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METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU 

33. ročník, školský rok 2022/2023 

 

33. ročník Olympiády v anglickom jazyku sa v školskom roku 20222/2023 uskutoční v súlade s 

Organizačným poriadkom Olympiády v anglickom jazyku a v súlade so smernicou MŠVVaŠ SR č. 23/2017 

o súťažiach s platnosťou od 1. 6. 2017. Tieto Metodicko-organizačné pokyny (MOP) vychádzajú z 

organizačného poriadku. Vyhlasovateľom Olympiády v anglickom jazyku (OAJ) je Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Odborným garantom je Slovenská komisia Olympiády 

v anglickom jazyku (SK OAJ).  

MŠVVaŠ SR garantuje: 

a) celoštátne kolo súťaže po stránke finančnej a organizačnej prostredníctvom Národného inštitútu 

vzdelávania a mládeže (ďalej „NIVAM“), po stránke odbornej prostredníctvom SK OAJ, 

b) krajské a okresné kolá po stránke finančnej a organizačnej prostredníctvom Regionálnych úradov školskej 

správy (ďalej „RÚŠS“), po stránke odbornej a obsahovej prostredníctvom SK OAJ, krajských a okresných 

komisií OAJ, 

c) školské kolá prostredníctvom škôl, za finančné, organizačné a odborné zabezpečenie zodpovedajú riaditelia 

škôl a predmetová školská komisia. 

Pri obsahovom zabezpečení súťaží spolupracuje SK OAJ so Slovenskou asociáciou učiteľov anglického jazyka 

(SAUA/SATE), metodicko-pedagogickými centrami a so zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi na 

Slovensku.  

Olympiáda v anglickom jazyku sa organizuje v kategóriách 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D: 

• pre žiakov základných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií, 

• pre žiakov stredných škôl – nie pre žiakov nadstavbovej formy štúdia! 

Žiak súťaží v kategórii, ktorá zodpovedá typu školy, ročníku a ďalším kritériám, ktoré sú uvedené v týchto 

pokynoch. 

 

PRIHLASOVANIE NA OAJ V ŠK. ROKU 2022/2023 

 

Od tohto školského roka je povinné prihlasovať žiakov na všetky kolá predmetových olympiád a súťaží 

(vrátane OAJ) elektronicky, a to už od školského kola.  

Prihlasovať žiakov bude učiteľ žiaka zodpovedný za danú súťaž prostredníctvom EduPage, cez modul súťaží 

a to do termínu stanoveného v MOP, v časti „Harmonogram Olympiády v anglickom jazyku”. Pri postupe 

žiaka do vyššieho kola ho učiteľ školy prihlási priamo z výsledkovej listiny predchádzajúceho kola.  

 

Školy, ktoré nepoužívajú EduPage, môžu získať zadarmo základnú verziu EduPage s modulom súťaží (je 

potrebné napísať na: sutaze@asc.sk, obratom školy dostanú inštrukcie ako postupovať). 

 

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov  

• pre účasť vo vyšších kolách (OK, KK, CK) je povinné udelenie informovaného súhlasu 

rodiča/zákonného zástupcu žiaka (do 18. roku veku žiaka), alebo súhlas žiaka (nad 18. rok veku žiaka) 

so spracovaním osobných údajov dotknutej osoby.  

• udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné urobiť iba raz a iba u žiakov, ktorí zo školského 

kola postúpia do vyššieho kola. Udelením informovaného súhlasu je podmienená účasť žiaka na 

okresnom (krajskom) kole, teda bez udeleného súhlasu žiakom/zákonným zástupcom žiaka sa nebude 

možné vyššieho kola zúčastniť. 

Bližšie informácie o prihlasovaní na súťaže, výsledkových listinách, udelení informovaného súhlasu a 

pod. nájdete v dokumente Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023, 

ktorý je uverejnený na stránke www.olympiady.sk v časti OAJ.  

