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PROPOZÍCIE VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE O OLYMPIZME 2018 

ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY 

 

Vyhlasovateľ súťaže:         Slovenský olympijský výbor (SOV) 

                                              Kukučínova 26, 838 08 Bratislava 

                                              V spolupráci so Slovenskou olympijskou akadémiou (SOA) 

Kategórie:  

I. kategória: Základné školy a príslušné ročníky osemročných gymnázií (ZŠ) 

II. kategória:  Stredné školy a príslušné ročníky osemročných gymnázií (SŠ) 

 

Forma súťaže: online,  súťaž trojčlenných družstiev                                    

Termín vyhlásenia: máj 2018 

Termín registrácie:  od 28. mája 2018  

Termín konania súťaže:  I. kategória (ZŠ) 18. – 22.  jún 2018 

II. kategória (SŠ) 11. – 15. jún 2018 

 

Vyhodnotenie súťaže:  do 30.6.2018 (zverejnenie výsledkov na webovej stránke SOV) 

            

Prihláška: elektronická cez registráciu na webovej stránke SOV 

http://www.milujemsport.olympic.sk/projekty/olympijske-sutaze-/vedomostna-sutaz  .  

Za školu môže súťažiť ľubovoľný počet trojčlenných družstiev.  Každé družstvo v súťaži sa 

zaregistruje iba raz. Pri registrácii je potrebné uviesť svoj e-mail a heslo. Tento e-mail a heslo 

bude slúžiť na prihlásenie sa do súťažného kola. Registrovať sa budú trojčlenné tímy pod 

jednými prihlasovacími údajmi. 

 

Obsah: 
Témy jednotlivých otázok budú vychádzať z obsahu publikácií SOV a aktualít SOV.  

1. téma: 25 rokov SOV 

2. téma: Slovenskí olympionici na ZOH v Pjongčangu 2018 

3. téma: Naši olympijskí velikáni 

 

Literatúra: 
1. Olympic.sk 2/2017 Dostupné z: 

https://www.olympic.sk/userfiles/files/Publikacie/olympic_sk_jesen_zima_2017-24578.pdf, 

str. 6 – 27.  

 

2. Články o slovenských olympionikoch v Pjongčangu v  aktualitách SOV. Dostupné z: 

https://www.olympic.sk/olympijske-hry/zimne-olympijske-hry/pjongcang-2018/aktuality-

pjongcang (Články uverejnené v čase od 30. 1. – 28. 2. 2018) 

3. SOUČEK, ĽUBOMÍR, SÚKUP, JÁN, 2017. Naši olympijskí velikáni. [online]. Bratislava: 

SOV. ISBN 978-80-971363-2-1. Dostupné 

z: https://www.olympic.sk/userfiles/files/Publikacie/sov-kniha-25-rokov-web-2-11396.pdf. 

https://www.olympic.sk/publikacie/sov-dokumentarne 

http://www.milujemsport.olympic.sk/projekty/olympijske-sutaze-/vedomostna-sutaz
https://www.olympic.sk/userfiles/files/Publikacie/olympic_sk_jesen_zima_2017-24578.pdf
https://www.olympic.sk/olympijske-hry/zimne-olympijske-hry/pjongcang-2018/aktuality-pjongcang
https://www.olympic.sk/olympijske-hry/zimne-olympijske-hry/pjongcang-2018/aktuality-pjongcang
https://www.olympic.sk/userfiles/files/Publikacie/sov-kniha-25-rokov-web-2-11396.pdf
https://www.olympic.sk/publikacie/sov-dokumentarne
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Priebeh súťaže:  V uvedenom týždni bude na webovej stránke SOV uverejnených 25 

súťažných otázok. V pondelok, v utorok, stredu, štvrtok bude možné odpovedať na 

otázky. Každé zaregistrované súťažiace družstvo bude môcť vyplniť test len raz. Na 

vyplnenie všetkých otázok v teste bude mať družstvo vyhradený čas max. 20 minút. 

Po vypršaní sa test automaticky odošle s tým, že sa zobrazí hlásenie, že čas vypršal. 

 Pri vypĺňaní bude tím celý čas vidieť čas, koľko ešte ostáva do ukončenia testu. 

 Pred spustením kvízu sa zobrazí upozornenie, že test sa môže spustiť len raz a po 

odoslaní už k nemu tím nebude mať prístup. 

Po vyplnení testu sa súťažiacemu družstvu zobrazí percentuálny výsledok správnych 

odpovedí. V piatok budú na webovej stránke uverejnené výsledky (správne odpovede). 

 

Vyhodnotenie:  Čestné uznania SOV za účasť v online súťaži budú zaslané všetkým  

              súťažným družstvám.  

 

Postu do finále: Do finále postúpia družstvá s najvyšším počtom získaných bodov 

umiestnených na 1. – 5. mieste redukovaného poradia (z jednej školy môže postúpiť 

iba jedno družstvo). Ak bude medzi prvými piatimi družstvami viac družstiev z jednej 

školy, výber postupujúceho družstva školy je v kompetencii danej školy. Ak bude mať 

škola záujem tento výber urobiť doplnkovým kolom, môže požiadať SOA o zaslanie 

doplnkových otázok. V prípade zhodného výsledku viac než piatich družstiev 

z rôznych škôl, rozhodne o postupujúcom družstve čas, za ktorý družstvo vyplnilo 

vedomostný test.    

Finále súťaže:   

Termín: 29. – 30. 10. 2018 

Miesto: Grand Hotel Bellevue, Starý Smokovec 

Predbežný program: od 12,00 hod. registrácia družstiev, ubytovanie, obed 

 13,30 – 16,00 hod. finálová súťaž  

                                                                       PPT prezentácie jednotlivých škôl na tému             

„Olympizmus spája generácie“ ,  

 Vedomostný test 

 16,00 – 18,30 hod. voľný program 

 18,30 – 19,30 hod. večera 

 19,30 – 21,00 hod. vyhlásenie výsledkov vedomostnej súťaže, 

                                                                       beseda s olympionikmi, autogramiáda 

 

Cestovné náklady Vám budú preplatené podľa smerníc o cestovných náhradách SOV. 

Organizačné pokyny spolu s pozvánkou dostanú postupujúce družstvá do konca septembra 

2018. Časový harmonogram a priebeh finálovej časti súťaže sa môže zmeniť. 

 

 

 

 

 

 

  


