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Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 
Ročník  06 – 6. ročník, školský rok 2013/2014 
Celoslovenské kolo 
Kategória: B 
Úlohy  

 
 

PRVÁ ČASŤ – PÍSOMNÁ 
(kategória B) 

 

Čas na vypracovanie testu: 30 minút 

 
Ukážka 1 
 
Čo dobré sa postavilo a ocenilo 

 

     Prv, ako sa pozrieme na stavby, ktoré si zaslúžili ocenenia, pozrime sa aj na samotné ceny, o ktoré 

sa môžu architekti na Slovensku uchádzať. Je ich viacero a minulý rok si už takmer každá cena robila 

výrazný marketing – videli sme bilbordy na ceny verejnosti, televízne prenosy, spravodajské materiály 

v médiách. To všetko je fajn a signalizuje to nielen čoraz profesionálnejší prístup organizátorov 

architektonických súťaží, ale aj väčší záujem verejnosti. Lenže menej informovaná verejnosť môže 

byť zároveň aj zmätená. Ktorá je tá najprestížnejšia cena za architektúru? Je to ocenenie Stavba roka, 

sú to ceny CE-ZA-AR, je to Cena ARCH či Cena Dušana Jurkoviča? Ani autorka tohto textu nepozná 

presnú odpoveď. 

     Jednotlivé ocenenia sa však už začínajú od seba odlišovať. Začnime výrazne promovanou cenou 

CE-ZA-AR – ocenením, ktoré v šiestich kategóriách (plus cena verejnosti) udeľuje Slovenská komora 

architektov. Toto ocenenie je určené aj širokej verejnosti, keďže galavečer uviedla Slovenská televízia, 

moderovala ho Adela Banášová so Sajfom a na scenári a práci poroty sa podieľal i spisovateľ Michal 

Hvorecký. Program, na ktorom sa odovzdával CE-ZA-AR, sa svojím šoubiznisovým vyznením naozaj 

približoval odovzdávaniu iných cien za tvorivý výkon. Lenže akoby v tomto prípade bol samotný 

galavečer dôležitejší ako ceny. Akoby bolo dôležitejšie, či budú vtipné bonmoty a dobrí moderátori. 

Zvonka sa zdá, že aj medzi architektmi sa viac diskutovalo o prezentácii súťaže ako o samotných 

cenách a dielach, ktoré ich dostali. Navyše je tých cien na CE-ZA-AR-e akosi priveľa. Aj preto vám 

možno po zhliadnutí ceremoniálu takmer žiadna neutkvela v pamäti. 

     Ale aby sme boli k CE-ZA-AR-ovi spravodliví – ani o ostatných oceneniach nebola veľká diskusia 

na verejnosti, žiadne spory, polemiky, provokácie, žiadne urazené či nadšené reakcie. Zbežný pohľad 

na internetové stránky naznačuje, že dokonca ani medzi architektmi sa o cenách príliš nediskutovalo. 

Pritom diskutovať určite je o čom. Laika by napríklad zaujímalo, prečo sa projekt Slnečnice (bytové 

a rodinné domy v Bratislave – Južnom meste) v súťaži o Cenu Dušana Jurkoviča nedostal ani do 
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užšieho výberu, v CE-ZA-AR-ovi získal nomináciu, no vyhral súťaž Baumitu Fasáda roka 2012 a aj 

zo súťaže časopisu ARCH si Slnečnice odniesli hlavnú cenu.                                                                                     

                                                            eva Čobejová.týždeň, 1 – 2/2014/ 6. január 2014, s. 42 

 

1. Vypíšte z ukážky 1 slovo, ktoré pomenúva ostrú/prudkú výmenu názorov.  

............................................................................................................................................... 

2. Vypíšte z ukážky 1 slovo, ktoré má rovnaký význam ako slovné spojenie 

propagovaný/šírený/odporúčaný pomocou reklamy.   

.............................................................................................................................................. 