Návody na prihlasovania žiakov, zadávania bodov do systému, informovania o výsledkoch rodičov a žiakov, 

vystavovania diplomov a pod. nájdu učitelia v module súťaží EduPage pod ikonkou Pomoc.  

https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2022/09/Realizacia-POS-v-sk.-roku-2022_2023__.pdf
https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-v-anglickom-jazyku/
https://help.edupage.org/?p=u1/u1219
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POSTUPOVÉ KOLÁ OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU 

OAJ je postupová súťaž. Podmienkou postupu do vyššieho kola je absolvovanie nižšieho kola, umiestnenie 

sa na 1. mieste a zároveň dosiahnutie bodového výsledku úspešného riešiteľa. 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. Ak nemôže ani ten, zúčastní sa vyššieho kola súťažiaci, 

ktorí sa umiestnil na 3. mieste. Súťažiaci na ďalších miestach sa nemôže zúčastniť vyššieho kola súťaže. 

Nahradenie súťažiaceho je možné so súhlasom organizátora uskutočniť najneskôr tri pracovné dni pred 

termínom konania príslušného kola súťaže. (Bez súhlasu organizátora sa môže stať, že žiak nebude do súťaže 

zaradený!) 

V tom prípade je potrebné urobiť registráciu manuálne (nie z VL) podľa návodu „Ako môžem manuálne 

zaregistrovať žiaka do vyššieho kola súťaže?“ 

V rámci okresného, krajského a celoštátneho kola OAJ musia byť udelené všetky miesta. 

 

 

1. ŠKOLSKÉ KOLO 

• Školské kolá organizujú školy na základe dobrovoľnosti. Za ich prípravu, finančné, organizačné 

a odborné zabezpečenie zodpovedajú riaditelia škôl a predmetové školské komisie. 

• Školského kola sa dobrovoľne zúčastňujú žiaci základných, stredných škôl a príslušných ročníkov 

šesťročných a osemročných gymnázií, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v anglickom jazyku a 

o danú súťaž prejavia záujem.  

• Nakoľko sa do školských kôl hlásia veľké počty žiakov, odporúčame učiteľom, aby ešte pred školským 

kolom prebehlo v triede testovanie najlepších žiakov z anglického jazyka s cieľom odmerať úroveň 

jazykovej kompetencie (v písomnej aj ústnej forme) a následne vybrať najlepších žiakov, ktorí sa 

zúčastnia školského kola.  

• Úlohy školského kola súťaže pripravuje výlučne škola, ktorá kolo organizuje a zverejniť ich môže až 

po ukončení školského kola.  

• Žiaci súťažia anonymne a dodržiavajú pravidlá súťaže.  

Úlohou predmetovej školskej komisie je: 

• spropagovať olympiádu medzi žiakmi na škole, odborne ich usmerňovať a odporučiť vhodnú 

literatúru.  

• registrovať žiakov na školské kolo prostredníctvom EduPage (podľa usmernenia v časti 

„PRIHLASOVANIE NA SÚŤAŽ V ŠK. ROKU 2022/2023“) 

• postupovať pri súťaži v súlade s organizačným poriadkom a týmito pokynmi. 

• vytvoriť odborné poroty (hodnotiace komisie), ktoré hodnotia každú kategóriu. Odporúča sa vytvoriť 

trojčlenné odborné poroty, ktorých členovia sú učitelia, ktorých žiaci nesúťažia v danej kategórii. 

Odborná porota (hodnotiaca komisia) určí poradie súťažiacich a predseda predmetovej školskej 

komisie oboznámi súťažiacich s výsledkami a vyhlási víťaza každej kategórie. Diplomy pre víťazov 

podpíše predseda predmetovej školskej komisie a riaditeľ školy.  

 

V prípade, ak trojčlenná odborná komisia v súčinnosti alebo učiteľ z tejto komisie ako jednotlivec urobí 

rozhodnutie v súvislosti s postupom iného účastníka súťaže ako víťazom, musí byť o tomto rozhodnutí 

vyhotovený písomný záznam.  

 

Po skončení školského kola predseda školskej komisie (alebo ním poverený učiteľ školy): 

 

• je povinný zapísať do termínu uvedenému v týchto MOP – teda do 3 dní od termínu školského 

kola výsledné hodnotenie (získané body) zvlášť za každú časť súťaže: „Písomná časť: Počúvanie 

(max.5b), Čítanie (max.10b), Používanie jazyka (max.25b); Ústna časť: Ústny prejav - produkcia 

(max.15b), interakcia (max.15b)" do modulu „Súťaže“ v časti „priebeh súťaže“ v elektronickom 

školskom systéme EduPage.  

o Po termíne na zapísanie bodov už nebude možné zapísať body do systému, školské kolo 

bude považované za skončené a následne budú centrálne zverejnené výsledkové listiny (v 

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u3394/u1294
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1219/u3394/u1294
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administračnom systéme pre organizátorov a v EduPage pre školy) v časti „Výsledková 

listina“. Vo výsledkových listinách bude jasné výsledné poradie súťažiacich v každej kategórii 

a jasne určení postupujúci do vyššieho kola. 

