
                                          USMERNENIE K REALIZÁCII KRAJSKÝCH KÔL 
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                                                             školský rok 2021/2022 
 

Celoštátna odborná komisia Olympiády v španielskom jazyku (ďalej „OŠJ”) a IUVENTA ─ 
Slovenský inštitút mládeže reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia 
vypracovaním Usmernenia k realizácii krajského kola Olympiády v španielskom jazyku 
určeného pre školy, okresné úrady 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 OŠJ, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach. 

 

1) Termín súťažného kola: pondelok 7. 2. 2022. 
 
2) Obsah súťaže: V školskom roku 2021/2022 krajské kolá OŠJ budú obsahovať písomnú a ústnu 

časť. Súčasťou testu bude aj počúvanie s porozumením. Súťažiaci, ktorí z celkového počtu 
bodov za písomnú a ústnu časť dosiahnu 50% úspešnosť a umiestnia sa na 1. mieste 
v jednotlivých kategóriách KK, automaticky postupujú do CK. 

 

3) Forma súťaže: online 

 na www.onlineolympiady.sk – písomná časť online test (max. 40 bodov) 

 prostredníctvom vhodnej platformy na videokonferenciu – ústna časť: opis obrázka  

(monológ), situačný dialóg (spolu max. 40 bodov) 
 

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 registrácii cez EduPage. 

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

kategóriách A, B, C, D, ktorí budú vopred zaregistrovaní v EduPage. 
 Škola (učiteľ) registruje žiaka buď: 
a) Prostredníctvom EduPage (ak škola danú platformu využíva), v module „Súťaže“, 

v časti „zoznam súťažiacich“ je potrebné vybrať súťaž „ Olympiáda v španielskom 
jazyku“, zvoliť krajské kolo a prihlásiť konkrétneho žiaka. Žiakovi bude vygenerovaný 
prístupový kód potrebný pre zapojenie sa do súťaže. Súťažný kód je potrebné poslať 
žiakovi cez Edupage. Návod k registrácii žiakov  
 

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 o tom, ako ďalej postupovať pri registrácii žiakov. 

 

http://www.onlineolympiady.sk/
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u2567
mailto:sutaze@asc.sk


 
Registrácia je spustená a bude prístupná do 28. 1. 2022 

 
6) Pred začatím súťaže krajské odborné komisie odošlú súťažiacim mail k prístupovým 

údajom do videokonferencie, ktoré sú potrebné pre ústnu časť. 

 
7) 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. 

 

8) Druhá – ústna časť súťaže sa začne o cca 11:00. Súťažiaci sa prostredníctvom 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. Poradie súťažiacich bude určené abecedne, podľa priezviska. Po 
pripojení predstúpi súťažiaci pred odbornú komisiu a absolvuje ústnu časť obvyklým 
spôsobom. Súťažiaci má nárok na 2 minútovú prípravu, a jeho odpoveď trvá približne 10 
minút. Po skončení jeho vystúpenia komisia pripojí do videokonferencie ďalšieho 
súťažiaceho na prípravu. Podrobnejšie informácie ohľadom organizácie ústnej časti 
súťažiaci príjmu prostredníctvom e-mailu od krajskej odbornej komisie. 

 
9) Vyhodnotenie testovej a ústnej časti súťaže a celkové vyhodnotenie. Vyhodnotenie testu 

bude automatické, s kontrolou pána predsedu Celoštátnej odbornej komisie OŠJ, alebo 
ňou povereného odborníka. V prípade rovnosti počtu bodov, rozhoduje o postupe krajská 
komisia. Výsledky testovej časti budú po skončení súťaže sprístupnené aj školám v 
platforme EduPage, ak ju škola používa, alebo na e-mail učiteľa, ktorý žiakov do súťaže 
registroval cez web registráciu. 

 
Výkony súťažiacich v ústnej časti ohodnotí odborná komisia štandardným spôsobom 
uvedeným v Organizačnom poriadku OŠJ a Metodicko-organizačných pokynoch. Celkový 
maximálny bodový zisk súťažiaceho, ktorý absolvoval obe časti súťaže, je 80 bodov; 
výsledné skóre stanoví poradie na prvých troch miestach v každej kategórii, pričom víťaz 
krajského kola postupuje do celoštátneho kola. Súťažiaci na druhom mieste je jeho 
náhradníkom. Celkové vyhodnotenie krajského kola OŠJ bude prebiehať online 
prostredníctvom videokonferencie pre súťažiacich v ústnej časti.  
 

10) Oficiálne výsledkové listiny budú po skončení súťaže spracované krajskými odbornými 
komisiami a zverejnené v EduPage. 

 

11) Prihlasovanie do celoštátneho kola OŠJ víťazov krajských kôl v jednotlivých kategóriách 
bude elektronické priamo z výsledkovej listiny v EduPage. Informácie o spôsobe realizácie 
celoštátneho kola a spustení registrácie budú uvedené v usmernení k danému súťažnému 
kolu, ktoré bude zverejnené na www.olympiady.sk, tiež bude distribuované priamo 
postupujúcim súťažiacim na e-mail. 
 

12) Ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke www.onlineolympiady.sk v časti pokyny pre 
súťažiacich. 
 
 
 
 

http://www.onlineolympiady.sk/
http://www.olympiady.sk/
http://www.onlineolympiady.sk/


 
Prosíme, v čase pred konaním 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.  
 
 
Prepojenie na stránku Olympiády v španielskom jazyku: https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-
organizator/olympiada-v-spanielskom-jazyku/ 
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