
USMERNENIE K REALIZÁCII KRAJSKÝCH KÔL 
32. ročník Olympiády v nemeckom jazyku 

Kategórie 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2D, 2C 
školský rok 2021/2022 

 
Celoštátna odborná komisia Olympiády v nemeckom jazyku (ďalej „ONJ”) a IUVENTA ─ Slovenský 
inštitút mládeže reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia 
k realizácii krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku určeného pre školy, regionálne úrady 
školskej správy v sídle kraja a poverené centrá voľného času. 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 ONJ, ktorý 
je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 
23/2017 o súťažiach. 

 

1) Termín súťažného kola: streda 16. 2. 2022. 
 

2) Obsah súťaže: V školskom roku 2021/2022 krajské kolá ONJ budú obsahovať písomnú a ústnu 
časť. Súčasťou testu bude aj počúvanie s porozumením. Pre piatich súťažiacich v každej 
kategórii v rámci krajského kola, ktorí v písomnej časti získajú najvyšší počet bodov, sa bude 
konať aj druhá – ústna časť súťaže. 

 

3) Forma súťaže: online 

 na www.onlineolympiady.sk – písomná časť (test)  

 prostredníctvom vhodnej platformy na videokonferenciu – ústna časť 
 

4) Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným 
pripojením na internet, funkčné slúchadlá resp. reproduktory pre vypočutie zvukovej 
nahrávky a funkčnú kameru s mikrofónom, prípadne písacie potreby a papiere pre účasť 
v ústnej časti súťaže.  

S účastníkmi ústnej časti budú krajské odborné komisie komunikovať prostredníctvom emailu 
súťažiaceho uvedeného v online registrácii. Pri registrácii na vyššie kolá je NUTNÉ zabezpečiť 
súhlas rodiča alebo žiaka (od 16. roku veku) so spracovaním osobných údajov – bez tohto 
súhlasu osobné údaje registrovaného žiaka (mail, telefón) nie sú pre organizátora prístupné 
a nebude teda možné žiaka kontaktovať! 

Organizátor nezodpovedá za prípadné technické chyby a výpadky internetového pripojenia. 

 
5) Na krajskom kole sa zúčastňujú žiaci, ktorí sa v okresnom kole umiestnili na 1. a 2. mieste v 

kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B, 2D a víťazi školských kôl v kategóriách 1C a 2C (tzn. max. jeden 
žiak za kategóriu a školu), ktorí budú vopred zaregistrovaní. 
 
 Škola registruje žiaka: 
priamo z výsledkovej listiny okresného kola (platí pre kategórie 1A, 1B, 2A, 2B, 2D) a 
školského kola (platí pre kategórie 1C, 2C). Návod k registrácii žiakov cez výsledkovú listinu. 
Žiakovi bude vygenerovaný NOVÝ prístupový kód potrebný pre zapojenie sa do súťaže. 
Súťažný kód môžete poslať žiakovi cez Edupage. 
Registrácia je spustená a bude sprístupnená do 11. 2. 2022. 

http://www.onlineolympiady.sk/
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u1507


 
6) Priebeh olympiády: Samotná súťaž bude prebiehať na stránke www.onlineolympiady.sk, kde 

žiak zadá prístupový kód a sprístupní sa mu test. Test môže začať riešiť v čase 9:00 – 9:20. Čas 
na vypracovanie testu bude maximálne 40 minút. To znamená, že posledné možné 
odovzdanie odpovedí je o 10:00. 

 

7) Vyhodnotenie online testu bude automatické. V prípade dosiahnutia rovnakého počtu bodov 
u viacerých súťažiacich o poradí a postupe do ústnej časti rozhoduje kratší čas vypracovania 
testu. 

 
8) Výsledky online testu budú sprístupnené jednotlivým krajským odborným komisiám, ktoré na 

základe poradia žiakov informujú emailom prvých piatich súťažiacich, ktorí dosiahnu najvyšší 
počet bodov v písomnej časti o ich postupe do ústnej časti. V rámci tohto emailu dostanú 
súťažiaci prístupové údaje do videokonferencie. 