• nie je povinný nahlasovať/prihlasovať postupujúcich žiakov papierovou prihláškou do okresného 

(krajského) kola predsedovi okresnej (krajskej) komisie OAJ ani zodpovednému pracovníkovi RÚŠS, 

resp. povereného CVČ. 

• nie je povinný zasielať výsledkové listiny organizátorovi vyššieho kola (organizátor k nim má prístup 

v administračnom systéme)  

• je povinný vyhodnotiť priebeh a úroveň školského kola. Vyhodnotenie je potrebné zaslať 

elektronickou poštou príslušnému predsedovi okresnej (krajskej) komisie OAJ do 10 dní po termíne 

súťaže. 

Postup a registrácia do okresného (krajského) kola: 

• Žiaci, ktorí sa v školskom kole OAJ umiestnili na 1. mieste a zároveň splnili podmienku úspešného 

riešiteľa, postupujú do okresného (krajského) kola. Postup náhradníkov je v súlade s vyššie uvedenými 

pravidlami. 

• Registrovať žiakov na okresné (krajské) kolo je povinný učiteľ žiaka zodpovedný za danú súťaž (alebo 

predseda školskej komisie) prostredníctvom EduPage priamo z výsledkovej listiny školského kola do 

termínu stanoveného v „Harmonograme OAJ“. Registrácia do OK (KK) bude otvorená 2 dni po 

zverejnení VL.  

• Učiteľ žiaka je povinný zabezpečiť udelenie informovaného súhlasu rodiča (zákonného zástupcu) 

žiaka. Je potrebné kontaktovať rodiča a požiadať o udelenie súhlasu. 

 

 

 

2. OKRESNÉ KOLO 

• Okresného kola sa zúčastňujú žiaci základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných 

a osemročných gymnázií, ktorí sa v školskom kole OAJ umiestnili na 1. mieste v každej kategórii. 

Kategórie 1C a 2C1 nemajú okresné kolo. Víťazi školských kôl postupujú priamo na krajské 

kolo.  

• Okresnú komisiu OAJ vymenúva príslušný RÚŠS. Návrh na predsedu okresnej komisie predkladá 

príslušnému OÚ predseda krajskej komisie a návrh na členov okresnej komisie predkladá predseda 

okresnej komisie.  

• Okresné komisie navrhnú odborné poroty pre každú kategóriu tak, aby v nich boli zastúpení skúsení 

učitelia, zástupcovia metodicko-pedagogických a inšpekčných centier a iní, ktorí objektívne posúdia 

úroveň vedomostí a zručností súťažiach. Ak je to možné, odporúča sa vytvoriť trojčlenné odborné 

poroty a zabezpečiť aj účasť zahraničných lektorov a učiteľov rôznych typov škôl. Jedna odborná 

porota môže hodnotiť aj dve kategórie. Odbornú porotu môžu tvoriť aj učitelia zúčastnených škôl, 

pričom predseda okresnej komisie zabezpečí ich účasť v porote tak, aby učiteľ nebol členom 

poroty v tej kategórii, v ktorej súťaží jeho žiak.  

• V prípade, že sa do okresného kola prihlási nízky počet súťažiacich alebo škôl vo viacerých okresoch, 

je prípustné pre tieto okresy spoločne organizovať okresné kolo na jednom mieste, a to so súhlasom 

predsedu krajskej komisie OAJ a v spolupráci s príslušným RÚŠS. Výsledkové listiny však musia byť 

zostavené samostatne pre každý okres, diplomy a ceny pre víťazov musia byť udelené tiež samostatne. 

Taktiež je možné v prípade nízkeho počtu súťažiacich spojiť dve kategórie pod jednu komisiu.  

