
ORGANIZA ČNÝ PORIADOK  
OLYMPIÁDY V ŠPANIELSKOM JAZYKU 

Úvodné ustanovenie 

Organizačný poriadok Olympiády v španielskom jazyku je vypracovaný na základe Smernice 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2009-R o organizovaní, riadení a finančnom 
zabezpečení súťaží žiakov v Slovenskej republike z 25. augusta 2009. 

Čl.  1 
Poslanie súťaže 

(1) Poslaním Olympiády v španielskom jazyku (ďalej len „OŠJ“) je: 

a) vyhľadávať talentovaných žiakov, podporovať ďalšie rozvíjanie ich talentu, prispievať 
k účelnému využívaniu ich voľného času, 

b) viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem 
o sebavzdelávanie, 

c) tvorivo rozvíjať kompetencie žiakov a vytvárať vzťah k štúdiu, 

d) vytvárať pre žiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich 
schopností, zručností a vedomostí formou súťaženia a tvorivej spolupráce, 

e) vytvárať pre školy a pre pedagogických zamestnancov konkurenčné prostredie na 
hodnotenie a porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v školách. 

Čl. 2 
Charakteristika súťaže 

(1) OŠJ je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov osemročných gymnázií  a 
stredných škôl a je súčasťou cieľavedomého výchovno-vzdelávacieho pôsobenia 
založeného na systematickej skupinovej a individuálnej práci s talentovanými žiakmi. 
Súťaž vyhlasuje každoročne Ministerstvo školstva SR (ďalej len „ministerstvo“). 

(2) Obsah OŠJ je zameraný na vedomosti a všetky základné jazykové zručnosti podľa 
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky Rady Európy (ďalej len „SERR“). 
Každoročne sa upresňuje v pokynoch, ktoré vydáva Celoštátna komisia OŠJ (ďalej len „ČK 
OŠJ“). 

Čl. 3 
Organizátori  súťaže a odborné zabezpečenie 

(1) Vyhlasovateľom  OŠJ  je  Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.  

(2) Po organizačnej stránke zabezpečuje OŠJ: 

a) na celoštátnej úrovni IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
Búdková 2, 811 04 Bratislava 1 
tel.: 02/592 96 200, fax: 02/592 96 123 
e-mail: iuventa@iuventa.sk 
URL: www.olympiady.sk, 

b) na krajskej úrovni Krajské školské úrady, 

c) na školskej úrovni riaditeľstvá škôl. 

(3) Po odbornej stránke  zabezpečuje OŠJ:  



a) na celoštátnej úrovni Celoštátna komisia olympiády v španielskom  jazyku,  

b) na regionálnej úrovni krajské komisie OŠJ, 

c) na jednotlivých školách riaditelia menujú školské komisie OŠJ. 

Čl. 4 
Súťažné kategórie 

(1) OŠJ sa organizuje: 

a) pre žiakov osemročných gymnázií 

b) pre žiakov stredných škôl – okrem nadstavbovej formy štúdia  

(2)  Jednotlivé skupiny žiakov sa členia na kategórie, ktoré zodpovedajú určitým ročníkom a 
typom škôl. Základné kategórie sú A, B, C a D, pričom A je najnižšia úroveň  a D najvyššia. 
Úroveň kategórií porovnateľná so SERR je A2, B1, B2 a  C1. Súťažiť môžu aj žiaci, ktorí sa 
španielsky jazyk učia súkromne. Kategórie a podmienky zaradenia sa určujú na každý rok 
a oznamujú sa prostredníctvom metodických pokynov. Vzhľadom na cieľovú skupinu 
talentovaných žiakov, môže byť náročnosť súťažných úloh väčšia ako je priemerná 
náročnosť výučby v jednotlivých ročníkoch. 

(3) OŠJ sa uskutočňuje v týchto postupových kolách: 

a) školské kolá - zúčastňujú sa ich všetci žiaci, ktorí o súťaž prejavia záujem, 

b) krajské kolá - zúčastňujú sa ich žiaci osemročných gymnázií a  SŠ – ktorí sa na základe 
výsledkových listín umiestnili v školských kolách na 1. a 2. mieste, 

c) celoštátne kolo - zúčastňujú sa ich žiaci osemročných gymnázií a SŠ -  ktorí sa na 
základe výsledkových listín umiestnili na 1. mieste a dosiahli úspešnosť minimálne 50% 
z celkového počtu bodov. 

(4) Termíny konania jednotlivých kôl OŠJ sú určené vopred. 

Čl. 5 
Podmienky účasti žiakov v súťaži 

(1) Účasť žiakov na OŠJ je dobrovoľná a považuje sa za činnosť, ktorá priamo súvisí s 
vyučovaním. 

(2) Žiaka nemožno zaradiť priamo do vyššieho kola súťaže. 

