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Olympijská výchova 

Propozície k vedomostnej súťaži o olympizme pre stredné školy v roku 2014 

 

Vyhlasovateľ súťaže:  Slovenský olympijský výbor 

     Kukučínova 26, 838 08 Bratislava 

 

Kontakty na predstaviteľov Slovenskej olympijskej akadémie: 

Viera Bebčáková predsedníčka komisie výchovy a vzdelávania viera.bebcakova@unipo.sk   

Ivana Motolíková riaditeľka oddelenia olympizmu SOV  motolikova@olympic.sk  

 

Účastníci súťaže: Prihlásené trojčlenné družstvá študentov stredných škôl a pedagóg príslušnej 

strednej školy  

 

Termín prihlášok: Prihlášky do súťaže posielajte do 15. marca 2014 na adresu príslušného 

olympijského klubu v kraji (regióne) a v kópii na adresu Slovenského 

olympijského výboru motolikova@olympic.sk  

 

Prihlášky označte heslom  „vedomostná súťaž 2014 - SŠ“   

 

Do prihlášky uveďte :  názov a sídlo školy 

   mená súťažiacich 

   meno kontaktnej osoby   

    tel. a e-mailový kontakt 

 

Miesta konania regionálnych / krajských kôl : 

1. Bratislavský kraj: OK Bratislava  zodpovedná Mária Mračnová  

2. Nitriansky kraj:  OK Šahy  zodpovedná Angelika Révesz 

3. Trnavský kraj:  OK Trnava/Piešťany zodpovedný Ivan Luknár (Gymnázium Pierra de Coubertin) 

4. Trenčiansky kraj: OK Prievidza         zodpovedný Marián Grman    

5. Banskobystrický kraj: OK Banská Bystrica  zodpovedný Imrich Kováč     

6. Žilinský kraj:  OK L.Mikuláš  zodpovedný Roman Králik 

7. Prešovský kraj:  OK Prešov  zodpovedná Viera Bebčáková 

8. Košický kraj:  OK Košice  zodpovedný Miroslav Luberda 

 

Pozvánku, presný dátum a miesto konania regionálnych kôl oznámia predsedovia olympijských 

klubov všetkým prihláseným družstvám. 

 

Dátum a miesto konania finále : v termíne 22. – 30.4.2014. Dvojdňové podujatie spolu 

s vyhlásením Ceny fair - play bude organizovať olympijský klub Lučenec. Presný termín a adresu 

miesta  konania zašleme víťazom regionálnych kôl. 

 

Súťažné témy: 

1. téma:  Antické olympijské hry   

Pramene a literatúra: 

Grexa, Ján: Aké boli antické olympijské hry - verzia pre ZŠ.  

http://www.olympic.sk/publikacie/olympijska-vychova 

mailto:viera.bebčcakova@unipo.sk
mailto:motolikova@olympic.sk
mailto:motolikova@olympic.sk
http://www.olympic.sk/publikacie/olympijska-vychova
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2. téma: 120. výročie založenia Medzinárodného olympijského výboru.  

Okruhy k 2. téme: 

- Olympijská charta (princípy, obsah) 

- Medzinárodná olympijská akadémia 

- Olympijské symboly 

Pramene a literatúra: 

Olympijská charta. 

http://www.olympic.sk/userfiles/files/olympijska-charta-sk.pdf 

Chmelár, František: Olympiské symboly.  

http://www.olympic.sk/publikacie/olympijska-vychova 

 

3. téma: ZOH Soči 2014 

 Okruhy k 3. téme: 

- Slovenskí športovci na ZOH Soči 2014 

- Najúspešnejší športovci ZOH Soči 2014  

- základné údaje o ZOH Soči 2014 (športy, športoviská)                   

Pramene a literatúra: 

Slovenský olympijský výbor: Who is who - Slovensko 

http://www.olympic.sk/publikacie/  

Aktuálne informácie zo ZOH Soči 2014 

 

Súčasťou vedomostnej súťaže je aj športová časť podľa podmienok organizátora.  

Výber športovej aktivity bude oznámený družstvám postupujúcim do finále. 

 

Priebeh súťaže: 

Štruktúra organizácie vedomostnej súťaže v regiónoch:  

 

Písomný test – bude obsahovať 15 otázok po 5 otázok z každej súťažnej témy s možnosťou výberu 

správnej odpovede. Za každú správnu odpoveď získa družstvo jeden bod, za všetky správne 

odpovede môže teda družstvo dostať 15 bodov. 

1. téma:  Antické olympijské hry 

2. téma: 120. výročie založenia Medzinárodného olympijského výboru 

3. téma: ZOH Soči 2014  

 

Čas na vyplnenie testu bude maximálne 15 minút. Po uplynutí tohto času musí družstvo odovzdať 

test na vyhodnotenie. 