• Žiaci súťažia anonymne a dodržiavajú pravidlá súťaže.  

• Členovia odbornej poroty sa riadia týmito pokynmi a pokynmi pre členov odbornej poroty, ktoré im 

spolu s úlohami poskytne SK OAJ prostredníctvom NIVAM.  

 

Pred termínom okresného kola realizátor okresného kola (alebo predseda okresnej komisie): 

• skontroluje registrácie súťažiacich, udelené súhlasy a správne zaradenie súťažiacich do kategórií 

v administračnom systéme. (v prípade neudelených súhlasov je potrebné kontaktovať školu), 

• pošle na školy registrovaných súťažiacich POZVÁNKU na súťaž so všetkými potrebnými 

informáciami najneskôr 10 dní pred konaním podujatia, 
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• zabezpečí podľa počtu prihlásených súťažiacich potrebné množstvo kópií súťažných materiálov, a to 

aj v prípade jedného účastníka v určitej kategórii (okresná komisia poskytne súťažné materiály 

okresného kola príslušnej kategórie aj pre jedného prihláseného žiaka).  

 

Po skončení okresného kola realizátor okresného kola (alebo predseda okresnej komisie): 

• je povinný zapísať do termínu uvedenému v týchto MOP – teda do 3 dní od termínu okresného 

kola výsledné hodnotenie (získané body) zvlášť za každú časť súťaže: „Písomná časť: Počúvanie 

(max.5b), Čítanie (max.10b), Používanie jazyka (max.25b); Ústna časť: Ústny prejav - produkcia 

(max.15b), interakcia (max.15b)" do administračného systému pre organizátorov súťaží v časti 

„zadávanie bodov“. 

o Po termíne na zapísanie bodov už nebude možné zapísať body do systému, okresné kolo 

bude považované za skončené a následne budú centrálne zverejnené výsledkové listiny (v 

administračnom systéme pre organizátorov a v EduPage pre školy) v časti „Výsledková 

listina“. Vo výsledkových listinách bude jasné výsledné poradie súťažiacich v každej kategórii 

a jasne určený víťaz postupujúci do vyššieho kola. 

• nie je povinný nahlasovať/prihlasovať postupujúcich žiakov papierovou prihláškou do krajského kola 

predsedovi krajskej komisie OAJ ani zodpovednému pracovníkovi RÚŠS, resp. povereného CVČ ani 

zasielať výsledkové listiny organizátorovi vyššieho kola (organizátor k nim má prístup 

v administračnom systéme)  

• je povinný vyhodnotiť priebeh a úroveň okresného kola. Vyhodnotenie je potrebné zaslať 

elektronickou poštou príslušnému predsedovi krajskej komisie OAJ do 10 dní po termíne súťaže. 

 

Postup a registrácia do krajského kola: 

• Žiaci, ktorí sa v okresnom kole OAJ umiestnili na 1. mieste a zároveň splnili podmienku úspešného 

riešiteľa, postupujú do krajského kola. Postup náhradníkov je v súlade s vyššie uvedenými pravidlami. 

• Registrovať žiakov na krajské kolo bude učiteľ žiaka zodpovedný za danú súťaž prostredníctvom 

EduPage priamo z výsledkovej listiny okresného kola do termínu stanoveného v „Harmonograme 

OAJ“. Registrácia do KK bude otvorená 2 dni po zverejnení VL. 

 

 

3. KRAJSKÉ KOLO 

• Krajského kola sa zúčastňujú žiaci základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných 

a osemročných gymnázií, ktorí sa v okresnom kole OAJ umiestnili na 1. mieste v každej kategórii. 

Víťazi v kategóriách 1C a 2C1 postupujú priamo zo školského kola do krajského kola.  

• Krajskú komisiu OAJ vymenúva príslušný RÚŠS. Návrh na predsedu krajskej komisie predkladá 

príslušnému RÚŠS predseda SK OAJ a návrh na členov krajskej komisie predkladá predseda krajskej 

komisie.  

