
Názov olympiády kat. popis kategórii Zapojenie * Zodpovedný pedagóg

A 3.-4. roč. SŠ  áno - nie

B 2. roč. SŠ áno - nie

C 1. roč. SŠ áno - nie

A 3.-4. roč. SŠ, septima-oktáva áno - nie

B 2. roč. SŠ, sexta áno - nie

C 1. roč. SŠ, kvinta áno - nie

A 3.-4. roč. SŠ... áno - nie

B 1.-2. roč.SŠ... áno - nie

A
žiaci, ktorí napíšu samostatnú prácu na 

ľubovolnú tému z histórie regiónov Slovenska
áno - nie

B
žiaci, ktorí napíšu samostatnú prácu na tému 

každoročne určenu SKDO
áno - nie

A SŠ - region. geografia sveta áno - nie

B SŠ - geografia SR áno - nie

Z SŠ - test áno - nie

A 4. roč. SŠ, oktáva áno - nie

B 3. roč. SŠ, septima áno - nie

C 2. roč. SŠ, sexta áno - nie

D 1. roč. SŠ, kvinta áno - nie

A-tp 3.-4. roč.SŠ, septima-oktáva áno - nie

A-p 3.-4. roč.SŠ, septima-oktáva áno - nie

B-tp 1.-2. roč.SŠ, kvinta-sexta áno - nie

B-p 1.-2. roč.SŠ, kvinta-sexta áno - nie

Chemická                         

olympiáda

1) PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY

Vysvetlivky:     * -  HODIACE SA ZAKRÚŽKUJTE !!!!!