 

1. kolo ústne odpovede – V tomto kole je pripravených 15 otázok po päť otázok z každej témy 

s rôznou bodovou hodnotou od 1 do 5  bodov. Súťažiaci si vyberajú po jednej otázke  v poradí 

v akom sa umiestnili po písomnom teste.  V prípade správnej odpovede si družstvo pripíše 

body v hodnote otázky, v prípade nesprávnej odpovede družstvo nezíska žiadne body. 

V tomto kole je možnosť výberu odpovede pri otázke z ponúknutých možností. Na otázku 

musí družstvo začať odpovedať v limite do 30 sekúnd po zverejnení otázky. 

 

http://www.olympic.sk/userfiles/files/olympijska-charta-sk.pdf
http://www.olympic.sk/publikacie/olympijska-vychova
http://www.olympic.sk/publikacie/olympijska-vychova
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2. kolo praktická časť – v tejto časti bude úlohou družstva  pomocou pripravených pomôcok 

spracovať výtvarný návrh s olympijskou tematikou (napr. plagát na školské olympijské hry, 

návrh športového loga školy, maskota OH, heslo športového podujatia a pod.). Výber témy na 

spracovanie je v kompetencii príslušného regionálneho olympijského klubu. V tomto kole 

môže družstvo  získať min. 1 a max. 5 bodov. 

 

Priebeh súťaže vo finálovej časti vedomostnej súťaže. 

 

Písomný test – bude obsahovať 15 otázok po 5 otázok z každej súťažnej témy s možnosťou výberu 

správnej odpovede. Za každú správnu odpoveď získa družstvo jeden bod, za všetky správne 

odpovede môže teda družstvo dostať 15 bodov. 

1. téma:  Antické olympijské hry 

2. téma: 120. výročie založenia Medzinárodného olympijského výboru 

3. téma: ZOH Soči 2014  

 

1. kolo ústne odpovede – V tomto kole bude pripravených 15 otázok po päť otázok z každej 

témy s rôznou bodovou hodnotou od 1 do 5 bodov. Súťažiaci si vyberajú po jednej otázke 

v poradí v akom skončili po písomnom teste. V prípade rovnosti bodov medzi družstvami 

v teste sa poradie určí hodením kocky. V prípade správnej odpovede si družstvo pripíše body 

v hodnote otázky, v prípade nesprávnej alebo neúplnej odpovede družstvo nezíska 

žiadne body. Na otázku musí družstvo začať odpovedať v limite do 30 sekúnd po zverejnení 

otázky. 

 

2. kolo ústne odpovede - Opäť je v kole pripravených 15 otázok po päť otázok z každej témy 

s rôznou bodovou hodnotou od 1 do 5  bodov. Súťažiaci si vyberajú po jednej otázke  v 

poradí v akom sa umiestnili po prvom  kole ústnych odpovedí.  V prípade správnej odpovede 

si družstvo pripíše body v hodnote otázky, v prípade nesprávnej odpovede družstvo nezíska 

žiadne body. V tomto kole je možnosť výberu odpovede pri otázke z ponúknutých možností. 

Na otázku musí družstvo začať odpovedať v limite do 30 sekúnd po zverejnení otázky.  

 

3. kolo  úloha – Každé družstvo dostane dve fotografie a niekoľko textov súvisiacich so 

súťažnými témami podľa vlastného výberu.  Úlohou družstva bude priradiť k fotografiám 

jeden správny text. Za správne priradený text môže družstvo získať  0 až 2 body. Odpoveď sa 

musí vzťahovať iba k zvolenej súťažnej téme. Každý obrázok má dve správne odpovede. 

 

4. kolo prezentácia – Úlohou družstva bude pripraviť si vopred prezentáciu na jednu zo 

súťažných tém, a odprezentovať ju pred súťažiacimi a porotou. Do prezentácie musia byť 

zapojení všetci súťažiaci. Prezentácia musí mať 7 obrázkov a nesmie trvať viac ako 5 min. 

Na prvom obrázku musí byť predstavená škola, súťažiaci, prípadne učitelia, ktorí ich 

pripravovali na súťaž, alebo pomáhali s prípravou prezentácie. Na poslednom obrázku, 

družstvo musí uviesť všetky zdroje z ktorých čerpalo pri príprave prezentácie. Porota bude 

hodnotiť:   

 Originalitu výberu vlastnej prezentácie  

 Výber citácií, textov a obrazového materiálu 

 Technické spracovanie prezentácie (html prepojenia, ozvučenie a pod.) 

 Vyjadrovacie schopnosti prezentujúcich. 
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Súťažiaci môžu získať za prezentáciu 2 až 4 body.  

5. kolo – športová súťaž. Súťažia všetci členovia družstva. Družstvá môžu získať maximálne 5 

– 15  bodov (podľa výberu športovej aktivity). 