• Krajské komisie navrhnú odborné poroty pre každú kategóriu tak, aby v nich boli zastúpení skúsení 

učitelia, zástupcovia metodicko-pedagogických centier a iní, ktorí objektívne posúdia úroveň 

vedomostí a zručností súťažiach. Ak je to možné, odporúča sa vytvoriť trojčlenné odborné poroty 

a zabezpečiť aj účasť zahraničných lektorov a učiteľov rôznych typov škôl. Jedna odborná porota 

môže hodnotiť aj dve kategórie. Odbornú porotu môžu tvoriť aj učitelia zúčastnených škôl, 

pričom predseda krajskej komisie zabezpečí ich účasť v porote tak, aby učiteľ nebol členom 

poroty v tej kategórii, v ktorej súťaží jeho žiak a každý člen poroty reprezentoval inú školu.  

• Odporúča sa organizovať krajské kolo na jednom mieste spoločne pre žiakov základných, stredných 

škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. Na súťaži musí byť prítomný 

predseda krajskej komisie OAJ, ktorý podpisuje výsledkovú listinu a diplomy. V prípade, že sa krajské 

kolo pre kategórie 1A, 1B a 1C uskutoční na inom mieste, kompetencie predsedu KK OAJ môže 

prebrať podpredseda KK OAJ. 

• Žiaci súťažia anonymne a dodržiavajú pravidlá súťaže.  

• Členovia odbornej poroty sa riadia týmito pokynmi a pokynmi pre členov odbornej poroty, ktoré im 

spolu s úlohami poskytne SK OAJ prostredníctvom NIVAM-u.  

• V prípade, že sa súťaže zúčastní iba 1 súťažiaci a nedosiahol v písomnom teste nadpolovičnú väčšinu 

bodov, nepostupuje do vyššieho kola. Postup náhradníkov je v súlade s pravidlami pre školské kolo.  
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Pred termínom krajského kola realizátor krajského kola (alebo predseda krajskej komisie): 

 

• skontroluje registrácie súťažiacich, udelené súhlasy a správne zaradenie súťažiacich do kategórií 

v administračnom systéme. (v prípade neudelených súhlasov je potrebné kontaktovať školu), 

• pošle na školy registrovaných súťažiacich POZVÁNKU na súťaž so všetkými potrebnými 

informáciami najneskôr 10 dní pred konaním podujatia, 

• zabezpečí podľa počtu prihlásených súťažiacich potrebné množstvo kópií súťažných materiálov, a to 

aj v prípade jedného účastníka v určitej kategórii (krajská komisia poskytne súťažné materiály 

okresného kola príslušnej kategórie aj pre jedného prihláseného žiaka).  

 

Po skončení krajského kola realizátor krajského kola (alebo predseda krajskej komisie): 

 

• je povinný zapísať do termínu uvedenému v týchto MOP – teda do 24 hodín od termínu krajského 

kola výsledné hodnotenie (získané body) zvlášť za každú časť súťaže: „Písomná časť: Počúvanie 

(max.5b), Čítanie (max.10b), Používanie jazyka (max.25b); Ústna časť: Ústny prejav - produkcia 

(max.15b), interakcia (max.15b)" do administračného systému pre organizátorov súťaží v časti 

„zadávanie bodov“. 

o Po termíne na zapísanie bodov už nebude možné zapísať body do systému, krajské kolo 

bude považované za skončené a následne budú centrálne zverejnené výsledkové listiny (v 

administračnom systéme pre organizátorov a v EduPage pre školy) v časti „Výsledková 

listina“. Vo výsledkových listinách bude jasné výsledné poradie súťažiacich v každej kategórii 

a jasne určení postupujúci do vyššieho kola. 

• nie je povinný nahlasovať/prihlasovať postupujúcich žiakov papierovou prihláškou do celoštátneho 

kola ani zasielať výsledkové listiny organizátorovi vyššieho kola (organizátor k nim má prístup 

v administračnom systéme)  

• je povinný vyhodnotiť priebeh a úroveň krajského kola. Vyhodnotenie je potrebné zaslať 

elektronickou predsedníčke SK OAJ, NIVAM-u a príslušnému RÚŠS, resp. poverenému CVČ do 10 

dní po termíne súťaže. 

•  

Postup a registrácia do celoštátneho kola: 

• Žiaci, ktorí sa v krajskom kole OAJ umiestnili na 1. mieste a zároveň splnili podmienku úspešného 

riešiteľa, postupujú do celoštátneho kola. Postup náhradníkov je v súlade s vyššie uvedenými 

pravidlami. 

