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VEC 
Vyhlásenie k priebehu Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 

Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny sa týmto vyjadruje k podnetom 

k organizácii okresných a krajských kôl Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 

(ďalej OSJL), ktoré nám zaslali niektorí učitelia prostredníctvom verejných kontaktov 

na SAUS. Pripomienky sa dotýkali nedostatočného financovania postupových kôl  

a nedôstojných podmienok pre sprievodcov súťažiacich žiakov. 

PhDr. Ján Papuga, PhD., predseda rady SAUS sa stretol s predsedníčkou 

Slovenskej komisie OSJL, PhDr. Evou Vrbanovou a uzniesli sa na tomto vyjadrení: 

Skvalitňovanie obsahu, priebehu i organizácie OSJL je prioritou Slovenskej 

asociácie učiteľov slovenčiny, keďže zaradenie OSJL medzi ostatné predmetové 

olympiády bolo jej cieľom od vzniku nášho združenia. OSJL v tomto školskom roku 

otvára siedmy rok svojej existencie, teší sa záujmu žiakov i učiteľov. SAUS 

spolupracuje so Slovenskou komisiou OSJL pri zabezpečovaní ocenení žiakov. 

Učitelia však dlhodobo pozorujú, že sú niektoré školské aktivity finančne 

poddimenzované, čo je však systémovou chybou, ktorú môžeme riešiť na poli iných 

učiteľských organizácií. Chceme však zdôrazniť, že napriek uvedenému problému 

nebude naša predmetová súťaž ohrozená a spoločne oslávime jej 10. výročie. 

Postupové kolá organizujú okresné úrady. Je nutné, aby spoluorganizátori, 

ktorými bývajú predovšetkým riaditelia i učitelia poverenej školy, spolupracovali 

s okresným úradom a zdôvodnili mu potrebné výdavky. Za dlhé roky práce musíme 

konštatovať, že v istých procesoch musia byť učitelia aktívnejší. Máme totiž skúsenosť, 

že keď hľadáme učiteľov do komisií olympiád, narážame na nezáujem z ich strany. 



Týmto teda vyzývame, aby sa v zložitej ekonomickej situácii spolupodieľali na 

olympiáde aj učitelia, aby dlhodobá snaha slovenčinárov mať olympiádu nevyšla 

nazmar. Predpokladom je intenzívna spolupráca s okresným úradom, prostredníctvom 

ktorého je treba riešiť aj finančné nedostatky. Druhým predpokladom je ochota 

poverenej školy vytvoriť minimálne štandardné podmienky na priebeh postupového 

kola. Keďže si uvedomujeme, že sa v školách koná mnoho aktivít, neraz zle 

financovaných, môže sa stať, že sprievod súťažiaceho žiaka, spravidla učiteľ alebo 

rodič, pocíti isté nedostatky. Prioritou je však žiak, ktorý je vyslaný, aby reprezentoval  

školu. Jeho podmienky musia zodpovedať úrovni akejkoľvek súťaže za každú cenu. 

Preto treba nedostatky v tomto smere adresovať SAUS, Slovenskej komisii OSJL alebo 

príslušnému okresnému úradu. Ak sa podmienky súťažiacich upravia, až potom 

môžeme prejsť k podmienkam sprevádzajúcich osôb. Ešte by sme chceli upozorniť na 

to, že organizácia akejkoľvek súťaže školou a jej zvládnutie môže prispieť k budovaniu 

jej dobrého mena. 

Treba si však uvedomiť aj to, že sa stáva štandardom uhrádzanie „štartovného“ 

v rôznych prestížnych súťažiach, ktoré hradí vysielajúca organizácia. Potom sa viac 

investuje  do podmienok priebehu súťaže a aj do ocenenia súťažiacich. V takýchto 

prípadoch je však nutné doplniť rozpočty škôl o financie na takéto účely. 

Veríme, že zúčastnených učiteľov prístup niektorých organizátorov neodradil 

a svojimi postrehmi, návrhmi a pripomienkami budú naďalej zveľaďovať Olympiádu zo 

slovenského jazyka a literatúry, k čomu im radi pomôžeme.  

PhDr. Ján Papuga, PhD., v. r.        PhDr. Eva Vrbanová 

predseda Rady SAUS                   predsedníčka Slovenskej komisie OSJL 

V Bratislave 2. 4. 2015 
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