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Výtvarná súťaž o olympizme pre materské, základné a stredné školy 

 

 

Bratislava 23. apríl 2018 

SOV/11-448/18 

 

 Olympijská charta definuje olympizmus ako životnú filozofiu, oslavujúcu a vyvážene 

spájajúcu telesnú zdatnosť, vôľu a ducha. Spojením športu s kultúrou a výchovou sa 

olympizmus snaží o utvorenie spôsobu života, založenom na radosti z vynaloženého úsilia, 

výchovnej hodnote dobrého príkladu, spoločenskej zodpovednosti a na rešpektovaní 

všeobecných základných etických princípov. 

 

MOTTO „HÝB SA, UČ SA A OBJAVUJ“ - TRI PILIERE OLYMPIJSKÉHO DŇA 

 

Na základe troch pilierov, ktorými je pohyb, vzdelávanie a poznávanie, Slovenský olympijský 

výbor v spolupráci s ostatnými zainteresovanými stranami organizuje športové, kultúrne a 

vzdelávacie aktivity a zabezpečuje propagáciu olympijských myšlienok po celom Slovensku. 

 

Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie, je to deň, keď sa každý človek vo 

svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové 

športy. Oslávme tento rok nielen Olympijský deň ale aj 25.výročie založenia Slovenského 

olympijského výboru, ktoré si v roku 2018 pripomíname. 

 

Výtvarná súťaž je určená pre širokú populáciu detí a mládeže s cieľom netradičnou 

formou pritiahnuť pozornosť mládeže smerom k olympijským hodnotám a ideálom.  

Nielen Olympijské hry, ktoré sa stali veľkolepým celosvetovým sviatkom športu, kultúry 

a mieru, inšpirovali a inšpirujú aj mnohých mladých talentovaných výtvarníkov na Slovensku.  

 

V snahe adresne osloviť potenciálnych účastníkov obraciame sa na Vás s výzvou na 

zapojenie sa do výtvarnej súťaže a oznamujeme Vám jej konkrétne podmienky. 

 

Veríme, že sa spolu s Vašimi žiakmi a študentmi zapojíte do výtvarnej súťaže 

v roku 2018 a aktívnou účasťou v súťaži podporíte zámery Slovenského olympijského 

výboru a prispejete k šíreniu olympijských myšlienok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Siekel 

          Prezident SOV 
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VÝTVARNÁ SÚŤAŽ 2018 

 

Vyhlasovateľ súťaže:  Slovenský olympijský výbor 

Spoluorganizátori a realizátori: olympijské kluby v regiónoch Slovenska, školy 

 

Téma: „Ja a môj olympijský sen“ 

 

Vyjadrite svoju podporu oslavám Olympijského dňa a 25.výročia založenia 

Slovenského olympijského výboru „Olympizmus spája generácie“ 

 

Po skončení a vyhodnotení súťaže bude následne pripravená mobilná výstava.  

 

Cieľová skupina:  

Žiaci a študenti materských, základných a stredných škôl vo vybraných vekových kategóriách: 

I. kategória :  do 6 rokov  

II. kategória :  do 10 rokov  

III. kategória :  od 10 do 15 rokov 

IV. kategória :  od 15 do 18 rokov 

 

Podmienky súťaže: 

 Do súťaže budú prijaté iba plošné práce (maľba, kresba, rytiny, grafiky) 

 Rozmer diela : jednotne pre všetky diela papier formátu A4 alebo A3 

 Každý účastník môže zaslať do súťaže maximálne jedno dielo, počet súťažných prác 

za školu nie je obmedzený. 

 Súťažné práce zasielajte poštou na adresu SOV 

Slovenský olympijský výbor 

Kukučínova 26 

838 08 Bratislava 

Obálku označte heslom “Výtvarná súťaž Olympijský deň 2018” 

 Výtvarné diela, ktoré sa zúčastnia na celoslovenskej súťaži, budú predložené na 

posúdenie odbornej porote, zostavenej Slovenským olympijským výborom.  

 

Súťažné práce prosím označte na zadnú stranu nasledovne:  

„výtvarná súťaž Olympijský deň 2018“ 

  meno a priezvisko súťažiaceho 

   názov a sídlo školy 

kontaktná adresa 

súťažná kategória 

mesiac a rok narodenia 

tel. a e-mailový kontakt 

Ceny:  
Slovenský olympijský výbor ocení tri víťazné práce vo všetkých kategóriách diplomom 

a vecnými cenami. Ceny budú po skončení a vyhodnotení súťaže zaslané poštou na adresu  

uvedenú pri súťažnom diele. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kukučínova 26, 838 08 Bratislava, Slovakia, tel.: +421 2 49 256 101, fax: +421 2 49 256 102, e-mail: office@olympic.sk, www.olympic.sk 

 
 

 

Termíny súťaže:  
Výtvarná súťaž potrvá od 2. mája do 31. mája 2018. Súťažné práce musia byť odovzdané 

alebo zaslané poštou do 31.mája 2018 do 24:00 hod na adresu SOV.  

Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke SOV https://www.olympic.sk/ 

najneskôr do 30. júna 2018. 

 

Poznámka:  
Víťazi udeľujú organizátorom prednostné právo publikovať ich súťažné príspevky, uvádzať 

ich mená a priezviská spolu s adresou školy alebo bydliska a fotografiami pri akejkoľvek 

propagačnej akcii, ktorá sa bude týkať súťaže, bez toho, že by takéto použitie priznávalo 

akékoľvek iné práva, ako vyhranú cenu. Organizátor nevracia žiadne súťažné príspevky.  

 

 

Veríme, že svojou tvorivou invenciou a aktívnou účasťou v súťaži podporíte 

zámery Slovenského olympijského výboru a prispejete k šíreniu olympijských 

myšlienok. 

 

  

S  pozdravom 

 

 

 

Anton Siekel 

          Prezident SOV 
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