Čl. 6 
Povinnosti a práva súťažiacich 

(1) Súťažiaci je povinný: 

a) akceptovať pravidlá, podmienky a kritériá OŠJ a pokyny organizátora, 

b) uhradiť náklady, ktoré organizátorovi súťaže preukázateľne vznikli neodôvodneným 
porušením jeho pokynov. 

(2) Súťažiaci má právo: 

a) vyžadovať od vyhlasovateľa súťaže, aby plnil vopred stanovené podmienky súťaže, 

b) byť vopred oboznámený s kritériami hodnotenia, 

c) odvolať sa proti rozhodnutiu o umiestnení v súťaži, 

d) vyžadovať od vyhlasovateľa potvrdenie o účasti, prípadne o umiestnení v súťaži. 



Čl. 7  
Riadenie súťaže 

(1) Riadiacim orgánom OŠJ je CK OŠJ. 

(2) CK OŠJ tvoria spravidla predseda, tajomník, predsedovia krajských komisií a ďalší 
členovia menovaní z radov osvedčených učiteľov španielskeho jazyka stredných a 
vysokých škôl. 

(3) Predsedu a na jeho návrh aj ostatných členov CK OŠJ menuje a odvoláva minister školstva 
SR. Funkčné obdobie je trojročné. Po uplynutí funkčného obdobia môžu byť odstupujúci 
členovia opäť menovaní. 

(4) Úlohou CK OŠJ je 

a) zostaviť časový harmonogram aktivít na príslušný školský rok, 

b) navrhnúť rozpočet na príslušný kalendárny rok, 

c) kontrolovať, ako sa využívajú pridelené finančné prostriedky pre potreby OŠJ, 

d) zabezpečovať autorov, recenzentov, prípravu materiálov a úloh, hodnotenie súťažných úloh 
pre jednotlivé skupiny žiakov a všetky kolá  OŠJ, a pritom dbať na to, aby obsah a 
náročnosť úloh jednotlivých kategórií súťaže boli v súlade s mentálnou vyspelosťou 
súťažiacich, s čím súvisí vymenovanie autorských kolektívov a recenzentov, určenie 
termínov odovzdania úloh, tlače úloh a iných potrebných materiálov, 

e) riadiť a usmerňovať činnosť krajských komisií OŠJ, 

f) zhodnotiť výsledky jednotlivých kôl OŠJ a vyvodiť z toho závery pre skvalitnenie práce CK 
OŠJ, 

g) v spolupráci s celoštátnym organizátorom vypracovať vyhodnotenie OŠJ a v stanovenom 
termíne zaslať na ministerstvo. 

(5) Predseda CK OŠJ zvoláva v príslušnom školskom roku spravidla dve zasadnutia CK OŠJ, 
zvyčajne na jar po celoštátnom kole za účelom vyhodnotenia predchádzajúceho ročníka 
a na jeseň za účelom prípravy nového ročníka OŠJ. 

(6) Pri obsahovom zabezpečení súťaže sú členovia CK OŠJ oprávnení nadväzovať kontakty s 
domácimi a zahraničnými partnermi, ak takéto kontakty môžu napomôcť rozvoju OŠJ. 

Čl. 8 
Súťažné kolá, riadenie a hodnotenie 

(1) OŠJ je postupová súťaž, ktorá sa organizuje v školskom, krajskom a celoštátnom kole. 
Podmienkou postupu do vyššieho kola, je absolvovanie nižšieho kola.  

(2) OŠJ sa člení na kategórie, ktoré zodpovedajú určitým ročníkom a typom škôl. Jednotlivé 
kategórie sa určujú na každý rok osobitne a sú súčasťou pokynov pre príslušný školský rok. 

(3) OŠJ má písomnú a ústnu časť. Cieľom písomnej časti je preveriť jazykové kompetencie 
(počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, praktické ovládanie jazyka) 
súťažiacich. Ústna časť je zameraná na  simuláciu konkrétnych úloh. V oboch disciplínach 
sa hodnotí splnenie úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť a plynulosť 
vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah slovnej zásoby a jej použitie.  

Čl. 9 
Školské kolo 

(1) Školské kolo súťaže sa uskutočňuje v školách na základe dobrovoľnosti. 



(2) Školské kolo OŠJ riadi a organizuje predmetová komisia španielskeho jazyka, ktorú touto 
funkciou poverí riaditeľ školy. 

(3) Úlohou predmetovej komisie je: 

a) propagovať OŠJ medzi žiakmi, získavať ich do súťaže, pomáhať im odbornou radou, 
upozorňovať ich na vhodnú literatúru, 

b) zabezpečovať školské kolo po organizačnej a obsahovej stránke. Súťažné úlohy 
pripravuje predmetová komisia španielskeho jazyka na základe metodických pokynov, 
ktoré vydáva CK OŠJ. 