3. V ktorom z nasledujúcich slov sa uplatnilo pravidlo o rytmickom krátení? 

A. (v) médiách      B. (o) prezentácii   C. (o) dielach     D. (po) zhliadnutí 

 

4. Podčiarknite slovo, v ktorom je iný počet samohlások ako v ostatných slovách. 

kategóriách, nomináciu, zaujímalo, provokácie, dôležitejšie  

 

5. Autorka článku 

A. kritizuje šoubiznisový charakter oslavy Ceny ARCH. 

B. chváli záujem Slovenskej televízie o vybratie Stavby roka.  

C. konštatuje malý záujem samotných architektov o ocenené stavby.  

D. spochybňuje kvalitu marketingovej propagácie súťažných stavieb.  

 

6. V ktorej umeleckej oblasti sa udeľuje cena, ktorej názov sa vyslovuje rovnako ako názov ceny 

CE-ZA-AR?  

.......................................................................................................................................... 

7. Z ktorých slov vzniklo pomenovanie cien CE-ZA-AR, o ktorých sa píše v ukážke 1? 

      ........................................................................................................................................... 

8. Pomenujte interpunkčné znamienko v názve CE-ZA-AR.  

........................................................................................................................................... 

9. Nahraďte slovo galavečer z ukážky 1 dvojslovným spojením, ktoré má rovnaký význam.  

.............................................................................................................................................. 

10. Pomenujte všetky diakritické znamienka v nasledujúcej vete z ukážky 1. 

Lenže menej informovaná verejnosť môže byť zároveň aj zmätená. 

       ........................................................................................................................................... 

11. Podčiarknite názov jedného diela, ktoré napísal Michal Hvorecký.  

      Cudzí, Čarovný papagáj a iné gýče, Lovci & zberači, Ostrovy nepamäti, Plyš, Eskorta, Dunaj 

v Amerike, Teplomer, V mene otca, Kale topánky 

       ............................................................................................................................................ 
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12. Napíšte pravopisne správne názov kraja Slovenska, v ktorom sa nachádza ocenená stavba 

spomínaná v ukážke 1. 

...............................................................................................................................................  

 

13. Vypíšte z prvého odseku ukážky 1 sloveso v rozkazovacom spôsobe.  

....................................................................................................................................... 

14. Ako sa volá publicistický žáner typický pre internet, v ktorom jeho autori ponúkajú komentáre 

k témam, ktoré si sami vyberú?  

.................................................................................................................................... 

15. Vypíšte z ukážky 1 všetky slová, v ktorých sa vyslovuje zdvojená spoluhláska. 

       .................................................................................................................................. 

 

Ukážka 2 

Uterák s kohútom  
  

       Ak sa niekto nikdy neviezol na konskom povoze po zastrčených poľných cestách, nemá zmysel mu 

o tom rozprávať – aj tak to nepochopí. A tomu, kto sa po nich viezol, to nechcem ani pripomínať. 

     Poviem to stručne: štyridsať vierst medzi okresným mestom Gračovka a Murjinskou nemocnicou 

sme s mojím pohoničom prešli presne za dvadsaťštyri hodín. Dokonca neuveriteľne presne: 16. 

septembra 1917 o druhej sme boli pri poslednom obilnom sklade stojacom na hranici toho 

pozoruhodného mesta Gračovka a 17. septembra toho istého nezabudnuteľného roku 1917 päť minút 

po druhej som stál na udupanej, umierajúcej a septembrovým dáždikom rozmočenej tráve na dvore 