Geografická                     

olympiáda

Fyzikálna                    

olympiáda

Biologická          

olympiáda

Matematická        

olympiáda

Olympiáda v 

informatike

Dejepisná 

olympiáda 

UPOZORNENIE - pozrieť aktuálne www.olympiady.sk - metodicko-organizačné pokyny



Názov olympiády kat. popis kategórií
Zapojenie   

*

Zodpovedný               

pedagóg

A 3.-4. roč. SŠ, septima a oktáva OG áno - nie

B 1.a 2. roč. SŠ, kvinta a sexta OG áno - nie

2A 1.-2.roč. gymnázii, kvinta+sexta, HA a OA áno - nie

2B 3.-4. gymnázii, septima+oktáva, HA a OA áno - nie

2C1 všetky typy SŠ bez vekového určenia áno - nie

2C2 anglofónni žiaci všetkých typov SŠ bez vekového určenia áno - nie

2D žiaci SOŠ bez vekového určenia s 3-hod.dotáciou áno - nie

2A 1.-2.roč.gymnázií, OA a HA + vyššie triedy OG áno - nie

2B 3.-4.roč. gymnázií, OA a HA + vyššie triedy OG áno - nie

2C
všetky SŠ ak jeden z rodič je Muttersprachler,žiaci,kt. pobývali v 

nem.hov.krajine al. krajine,kde vyuč.jazykom je NJ
áno - nie

2D
všetky typy SŠ bez vekového určenia okrem obchodných a 

hotelových akadémií
áno - nie

1A 5.,6.,7. ročník ZŠ, prima-sekunda OG áno - nie

1B 8., 9. ročník ZŠ, tercia-kvarta OG áno - nie

1C frankofónni žiaci ZŠ a 1.-4. ročník bilingválnych sekcií OG áno - nie

2A 1.-2.ročník gymnázii, OA, HA, kvinta + sexta OG áno - nie

2B 3.-4.roč.gymnázii, OA, HA, septima + oktáva OG áno - nie

2C
žiaci všetkých typov SŠ bez vekového určenia -frankofónni žiaci - 

francúz.biling.sekcie SŠ
áno - nie

A1 ZŠ+OG,učiaci sa ruský jazyk menej ako 300 hodín áno - nie

A2 ZŠ+OG, učiaci sa ruský jazyk viac ako 300 hodín áno - nie

A3
Žiaci , kt.sa narodili a žijú na Slov.a ruština je mater.jazykom 

jedného z rodičov, alebo st.rod., z rusky hovoriacej krajiny,...
áno - nie

B1
Žiaci všetkých typov SŠ, OG, kt. sa učia ruský jazyk menej ako 

300 hod.
áno - nie

B2
Žiaci všetkých typov SŠ, OG, kt. sa učia ruský jazyk  viac ako 300 

hod.
áno - nie

B3
Žiaci , kt.sa narodili a žijú na Slov.a ruština je mater.jazykom 

jedného z rodičov, alebo st.rod., z rusky hovoriacej krajiny,...
áno - nie

A Žiaci, kt. sa učia španielsky jazyk 1.a 2. rok áno - nie

B Žiaci, kt. sa učia španielsky jazyk 3. rok áno - nie

C Žiaci, kt. sa učia španielsky jazyk 4. rok áno - nie

D Žiaci bilingválnych sekcií a hispanofónni žiaci áno - nie

Španielsky                                    

jazyk

Vysvetlivky:     *  -  HODIACE SA ZAKRÚŽKUJTE !!!!!

Anglický jazyk

2)  JAZYKOVÉ OLYMPIÁDY

Nemecký 

jazyk

Francúzsky 

jazyk

Ruský                                       

jazyk

Slovenský 

jazyk
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3)  STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Zapojenie *

kat.
popis kategorií - 

www.siov.sk
Zapojenie * Zodpovedný pedagóg

A 3. - 4. ročník SŠ áno - nie

B 1. - 2. ročník SŠ áno - nie

A 3. - 4. ročník SŠ áno - nie

B 1. - 2. ročník SŠ áno - nie

web developer 1.-4.ročník SŠ áno - nie

grafik 1.-4.ročník SŠ áno - nie

A študijné odbory SPŠ áno - nie

S áno - nie

R

C CNC stroje áno - nie

áno - nie

áno - nie

áno - nie

áno - nie

UPOZORNENIE - pozrieť aktuálne www.siov.sk - metodicko-organizačné pokyny

wordprocessing

 Písanie na PC

Úprava textu

SŠ

študijné a učebné  

odbory SOŠ podľa 

určených odborov 

štúdia

Vysvetlivky:      *  -  HODIACE SA ZAKRÚŽKUJTE !!!!!

4) OSTATNÉ VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE

Názov olympiády

Z

E

N

I

T

v elektronike

v programovaní

Spracovanie info na PC

v strojárstve

Olympiáda ľudských práv 
(www.olympiady.sk)

Zodpovedný pedagóg

meno:

e-mail:

t.číslo:

áno - nie

Názov olympiády

SOČ





Zapojenie * Zodpovedný pedagóg

1. 11-14 rokov áno - nie

2. 15 -18 rokov áno - nie

1. 11-14 rokov áno - nie

2. 15 -18 rokov áno - nie

1. mladší študenti   

/1.-2.roč.SŠ/
áno - nie

2. starší študenti       

/3.-5.roč.SŠ/
áno - nie

1. mladší študenti   

/1.-2.roč.SŠ/
áno - nie

2. starší študenti       

/3.-5.roč.SŠ/
áno - nie

Vysvetlivky:       *  - HODIACE SA ZAKRÚŽKUJTE !!!!!

áno - nie

5) ZÁUJMOVO-UMELECKÉ SÚŤAŽE

Dejepisná súťaž 

gymnázií ČR a SR 

(www.kcvc.sk)

3-členné tímy študentov

Majster rétor/ 

Master of rhetoric 
(www.kcvc.sk)

anglická  

sekcia

pečiatka a podpis riaditeľa školy

Názov súťaže Kategória

slovenská 

sekcia

TALENTMÁNIA                

MY POP STAR                         

V.......................................  Dňa......................                                           .................................................................

spev

tanec

Školské časopisy   
(www.kcvc.sk)

SŠ áno - nie


