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NEMECKÝ JAZYK 
 

Charakteristika vyučovacieho predmetu na 2. stupni – 9. ročník  

Vzdelávacia oblasť: ISCED 2 Jazyk a komunikácia 

 

 

1. VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU 
a. vnímanie a osvojenie si jazyka ako bohatého prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov, názorov, želaní; 

b. využívanie všetkých kľúčových komunikačných jazykových kompetencií  (porozumenie: počúvanie, čítanie; hovorenie: ústna interakcia, samostatný 

ústny prejav; písanie); zvládnutie základných pravidiel medziľudskej komunikácie a znižovanie jazykovej bariéry; 

c. rozvíjanie medzipredmetových vzťahov, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú; 

d. nadobudnutie pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie, poznanie a chápanie života ľudí, kultúrnych tradícií, reálií; uplatňuje a 

porovnáva geografické a kultúrne reálie krajín cieľového jazyka s reáliami vlastnej krajiny;  

e. rozvoj sebadôvery žiakov, zodpovednosti za vlastné učenie sa a zmyslu učenia sa cudzieho jazyka;  

 

 

2. ČASOVÁ DOTÁCIA 

9. ročník:  2 hodiny/týždenne (1 hodina povinne podľa ISCED 2, 1 rozširujúca hodina) 

 

Cieľ rozširujúcej hodiny v každom ročníku: Rozvoj konverzačných schopností a tvorba miniprojektov; 

 

3. DELENIE: na skupiny v rámci ročníku 

 

4. PRIEREZOVÉ TÉMY:   Multikultúrna výchova 

      Ochrana života a zdravia 

  Mediálna výchova 

 Enviromentálna výchova 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Dopravná výchova 

 Regionálna a tradičná kultúra 

       Tvorba projektu a prezentačných schopností 



 

 

5. MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY:  Geografia 

Biológia 

Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

Informatika 

Slovenský jazyk a literatúra 

Etická výchova 

6. POUŽÍVANÉ UČEBNÉ MATERIÁLY:  
 

9.ročník: Das Deutschmobil 2/Das neue Deutshmobil 2, pracovný zošit, Testheft, nahrávky k učebnici 

  Projekt Deutsch 2 neu, pracovný zošit, nahrávky 

 

Doplnkové učebné materiály: Das neue Deutschmobil 1, pracovný zošit,  Logisch – Deutsch für Jugendliche  1– učebnica, pracovný zošit, nahrávky, 

Genial@klick A1 učebnica, pracovný zošit, nahrávky, prekladové slovníky, online slovníky  /www.slovnik.sk/;   mapy; kopírovaný materiál; vlastné pracovné 

listy, powerpointové prezentácie, ActivBoard-cvičenia; 

 

 

7. METÓDY/FORMY PRÁCE: individuálna, skupinová práca, práca vo dvojiciach, výklad; práca so slovníkom, knihou,  projektová metóda: krátkodobý 

miniprojekt; hra, CLIL, učenie sa na stanovištiach, tvorivé zážitkové učenie; 

Ako výrazný prvok pri učení sa nemeckého jazyka vyžívame Európske jazykové portfólio ako významný prvok autoevalvácie učenia sa CUJ. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.slovnik.sk/


Učebné osnovy 
 

IX. Komunikačné kompetencie:  

Ústny prejav monolgóg:  žiak vie opísať 

obrázok, vie opísať svoju izbu; 

Ústny prejav – dialóg: žiak vie viesť 

jednoduchý dialóg, vie položiť otázku, dať 

na otázku zmysluplnú odpoveď; 

Pragmatická kompetencia:   
- žiak vie sformulovať svoje myšlienky 

v súlade s požadovanou témou, vie vyjadriť 

túžbu a zámer, súhlas a nesúhlas; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Kompetencie v oblasti IKT:   
žiak ma založenú vlastnú emailovú schránku, 

vie napísať krátky email, odoslať; 

Strašidelné 

príbehy 

Lekcia 1 

Obsah: 

Slovná zásoba 

Opytovacie zámená 

 

Gramatika: 

D určitého 

a neurčitého člena 

Predložky s D a A 

– väzba na D 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

(predstavujem sa, 

informujem sa 

o iných, ako 

žijem) 