Murjinskej nemocnice. Stál som tam v takomto stave: nohy som mal stŕpnuté, a to tak, že som si hneď 

tam na dvore v duchu hmlisto listoval v učebniciach v nezmyselnom úsilí spomenúť si, či naozaj 

existuje, alebo sa mi to iba prisnilo včera v dedine Grabilovka, taká choroba, pri ktorej človeku tŕpnu 

svaly. Ako sa len, potvora, volá po latinsky? V každom svale som cítil neznesiteľnú bolesť, 

pripomínajúcu bolesť zubov. O prstoch na nohách aj škoda reči: už sa v čižmách ani nehýbali, ležali 

pokojne ako také drevené kýptiky. Priznávam sa, že v návale malomyseľnosti som potichu preklínal 

medicínu a svoju žiadosť, ktorú som pred piatimi rokmi podal rektorovi univerzity. Zhora zatiaľ cedilo 

ako cez sito. Kabát mi napučal ako špongia. Prstami pravej ruky som sa márne pokúšal chytiť rúčku 

kufra a nakoniec som si odpľul do mokrej trávy. Moje prsty nedokázali nič chytiť a znova som si, 

nabitý všemožnými vedomosťami zo zaujímavých lekárskych knižiek, spomenul na chorobu – 

paralýza. 

     „Paralysis,“ zúfalo a čertvie prečo som si v duchu povedal. 

     – Na c-cestovanie p-po tých vašich c-cestách, – pohol som stuhnutými, modrastými perami, – si t-

treba z-zvyknúť. 
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     A ktovie prečo som sa pritom zlostne zadíval na pohoniča, hoci on vlastne nemohol za to, že cesta 

je, aká je. 

     – Ech... pán doktor, – aj pohonič ledva hýbal perami pod svetlými fúzikmi, – pätnásť rokov sa po 

nich vozím, ale zvyknúť si neviem. 

     Zachvel som sa, obzrel som sa na bielu opraskanú budovu, na neobielené zrubové steny 

ošetrovateľského domčeka, na svoju budúcu rezidenciu – jednoposchodový, veľmi čistý dom so 

záhadnými truhlovitými oknami, ťažko som si vzdychol.  

     Zbohom, nadlho zbohom, zlato-červené Veľké divadlo, Moskva, výklady... ach, zbohom. 

     „Nabudúce si oblečiem kožuch,“ premýšľal som v zlostnom zúfalstve a neohybnými rukami som 

šklbal kufrom za remene, „nabudúce... hoci nabudúce už bude október... to si môžem navliecť rovno 

dva kožuchy. Ale skôr ako o mesiac nikam nepôjdem, nepôjdem do Gračovky. No len si predstavte... 

museli sme prenocovať! Prešli sme dvadsať vierst a naraz bola tma ako v hrobe... noc... museli sme 

prenocovať v Grabilovke... u učiteľa.... A dnes ráno sme vyrazili o siedmej... A ideme a ideme... 

panenka skákavá... pomalšie ako peši. Jedno koleso vletí do jamy, druhé sa zodvihne do 

vzduchu, kufor – buch na nohy... potom ťa hodí na jednu stranu, potom na druhú, potom nosom 

dopredu, potom zátylkom dozadu. A zhora cedí a cedí aj kosti tuhnú. Komu by napadlo, že 

uprostred obyčajného zamračeného nevľúdneho septembra môže človek zmrznúť v poli ako za 

tuhej zimy?! Nuž, ukazuje sa, že môže. A kým zomieraš pomalou smrťou, vidíš jedno a to isté, 

stále. Napravo hrboľaté ohlodané pole, naľavo riedky lesík a pri ňom šedivé ošumelé chalupy, 

takých päť či šesť. A zdá sa, že v nich niet ani živej duše. Mlčanie, iba mlčanie...“ 

     Kufor nakoniec povolil. Pohonič sa naň navalil bruchom a vytlačil ho rovno na mňa. Chcel som ten 

kufor udržať za remeň, ale ruka mi vypovedala poslušnosť a môj bachratý protivný spoločník 

s knižkami a všelijakými haraburdami žuchol rovno na trávu a tresol mi po nohách. 

     – Juj, prebo... – začal pohonič vystrašene, ale ja som mu to vôbec nemal za zlé – moje nohy boli už 

aj tak nepoužiteľné. 

     – Hej, je tu niekto? Hej! – zvolal pohonič a zatrepal rukami ako kohút krídlami. – Hej, priviezol 

som doktora! 

