
USMERNENIE K REALIZÁCII OKRESNÝCH KÔL 
32. ročník Olympiády v nemeckom jazyku 
školský rok 2021/2022 

 
Celoštátna odborná komisia Olympiády v nemeckom jazyku (ďalej „COK ONJ”) a IUVENTA ─ Slovenský 
inštitút mládeže reagujú na aktuálnu epidemiologickú situáciu vypracovaním Usmernenia k okresným 
kolám Olympiády v nemeckom jazyku určeného pre školy, okresné úrady v sídle kraja a poverené 
centrá voľného času. 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 Olympiády 
v nemeckom jazyku, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach. 

 
1) Termín okresného kola: 

 
Kategórie 1A, 1B, 2A, 2B, 2D: streda 19. 1. 2022 

 
2) Obsah súťaže: 

a) Online test (max. počet bodov – 50) – počúvanie a čítanie s porozumením, test na  
gramatiku a slovnú zásobu 

(Test je pripravený Celoštátnou odbornou komisiou ONJ). 

 
b) Ústna časť súťaže sa vzhľadom na technickú a organizačnú náročnosť neuskutoční.  

 
3) Forma súťaže: online na www.onlineolympiady.sk 

 

4) Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným 
pripojením na internet a funkčné slúchadlá resp. reproduktory pre vypočutie zvukovej nahrávky. 

 

5) Registrácia: Škola registruje žiaka: 
a) Na okresnom kole sa zúčastňujú žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1. a 2. mieste v 

kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B, 2D, a ktorí budú vopred zaregistrovaní elektronicky prostredníctvom 
online platformy EduPage. 

 

b) Škola registruje žiaka priamo z výsledkovej listiny školského kola. Návod k registrácii žiakov cez 
výsledkovú listinu. Školy, ktoré z vážnych dôvodov nemohli realizovať školské kolo online, môžu 
víťazov svojich školských kôl realizovaných prezenčne prihlásiť priamo do OK elektronicky cez 
Edupage (modul Súťaže, zoznam súťažiacich). Návod k registrácii žiakov. Žiakovi bude 
vygenerovaný prístupový kód potrebný pre zapojenie sa do súťaže. Súťažný kód môžete poslať 
žiakovi cez Edupage. 

c) Ak škola EduPage nepoužíva: 
a. 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. 

b. Ohľadom vytvorenia EduPage stránky napíšte na adresu sutaze@asc.sk. Obratom 
dostanete informácie ako ďalej postupovať pri registrácii žiakov. 

d) Registrácia bude spustená v najbližších dňoch a bude sprístupnená do 10. 1. 2022. 
 

6) Priebeh olympiády: Samotná súťaž 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 – 9:20. Čas na 

vypracovanie online testu bude maximálne 40 minút. To znamená, že posledné možné 

odovzdanie odpovedí je o 10:00. 

http://www.onlineolympiady.sk/
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u1507
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u1507
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u2567
mailto:sutaze@asc.sk
http://www.onlineolympiady.sk/


 

7) Vyhodnotenie okresného kola bude automatické v online platforme EduPage. V prípade 

dosiahnutia rovnakého počtu bodov u viacerých súťažiacich bude výsledné poradie súťažiacich 

určené kratším časom vypracovania testu. 

 
8) 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. 

 
9) Prihlasovanie do krajského kola ONJ sa týka víťazov okresných kôl kategórie 1A, 1B, 2A, 2B, 2D, 

ktorých musí školský koordinátor (učiteľ) priamo z VL prihlásiť  elektronicky do krajského kola 
prostredníctvom online platformy EduPage. Platí to aj pre víťazov školských kôl kategórie 1C a 2C.  

 
Krajského kola sa zúčastňujú žiaci základných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a 
osemročných gymnázií, bilingválnych gymnázií a stredných škôl, ktorí sa v okresnom kole ONJ 
umiestnili na 1. a 2. mieste v každej kategórii. Neplatí to pre kategórie 1C a 2C, ktorých víťazi 
postupujú zo školského kola iba z prvého miesta. 
 

10) Informácie o spôsobe realizácie daného kola a aj prihlasovaní, resp. spustení registrácie budú 
uvedené v usmernení k danému súťažnému kolu, ktoré bude zverejnené na www.olympiady.sk 
a tiež bude distribuované priamo na školy. 

 
11) Úlohy na precvičovanie z minulých školských rokov nájdete na našej web stránke na hornej  lište 

olympiád v časti Archív olympiád v jednotlivých ročníkoch: úlohy a riešenia 

 

Usmernenie aktualizované ku dňu 6. 12. 2021 
 

V čase pred aj po konaní súťaže kvôli možným zmenám, prípadne dodatočným informáciám v realizácii 
jednotlivých kôl POPS, sledujte našu web stránku www.olympiady.sk, kde budú tieto informácie v 
USMERNENÍ vždy aktualizované. 

 
Prepojenie na stránku Olympiády v nemeckom jazyku 
https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-v-nemeckom-jazyku/ 
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