
   
 

                                                                
                                                    Okresný úrad Žilina – odbor školstva, Vysokoškolákov 8556/33B, ŽILINA 
 

                                                                       CENTRUM  VOĽNÉHO ČASU  V  RUŽOMBERKU                                                          
 

       V yb av u j e :                                   č .  t e l e fó n u :                        E -m a i l :                          Ru žo m b e r ok :   
        Mgr. Michaela Tesarovičová                            0914 335 969                          cvcrbkkultura@gmail.com                        5.11. 2018 
                                                                                                               

 
 

P R O P O Z Í C I E 
okresného kola 29. ročníka 

Olympiády v nemeckom jazyku 

 
Vyhlasovateľ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Odborný garant:  Celoštátna odborná komisia Olympiády v nemeckom jazyku 

Organizátor OK:  z poverenia OÚ – OŠ v Žiline organizuje CVČ Elán Ružomberok 

Termín konania :  17. január 2019 (štvrtok) 
Miesto konania:  CVČ Elán, Plavisko 47 (športová hala), Ružomberok 
 

Časový harmonogram: 7.30 – 8.00 hod. – prezentácia 

    8.00 – 8.30 hod. – otvorenie a organizačné pokyny 

8.30 hod.            – začiatok súťaže 
 

Kategórie:   1A – žiaci 5.-7. ročníka ZŠ a prímy a sekundy 8-ročných gymnázií. 

1B – žiaci 8.-9. ročníka ZŠ a tercie a kvarty 8-ročných gymnázií. 

2A - žiaci 1. a 2. ročníka gymnázií, vyšších tried šesťročných a 

osemročných gymnázií, nultého ročníka bilingválnych škôl s iným 

vyučovacím jazykom ako je NJ, obchodných a hotelových akadémií, 

stredných škôl so študijným odborom hotelového a obchodného 

zamerania s maturitou s najmenej 3-hodinovou dotáciou NJ. 

2B - žiaci 3. a 4. ročníka gymnázií, vyšších tried šesťročných a 

osemročných gymnázií, obchodných a hotelových akadémií, stredných 

škôl so študijným odborom hotelového a obchodného zamerania s 

maturitou s najmenej 3-hodinovou dotáciou NJ (+ 5. ročník niektorých 

študijných odborov). 

2D - žiaci stredných odborných škôl bez vekového určenia (okrem škôl 

so študijným odborom obchodného a hotelového zamerania s maturitou). 

 Pre kategóriu 1C, 2C sa okresné kolo nekoná. Víťazi školských kôl  

                                                postupujú priamo do krajského kola (postup si zabezpečí škola). 
 

Účasť na OK: do okresného kola postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste 

v školskom kole v každej kategórii. 

 Školské kolá sa musia uskutočniť najneskôr do 23. novembra 2018. 
 

Prihlášky:   prihlášku do OK zasielajte spolu s výsledkovou listinou ŠK    

                                               a vyhodnotením ŠK  mailom (prihláška musí byť naskenová kvôli  

    podpisom) na adresu cvcrbkkultura@gmail.com  

najneskôr do 7. decembra 2018. 

Na základe prihlášky bude súťažiacim zaslaná pozvánka do OK. 
 

                                               Tlačivá Prihláška do OK ONJ, Výsledková listina ŠK ONJ    

                                               a Vyhodnotenie ŠK ONJ nájdete na webovej stránke www.olympiady.sk  

  v sekcii Olympiády a súťaže – Olympiáda v NJ – Tlačivá. Na tejto stránke  

                                               nájdete aj podmienky súťaže a metodicko-organizačné pokyny pre ŠK. 
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Postup do KK:  do krajského kola postupujú žiaci z 1. a 2. miesta. Krajské kolo sa  

uskutoční 14.2.2019. 

 

Poznámka:   - cestovné účastníkom hradí vysielajúca organizácia, 

    - občerstvenie pre účastníkov bude zabezpečené.  

                              - traja najlepší v každej kategórii budú odmenení diplomami a cenami. 

    - so sebou si treba priniesť písacie potreby a prezuvky.   

  

 

 

 

        Mgr. Michaela Tesarovičová v.r.                                       Mgr. Pavol Svrček v.r. 
           OSVaK CVČ Elán Ružomberok                                                     riaditeľ CVČ Elán Ružomberok 