• Registrovať žiakov na celoštátne kolo bude učiteľ žiaka zodpovedný za danú súťaž prostredníctvom 

EduPage priamo z VL krajského kola do termínu stanoveného v „Harmonograme OAJ“. Registrácia 

do CK bude otvorená 2 dni po zverejnení VL. 

 

4. CELOŠTÁTNE KOLO  

• Celoštátneho kola sa zúčastňujú žiaci základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných 

a osemročných gymnázií, ktorí sa v krajskom kole OAJ umiestnili na 1. mieste a zároveň splnili 

podmienku úspešného riešiteľa v každej kategórii. Postup náhradníkov je v súlade s pravidlami pre 

nižšie kolá.  

• Pozvánka a pokyny na celoštátne kolo budú zverejnené na www.olympiady.sk v príslušnom 

ročníku OAJ. Postupujúcich žiakov na celoštátne kolo OAJ prihlási učiteľ žiaka prostredníctvom 

platformy EduPage do stanoveného termínu. 

• Účastníci CK sa riadia Pokynmi pre účastníkov podujatí predmetových olympiád a súťaží 

zabezpečovaných NIVAM-om, ktoré budú zverejnené na www.olympiady.sk v časti 

Dokumenty/Pokyny pre účastníkov podujatí POS. 

• SK OAJ navrhne pre každú kategóriu trojčlennú odbornú komisiu, ktorá hodnotí podľa vopred 

stanovených kritérií a pokynov predsedníčky SK OAJ. Žiaci súťažia anonymne a podľa pravidiel, s 

ktorými sú oboznámení pred začiatkom súťaže. Jedna odborná porota môže hodnotiť aj dve kategórie. 

https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-v-anglickom-jazyku/
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• NIVAM zverejní výsledkové listiny celoštátneho kola v EduPage i na internetovej stránke 

www.olympiady.sk do 3 dní od konania CK. 

https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-v-anglickom-jazyku/
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HARMONOGRAM OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU 

33. ročník, školský rok 2022/2023 

 

 

*Registrácia prostredníctvom EduPage nebude po uvedených termínoch možná. V prípade problémov je 

potrebné obrátiť sa na príslušného realizátora daného kola. 

** Tlačivo na vyhodnotenie podujatia nájdete na stránke www.olympiady.sk v časti Tlačivá. 

 

Ďalšie informácie podajú členovia Slovenskej komisie Olympiády v anglickom jazyku: 

 

Doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. (predsedníčka SK OAJ) 

Pedagogická fakulta TU, Priemyselná 4, 918 43 Trnava 

tel.: +421 911 612 624  

E-mail: jana.beresova@truni.sk  

       

Mgr. Martina Kurinová  

Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 

tel.: +421 2 592 96 224, +421 917 402 507 

e-mail: martina.kurinova@iuventa.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLO 

Termín 

prihlásenia 

(elektronicky cez 

EduPage)* 

Termín konania 

Termín zapísania 

získaných bodov 

súťažiacich do 

admin. systému 

Termín zaslania 

Vyhodnotenia 

podujatia  

(e-mailom)** 

ŠKOLSKÉ 
Do termínu 

konania 
 do 30. 11. 2022 

05. 12. 2022 

(do 3 prac. dní) 

10. 12. 2022 
(do 10 kalendárnych dní) 

predsedovi OK alebo KK 

pre kat. 1C, 2C1 

OKRESNÉ  

KAT. 1A, 1B, 

2A, 2B, 2C2, 2D 

do 19. 12. 2022 19. 1. 2023 
23. 01. 2023 

(do 3 prac. dní) 

29. 1. 2023 
(do 10 kalendárnych dní) 

predsedovi KK 

KRAJSKÉ do 3. 2. 2023 16. 2. 2023 
17. 02. 2023  

(do 24 hod.) 