 

V prípade zhodného počtu bodov na prvých troch miestach o konečnom poradí rozhodne 

doplnkové kolo súťaže, v ktorom majú všetky družstvá rovnakú otázku na ktorú odpovedajú 

písomne až do rozhodnutia poradia. 

 

Poznámka k organizácii súťaže: 

Súťaž začína Olympijskou hymnou, nasleduje predstavenie poroty a súťažiacich, príhovorom, 

vysvetlenie pravidiel , vlastnou súťažou, ktorej súčasťou vo finále je i športová súťaž, 

vyhodnotením a ocenením družstiev, záver. V súvislosti so športovou súťažou je potrebné 

športové oblečenie. 

 

Cestovné:  
Cestovné náhrady sa účtujú podľa zákona o cestovných náhradách a vnútornej smernice SOV 

a budú vyplatené po zaslaní spiatočných cestovných lístkov na osobný účet účtovateľa. 

Cestovné lístky spolu s ostatnými príslušnými dokumentmi je potrebné zaslať priamo na 

adresu Slovenského olympijského výboru. Pri použití vlastného motorového vozidla sa výška 

cestovného uhrádza v hodnote cestovného za II. triedu vlakom na základe cenníka ŽSR za 

jedno auto, nie samostatne za osobu. Pri použití vlastného motorového vozidla je potrebné 

doložiť nasledovné doklady: 

- fotokópia technického preukazu   

- vyplnené tlačivo – vyúčtovanie prac. cesty 

- zmluva 

- splnomocnenie, ak nie je vlastníkom vozidla 

Ceny : 

Diplom Slovenskej olympijskej akadémie a vecné ceny venuje Slovenský olympijský výbor. 

 

Prihláška na vedomostnú súťaž o olympizme pre študentov stredných škôl 2014 
 

Škola: 

 

Súťažiaci: 

 

Adresa školy: 

 

Mesto, PSČ: 

 

Kontaktná osoba: 

 

Tel. číslo: 

 

e-mail: 
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Zoznam a kontakty na olympijské kluby, organizátorov krajských regionálnych kôl  

 

1. Bratislavský kraj: Bratislava  

Olympijský klub Bratislava  

Mária Mračnová 

ŠH Mladosť, Trnavská cesta 39 

831 04 Bratislava 

Tel: 0905 706 153 

faja@atletikasvk.sk  

d.noga@skolakalina.sk  

 

 

2. Nitriansky kraj: Šahy 

Olympijský klub Alojza Szokolyiho Šahy 

Angelika Révész 

Školský úrad 

Hlavné námestie 1 

936 01 Šahy 

Tel: +421 36 741 1131 

Mobil: 0905 340 287 

olympic@sahy.sk  

skolsky.urad@sahy.sk  

 

 

3. Trnavský kraj:  Piešťany 

Olympijský klub Trnava 
Anton Javorka – predseda klubu, Ivan Luknár – riaditeľ gymnázia 

Gymnázium Pierra de Coubertin 

Námestie SNP 1493/9 

01 Piešťany Piešťany 

Tel: 0905 246 037 Javorka, 0903 415 983 Luknár 

riaditel@gypy.sk 

ristova@sass.sk  

godal@profi.sk  

 

4. Trenčiansky kraj: Prievidza       

Olympijský klub Prievidza  

Vladimír Revický, Marián Grman 

Olympionikov 4 

971 01 Prievidza 

Tel: 0905 619 126 

olym.klub.pd@gmail.com  

zkbanik@mail.t-com.sk  

 drgrman@gmail.com  

 

mailto:faja@atletikasvk.sk
mailto:d.noga@skolakalina.sk
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mailto:drgrman@gmail.com
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5. Banskobystrický kraj:     Banská Bystrica    

Olympijský klub Banská Bystrica 

Imrich Kováč 

Priechod 209 

976 11 pošta Selce 

Tel:  0903 913 287 

 imrich.kovac@vucbb.sk 

 

 

6.  Žilinský kraj:  Liptovský Mikuláš 

Olympijský klub Liptova 

Roman Králik 

 Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932 

 031 01 Liptovský Mikuláš 

 Tel: 0911 641 241 

 oklm@centrum.sk  

 

 

7. Prešovský kraj: Prešov 

Olympijský klub Prešov 

Viera Bebčáková 

Prešovská univerzita, Fakulta športu 

Ul. 17.novembra 13 

080 01 Prešov 

Tel: 0915 940 578 

viera.bebcakova@unipo.sk  

 

 

8. Košický kraj:  Košice 

Olympijský klub Košice 

 Miroslav Luberda 

 Štúrova 32 

 040 01 Košice 

 Tel: 0903 211 524 

 luberda@stavoing.sk  
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