 

Výtvarná 

výchova/Inform

atika (návrh 

mojej izby) 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, domáca 

úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

Projektová práca 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo 

dvojiciach, výklad 

Povinné: 

a. Slovná zásoba, 

gramatika 

a konverzácia (ústne 

odpovede, malá 

písomná práca) 

Veľká písomná práca 

z celej lekcie 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

Pracovná aktivita 

žiaka 

 

Domáca príprava 

6  

X. – XI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikačné kompetencie:  

a.Ústny prejav – monológ: žiak vie 

vyrozprávať príbeh, hovoriť príbeh 

v časovom logickom slede podľa obrázkov, 

žiak vie opísať obrázok používajúc 

jednoduchý minulý čas; 

b.Ústny prejav – dialóg: žiak rozumie 

otázke a vie dať na ňu odpoveď, žiak vie 

položiť zmysluplnú otázku; 

Porozumenie čítanému textu: 

a.globálne porozumenie čítaném textu: 
žiak rozumie obsahu textu a vie ho 

prerozprávať; žiak vie priradiť text 

k obrázku; 

b. detailné porozumenie čítanému textu: 
žiak vie vybrať jednu z možností; žiak vie 

opraviť nesprávnu informáciu v texte; žiak 

rozumie otázke a vie dať na ňu odpoveď 

ROZPRÁVKY 

A PRÍBEHY 

Z MINULOSTI 

Lekcia 2 

Obsah: 

Rozprávka: 

Zameniť; Takto žili 

sedliaci – všetci 

pod jednou 

strechou; Princ 

v krajine 

rozprávok, Pre 

kráľa na cestách; 

List od kráľa; 

 

Gramatika: 

Časovanie slabých, 

zmiešaných, 

modálnych slovies 

a slovies haben 

a sein v préterite; 

Literatúra  

(rozprávky) 

 

Dejepis/Osobnos

tný a sociálny 

rozvoj  

(ako sa žilo 

v minulosti, ako 

sa žije v 

súčasnosti) 

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, domáca 

úloha) 

Práca s knihou 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo 

dvojiciach. výklad 

Povinné: 

Slovná zásoba, 

gramatika 

a konverzácia (ústne 

odpovede, malá 

písomná práca, veľká 

písomná práca z 

lekcie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

Pracovná aktivita 

žiaka 
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 Posluch s porozumením: 

Žiak rozumie počutému textu a na jeho 

základe vie v texte nesprávne informácie 

opraviť; 

Písomný prejav:  Žiak pozná stratégiu 

písania listu a list napíše; žiak vie logicky 

usporiadať príbeh a text v časovom logickom 

slede v préterite napíše; 

Jazykové kompetencie: žiak používa 

jednoduché gramatické štruktúry cudzieho 

jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa 

základných chýb, ale je mu rozumieť; 

Žiak využíva prekladový slovník, vrátane 

online slovnínkov; 

Všeobecné kompetencie:  

a.Žiak vie kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

možnosti svojho rozvoja; 

b.žiak aktívne a často využíva doteraz 

osvojený jazyk; 

c. žiak je otvorený kultúrnej rôznorodosti 

(spoznáva spôsob života ľudí v minulosti 

a porovnáva spôsob života s prostredím, 

v ktorom žije) 

I. –II.-

III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikačné kompetencie: 

a.Ústny prejav – monológ: žiak vie 

vyrozprávať príbeh, hovoriť príbeh 

v časovom logickom slede v minulom čase; 

žiak hovorí o spôsobe života vikingov/o 

škole v minulosti v préterite a porovnáva ich 

so súčasnosťou na základe doteraz 

osvojeného jazyka; žiak vie vyjadriť súhlas – 

nesúhlas, pocity k danej téme; 

b. Ústny prejav – dialóg: žiak vie položiť 

otázku a dať na otázku zmysluplnú odpoveď; 

Posluch s porozumením: žiak rozumie 

počúčutému textu a vie vybrať správnu-

nesprávnu odpoveď; 

Porozumenie čítanému textu. 

a.detailné porozumenie čítanému textu: 
žiak rozumie detailne informáciám v texte, 

vie nájsť konkrétnu odpoveď na otázku 

v texte, resp. reprodukovať text; 

b.Selektívne porozumenie čítanému textu: 

DOBRODRUH

OVIA, PIRÁTI 

A VIKINGOVI

A 

Lekcia 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

Príbeh: Takto to 

začalo; Cirkusové 

senzácie; 

Keď Carlos 

Zimpanelli nastrašil 

pirátov; To sa stalo 

1625 na Baltskom 

mori, keď ešte 

existovali piráti; 

Vždy keď piráti 

zaútočili na 

mesto...; pieseň. 