26. 2. 2023 
(do 10 kalendárnych dní) 

predsedovi COK OAJ, 

NIVAM, RÚŠS) 

CELOŠTÁTNE do 24. 2. 2023 28. – 29. 3. 2023 
31. 03. 2023 

(do 2 prac. dní) 
- 

https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-v-anglickom-jazyku/
https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-v-anglickom-jazyku/tlaciva/
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KATEGÓRIE A OBSAHOVÁ ČASŤ  

Olympiáda v anglickom jazyku je súťaž pre talentovaných žiakov, ktorej úlohou nie je testovať rečové 

zručnosti a jazykové schopnosti žiakov na základe učebných osnov. Súťaže sa nemôžu zúčastniť žiaci 

nadstavbovej formy štúdia, príp. žiaci, ktorí z anglického jazyka už absolvovali maturitnú skúšku. 

KATEGÓRIE OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU 

Kategórie boli vytvorené v súčinnosti so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky: 

učenie, vyučovanie, hodnotenie, dokumentom Rady Európy, v ktorom sú špecifikované úrovne 

ovládania cieľového jazyka.  

1A žiaci 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 

• žiaci nižších ročníkov by mali byť výnimočne talentovaní, pretože súťaž so žiakmi z vyšších 

ročníkov ich môže do budúcnosti ovplyvniť. 

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 

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 od r. 2011 (vrátane) do r. 2021. 

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 
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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 s jazykom komunikácie Anglický jazyk, alebo sa 

učia minimálne jeden predmet v Anglickom jazyku 

• 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 navštevovali 

školu s vyučovacím jazykom anglickým, trval dlhšie ako dva mesiace a prebiehal od r. 2011 

(vrátane) do r. 2021. 

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 

OBSAH OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU 

Písomná časť 

Cieľom písomnej časti vo forme písomného testu je preveriť jazykovú kompetenciu na príslušnej úrovni 

(počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, používanie jazyka). 

Písomný test:  

1. počúvanie s porozumením – 5 bodov  

2. čítanie s porozumením – 10 bodov 

Čas testovania – 15 minút 

3. 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 
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Ústna časť: 

Cieľom ústnej časti vo forme dvoch úloh (monológu a dialógu) je preveriť schopnosť vyjadriť svoje 

myšlienky, názory a reagovať na podnety partnera komunikácie (interlokútora).   

1. Ústny prejav – produkcia (picture input) – 15 bodov 

2. Ústny prejav – interakcia (roleplay/simulation) – 15 bodov 

V oboch disciplínach sa hodnotí splnenie úlohy na základe zadania, komunikačná spôsobilosť a plynulosť 

vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah slovnej zásoby a jej použitie. 

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

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) 

Kategória 1C a 2C2 – budú doplnené ešte o ďalšie úlohy na otestovanie slovnej zásoby (synonymá, antonymá, 

príslovia, porekadlá, atď.), kde za každú úspešnú odpoveď možno získať bod alebo 1/2 bodu, ak zadanie 

neurčuje inak.  

 

 

USMERNENIE PRAVIDIEL SÚŤAŽE 

 

V prípade rovnosti bodov je súťažiaci s vyšším skóre v písomnom teste umiestnený pred súťažiacim, ktorý 

získal vyššie skóre z ústnej časti. V prípade, že tento kľúč nie je aplikovateľný a je potrebné určiť víťaza, ktorý 

postupuje do vyššieho kola, členovia odbornej poroty použijú iný písomný test (na približne rovnakej úrovni 

náročnosti), aby objektívne odmerali, ktorý zo súťažiacich má postúpiť.  

 

Pri udeľovaní diplomov za úspešného riešiteľa olympiády sa považuje súťažiaci, ktorý dosiahol 60-

percentnú úspešnosť z celkového počtu bodov (70 bodov).  

 

V prípade odvolania sa súťažiaceho voči výsledkom kola, je potrebné zabezpečiť nasledovný postup: 

• predseda odbornej komisie každého postupového kola je povinný uchovať všetky testy a tabuľky do 

jedného roka 

• odvolať sa má právo iba žiak, v prípade potreby prostredníctvom svojho zákonného zástupcu (nie 

učiteľa) 

• o nahliadnutie do testu má právo požiadať iba žiak, príp. jeho zákonný zástupca do piatich pracovných 

dní po oficiálnom vyhlásení výsledkov. 

 

Olympiáda v anglickom jazyku je súťaž pre žiakov a je potrebné zabezpečiť, aby z nej mali radosť a tešili sa 

na stretnutie s tými, ktorí prechovávajú rovnakú lásku k anglickému jazyku.  
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