
Vitajte, o malú chvíľu 
začneme...

2. 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 ANGLICKOM JAZYKU
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD., 
predsedníčka SK OAJ



1A žiaci 4., 5., 6. a 7. ročníka ZŠ, žiaci prímy a sekundy osemročných gymnázií

– žiaci, ktorí nenavštevujú bilingválny typ výučby, alebo sa neučia ani jeden 
predmet v anglickom jazyku (AJ)

– žiaci, ktorých pobyt v anglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej 
vyučovacím jazykom je AJ, netrval dlhšie ako dva mesiace

1B žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, žiaci tercie a kvarty osemročných gymnázií, žiaci 1. a 2. 
ročníka šesťročných gymnázií

– žiaci, ktorí nenavštevujú bilingválny typ výučby, alebo sa neučia ani jeden 
predmet v AJ

– žiaci, ktorých pobyt v anglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej 
vyučovacím jazykom je AJ, netrval dlhšie ako dva mesiace

1. Základné informácie



1C anglofónni žiaci - žiaci ZŠ, žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií, žiaci 1. a 2. 
ročníka šesťročných gymnázií

– žiaci, ktorí sú občanmi SR

– žiaci, ktorých jeden z rodičov je native-speaker, alebo inej národnosti s

dorozumievacím jazykom AJ

– žiaci prímy až kvarty anglických sekcií osemročných gymnázií

– žiaci 1. a 2. ročníka anglických sekcií šesťročných gymnázií

– žiaci ZŠ, ktorí navštevujú bilingválny typ výučby, alebo sa učia minimálne jeden predmet v AJ

– žiaci ZŠ, ktorí navštevujú školu s posilneným vyučovaním AJ s viac ako 6-hodinovou dotáciou 
týždenne

– žiaci, ktorých pobyt v anglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím 
jazykom bol AJ, trval dlhšie ako dva mesiace a prebiehal v rámci rokov od 2010/2011 (vrátane) 
doteraz. Netýka sa to obdobia pred školským rokom 2010/2011

1. Základné informácie



1. Základné informácie
2A žiaci 1. a 2. ročníka gymnázií, žiaci kvinty a sexty osemročných gymnázií, žiaci 3. a 4. 
ročníka šesťročných gymnázií, žiaci 1. a 2. ročníka obchodných a hotelových akadémií, 
žiaci stredných škôl hotelového a obchodného zamerania s maturitou a s dotáciou AJ 
vyššou ako tri hodiny týždenne.

– žiaci, ktorí nenavštevujú bilingválny typ výučby, alebo sa neučia ani jeden predmet v AJ

– žiaci, ktorých pobyt v anglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím 
jazykom je AJ, netrval dlhšie ako dva mesiace

2B žiaci 3. a 4. ročníka gymnázií, žiaci septimy a oktávy osemročných gymnázií, žiaci 5. a 
6. ročníka šesťročných gymnázií, žiaci 3. a 4. ročníka obchodných a hotelových 
akadémií, žiaci stredných škôl hotelového a obchodného zamerania s maturitou a s 
dotáciou AJ vyššou ako tri hodiny týždenne.

– žiaci, ktorí nenavštevujú bilingválny typ výučby, alebo sa neučia ani jeden predmet v AJ

– žiaci, ktorých pobyt v anglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím 
jazykom je AJ, netrval dlhšie ako dva mesiace



2C1 žiaci všetkých typov SŠ bez vekového určenia a príslušných ročníkov osemročných 
a šesťročných gymnázií

– žiaci kvinty až oktávy anglických sekcií osemročných gymnázií

– žiaci 3. až 6. ročníka anglických sekcií šesťročných gymnázií

– žiaci, ktorí navštevujú bilingválny typ výučby, alebo sa učia minimálne jeden predmet v AJ

– žiaci, ktorí navštevujú školu s posilneným vyučovaním AJ s viac ako 6-hodinovou dotáciou týždenne

2C2 anglofónni žiaci - žiaci všetkých typov SŠ bez vekového určenia a príslušných 
ročníkov osemročných a šesťročných gymnázií

– žiaci, ktorí sú občanmi SR

– žiaci, ktorých jeden z rodičov je native-speaker, alebo inej národnosti s dorozumievacím jazykom AJ

– žiaci, ktorých pobyt v anglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím 
jazykom bol AJ, trval dlhšie ako dva mesiace a a prebiehal v rámci rokov od 2010/2011 (vrátane) 
doteraz. Netýka sa to obdobia pred školským rokom 2010/2011

