
USMERNENIE K REALIZÁCII KRAJSKÝCH KÔL  

51. ročník Olympiády v ruskom jazyku 

školský rok 2021/2022 

 

Celoštátna odborná komisia Olympiády v ruskom jazyku (ďalej „COK ORJ”) a IUVENTA ─ 

Slovenský inštitút mládeže reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia 

vypracovaním Usmernenia k realizácii krajských kôl Olympiády v ruskom jazyku určeného pre 

školy, Regionálne úrady školskej správy a poverené centrá voľného času. Pri vypracovaní 

pokynov sme brali do úvahy zložité podmienky realizácie súťaží v tomto období. Naše riešenia 

majú za cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže v pôvodných termínoch v zmysle platného 

Termínovníka kôl POPS napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii v SR a vychádzajú z 

Organizačného poriadku ORJ, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach, a tiež z Metodicko-

organizačných pokynov ORJ (ďalej "MOP ORJ") platných pre tento školský rok. 

 

Krajských kôl ORJ sa zúčastňujú žiaci základných škôl, stredných škôl a príslušných ročníkov 

viacročných gymnázií, ktorí sa v školskom kole ORJ umiestnili na 1.mieste vo svojej kategórii 

a dosiahli úspešnosť minimálne 50%.  

1) Termín krajského kola pre všetky kategórie: 21. 03. 2022 

2) Obsah súťaže: V školskom roku 2021/2022 krajské kolá ORJ budú obsahovať písomnú aj 

ústnu časť.  

3) Forma súťaže: online  

- 1. časť: Počúvanie a čítanie s porozumením: cez EduPage 

- 2. časť: Kulturologický test: cez Email 

- 3. časť: Ústna časť súťažiacich s odbornou porotou: cez Zoom alebo inú online platformu 

4) Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným 

pripojením na internet, funkčné slúchadlá alebo reproduktory pre vypočutie zvukovej nahrávky 

a funkčnú kameru s mikrofónom, prípadne písacie potreby a papiere pre účasť na ústnej časti 

súťaže. Odporúčame mať nainštalovaných viacero webových prehliadačov, v prípade výpadku 

niektorého z nich.  

Organizátor nezodpovedá za prípadné technické chyby a výpadky internetového pripojenia.  

5) Registrácia: Škola registruje žiaka buď:  

A: V prostredí EduPage: v module „Súťaže“ je potrebné vybrať súťaž „Olympiáda v ruskom 

jazyku“, zvoliť krajské kolo a prihlásiť konkrétneho  žiaka do príslušnej kategórie. Žiakovi bude 

vygenerovaný prístupový kód potrebný pre zapojenie sa do súťaže. Súťažný kód môžete poslať 

žiakovi cez Edupage. Návod k registrácii žiakov 

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u2567


B: Ak škola EduPage nepoužíva: Po negatívnych skúsenostiach s registráciou žiakov cez 

externý webový formulár v minulom školskom roku sa firma aSc rozhodla poskytnúť základnú 

verziu EduPage s modulom Súťaže ZADARMO aj tým školám, ktoré EduPage nepoužívajú. 

Okrem registrácie žiakov budú môcť školy využívať EduPage aj na prezeranie výsledkových 

listín, prihlasovanie žiakov do vyšších kôl a podobne.  

Ohľadom vytvorenia EduPage stránky napíšte na adresu sutaze@asc.sk. Obratom dostanete 

informácie ako ďalej postupovať pri registrácii žiakov.  

Registrácia bola spustená 07. 02. 2022 a ukončená bude 04. 03. 2022 

UPOZORNENIE: Odporúčame veľmi pozornú spätnú kontrolu registrácie súťažiacich 

(správna kategória, okres, kraj...). Dôrazne školy žiadame, aby do súťaže registrovali iba 

žiakov, ktorí majú oprávnenie súťažiť v daných kategóriách. V prípade, že budú súťažiť žiaci 

neoprávnene, organizátor si vyhradzuje právo všetkých takýchto súťažiacich z výsledkovej 

listiny vymazať.  

6) Priebeh olympiády: Olympiáda sa skladá zo šiestich obsahových častí, ktoré sú zložené 

z troch rôznych technicky zabezpečovaných častí (online test, e-mail, videokonferencia).  

1.časť: Prebiehať bude na stránke www.onlineolympiady.sk, kde žiak zadá prístupový kód 

vygenerovaný z EduPage, o ktorom ho informuje učiteľ. Začať súťažiť sa bude môcť v čase 

9:00 - 9:15. Čas na vypracovanie bude maximálne 35 minút. Posledné možné odoslanie bude 

o 9:50. Táto časť sa skladá z dvoch častí počúvanie a čítanie.  

2.časť: Kulturologický test bude žiakom zaslaný emailom o 10:00. Člen komisie pošle test na 

emailovú adresu, ktorá je uvedená v registrácii. Čas na vypracovanie a odovzdanie testu bude 

maximálne 25 minút. Žiak si test nemusí vytlačiť. Odpovede píše na papier, ktoré po 

vypracovaní odfotí tak, aby bol celý text čitateľný. Na papier je nutné viditeľne napísať svoje 

meno, priezvisko a kategóriu. Zreteľnú fotografiu pošle žiak späť na rovnaký email 

najneskôr o 10:35. Odpovede zaslané po tomto čase už nebudú akceptované. 

S účastníkmi budú krajské odborné komisie komunikovať prostredníctvom emailu 

súťažiaceho uvedeného v prihláške, ktorá bola registrovaná cez EduPage organizátorovi 

krajského kola. 

Do ústnej časti pri účasti desať a viac súťažiacich v jednej kategórií, postupuje len prvých 

šesť súťažiacich s najvyšším počtom bodov z písomnej časti. Toto bude oznámené 

súťažiacim na začiatku videokonferencie.  

3. časť: ústna časť sa začne o 12:30. Bude sa skladať z troch samostatných častí a to z ústnej 

reči, besedy a rozprávania na základe vizuálneho podnetu. Súťažiaci dostanú emailom 

prístupové údaje na Zoom. Videokonferencia bude vytvorená s použitím tzv. waiting room, 

virtuálnej miestnosti, v ktorej budú súťažiaci čakať, kým ich komisia pripojí do 

videokonferencie. Po pripojení predstúpi súťažiaci pred odbornú komisiu a absolvuje ústnu čas. 

Po skončení jeho vystúpenia komisia pripojí do videokonferencie ďalšieho súťažiaceho na 

prípravu.  

V prípade, že komisia nepoužíva platenú verziu Zoom, je potrebné žiakov informovať o tom, 

že po 40 minútach sa videokonferencia vypne. Následne sa treba pomocou rovnakých údajov 

pripojiť späť.  

mailto:sutaze@asc.sk
http://www.onlineolympiady.sk/


7) Vyhodnotenie: Vyhodnotenie časti Počúvanie a čítanie s porozumením bude automatické. 

Oficiálne výsledkové listiny budú zverejnené v EduPage po skončení súťaže, doplnené o body 

z kulturologickej a ústnej časti, ktoré spracujú krajské odborné komisie ORJ do 25. 03. 2022 

10:00 hod. Úlohy a riešenia budú zverejnené na stránke www.olympiady.sk po zverejnení 

oficiálnych výsledkov.  

8) Prihlášky do celoštátneho kola ORJ: prihlásenie do celoštátneho kola zabezpečí príslušný 

učiteľ priamo z výsledkovej listiny cez EduPage do 01. 04. 2022. Následne IUVENTA – 

Slovenský inštitút mládeže bude kontaktovať postupujúcich a oznámi im akou formou sa bude 

konať celoštátne kolo.  
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