
Vitajte, o malú chvíľu začneme...

8. 12. 2021



2. december 2021

9. december 2021

15:00 – 15:15  Na úvod: ONLINE prihlasovanie  (IUVENTA) 
15:15 – 15:45  OAJ (Jana Bérešová)
15:45 – 16:15  Prestávka
16:15 – 16:45  ORJ (Ekaterina Borisova)

15:00 – 15:15  Na úvod: ONLINE prihlasovanie (IUVENTA) 
15:15 – 15:45  ONJ (Helena Hanuljaková)
15:45 – 16:15  OSJL (Alžbeta Palacková)

PROGRAM

8. december 2021

15:00 – 15:15  Na úvod: ONLINE prihlasovanie (IUVENTA) 
15:15 – 15:45  OŠJ (Peter Gschweng)
15:45 – 16:15  OFL (Jana Bírová)



NA ÚVOD: 
ONLINE PRIHLASOVANIE
Mgr. Katarína Filipová
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 



• Elektronicky sa bude prihlasovať v tomto šk. roku od okresného kola.

• Prihlasovať bude učiteľ daného predmetu cez modul súťaží v EduPage.

• Elektronicky sa bude prihlasovať na každú POPS (OK, KK a CK) bez ohľadu 

naspôsob realizácie: prezenčne, online, dištančne, resp. kombinovane.

• Pri prihlasovaní bude žiakovi vygenerovaný kód, ktorý na súťaž použije

jedine v prípade online formy súťaže. 

1. Základné informácie



• Prostredníctvom platformy EduPage
(všetky školy), cez modul „Súťaže“.

• Školy, ktoré nepoužívajú EduPage, získajú 
zadarmo základnú verziu EduPage s 
modulom súťaží.

2. Spôsob prihlasovania



• Nebudú potrebné papierové prihlášky.
• Všetky potrebné údaje o žiakoch prihlásených na dané kolo a 

súťaž získa organizátor OK, KK a CK z administračného systému 
EduPage vo forme excel tabuľky. 

• Výsledková listina (VL) – zverejnené v EduPage.
• Možnosť priameho prihlásenia z VL do vyššieho kola.
• V budúcnosti bude možné takto prihlásiť a vytvoriť VL aj pre 

školské kolá súťaží (a informovať rodičov o výsledkoch žiakov).

3. Prínos online prihlasovania 



• Súčasťou elektronickej prihlášky bude aj informovaný súhlas, ktorý udelí 
rodič/žiak prostredníctvom svojho konta v EduPage, rodič/ žiak ho udelí 
iba raz. 

• V prípade, že súhlas udelený nebude, žiak bude môcť súťaž absolvovať 
(online), no v systéme bude evidovaný iba pod iniciálami a kódom.

• V školách, ktoré nepoužívajú EduPage – rodič vytlačí dokument s 
informovaným súhlasom, podpíše a škola nahrá sken dokumentu s 
podpisom do systému.

4. Súhlas dotknutej osoby



DISKUSIA



OLYMPIÁDA
V ŠPANIELSKOM JAZYKU
PaedDr. Peter Gschweng
predseda COK OŠJ



• Súťaž je určená len pre účastníkov, pre ktorých je španielčina cudzím, nie 
materinským jazykom (1 z rodičov je nativo) 

KATEGÓRIE

• kat. A – žiaci, ktorí sa učia španielsky jazyk prvý a druhý rok

• kat. B – žiaci, ktorí sa učia španielsky jazyk tretí rok

• kat. C – žiaci, ktorí sa učia španielsky jazyk štvrtý rok (a piaty rok v prípade 5-ročných študijných 
odborov na SOŠ)

• kat. D – žiaci bilingválnych sekcií gymnázií v SR a hispanofónni žiaci (+ žiaci 6-ročných gymnázií, ktorí sa 
učia 5. a 6. rok španielčinu, + žiaci, ktorí absolvovali časť štúdia na bilingválnej sekcii)

• HISPANOFÓNNY ŽIAK = zúčastnil sa pobytu v španielsky hovoriacej krajine a pobyt trval dlhšie ako tri 
mesiace a maximálne 2 roky 

Základné informácie



OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ

• zúčastňujú sa súťaže až od 5. ročníka (kvinty) vzhľadom na charakter súťaže

• ak sa začnú učiť španielsky jazyk od kvinty:

1. kat. A – žiaci, ktorí sa učia španielsky jazyk prvý a druhý rok (kvinta, sexta)

2. kat. B – žiaci, ktorí sa učia španielsky jazyk tretí rok (septima)

3. kat. C – žiaci, ktorí sa učia španielsky jazyk štvrtý rok (oktáva)

• ak sa začnú učiť španielsky jazyk pred kvintou, zaraďovanie je nasledujúce:

Základné informácie



Osemročné gymnázia



• súťaže sa môžu zúčastniť aj samoukovia (nemajú vyučovací predmet španielsky jazyk na škole) 
– musia prejsť školským kolom (vzájomná dohoda medzi riaditeľmi škôl, príp. riaditeľom a 
predsedom krajského kola)

• špecifické prípady zaraďovania žiakov musia byť prediskutované s predsedom krajského, 
organizátorom a predsedom celoštátneho škola a odsúhlasené celoštátnou odbornou 
komisiou OŠJ (predseda COK + predseda KK)

• OŠJ je postupová súťaž:

1. školské kolo – 1. a 2. miesto postupuje na krajské kolo (+ min. 50% úspešnosť)

2. krajské kolo – 1. miesto postupuje na celoštátne kolo (+ min. 50% úspešnosť)

3. celoštátne kolo – koná sa v Bratislave (2 dni)

V prípade odôvodnenej neúčasti postupujúcich (náhle ochorenie alebo iná vážna           
rodinná udalosť) postupuje do celoštátneho kola 2. v poradí v krajskom kole. 

