
USMERNENIE K REALIZÁCII CELOŠTÁTNEHO KOLA 
13. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 

Kategórie A, B, C 
školský rok 2020/2021 

 
Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (ďalej „OSJL”) a IUVENTA ─ 
Slovenský inštitút mládeže reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia 
vypracovaním Usmernenia k realizácii celoštátneho kola Olympiády zo slovenského jazyka a 
literatúry určeného pre školy a súťažiacich. Toto usmernenie má za cieľ zachovanie a 
zrealizovanie súťaže v pôvodnom termíne v zmysle platného Termínovníka kôl POPS napriek 
nepriaznivej epidemiologickej situácii v SR a 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: pondelok 19. 4. 2021.  

 
2) Obsah súťaže: V školskom roku 2020/2021 celoštátne kolo OSJL bude obsahovať pre 

všetkých súťažiacich písomnú časť, ktorá bude pozostávať z testu a tvorby/transformácie 
textu, a ústnu časť, v ktorej pôjde o rečnícky prejav. 

 
3) 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. 

 
4) 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 
 
5) Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so 

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

 

6) Na celoštátnom kole sa zúčastňujú víťazi krajských kôl kategórií A, B a C. Pre účasť v súťaži 
je potrebné: 

1. prihlásiť sa na stránke olympiady.sk v aktuálnom ročníku súťaže OSJL 
v časti Celoštátne kolo/Prihlasovanie. Počas prihlásenia bude 
vygenerovaná a na email súťažiaceho poslaná prihláška.)  

Vzhľadom na rôzny režim fungovania jednotlivých škôl chápeme možné komplikácie pri získaní všetkých 
relevantných podpisov. Odporúčame si podpísaný sken prihlášky medzi sebou vymeniť elektronicky, 
vytlačiť, podpísať druhou stranou a následne poslať organizátorovi CK. V prípade technických problémov 
prosíme odsúhlasiť obsah prihlášky so zúčastnenými a podpísať jednou osobou zodpovednou za zaslanie 
prihlášky s potvrdením telefonickej alebo e-mailovej konzultácie (zapísaným na prihláške). 

2. podpísaný sken vygenerovanej prihlášky poslať  na emailovú adresu: 
katarina.filipova@iuventa.sk 

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


 
Prihlásiť sa na CK je potrebné do 28. 3. 2021. 

3. zaregistrovať sa na online test. 

  
Škola na online test registruje žiaka buď: 
b) prostredníctvom EduPage (ak škola danú platformu využíva), v časti „súťaže“ je 

potrebné zadať súťaž „Olympiáda v anglickom jazyku“ a zaregistrovať žiaka priamo 
z výsledkovej listiny krajského kola. Žiakovi bude vygenerovaný prístupový kód 
potrebný pre zapojenie sa do súťaže. Alebo: 

 

c) 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 približne 2 týždne pred súťažou. 

 
UPOZORNENIE: Dôrazne školy žiadame, aby do súťaže registrovali iba víťazov krajských kôl 
jednotlivých kategórií (tzn. jeden žiak za kategóriu) – a to až po odoslaní prihlášok 
súťažiacich organizátorovi celoštátneho kola emailom.  
 
7) Samotná súťaž bude prebiehať na stránke www.onlineolympiady.sk, na ktorej žiak zadá 

prístupový kód a sprístupní sa mu test. 
 

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

 
9) Zadanie na tvorbu/transformáciu textu bude v rovnakom čase zaslané všetkým 

súťažiacim centrálne na ich mejlové adresy. Vyhodnotenie tvorby/transformácie textu 
bude prebiehať od 10:45 do 12:45. Odborné komisie budú prideľovať body za sloh podľa 
štandardných kritérií uvedených v Organizačnom poriadku OSJL a v Metodicko-
organizačných pokynoch. 

 

10) Druhá – ústna časť súťaže sa začne o cca 13:10. Súťažiaci formou online 
prenosu/konferencie predstúpi 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 vyzve ďalšieho súťažiaceho na 
prípravu. Predpokladané ukončenie ústnej časti: o cca 14:30. 

 
11) 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. Každý súťažiaci, ktorý 
z možných 55 bodov získa aspoň 40 bodov, bude úspešným riešiteľom celoštátneho kola. 
Celkové vyhodnotenie celoštátneho kola OSJL: o cca 15:00. 

 

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


12) Výsledkové listiny budú sprístupnené jednotlivým školám v platforme EduPage, ak ju škola 
používa, alebo na email učiteľa, ktorý žiaka do súťaže registroval cez webovú registráciu. 
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