„Pirátska pieseň“; 

Takto to bolo, keď 

Vikingovia žili na 

Baltskom mori; 

Vikingské mesto 

Haithabu; Kvíz 

o Vikingoch; 

Dejepis 

(spôsob života 

pirátov, vikingov) 

 

Hudobná 

výchova 

(zaspievať 

piesne) 

 

Geografia 

(oblasti 

severného 

Nemecka, kde žili 

piráti) 

 

Osob nostný 

a sociálny rozvoj 
(spôsob života 

v cirkuse, ľudia 

a ich sny, škola 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, domáca 

úloha) 

Práca s knihou 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo 

dvojiciach. výklad 

Povinné: 

Slovná zásoba, 

gramatika 

a konverzácia (ústne 

odpovede, malá 

písomná práca, veľká 

písomná práca 

z lekcie) 

 

1. Písomná práca: 

Žiaci v minulosti 

a dnes (text na 

základe otázok) 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

Pracovná aktivita 

žiakov 
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žiak rozumie podstatným informáciám 

v krátkom texte a vie do textu doplniť 

správnu formu slovesa v préterite; 

Žiak využíva prekladový slovník (vrátane 

online slovníka) a vyhľadáva v ňom slová; 

Všeobecné kompetencie:  

a.Žiak vie kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

možnosti svojho rozvoja; 

b.žiak aktívne a často využíva doteraz 

osvojený jazyk; 

c. žiak je otvorený kultúrnej rôznorodosti 

(spoznáva spôsob života ľudí v minulosti 

a porovnáva spôsob života s prostredím, 

v ktorom žije) 

pieseň: Desať 

malých Vikingov; 

Takto to bolo 

v škole predtým; 

Čítanie rokov; 

 

Gramatika: 

Časovanie 

nepravidelných 

slovies v préterite; 

Spojky „als“ a 

„wenn“  

 

Syntax: 

Štruktúra 

vedľajších viet so 

spojkami „wenn“ a  

„als“; 

v minulosti 

a v súčasnosti - 

porovnanie) 

 

 

 

 

NA HODINÁCH NEJ  CJ1 SA V 9. ROČNÍKU PODĽA UČEBNICE DAS DEUTSCHMOBIL 2 DO HODNOTENIA ZAHRŇUJE: 
Povinné sú:  

a. ústne odpovede (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe, konverzačných schopností); 

b. malé písomné práce (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe); 

c. Veľká písomná práca po každej lekcii /4 veľké písomné práce v školskom roku/; 

 

Zásady hodnotenia na hodinách cudzích jazykov 

1.   Hodnotenie žiaka má viesť k čo najväčšej objektivite.   

2.   Pri hodnotení učiteľ rešpektuje dôstojnosť žiakovej osobnosti - poukázať na nedostatky ale súčasne kladne ohodnotiť správnosť v prejave. 

3.   Za hodnotenie vyučovacieho predmetu je zodpovedný učiteľ. 

4.   Učiteľ hodnotí podľa kritérií, s ktorými zoznámi žiakov na začiatku školského roku. 

5.   Žiak je hodnotený v prvom aj v druhom polroku nezávisle. 

6.   V priebehu jedného vyučovacieho dňa môže byť len jedna veľká písomná práca. 

7.   Obmedzenie v bode 6 sa nevzťahuje na malé písomné práce. 

8.   Veľké písomné práce je vyučujúci povinný oznámiť žiakom vopred. 

9.   Táto povinnosť, vyplývajúca z bodu 8 sa nevzťahuje na malé písomné práce. Je na rozhodnutí učiteľa, či malú písomnú prácu vopred oznámi alebo nie. 