     V tej chvíli sa v tmavých sklách ošetrovateľského domca objavili tváre, prilepili sa na ne, buchli 

dvere a tu som uvidel, ako sa po tráve kolísavo približuje človek v značne otrhanom kabáte a biednych 

čižmách. Keď dobehol na dva kroky odo mňa, úctivo a náhlivo si zložil čiapku, nevedno prečo sa 

hanblivo usmial a privítal ma chrapľavým hlasom. 

 
BULGAKOV, M.: Zápisky mladého lekára. Dostupné na http://inforum.artforum.sk/knizne-
ochutnavky/knizne-ochutnavky/758343/michail-bulgakov-zapisky-mladeho-lekara, 21. januára 2014 
 
 

16. Podčiarknite v ukážke 2 vetu, ktorou sa začína retrospektívne rozprávanie. 

      ..................................................................................................................................................... 
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17. Rozhodnite, ktorá z nasledujúcich viet v ukážke 2 predstavuje/obsahuje historický prézent 

a autor ju v texte využil na oživenie rozprávania.   

A. „Nabudúce si oblečiem kožuch,“ premýšľal som v zlostnom zúfalstve. 

B. Prešli sme dvadsať vierst a naraz bola tma ako v hrobe... noc... 

C. A ideme a ideme... panenka skákavá... pomalšie ako peši.  

D. – Hej! – zvolal pohonič a zatrepal rukami ako kohút krídlami. 

 

18. Zo zvýraznenej časti ukážky 2 vypíšte dve slová, ktorými rozprávač aktívne zapája do svojho 

rozprávania aj čitateľa.   

................................................................................................................................................ 

19. Ktorý z nasledujúcich výrokov o ukážke 2 je pravdivý? 

A. Rozprávač cestoval do Murjinskej nemocnice, kde si chcel liečiť paralýzu. 

B. Konečným cieľom cesty mladého lekára bola nemocnica v Gračovke. 

C. Autor necháva rozprávať príbeh rozprávača so zjavnou rečovou chybou. 

D. Presné časové údaje majú v texte navodiť dojem autentičnosti príbehu. 

 

20. Pomenujte vetný člen, ktorý je v nasledujúcej vete vyjadrený citoslovcom. 

      Kufor – buch na nohy.  

..................................................................................................................................................... 

21. Vypíšte z ukážky 2 priamu charakteristiku lekárovho spoločníka – pohoniča. 

...................................................................................................................................................... 

22. Ku ktorému jazykovému štýlu patrí žiadosť?  

...................................................................................................................................... 

23. Pomenujte vetné sklady, ktoré sa nachádzajú vo vete A zhora cedí a cedí.  

................................................................................................................. 

24. Ktoré tvrdenie o ukážke 2 je správne? 

A. Kufor v ukážke 2 plní funkciu symbolu. 

B. Nahromadené prídavné mená vo zvýraznenej časti ukážky vytvárajú synonymické rady. 

C. Dialóg v ukážke 2 pomáha odhaliť charakter postáv. 

D. Expresívne vyjadrovanie rozprávača korešponduje so stvárnenými udalosťami v texte. 

 

25. Ktoré z nasledujúcich ustálených slovných spojení nesúvisí s príhodou zobrazenou ukážke 2? 

A. Ako si kto ustelie, tak bude spať.                                          

B. Kto chce kam, pomôžme mu tam. 

C. Čo si neurobíš sám, nemáš. 

D. Každý je strojcom svojho šťastia. 

 



 6 

DRUHÁ ČASŤ – PÍSOMNÁ  

Čas na vypracovanie: 30 minút  

Rozsah: 20 – 30 viet 

Napíšte článok do časopisu na tému Benefity výstavby diaľnic na Slovensku. 
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TRETIA ČASŤ – ÚSTNA 

 

Predneste maximálne 5-minútový argumentačný prejav, v ktorom študentom druhého ročníka 

vysvetlíte dôležitosť zodpovednej voľby budúceho povolania (v súvislosti s voľbou seminárov 

v treťom a štvrtom ročníku štúdia). 
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