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Č. j.: 003-M/2022/MP                                                                                                                Banská Bystrica 10.01.2022 
 
Riaditeľstvo ZŠ 
okres Banská Bystrica 

Pozvánka 
na okresné kolo 32. ročníka Olympiády v anglickom jazyku 

v kategórii 1A a 1B v školskom roku 2021/2022 
 

Na základe výsledkov školského kola Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A a 1B 
pozývame 

najlepších úspešných riešiteľov na okresné kolo, ktoré sa uskutoční dištančne dňa: 
13. januára  2022 /štvrtok/ od 9,00 hod 

 
Organizátor OK OAJ: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 
                                          Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica  
                                                 
Organizačné pokyny: 

• V online súťažnom okresnom kole OAJ sa môže zúčastniť víťaz školského kola v kategórii 1A a 1B, ktorý bol 
zároveň úspešným riešiteľom, ktorého škola do súťaže zaregistruje prostredníctvom platformy EduPage.  

• V školskom roku 2021/2022 bude okresné kolo OAJ obsahovať iba písomnú časť, ktorá bude pozostávať 
z testu, ktorý zostavila Slovenská komisia Olympiády v anglickom jazyku. Súčasťou testu bude aj počúvanie 
s porozumením. 

• Pri registrácii je vygenerovaný kód, ktorý musí súťažiaci na začiatku samotnej súťaže zadať do políčka 
na www.onlineolympiady.sk. 

• Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným pripojením na 
internet a funkčné slúchadlá resp. reproduktory pre vypočutie zvukovej nahrávky.  

• 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 od 9:00 hod. do 9:25 hod. Čas na vypracovanie 
testu bude maximálne 35 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 10:00 
hod. 

• Vyhodnotenie testu bude automatické, s kontrolou pani predsedníčky celoslovenskej komisie OAJ, 
alebo ňou povereného odborníka (prípadné preklepy a technické nezrovnalosti). Hranica úspešnosti 
je po dosiahnutí 24 bodov z maximálneho počtu 40 bodov. V prípade dosiahnutia rovnakého počtu 
bodov u viacerých súťažiacich bude výsledné poradie súťažiacich určené kratším časom 
vypracovania testu. 

• Výsledková listina bude po vyhodnotení zaslaná prostredníctvom e-mailu zapojeným školám.  
 
 

 
 

                                                                                                       Mgr. Richard Vrbovský  
                                                                                                                   riaditeľ CVČ         
vybavuje: Mgr. Michaela Potančoková 
                 tajomník OK OAJ, tel. č.: 0911124394    

https://www.onlineolympiady.sk/
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