(4)  Pravidlá súťaže sú dané pokynmi, ktoré vydáva CK OŠJ. Hodnotia sa komunikačné 
zručnosti podľa SERR: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav, 
ústny prejav – dialóg, ústny prejav monológ. 

(5) Každá časť sa člení na jednotlivé úlohy a má presne stanovený počet bodov a časový limit 
na vypracovanie. Žiak môže získať maximálne 80 bodov, 60 bodov za písomný prejav a 20 
bodov za ústny prejav. 

(6) Každú kategóriu hodnotí trojčlenná porota, ktorú určí predmetová komisia z radov 
vyučujúcich španielskeho jazyka, zahraničných lektorov, prípadne pozve učiteľov 
španielskeho jazyka z iných škôl. 

(7) Porota určí poradie súťažiacich, predseda poroty oboznámi súťažiacich s výsledkami a 
vyhlasuje víťazov danej kategórie, žiakov,  ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste. Výsledky 
odovzdá predsedovi predmetovej komisie. 

(8) Predseda predmetovej komisie informuje o priebehu (vrátane údaja o počte účastníkov)  a 
výsledkoch súťaže riaditeľa školy.  

(9) Nahlási víťazov jednotlivých kategórií príslušnému predsedovi krajskej komisie OŠJ 
a príslušnému KŠÚ, resp. poverenému Centru voľného času. 

(10) Predseda predmetovej komisie vypracuje  výsledkové listiny so získaným počtom bodov 
a spolu s  údajmi o počte účastníkov ich pošle príslušnému krajskému predsedovi. 
Súčasťou výsledkovej listiny je aj uvedenie celého mena a priezviska učiteľa, ktorý žiaka 
na olympiádu pripravoval. 

(11) Predseda predmetovej komisie španielskeho jazyka zhodnotí na záver každého ročníka 
priebeh a úroveň súťaže, ako aj prácu jednotlivých členov predmetovej komisie. 

(12) Školy vytvárajú priaznivé podmienky pre propagáciu, úspešný rozvoj a priebeh OŠJ v 
škole a zabezpečujú, aby sa táto práca chápala ako výchovno-vzdelávací  proces. Aktívna 
účasť  pedagógov sa započítava do ich hodnotenia a primerane sa morálne a finančne 
oceňuje. 

Čl. 10 
Krajské kolo 

(1) Krajské kolá zabezpečujú po odbornej stránke krajské komisie OŠJ.  

(2) Predsedov krajských komisií OŠJ v jednotlivých krajoch navrhuje predseda CK OŠJ. 
Členov krajskej komisie navrhuje jej predseda. Predsedu aj členov krajskej komisie menuje 
prednosta KŠÚ. 

(3) KŠÚ určí miesto konania krajského kola OŠJ. Je to škola alebo školské zariadenie, ktoré 
zabezpečí krajské kolo OŠJ po organizačnej stránke v spolupráci s príslušnou KK. 

(4) KK pozve písomne víťazov školského kola OŠJ, na základe výsledkových listín najneskôr 
dva týždne pred konaním súťaže. Do krajského kola postupujú žiaci, ktorí sa v školskom 
kole umiestnili na 1. a 2. mieste. 



(5) Krajské komisie vytvoria trojčlenné poroty pre každú kategóriu tak, aby v nich boli 
zastúpení  skúsení učitelia z rôznych typov škôl a v prípade možnosti zahraniční lektori, 
ktorí objektívne posúdia úroveň vedomostí súťažiacich.  

(6) Žiaci súťažia anonymne a dodržiavajú pravidlá súťaže. Členovia poroty sa riadia pokynmi, 
ktoré im spolu s úlohami poskytne CK OŠJ. 

 Hodnotia sa komunikačné zručnosti podľa SERR: počúvanie s porozumením, čítanie 
s porozumením, písomný prejav, ústny prejav – dialóg, ústny prejav monológ. 

 Každá časť sa člení na jednotlivé úlohy a má presne stanovený počet bodov a časový limit 
na vypracovanie. Žiak môže získať maximálne 80 bodov, 60 bodov za písomný prejav a 20 
bodov za ústny prejav. 

(7) Organizátor krajského kola zabezpečí podľa počtu súťažiacich potrebné množstvo kópií 
súťažných materiálov. 

(8) Porota určí poradie súťažiacich, predseda KK zhodnotí priebeh a úroveň súťaže, oboznámi 
súťažiacich s výsledkami a vyhlasuje víťaza danej kategórie. Do celoštátneho kola 
postupuje víťaz z každej kategórie krajského kola. Musí však zo stanoveného počtu bodov 
získať minimálne 50%. 