10. Konečná známka bude zohľadňovať: veľké písomné práce z lekcie, malé písomné práce, slohové práce, ústne odpovede, práce z realizovaných projektov, aktivitu žiaka 

a plnenie domácich úloh. 

11. Malé a veľké písomné práce z lekcie a písomné slohové práce žiak musí absolvovať. Ak nemôže absolvovať v prvom riadnom termíne, absolvuje ho v náhradnom 

termíne, ktorý je zverejnený.  

12. Žiak musí byť v rámci polroku minimálne raz ústne vyskúšaný. 

13. Žiak na záver každej lekcie kriticky zhodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu od vyučujúceho a uvedomuje si možnosti svojho rozvoja. 

HODNOTENIE ÚSTNEJ ODPOVEDE 

1. Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete cudzí jazyk je cieľová komunikačná úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch, resp. na jednotlivých 

stupňoch školského vzdelávania v súlade s platnými učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi.  

2. Hodnotenie a klasifikácia v cudzom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo 

využívaní základných komunikačných zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory.  

3. Pri hodnotení v predmete cudzí jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra 

odpovede.  

4. Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania cudzieho jazyka a náročnosť sledovaných javov musí zodpovedať 

náročnosti definovanej v platných učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch cieľovej skupiny žiakov.  

Stupňom 1 - výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje na podnet, nachádza súvislosti so zadanou 

témou. K splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo. Používa správne jazykové prostriedky a téme primeranú bohatú slovnú zásobu. Vyjadruje sa plynulo 

a súvislo, jeho prejav je zrozumiteľný, výslovnosť a intonácia sú jasné, prirodzené a zrozumiteľné. Obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) 

zodpovedajú téme, v prípade, že žiak nedokáže niečo/niekoho pomenovať, dokáže chýbajúce výrazy nahradiť opisnou formou. Žiak vie presvedčivo 

argumentovať, obhajovať prezentované názory a uvádzať protiargumenty. Výpoveď je takmer gramaticky správna.  

Stupňom 2 - chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje 

zadanú úlohu, jeho odpoveď je celistvá a zámer výpovede jasný. Používa takmer vždy primeranú slovnú zásobu a správne jazykové prostriedky. Prerušuje 

len zriedkavo svoj prejav kratšími prestávkami, ktoré sú spôsobené menšími jazykovými nedostatkami. Vplyv materinského jazyka na intonáciu a 

výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym účastníkom komunikácie, obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané 

téme. Slovná zásoba je primeraná a žiak väčšinou vyjadrí chýbajúce slová vhodným výrazom. Žiak dokáže argumentovať a zaujať stanovisko k odlišnému 

názoru. Ojedinelé gramatické chyby žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu.  

Stupňom 3 - dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. 

Používa zväčša téme primeranú slovnú zásobu, nedostatky v používaní jazykových prostriedkov nebránia porozumeniu. Plynulosť a zrozumiteľnosť 

prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky spôsobené jazykovými nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy učiteľa. Vplyv 

materinského jazyka čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je väčšinou primeraný, žiak potrebuje na udržanie rozhovoru miestami pomoc 



učiteľa. Slovná zásoba je primeraná, ale nie vždy adekvátna danej téme, žiak používa aj nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky 

opísať. Žiak dokáže prezentovať a do určitej miery aj obhájiť, vlastné názory a stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby nesťažujú 

zrozumiteľnosť prejavu.  

Stupňom 4 - dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho 

prejav je zväčša nesúrodý a nesúvislý a zámer výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové 

prostriedky, čo značne sťažuje porozumenie. Závažné jazykové nedostatky narúšajú plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len krátkymi 

odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť a intonácia značne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami 

primeraný, žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále primeraná zadanej téme žiak častejšie používa 

nesprávne výrazy. Žiak dokáže pomenovať problémy, ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú zrozumiteľnosť 

prejavu.  

Stupňom 5 - nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky 

nedokáže vyjadriť ani pomocou učiteľa. Používa nevhodnú slovnú zásobu a závažné chyby bránia porozumeniu. Nie je schopný vyjadriť sa samostatne a 

súvislo. Zlá výslovnosť a intonácia celkom narúšajú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie 

odpovedať na otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba bráni porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na ktoré má reagovať. 

