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CELOSLOVENSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO 
JAZYKA A LITERATÚRY 

 
 

 
PRVÁ ČASŤ – PÍSOMNÁ 

(kategória A) 
 

                                  

 
Ukážka č. 1  

Na čo myslí Peter Pišťanek 

 

Kým čakám na novinárku v kaviarni, nechtiac odpočujem, ako sa traja mladí 

manažéri/manageri v oblekoch triumfujú/tromfujú , kto z nich má menej času, menej spí 

a viac pracuje. Vyhrá ten z nich, ktorý nielenže/nielen že nejedáva a nespáva, ale namiesto 

spánku chodí hrávať squash. No toto už hádam ani nieje/nie je v móde! 

Veľmi nerád poskytujem rozhovory na mikrofón, radšej v písomnej forme. Chcem byť 

presnejší, ako to dokážem v hovorenej reči, a navyše túžim byť aspoň trochu vtipný. 

V bezprostrednom styku s cudzími som suchár. Na bonmot potrebujem zopár hodín 

sústredeného premýšľania. 

Logika reči je úplne iná ako logika písaného textu. Dobrý rozhovor nemôže byť 

záznamom toho, čo sa povedalo. To, že si novinár a jeho obeť rozumejú, je dané aj gestami, 

prostredím, celkovou atmosférou. To, čo si povedia na nahrávací prístroj, je len odleskom 

toho, čo vyjadrili naozaj. Medzi prepísaním záznamu a zverejnením rozhovoru sa to všetko 

musí naliať späť do zmysluplných slov. Aby sa zachoval autentický zmysel. 

Na ochutnávke vín vo mne ktosi spozná autora Rivers of Babylon a stále sa so mnou 

chce rozprávať o mojich knihách. Ja nechcem, som tam s  kolegami z firmy, prišli sme kvôli 

vínu. Prečo by mala spisovateľa stále zaujímať literatúra? Murár sa tiež nechce celý čas 

baviť o kelni, žufane, malte a miešačke. Som až trochu nezdvorilý. 

                                                                                  Pravda 

 

 

 

 

 

 



Ukážka č. 2 

Slečna Lenka úspešne ukončila stredoškolské štúdium. Prišiel čas hľadať si vhodné 

zamestnanie. Zaujala ju ponuka voľných pracovných miest v dennej tlači. Poradila sa 

s rodičmi a rozhodla sa zatelefonovať do jednej z firiem a získať viac informácií o ponúkanej 

práci. Dohodla si termín stretnutia a pripravila potrebné doklady a písomnosti (1, 2). 

Stretnutie prebehlo v príjemnej atmosfére, Lenke sa ponúkaná práca páčila a firma si 

z niekoľkých ............................ vybrala práve ju. So zástupcami vedenia firmy slečna Lenka 

dohodla podrobnosti ohľadne pracovného času, pracovnej náplne a platu. Pri nástupe do 

zamestnania ešte vyplnila a podpísala potrebné písomnosti. (3) 

 
 
Úlohy 

 

1. Podčiarknite vo zvýraznených dvojiciach slov  1. odseku ukážky č. 1 vždy to slovo, 

resp. podobu slova, ktorá patrí do kontextu danej ukážky.  

 
2. Ku ktorej profesii sa Peter Pišťanek v ukážke č. 1 priznáva? 

A. murár  

B. degustátor vín 

C. spisovateľ   

D. novinár 

 

3. Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z ukážky č. 1? 

A. Peter Pišťanek nikdy neposkytuje rozhovor naživo. 

B. Peter Pišťanek poskytuje rozhovor iba v súkromí. 

C. Peter Pišťanek poskytuje rozhovor iba novinárkam. 

D. Peter Pišťanek v rozhovore pre médiá nerád improvizuje. 

 

4. Z ukážky č. 1 vyplýva, že Petrovi Pišťankovi 

A. vôbec nezáleží na tom, čo si o ňom ľudia myslia. 

B. veľmi záleží na mienke ľudí – obetuje im aj súkromie. 

C. záleží na mienke ľudí – ale má svoje hranice. 

D. záleží viac na mienke médií ako obyčajných ľudí. 

 

