
XIV. Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku – informácia 

 

 Informácia platí LEN pre víťazov celoštátneho kola Olympiády v ruskom jazyku, 46. ročník,  

Banská Bystrica, 12. – 13. 4. 2016, ktorí sa vo svojich kategóriách umiestnili na 1.,2., 3.mieste!!! 

 
V máji 2016 štartuje XIV. Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku. 

Jej usporiadateľom je Ministerstvo vzdelávania a vedy RF a metodicky ho vedie Inštitút ruského 

jazyka A. S. Puškina pod patronátom MAPRJALu (Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka 

a literatúry) a Federatívnej agentúry Združenia nezávislých štátov, orientujúcej sa na spoluprácu 

s krajinami v zahraničí a na medzinárodnú humanitárnu spoluprácu. 

      Základné ciele:          rozšírenie ruského jazyka za hranicami 

 podpora a zvýšenie záujmu žiakov na prehĺbení vedomostí z ruského jazyka 

 prehĺbenie poznatkov o krajine, kde sa jazykom hovorí 

 zvýšenie autority učiteľov ruského jazyka v zahraničí 

 formovanie kladného imidžu o Rusku ako krajiny, ktorá olympiádu organizuje 

      Novinky na tento rok: 

 4 etapy priebehu konania olympiády, 

 Dištančný (t. j. na diaľku) režim výberovej etapy a polofinále na portáli 

“Vzdelávanie v ruštine“ (puskhininstitute.ru), 

 2 konkurzné smerovania, 

 rozšírenie počtu účastníkov. 

Na účasť v olympiáde pozývame: 

- žiakov vyšších tried ZŠ v zahraničí (t. j. 8. a 9. ročník našich ZŠ, tercia a kvarta 8 r. gymnázií),  

 

- žiakov všetkých tried SŠ, ktorí sú víťazmi štátneho kola v danej krajine (vysvetlenie: od 

prvého po tretie miesto!!). Vylučuje sa účasť štátnych príslušníkov RF a tých, čo si podali 

žiadosť o získanie tohto občianstva. 

2 etapy priebehu: 

Prvá etapa – venovaná žiakom vyšších tried ZŠ a študentom SŠ , kde je ruský jazyk vyučovaný ako   

                        cudzí jazyk 

Druhá etapa - venovaná žiakom vyšších tried ZŠ a študentom SŠ, kde je ruský jazyk vyučovacím           

                          jazykom 

 

Všetci účastníci dostanú elektronický certifikát a 5 celkových víťazov (z prvej etapy priebehu) 

dostane certifikát s právom štúdia na Inštitúte A. S. Puškina alebo inou formou vysokoškolského 

štúdia.  

 



Časové termíny priebehu: 

1./ Registrácia na portáli „Vzdelávanie v ruštine“ /pushkininstitute.ru/ 

Zápis sa koná od 10.5.2016 od 10.00 hodiny moskovského času do 31.8.2016 do 18.00 hodiny 

moskovského času 

2./ Výberová etapa:  od 15.6.2016 od 10.00 hodiny moskovského času do 15.9.2016 do 18.00  

hodiny moskovského času 

3./ Polofinále: od 16.9. 2016 od 10.00 hodiny moskovského času do 30.9.2016 do 18.00 hodiny 

moskovského času 

4./ Finále: od 15.11.2016 do 30.11.2016 

     Pred zaregistrovaním sa zoznámte so „Stanovami o priebehu XIV. Medzinárodnej olympiády 

v ruskom jazyku“. 

Prosím o dodržanie termínov a podmienok. Výsledky testov dostanete do niekoľkých dní po ich 

vykonaní. Času je dosť, venujte tomu náležitú pozornosť. Nebuďte sklamaní, že sa necestuje do 

Moskvy, prosím... Presadiť sa dá úspešne rovnako aj touto formou. 

 A dodatok: ešte raz dôrazne apelujem na možnosť objednávky krásneho kulturologického časopisu 

“PONTES“ (6 čísiel do roka) za sumu 19,80 eura na adrese www.pontes.sk. Časopis je v slovenčine, 

ale na výbornej úrovni a použiteľný v školách na mnohých  predmetoch. Všetkým držím palce, robte 

dobré meno sebe a rodine, pedagógom, škole, mestu, aj našej krásnej krajine. 

 S pozdravom 

 

 PhDr. Mária Matušková 
 predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v ruskom jazyku                                                                                           

  

 

V Lučenci 25. mája 2016 

 

                                       


