
  

 

 

Všeobecné ustanovenia:  

 

Vyhlasovateľ: MŠVVaŠ SR 

Organizátor: CVČ Považská Bystrica 

Miesto:  CVČ Považská Bystrica 

Dátum:  18.1. 2023 

Prezentácia: 8:30 

Začiatok:  9:00 
 

Zásady súťaže: 

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl a príslušných šesťročných 

a osemročných gymnázií. Žiak súťaží v kategórii, ktorá zodpovedá typu školy, 

ročníku a ďalším kritériám, ktoré sú uvedené v pokynoch. Žiaci súťažia 

anonymne.  

 

1A  kategória - žiaci 5., 6. a 7. ročníka ZŠ a ročníkov príma a sekunda 8-ročných 

gymnázií. (pobyt žiakov v nemecky hovoriacej krajine alebo inej krajine, 

v ktorej vyučovacím jazykom je nemecký jazyk netrval dlhšie ako dva mesiace. 

1B  kategória – žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov tercia a kvarta 8-

ročných gymnázií. (pobyt žiakov v nemecky hovoriacej krajine alebo inej 

krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je nemecký jazyk netrval dlhšie ako dva 

mesiace. 

1C  kategória – germanofónni žiaci – žiaci ZŠ a príslušných šesťročných 

a osemročných gymnázií (príma až kvarta): 

- Ak jeden z rodičov je rodený nemecky hovoriaci tzv. Muttersprachler; 

- Ak sa žiak zúčastnil pobytu v nemecky hovoriacej krajine alebo v inej 

krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je NJ, pobyt trval dlhšie ako dva 

mesiace a ukončil ho najneskôr v júni 2022;  

- Žiaci nemeckých bilingválnych sekcií osemročných gymnázií (prima až 

kvarta); 

- Pre 1C kategóriu sa okresné kolo neuskutočním, víťazi školského kola 

postupujú do krajského kola. 

 

Priebeh a pravidlá postupu 

ONJ je postupová súťaž. Podmienkou postupu do vyššieho kola je absolvovanie 

nižšieho (školského, okresného, krajského) kola. ONJ sa uskutočňuje 

v postupových kolách: 



• Školské kolá sa uskutočnia do 30.11.2022, zúčastňujú sa ich žiaci ZŠ, SŠ, G, 

ktorí o súťaž prejavili záujem.  

Učiteľ žiaka je povinný zabezpečiť udelenie informovaného súhlasu 

rodiča (zákonného zástupcu) žiaka! 

Školské kolo je povinné pre všetky kategórie! 

 

Po skončení školského kola predseda školskej komisie je povinný zapísať do 3 dní 

od termínu školského kola výsledné hodnotenie (získané body) zvlášť za každú 

časť súťaže: „Písomná časť: Počúvanie (max.10b), Čítanie (max.10b), Test (max. 

30b); Ústna časť: Vizuálny podnet (max.25b), Ústna produkcia (max.25b)“ do 

modulu „Súťaže“ v časti „priebeh súťaže“ v elektronickom školskom systéme 

EduPage. 

 

• Okresné kolo sa uskutoční 18.1.2023, zúčastňujú sa ich žiaci, ktorí sa 

v školskom kole ONJ umiestnili na 1. a 2. mieste v každej kategórii. 

- Registrovať žiakov na okresné kolo je povinný učiteľ žiaka zodpovedný za 

danú súťaž prostredníctvom EduPage priamo z výsledkovej listiny 

školského kola do termínu stanoveného v harmonograme.  

(05.12.2022-do 3 prac. dní) 

- Ústnu časť okresného kola súťaže absolvujú žiaci, ktorí v písomnej časti 

získali min. 10 bodov. Žiaci, ktorí v 50 bodovom písomnom teste  získali 9 

a menej bodov,, nepostupujú do ústnej časti súťaže okresného kola. 

• Krajské kolo sa uskutoční 15.2.2023, zúčastňujú sa ho žiaci, ktorí sa 

v okresnom kole ONJ umiestnili na 1. a 2. mieste v každej kategórii. 

• Celoštátne kolo sa uskutoční 26.-27.3.2023, zúčastňujú sa ho žiaci, ktorí sa 

v krajskom kole ONJ umiestnili na 1. mieste v každej kategórii a dosiahli 

úspešnosť 60%. 

 

Po zverejnení výsledkových listín zo školských kôl a ich spracovaní osobných 

údajov postupujúcich bude do škôl poslaná pozvánka, a to najneskôr 10 dní pred 

súťažou. Preto vás prosím o dôsledné vypĺňanie údajov žiakov! 

 

Deti si musia na súťaž priniesť prezúvky! 

 

Vybavuje : Mgr. Bielová Miroslava                            Elena Martinková 

                      odd.kultúry                                                  Riaditeľka CVČ 

                                                                                                     
 

 

Kontakt: Mgr. Miroslava Bielová (Kancelária: 0911/852 002, bielova@cvcpb.sk). 

 

    
 