Čl. 11 
Celoštátne kolo  

(1) V celoštátnom kole súťažia víťazi krajského kola - žiaci príslušných ročníkov osemročných 
gymnázií a stredných škôl, ktorí sa v krajskom kole OŠJ umiestnili na 1. mieste v každej 
kategórii a dosiahli úspešnosť minimálne 50% z celkového počtu bodov. Žiakov do súťaže 
na základe výsledkových listín a záväzných prihlášok pozýva  IUVENTA. 

(2) CK OŠJ navrhne pre každú kategóriu trojčlennú porotu, ktorá hodnotí súťažiacich  podľa 
vopred stanovených pravidiel. Členmi každej poroty sú vždy zahraniční lektori a skúsení 
učitelia z rôznych typov stredných aj vysokých škôl.  

(3) Žiaci súťažia anonymne a s pravidlami sú oboznámení pred začiatkom súťaže. 

Hodnotia sa komunikačné zručnosti podľa SERR: počúvanie s porozumením, čítanie 
s porozumením, písomný prejav, ústny prejav – dialóg, ústny prejav monológ. 

Každá časť sa člení na jednotlivé úlohy a má presne stanovený počet bodov a časový limit 
na vypracovanie. Hodnotí sa podľa vypracovaných hodnotiacich tabuliek. Žiak môže 
získať maximálne 80 bodov, 60 bodov za písomný prejav a 20 bodov za ústny prejav.  

(4) Predseda poroty zhodnotí priebeh a úroveň súťaže danej kategórie a oboznámi s 
výsledkami predsedu CK OŠJ.  

(5)  Písomné práce súťažiacich uschováva CK OŠJ najmenej po dobu jedného roka. 

(6) Predseda CK OŠJ zhodnotí výsledky olympiády a činnosť komisie. Písomnú správu zasiela 
ministerstvu. 

(7) Protest proti neregulérnosti súťaže a jej výsledkom možno podať predsedovi hodnotiacej 
komisie okamžite po skončení súťaže alebo jej časti.  Protest podáva učiteľ, ktorý 
sprevádza žiaka. 

Čl. 12 
Finančné zabezpečenie 

Spôsob schvaľovania a čerpania rozpočtu súťaže 



(1)  Školské kolá OŠJ sú zabezpečované z rozpočtov škôl. 

(2) Krajské kolá sú zabezpečované z rozpočtov príslušných Krajských školských úradov. 

(3) Rozpočet na zabezpečenie tvorby úloh a riešení pre všetky kolá OŠJ a celoštátneho kola je 
prideľovaný IUVENTE na kalendárny rok Ministerstvom školstva SR. CK OŠJ predkladá 
každoročne návrh na čerpanie rozpočtu, ktorý je schválený všetkými jej členmi. IUVENTA 
zabezpečí, na základe požiadaviek Ministerstva školstva SR, klasifikáciu výdavkov a ich 
čerpanie v súlade s požiadavkami štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky sú použité 
výhradne na zabezpečenie tých aktivít, ktoré vyplývajú z tohto Organizačného poriadku 
OŠJ.  

 Nad rámec finančných prostriedkov, pridelených Ministerstvom školstva SR, sa na 
finančnom zabezpečení súťaží môžu podieľať aj spolupracujúce organizácie a sponzori. 

Čl. 13 
Bezpečnosť a ochrana zdravia súťažiacich 

(1) Pri organizovaní všetkých kôl OŠJ musia organizátori dôsledne dodržiavať bezpečnostné 
a hygienické zásady platné pri práci s deťmi a mládežou. 

(2) Za bezpečnosť a hygienu počas jednotlivých kôl zodpovedá: 
a) v školskom kole riaditeľ a školská komisia španielskeho jazyka, 
b) vo vyšších kolách organizátor. 

Čl. 14 
Vyhodnotenie súťaže 

(1)  Po ukončení každého kola vypracuje predseda príslušnej komisie, v spolupráci 
s organizátorom vyhodnotenie OŠJ. 

 
(2)  Predsedovia komisií na nižších úrovniach zhodnotia priebeh a výsledky OŠJ a písomnú 

správu o priebehu a výsledkoch spolu s výsledkovými listinami a celkovým počtom 
účastníkov poskytnú predsedom vyšších kôl OŠJ. 

Čl. 15 
Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

(1) Ruší sa Organizačný poriadok Olympiády v cudzích jazykov, registrovaný na 
Ministerstve školstva Slovenskej republiky pod číslom 632/2002-4, ktorý nadobudol 
účinnosť dňa 1.9.2001. 

(2) Tento organizačný poriadok je registrovaný na Ministerstve školstva Slovenskej 
republiky pod číslom 2010-11146/24430:1-913 s účinnosťou od 1.9.2010. 

 
 
 

       Mgr. Katarína Žabková 
   predsedníčka Celoštátnej komisie Olympiády v španielskom jazyku 