1. Základné informácie



1. Základné informácie

2D žiaci stredných odborných škôl a obchodných a hotelových akadémií, žiaci 
stredných škôl hotelového zamerania a obchodného zamerania s maturitou a s 3-
hodinovou týždennou dotáciou, bez vekového určenia

– žiaci, ktorí nenavštevujú bilingválny typ výučby, alebo sa neučia ani jeden 
predmet v AJ

– žiaci, ktorí nenavštevujú školu s posilneným vyučovaním AJ s viac ako 6-
hodinovou dotáciou týždenne

– žiaci, ktorých pobyt v po anglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine,  

v ktorej vyučovacím jazykom je AJ, netrval dlhšie ako dva mesiace



Recepcia:
• počúvanie s porozumením - 5 bodov
• čítanie s porozumením - 10 bodov
Čas testovania - 15 minút

Používanie jazyka: 
• slovná zásoba - 10 bodov
• gramatika - 15 bodov
Čas testovania - 15 (max. 20) minút
Hodnotenie: max. 40 bodov
Celkový čas testovania - max. 35 minút

2. Písomný test



Cieľom ústnej časti vo forme dvoch úloh (monológu a dialógu) je preveriť schopnosť vyjadriť 
svoje myšlienky, názory a reagovať na podnety partnera komunikácie (interlokútora).

• Ústny prejav - produkcia (picture input) - 15 bodov

• Ústny prejav - interakcia (roleplay/simulation) - 15 bodov

Žiak má nárok na 2-minútovú prípravu, jeho odpoveď trvá približne 5 minút.

Kritériá hodnotenia

• Splnenie zadania – 3 body

• Interakcia a plynulosť vyjadrovania - 4 body

• Jazyková úroveň (gramatika a syntax) - 4 body

• Rozsah a správnosť použitej slovnej zásoby - 4 body

• Hodnotenie: 30 bodov (2-krát po 15 bodov)

3. Ústna časť



4. Časté problémy

• Nedodržiavanie pokynov

– Deadline – konečný termín, posledný termín, uzávierka 

– Ústna časť

• Nahrávky



DISKUSIA



OLYMPIÁDA
V RUSKOM JAZYKU
PhDr. Ekaterina Borisova, PhD., 
predsedníčka KK ORJ pre Bratislavský kraj; autorka úloh



1. Základné informácie o olympiáde



1. Základné informácie o olympiáde

Podmienkou postupu do vyššieho kola je absolvovanie 
umiestnenie sa na 1. mieste. 
V prípade odôvodnenej neúčasti víťaza (závažné zdravotné alebo rodinné 
dôvody) postupuje do vyššieho kola náhradník – súťažiaci, ktorý sa umiestnil 
na 2. mieste v príslušnej kategórii. Nahradenie súťažiaceho je možné 
uskutočniť najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania príslušného 
kola súťaže po dohovore s organizátorom. 



1. Základné informácie o olympiáde

V rámci jednotlivých kôl ORJ musia byť 
udelené všetky miesta. 
O ďalšom postupe súťažiaceho do vyššieho 
kola rozhoduje jeho úspešnosť  
(úspešnosť v školskom kole minimálne 
50%).



2. Školské kolo – prihlasovanie žiakov

• v kompetencii školy 

• budú prebiehať štandardným spôsobom 

• školy zostavujú vlastný test

• do 21. 01. 2022 



• predseda predmetovej školskej komisie zašle výsledkové listiny 
školského kola elektronickou poštou najneskôr do 3 pracovných 
dní po termíne súťaže predsedovi príslušnej krajskej komisie a 
príslušnému OÚ.

• vyhodnotenie je potrebné zaslať elektronickou poštou 
príslušnému predsedovi krajskej komisie ORJ do 7 dní po termíne 
súťaže

2. Školské kolo – hodnotenie



Všetky náležitosti týkajúce sa zasielania 
prihlášok a pozývania do krajského kola 
určí dokument 
„Prihlasovanie žiakov na predmetové 
olympiády a postupové súťaže“. 

3. Krajské kolo – prihlasovanie žiakov



• cez modul súťaží v EduPage

• elektronicky sa bude prihlasovať bez 
ohľadu na spôsob realizácie

• pri prihlasovaní bude žiakovi 
vygenerovaný kód, ktorý na súťaž 
použije jedine v prípade online formy 
súťaže

• pri prezenčnej forme kód na súťaž 
potrebovať nebude

3. Krajské kolo – prihlasovanie žiakov



Súčasťou elektronickej prihlášky bude aj 
informovaný súhlas rodiča/zákonného 
zástupcu žiaka (do 16. roku veku žiaka), 
alebo súhlas žiaka (nad 16. rok veku žiaka) 
so spracovaním osobných údajov dotknutej 
osoby a zhotovovaním obrazových a 
zvukových záznamov.

