
 
 
    

USMERNENIE K REALIZÁCII CELOŠTÁTNEHO KOLA 

50. ročník Olympiády v ruskom jazyku 

školský rok 2020/2021 

 

Na celoštátne kolo vás pozýva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
Celoštátna odborná komisia Olympiády v ruskom jazyku a IUVENTA – Slovenský inštitút 

mládeže. 
 

Celoštátna odborná komisia Olympiády v ruskom jazyku (ďalej „COK ORJ”) a IUVENTA ─ 

Slovenský inštitút mládeže reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia 

vypracovaním Usmernenia k realizácii celoštátneho kola Olympiády v ruskom jazyku určeného 

pre školy, súťažiacich a odborné komisie. Usmernenie má za cieľ zachovanie a zrealizovanie 

súťaže napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii v SR v pôvodných termínoch a 

vychádzajú z Organizačného poriadku ORJ, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach, a tiež z 

Metodicko-organizačných pokynov ORJ (ďalej "MOP ORJ") platných pre tento školský rok. 

Celoštátneho kola ORJ sa zúčastňujú žiaci základných škôl, stredných škôl a príslušných 

ročníkov viacročných gymnázií, ktorí sa v krajskom kole ORJ umiestnili na 1.mieste vo svojej 

kategórii a dosiahli úspešnosť minimálne 50%.  

1) Termín celoštátneho kola pre všetky kategórie: 8.4.2021 súťaž, 9.4.2021 vyhodnotenie 

2) Obsah súťaže: V školskom roku 2020/2021 bude celoštátne kolo ORJ obsahovať písomnú aj 

ústnu časť. Celoštátne kolo prebehne s 5 úlohami. Vylučujú sa 2 úlohy: slohová práca 

a rozprávanie na základe vizuálneho podnetu. 

Písomná časť sa skladá z: 

1. počúvanie s porozumením (15 minút) 

2. čítanie s porozumením (20 minút) 

3. kulturologický test (25 minút + 5 minút na odoslanie) 

Po počúvaní a čítaní s porozumením je prestávka 10 minút. Po písomnej časti je 60 minútová 

prestávka.  

Ústna časť pozostáva z 2 úloh: 

4. ústna reč - monologická odpoveď žiaka na jednu porotou zvolenú tému (5 minút 

s prípravou)  

Medzi ústnou časťou a besedou je prestávka 15 minút.  

5. kulturológia- beseda sa dá uskutočniť pri 8 účastníkoch na dvakrát (po štyroch) alebo 

na jedenkrát (všetci ôsmi naraz), tému vyberie porota (5 minút príprava, spolu 20 

minút) 



 
 
    

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 9.4.2021 o 10:00 hod. cez videokonferenciu Zoom.  

3) Podmienky súťaže: Pre účasť v súťaži je potrebné: 
- prihlásiť sa na stránke www.olympiady.sk v aktuálnom ročníku súťaže ORJ v časti 

Celoštátne kolo/ Prihlasovanie. Návod na prihlasovanie nájdete na tomto odkaze 
(počas prihlásenia bude vygenerovaná a na email súťažiaceho poslaná prihláška). 
Prihlásiť sa na CK je potrebné do 25.3.2021. 

- poslať vygenerovanú a podpísanú prihlášku (sken / fotografia) na emailovú adresu: 
tatiana.remisova@iuventa.sk . Vzhľadom na súčasnú situáciu je postačujúci podpis 
žiaka a jeho zákonného zástupcu.  

- zaregistrovať sa na online test. 
 

4) Registrácia: Škola registruje žiaka buď:  

A: prostredníctvom EduPage (ak škola danú platformu využíva). V časti „súťaže“ je potrebné 

zadať súťaž „Olympiáda v ruskom jazyku“, zvoliť celoštátne kolo a prihlásiť konkrétneho žiaka. 

Žiakovi bude vygenerovaný a automaticky poslaný formou správy prístupový kód potrebný pre 

zapojenie sa do súťaže. Alebo: 

B: prostredníctvom stránky www.onlineolympiady.sk/registracia . Prístupový kód potrebný na 

zapojenie sa do súťaže, ktorý bude počas registrácie vygenerovaný, je potrebné žiakovi 

oznámiť.  

Registrácia bude spustená 2 týždne pred začiatkom olympiády.  

5) Priebeh olympiády: 

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným 

pripojením na internet, slúchadlá resp. reproduktory pre vypočutie zvukovej nahrávky, 

kameru, písacie potreby, papiere a funkčnú emailovú adresu (ktorú žiak uviedol v prihláške).  

Písomná časť počúvanie a čítanie s porozumením prebieha na stránke 

www.onlineolympiady.sk , kde žiak zadá prístupový kód. Začať súťažiť môže v čase od 9:00 - 

9:15. Čas na vypracovanie je maximálne 35 minút. Posledné možné odoslanie je o 9:50.  

Kulturologický test zasiela člen celoštátnej komisie žiakovi emailom o 10:00 spolu 

s prístupovými údajmi na Zoom za účelom vizuálneho monitorovania. Čas na vypracovanie 

testu je maximálne 25 minút + 5 minút na odoslanie. Žiak si test nemusí vytlačiť. Odpovede 

píše na papier, ktoré po vypracovaní odfotí tak, aby bol celý text čitateľný. Na papier je nutné 

viditeľne napísať svoje meno, priezvisko a kategóriu. Ostrú fotografiu žiak posiela späť 

najneskôr o 10:30. Odpovede zaslané po tomto čase nebudú akceptované!  

Ústna časť začína o 11:30. Žiakovi sú emailom zaslané prístupové údaje na Zoom. 

Videokonferencia je vytvorená s použitím tzv. waiting room, virtuálnej miestnosti, v ktorej 

žiaci čakajú, kým ich komisia pripojí do videokonferencie. Po pripojení absolvuje súťažiaci 

ústnu reč. Po skončení jeho odpovede komisia pripája do videokonferencie ďalšieho 

súťažiaceho na prípravu. Po ústnej reči je prestávka 15 minút. Následne sa žiaci pripájajú na 

poslednú časť- besedu.  

http://www.olympiady.sk/
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/v%C5%A1eobecn%C3%A9/n%C3%A1vod%20na%20prihlasovanie%20sa%20na%20ck.pdf
mailto:tatiana.remisova@iuventa.sk
http://www.onlineolympiady.sk/registracia
http://www.onlineolympiady.sk/


 
 
    

V prípade, že komisia nepoužíva platenú verziu Zoom, je potrebné žiakov informovať o tom, 

že po 40 minútach sa videokonferencia vypne. Následne je opäť potrebné pripojiť sa 

pomocou rovnakých údajov.  

6) Vyhodnotenie: Celkový maximálny bodový zisk súťažiaceho je 90 bodov. Úspešným 

riešiteľom COK ORJ sa stáva žiak, ktorý dosiahol úspešnosť minimálne 70%. Celkové 

vyhodnotenie celoštátneho kola ORJ sa uskutoční 9.4.2021 o 10:00 hod. v každej kategórii 

zvlášť prostredníctvom videokonferencie. Prístupové údaje do videokonferencie budú 

zaslané žiakom emailom od predsedov jednotlivých porôt.  Úlohy, riešenia a výsledkové listiny 

budú zverejnené po vyhodnotení na webe Iuventy. 

 

Ďakujeme sponzorom, ktorí toto podujatie podporili: 
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