
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ KVÍZ 

 

Štvrté a piate kolo Veľkého olympijského kvízu je venované problematike olympijského 

hnutia na Slovensku. Pri hľadaní odpovedí na otázky tohto okruhu Vám držíme palce!  

 

Otázky 4. a 5. kola. 

 

1. Krátko po vzniku Slovenskej republiky vznikol aj Slovenský olympijský výbor.  

Udialo sa to v .......................................... (treba uviesť mesto a rok dátum). 

 

2.  Predchodkyňou  Slovenského olympijského výboru bola organizácia, ktorá  

zabezpečovala viaceré prvky  olympizmu na Slovensku  v rámci vtedajšieho 

Československého olympijského výboru. Pôsobila na začiatku 90-tich rokov minulého 

storočia a treba uviesť jej presný názov. 

 

3.  Najvýznamnejšou vzdelávacou inštitúciou v štruktúre Slovenského olympijského 

výboru je SOA. Aký názov sa skrýva pod touto skratkou? 

 

4.  Olympijské hnutie u nás po vzniku Slovenského  olympijského výboru malo svoje 

zastúpenie aj v Medzinárodnom olympijskom výbore. Touto osobnosťou  bol vtedajší 

predseda SOV, ktorý aj v súčasnosti je čestným členom MOV. Poznáš meno tejto osobnosti? 

 

5.  Na Hrách olympiády v Londýne 2012 si aktívni športovci z celého sveta tiež volili 

svojich zástupcov do Medzinárodného olympijského výboru. Medzi zvolenými bol aj 

zástupca slovenských olympionikov.  Poznáš jeho meno a šport, v ktorom reprezentuje 

Slovensko? 

 

6.  Hlavnou úlohou Slovenského olympijského výboru je zabezpečovať účasť 

slovenských športovcov na olympijských hrách. Významnou mierou však prispieva aj 

k popularizácii športu najmä medzi  mládežou a k výchove v duchu fair play a olympizmu. 

Poznáš niektoré aktivity SOV v tejto oblasti (uveď aspoň jednu)? 

 

7.  Kto bol prvým predsedom   Slovenského olympijského výboru? 

 

8.  Kto bol predsedom organizácie, ktorá je považovaná za predchodkyňu Slovenského 

olympijského výboru a zvedaví  sme na ňu v otázke číslo dve? 

 

9. Určite ti nebude robiť problémy napísať meno súčasného predsedu Slovenského 

olympijského výboru. Kto ním teda je? 

 

10.  Pred niekoľkými rokmi sa na Slovensku uskutočnila anketa o najlepšieho slovenského 



športovca  uplynulého (20-teho) storočia. Zvíťazil v nej zástupca jedného zo zimných športov, 

poznáš jeho meno? 

 

11.  Stalo sa u nás peknou tradíciou, že viaceré štadióny a iné stavby  v oblasti športu 

pomenúvame podľa významných osobností slovenského športu a olympizmu.  Určite ti 

nebude robiť problém spomenúť aspoň jeden takýto objekt, samozrejme aj s jeho presným 

názvom. 

 

12.  V histórii slovenského športu sa môžeme pýšiť mnohými medailami  z najvyšších 

šampionátov  (ME,MS, OH). Vymenuj aspoň dvoch olympijských medailistov z éry 

Československa a dvoch z obdobia samostatného Slovenska. 

 

13.  S podporou olympijského hnutia sa na Slovensku pravidelne v dvojročných 

intervaloch organizuje olympiáda detí a mládeže. Určite každý zo súčasných školákov pozná 

jej názov, ale aj miesto jej konania! Pripomíname, že je určená pre žiakov a žiačky 

základných škôl. 

 

14.  Podobné podujatie je s podporou MŠVV a Š SR a Slovenského olympijského výboru 

organizované aj pre stredoškolákov. Tušíte už  o aké podujatie ide? 

 

15.  Slovenské olympijské hnutie je nedeliteľnou súčasťou toho medzinárodného.  Dobré 

vzťahy sú najmä medzi čelnými osobnosťami  oboch organizácií. Dôkazom sú aj viaceré 

návštevy členov MOV na Slovensku.  Viete povedať, ktorý z prezidentov MOV bol oficiálne 

na  Slovensku? Podotýkame, že za správnu odpoveď bude považované aj uvedenie prezidenta 

MOV, ktorý v čase návštevy Slovenska ešte nebol v tejto funkcii. 

 

16.  Medzi zaujímavými ponukami Slovenského olympijského výboru významné miesto 

má plnenie podmienok  bronzového, strieborného a zlatého odznaku. Uveď jeho presný 

názov. 

 

17.  Už sedem ročníkov sa v materských,  základných a stredných školách na Slovensku 

usporadúva na konci školského roka školská olympiáda.  Viete o akom celoštátnom podujatí  

SOV-u je reč? 

 

18.  Bývalý prezident MOV stál aj za vznikom Olympijských hier  mládeže. Viete, 

v ktorom meste sa konala mládežnícka olympiáda  po prvý raz? 

 

19.  Na ktorých olympijských hrách  sa zúčastnila po prvý raz samostatná výprava 

slovenských olympionikov? 

 

20. Olympiáda detí a mládeže Kalokagatia -  ako už sám názov napovedá- sa neskladá len 

zo športových súťaží. Vymenuj aspoň jedno z jej  sprievodných podujatí!  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Odpovede zasielajte do 15. novembra 2014 (ristova@sass.sk). Zo správnych odpovedí odmeníme tentokrát 

tridsať správnych odpovedí, ktorým zašleme olympijské suveníry. 

Nezabudnite uviesť školu, meno autora ako aj kontakt (adresa, e mail).  

Dôležité upozornenie: 

Po uzatvorení všetkých piatich kôl vyžrebujeme ešte 10 zo všetkých súťažiacich (podmienkou je aspoň 80 

správnych odpovedí). 

 