Základné informácie



31. ROČNÍK, ŠKOLSKÝ ROK 2021/22

KK – ONLINE, CK – PREZENČNE (?)



• súťaž pre talentovaných žiakov, ktorých vedomosti sú nad rámec školského vzdelávacieho 
programu

• súťaž pozostáva z 2 častí (spolu 100 bodov): 

1. PÍSOMNÁ ČASŤ

• trvanie: 60 minút

• hodnotenie: max. 60 bodov

a) počúvanie s porozumením (Comprensión auditiva, max. 10 b)

b) čítanie s porozumením (Comprensión lectora, max. 10 b)

c) slovná zásoba (Vocabulario, max. 10 b)

d) gramatika (Gramática, max. 10 b)

e) písomný prejav (Producción escrita, max. 20 b)

OBSAHOVÁ ČASŤ SÚŤAŽE



2. ÚSTNA ČASŤ

• trvanie: 10 minút / 1 súťažiaci

• hodnotenie: max. 40 bodov

a) vizuálny podnet – monológ (Descripción de imagen, max. 20 b)

b) situačný dialóg (Juego de roles, max. 20 b)

• témy, rozsah a náročnosť zodpovedajú príslušnej kategórii

• ťažisková gramatika pre autorov úloh

• súčasťou písomného testu sú rôzne texty a formy úloh, ktoré hodnotia rôzne jazykové 
kompetencie

• ústna časť hodnotí spontánny prejav súťažiaceho a jeho komunikačnú spôsobilosť (vyjadriť 
myšlienky, názory, reagovať...)

• MOP – systém hodnotenia

OBSAHOVÁ ČASŤ SÚŤAŽE



OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

ZÁŠTITA VEĽVYSLANECTVA ŠPANIELSKEHO KRÁĽOVSTVA, JAZYKOVEJ ŠKOLY V 
BRATISLAVE, SLAUŠ A CERVANTESTOVHO INŠTITÚTU

PODPORA ZO STRANY SÚKROMNÝCH FIRIEM



OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU



DISKUSIA



OLYMPIÁDA
VO FRANCÚZSKOM JAZYKU
doc. Mgr.  Jana Bírová, PhD.,
predsedníčka COK OFJ







Termíny pre kolá v šk. r. 2021/2022

Školské kolo: do 22.12.2021
Zápis do krajského kola cez Edupage po 15.1.2022

Krajské kolo: 15. 2.2022 (online formou, bez ústnej časti)
Zápis do COK OFJ kola cez Edupage po 15.3.2022

Celoštátne kolo:31.3. – 1.4. 2022

Medzinárodné kolo: (organizátor - Crefeco OIF) – jeseň-zima 2022



Typológia a formát úloh

https://www.iuventa.sk/olympiady/ziak/ol
ympiada-vo-francuzskom-jazyku/sutazne-
ulohy-a-riesenia/

https://www.iuventa.sk/olympiady/ziak/olympiada-vo-francuzskom-jazyku/sutazne-ulohy-a-riesenia/












https://www.iuventa.sk/wp-

content/uploads/2021/11/MOP-
OFJ_21_22.pdf

Mini zmeny  v zatrieďovaní úrovní a 
študentov

https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2021/11/MOP-OFJ_21_22.pdf








Záštita v minulých rokoch



bla







• doc. Mgr. Jana Bírová, PhD., predsedníčka COK OFJ
PhDr. Daniela Gondová, podpredsedníčka COK OFJ
Mgr. Alexandra Pačutová, tajomníčka COK OFJ

• Mgr. Zuzana Janíková, predsedníčka KK OFJ pre Bratislavský kraj
• Mgr. Martina Vranikovičová, predsedníčka KK OFJ pre Trnavský kraj
• Mgr. Katarína Kvasnicová, predsedníčka KK OFJ pre Trenčiansky kraj
• PaedDr. PhDr. Andrea Páleníková, predsedníčka KK OFJ pre Nitriansky kraj
• PaedDr. Andrea Cepláková, predseda KK OFJ pre Banskobystrický kraj
• Mgr. Jarmila Pospěchová, predsedníčka KK OFJ pre Žilinský kraj
• Mgr. Daniela Taročková, predsedníčka KK OFJ pre Prešovský kraj
• PhDr. Mária Paľová, PhD., predsedníčka KK OFJ pre Košický kraj

Predsedovia krajských kôl / Tvorcovia úloh
Porota

















Partneri a záštity













Medzinárodná olympiáda vo 
francúzskom jazyku







DISKUSIA



ONLINE
8. 12. 2021

ĎAKUJEME 
ZA POZORNOSŤ