Množstvo gramatických chýb znemožňuje porozumenie.  

Hodnotenie testov a malých písomných prác 

Stupnica  
100% - 90%    :1 

89%-70%        :2 

69%-50%        :3 

49%-30%        :4 

29%-0%          :5 

HODNOTENIE PROJEKTOV 

 
Obsahová stránka projektu  (5 – 0 bodov) 

 originalita myšlienky, príbehu 

 logická organizácia príbehu, logické spájanie myšlienok 

 pochopiteľnosť obsahu 

 

Lingvistická stránka projektu (5 – 0 bodov) 

Gramatika (správne použitie časov, slovosled vo vete, ...) 

 v práci sa nevyskytujú gramatické chyby 



 v práci sa vyskytuje zopár gramatických chýb, ktoré však nenarúšajú pochopenie príbehu 

 v práci je mnoho chýb, nevhodný slovosled, ktoré bránia pochopeniu príbehu, vyžadujú si veľké úsilie čitateľa alebo poslucháča na jeho pochopenie 

Slovná zásoba (hláskovanie, vhodnosť využitia slovnej zásoby) 

 v práci je využitá vhodná slovná zásoba 

 v práci je zopár slov nesprávne použitých, čo však neznemožňuje pochopiť hlavnú myšlienku projektu 

 v práci sú nevhodné slová, často nesprávne napísané, a tak je samotný obsah nepochopiteľný 

 

Formálna stránka (5 – 0 bodov) 

 projekt je nápaditý, originálny 

 obrázky korešpondujú s textom 

 obrázky a písmo majú výbornú/zlú úpravu 

 pri prezentácii projektu správne používa CJ 

 projekt prezentuje plynule, bez nenáležitých páuz, necháva priestor pre otázky 

 hovorcu je počuť v celej miestnosti 

 

Stupnica  

15 – 13 bodov  stupeň klasifikácie 1 

12 – 10 bodov stupeň klasifikácie 2 

9 – 6 bodov stupeň klasifikácie 3 

5 -  4 body stupeň klasifikácie 4 

3 -  0 bodov  stupeň klasifikácie 5 

Vyučujúci má možnosť prispôsobiť si hodnotenie konkrétnej téme projektu. 

HODNOTENIE SLOHOVÝCH PRÁC 

 
Obsahová stránka slohovej práce (5 – 0 bodov) 

 logická organizácia príbehu, logické spájanie myšlienok 

 pochopiteľnosť obsahu 

 

Lingvistická stránka slohovej práce (5 – 0 bodov) 

Gramatika (správne použitie časov, slovosled vo vete, ...) 

 v práci sa nevyskytujú gramatické chyby 

 v práci sa vyskytuje zopár gramatických chýb, ktoré však nenarúšajú pochopenie obsahu 

 v práci je mnoho chýb, nevhodný slovosled, ktoré bránia pochopeniu príbehu, vyžadujú si veľké úsilie čitateľa alebo poslucháča na jeho pochopenie 

Slovná zásoba (hláskovanie, vhodnosť využitia slovnej zásoby) 



 v práci je využitá vhodná slovná zásoba 

 v práci je zopár slov nesprávne použitých, čo však neznemožňuje pochopiť hlavnú myšlienku práce 

 v práci sú nevhodné slová, často nesprávne napísané, a tak je samotný obsah nepochopiteľný 

 

Formálna stránka slohovej práce /6 – 0 bodov/ 

 slohová práca obsahuje všetky formálne náležitosti /pri liste: miesto, dátum, oslovenie, úvodná fráza, záverečná fráza, podpis;  

 

Stupnica  
100% - 90%    :1 

89%-70%        :2 

69%-50%        :3 

49%-30%        :4 

29%-0%          :5 

 

iŠkVP pre predmet NEJ CJ2 podľa ISCED 2 Jazyk a komunikácia pre predmet NEJ vypracovala Mgr. Gabriela Aláčová  

Prejdnané na PK CUJ 3.9.2019 

Schválené 24.9.2019 

 


