajského kola OSJL: o cca 15:00 pre súťažiacich v ústnej časti. 
Oficiálne výsledkové listiny budú zverejnené až po súťaži obvyklým spôsobom. 

 
14) Prihlasovanie do celoštátneho kola OSJL víťazov krajských kôl v jednotlivých kategóriách bude 

elektronické priamo z výsledkovej listiny v EduPage. Informácie o spôsobe realizácie celoštátneho kola a 
spustení registrácie budú uvedené v usmernení k danému súťažnému kolu, ktoré bude zverejnené na 
www.olympiady.sk, tiež bude distribuované priamo postupujúcim súťažiacim na mejl. 
 

15) Ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke www.onlineolympiady.sk v časti pokyny pre súťažiacich, 
ktoré budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu pred konaním samotnej olympiády. 
 

Prosíme, v čase pred konaním súťaže kvôli možným zmenám, prípadne dodatočným informáciám ohľadom realizácie 
jednotlivých kôl POPS, sledujte našu webovú stránku www.olympiady.sk, kde budú tieto informácie v USMERNENÍ vždy 
aktualizované. Prepojenie na stránku Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry: 

https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-zo-slovenskeho-jazyka-a-literatury/ 

 
Autori: Mgr. Alžbeta Palacková, Mgr. Katarína Filipová 
Vydal: Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
v spolupráci na online realizácii s firmou ASC Applied Software Consultants, s.r.o. prevádzkujúcou školský systém 
EduPage, Bratislava, november 2021  

http://www.olympiady.sk/
http://www.onlineolympiady.sk/
http://www.olympiady.sk/
https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-zo-slovenskeho-jazyka-a-literatury/