5. Peter Pišťanek v ukážke č. 1 tvrdí, že nerád hovorí na mikrofón, lebo 



A. vyslovené slová sú zneužiteľné a nedajú sa vziať späť. 

B. jeho slová novinári často prepisujú nepravdivo. 

C. pri prepise sa nikdy nezachová autenticita povedaného. 

D. mikrofón nedokáže zachytiť to, aký je v reálnom živote. 

 

6. Podľa Petra Pišťanka v ukážke č. 1 je dobrý rozhovor 

A. doslovným prepisom toho, čo sa povedalo. 

B. iba odleskom toho, čo sa povedalo. 

C. úpravou prepisu toho, čo sa povedalo.  

D. aj zachytením atmosféry počas rozhovoru.  

 

7. Z ukážky č. 1 vyplýva, že Peter Pišťanek považuje novinárov za 

A. priateľov. 

B. nutné zlo.  

C. nepriateľov. 

D. partnerov. 

 

8. Vypíšte z ukážky č. 1 prvé slovo vety, ktorá môže slúžiť ako podporný argument pre 

vaše riešenie úlohy č. 7. 

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

9. Ku ktorej skupine publicistických útvarov/žánrov patrí rozhovor s ľuďmi?  

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

10. Napíšte cudzí výraz pomenúvajúci publicistický rozhovor.  

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

11. Ako sa nazýva úvodná, širšie vysádzaná časť novinového článku? 

A.  klišé 

B.  perex 

C.  tiráž 

D.  úvodník 

12. V ktorej starovekej orientálnej literatúre sa môžeme dočítať o meste Babylon?  

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

 

 

 



13. Slovným spojením „veľkomestský babylon“ sa dnes označuje 

A. mesto s neprehľadnou spleťou ulíc.  

B. veľké mesto so starobylou kultúrou. 

C. mesto s kresťanskou väčšinou. 

D. veľké mesto s množstvom chrámov. 

 

14. Na prázdne miesto v ukážke č. 2 doplňte vhodné slovo.  Dopĺňajte len jedno slovo 

a nie slovné spojenie. 

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

15. Napíšte, na ktorý slohový útvar/žáner v novinách (ukážka č. 2) Lenka reagovala. 

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

16.  Ktoré slohové útvary musela v ukážke č. 2 Lenka firme poskytnúť? Slohové útvary 

sú označené číslami 1 – 3.  

……………………………………………………………………………………………. 

 
17. Ku ktorému jazykovému štýlu patria slohové útvary/žánre, ktoré slečna Lenka 

z ukážky č. 2  poskytla svojmu budúcemu zamestnávateľovi?  

……………………………………………………………………………………………… 

18. Ktorý typ jazykovej komunikácie prebiehal medzi slečnu Lenkou a personalistom? 

A. priama, verbálna, oficiálna, asertívna  

B. nepriama, verbálna, bežná, devalvujúca 

C. priama, neverbálna, oficiálna, dialogická 

D. nepriama, neverbálna,, bežná, monologická 

 

19. V každej z možností a) – c) podčiarknite tú vrstvu slov, ku ktorej patrí podstatné 

meno písomnosť.  

a) centrum/jadro – periférna časť      
b) spisovné – nespisovné       
c) štylisticky príznakové – štylisticky nepríznakové 

 

20. Nobelovu cenu za literatúru získal/a v roku 2009 

A. anglická spisovateľka Joanne Rowlingová.  

B. izraelský spisovateľ Amoz Os. 

C. japonský spisovateľ Haruki Nurakami. 

D. nemecká spisovateľka Herta Müllerová.  



 

 

 

 

 
DRUHÁ ČASŤ – PÍSOMNÁ 

Transformácia textu – čas: 30 minút 

 

Pretransformujte  ukážku č. 2 na rozhovor medzi novinárkou a Lenkou Tichou, ktorej sa 

podarilo získať zaujímavé zamestnanie. Rozhovor je uverejnený v časopise Kariéra. Položte 

Lenke 4 zaujímavé otázky. 



 

 

 

TRETIA ČASŤ – ÚSTNA 

 

Pripravte si  a predneste diskusný príspevok na tému Je Kódex novinárskej etiky iba 

popísaným papierom?  

S Kódexom novinárskej etikety sa môžete zoznámiť na internete.  

Využitie argumentácie za i proti.                          

Na prezentovanie pripravených informácií máte 5 minút.  

 

 