3. Krajské kolo – prihlasovanie žiakov



Postupujú žiaci základných, stredných škôl a príslušných ročníkov 
osemročných gymnázií, ktorí sa:
• v školskom kole ORJ umiestnili na 1. mieste v každej kategórii a  
• dosiahli  úspešnosť minimálne 50%.

3. Krajské kolo – priebeh



• vyhodnotenie – elektronickou poštou predsedovi COK ORJ, 
organizácii IUVENTA a príslušnému OÚ, resp. poverenému 
CVČ do 7 dní po krajskom kole

• Žiaci, ktorí sa v krajskom kole umiestnili 

na 1. mieste v každej kategórii a dosiahli úspešnosť 
minimálne 50 % , postupujú 

do celoštátneho kola.

3. Krajské kolo – hodnotenie



4. Celoštátne kolo – prihlasovanie žiakov

Na celoštátne kolo súťaže sa bude prihlásenie realizovať 
priamo z výsledkovej listiny 



• v celoštátnom kole nemôže súťažiť žiak, 
ktorý sa nezúčastnil krajského kola

• v prípade, že niektorá z kategórií bude v 
celoštátnom kole obsadená menej ako 
štyrmi riadne prihlásenými súťažiacimi, 
o jej doplnení rozhodne predseda COK 
ORJ (v jednej kategórii maximálne dvaja 
súťažiaci z tej istej školy)

4. Celoštátne kolo – priebeh



• CK ORJ pre žiakov všetkých kategórií zabezpečuje 
po odbornej stránke COK ORJ. Organizačne zabezpečuje 
CK ORJ organizácia IUVENTA

• IUVENTA zverejní výsledkové listiny celoštátneho kola na 
internetovej stránke www.olympiady.sk 

• спонсоры - Посольство РФ и Русский дом

4. Celoštátne kolo – hodnotenie



5. Príklady z praxe 
Zaradenie do kategórií
v špecifických 
prípadoch



6. Typy úloh
Písomná časť. 

Test z kulturológie



6. Typy úloh
Písomná časť. 

Test z kulturológie



6. Typy úloh
Písomná časť. 

Test z kulturológie



6. Typy úloh
Písomná časť. 

Test z kulturológie



6. Typy úloh
Ústna časť. 
Beseda súťažiacich
s odbornou porotou. 
Kulturológia



6. Typy úloh
Ústna časť. 
Beseda súťažiacich
s odbornou porotou. 
Kulturológia



6. Typy úloh
Ústna časť. 
Rozprávanie na základe 
vizuálneho podnetu



6. Typy úloh
Ústna časť. 
Rozprávanie na základe 
vizuálneho podnetu



Международная  олимпиада уже несколько 

лет доступна всем обучающихся русскому,  

Москва оценивает участников на основе прохождения 

онлайн-тестов и выполнения заданий. 

• Kristina Trenčianska – 1.miesto

• Tamara Matrková – 3.miesto 

10. Medzinárodné výstupy ORJ



Zariadenie žiakov do jednotlivých kategórií !!!!!

Умение вести беседу, диалог - мало 
активное. 

Чувствуется повторение механически 
заученного. 

11. Na čo sa zamerať, na čo 

dávať pozor



• Скромный уровень в А1
• В категории В3 часто проблемы, нужно соблюдать правила!
• Дистанционная форма:

-показала невозможность проведения некоторых заданий

- есть подозрения некорректного подхода 

- нет постоянной связи с участниками

- неудобно, что баллы за понимание и чтение записываются в таблице 
Эдупейдж вместе. 

12. Dôležité 



• Организационный комитет ОРЯ продолжает придерживаться 
культуроведческого принципа составления заданий

• Благодарность профессору Эве Колларовой и Ассоциации русистов 
Словакии за всестороннюю поддержку олимпиады и за проведение 
наших методических руссистических  мероприятий, “Братиславских 
встреч”, выпуск журнала и так далее.  

• На подготовку учащихся влияет личность учителя! 

• Большой привет от председателя всесловацкого тура олимпиады по 
русскому языку госпожи Марии Матушковой !

12. Dôležité 



«Незачем учиться говорить, 

если нечего сказать»  (Шарль Ласер)

«Россия такая страна, которая осознает себя через культуру» 
(Иосиф Бродский)



DISKUSIA



ONLINE
2. 12. 2021

ĎAKUJEME 
ZA POZORNOSŤ