 

Výsledky testovej časti budú po skončení súťaže sprístupnené aj školám v platforme EduPage. 
 

9) Druhá – ústna časť súťaže sa začne podľa pokynov krajskej odbornej komisie, ktorá ich zašle 
na e-mailové adresy v dostatočnom časovom predstihu pred samotným konaním ústnej časti. 
Do ústnej časti postupujú žiaci na základe výsledkov z písomnej časti – prví piati). Súťažiaci sa 
po prijatí prístupových údajov pripojí do videokonferencie. Tá bude vytvorená s použitím tzv. 
waiting room, virtuálnej miestnosti, v ktorej budú súťažiaci čakať, kým ich komisia pripojí do 
videokonferencie.  

Po pripojení k odbornej komisii absolvuje súťažiaci ústnu časť obvyklým spôsobom.  

Súťažiaci má nárok na 2 minútovú prípravu na tému/y, ktorú určila odborná komisia a dve 
minúty na prípravu k opisu obrazového materiálu. 

Jeho odpoveď oboch častí trvá max. 10  minút.  

Po skončení jeho vystúpenia komisia pripojí do videokonferencie ďalšieho súťažiaceho na 
prípravu. Po odsúťažení každý súťažiaci zostáva v online konferencii a vypočuje si odpovede 
nasledujúcich súťažiacich.  

Odborná komisia sa môže pri vysokom počte súťažiacich v kategórii dohodnúť na organizácii 
ústnej časti takto: 

1. možnosť: Porota môže skúšať jedného súťažiaceho obe časti naraz.  Zároveň sa členovia 

odbornej komisie dohodnú, či prvý súťažiaci musí čakať do ukončenia odpovede posledného 

súťažiaceho. 

2. možnosť: Porota môže skúšať najprv opis obrázka, po odpovediach všetkých súťažiacich tejto 

časti urobiť krátku prestávku a po prestávke pokračovať voľným rozhovorom na dané témy.  

Aj pri tejto online forme súťaže treba dbať na psycho-hygienické zásady súťažiacich a členov 
odbornej poroty.  
 

10) Vyhodnotenie ústnej časti súťaže a celkové vyhodnotenie. Výkony súťažiacich v ústnej časti 
ohodnotí odborná komisia štandardným spôsobom uvedeným v Organizačnom poriadku ONJ 
a Metodicko-organizačných pokynoch. Celkový maximálny bodový zisk súťažiaceho, ktorý 
absolvoval obe časti súťaže, je 100 bodov; výsledné skóre stanoví poradie na prvých troch 

http://www.onlineolympiady.sk/


miestach v každej kategórii, pričom víťaz krajského kola postupuje do celoštátneho kola. 
Súťažiaci na druhom mieste je jeho náhradníkom.  
 

11) Oficiálne výsledkové listiny budú po skončení súťaže spracované krajskými odbornými 
komisiami ONJ a zverejnené v EduPage, v časti výsledkové listiny. 

 

12) Prihlasovanie do celoštátneho kola ONJ sa týka víťazov krajských kôl kategórie 1A, 1B, 1C, 
2A, 2B, 2C, 2D, ktorých musí školský koordinátor (učiteľ) priamo z VL v EduPage prihlásiť 
elektronicky do celoštátneho kola. Následne IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže bude 
kontaktovať postupujúcich a  oznámi im akou formou sa bude konať celoštátne kolo. 

 

13) Úlohy na precvičovanie z minulých školských rokov nájdete na web stránke ONJ v časti Archív 
v jednotlivých ročníkoch: úlohy a riešenia  

Prepojenie na stránku Olympiády v nemeckom jazyku  
https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-v-nemeckom-jazyku/ 
 

Usmernenie aktualizované ku dňu 7. 2. 2022  
 
V čase pred aj po konaní súťaže kvôli možným zmenám, prípadne dodatočným informáciám v 
realizácii jednotlivých kôl POPS, sledujte našu web stránku www.olympiady.sk, kde budú tieto 
informácie v USMERNENÍ vždy aktualizované.  
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