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Olympijská výchova                                                                            
 pre žiakov a žiačky  ZŠ a OG 

okresu Banská Bystrica 
 
 

      Vedomostná súťaž o olympizme 2019 
                         

 
 
Vyhlasovateľ:      Banskobystrický samosprávny kraj 
                             Olympijský klub Banská Bystrica 
                             Mesto Banská Bystrica 
                                                                  
 

Organizátor:       Centrum voľného času - JUNIOR, Banská Bystrica 
 

 
Usporiadateľ:      Centrum voľného času – JUNIOR, Banská Bystrica 
                              Olympijský klub Banská Bystrica 
                              Mesto Banská Bystrica 
                                   
 

Termín:       11. apríl 2019    
                                
   
 

Organizátorka súťaže:    Mgr. Eva Murková – CVČ – JUNIOR Banská Bystrica 
                                          PaedDr. Jana Sýkorová – OK Banská Bystrica 

                                                                                        
 

Miesto:                                   Robotnícky dom, Robotnícka 5, Banská Bystrica     
                             
  
Prezentácia:           v deň konania 8,30 – 8,45 h, v Robotníckom dome, Banská Bystrica 
 
Začiatok súťaže:   9,00 h 
 
Predpokladané ukončenie súťaže:    12,30h 
 
Účastníci:               prihlásené trojčlenné družstvá základných škôl (6. - 9. roč.)  
                                a osemročných  gymnázií ( 1.- 4. roč.) okresu Banská Bystrica 
                                                                                                                                
                              
 

Kategórie:             Štartovať môžu žiaci a žiačky ZŠ  6. – 9. ročník a študenti a študentky   
                               OG 1.- 4. ročník, ktorí sú riadnymi žiakmi základnej školy, resp.  
                               osemročného gymnázia, sú uvedení na súpiske potvrdenej riaditeľom    
                               školy.  
 
 

Priebeh súťaže:     2 kolá –  vedomostný kvíz  
                                2 kolá – tvorivé úlohy 
                                beseda s olympionikom 
                                položenie kvetov k pamätnej tabuli olympionikov 
 
                                (vedomostné otázky sú koncipované v súlade so ŠVP a iŠVP 

a všeobecnom prehľade o športe)  
                
                   
 



Podmienka účasti:  Pri prezentácii je potrebné odovzdať originál súpisky súťažiacich 
s dátumom narodenia potvrdený riaditeľom školy . 

  
                                  Každý účastník musí mať originál preukazu poistenca. 
                                   Za zdravotný stav súťažiacich a ich poistenie zodpovedá vysielajúca 

škola. Vedúci družstiev sa riadi podľa bezpečnostných predpisov pre 
rezort školstva.  

 
 

Prihlášky: zaslať do 5. apríla 2019 na adresu: 
                                   Eva Murková 
                                   CVČ – JUNIOR 
                                   Tajovského 30, 974 09 Banská Bystrica 

         murkova@juniorbb.sk   0905 768 734 
 
 
    

 
Hodnotenie: Súťažiace družstvo získa za každú správnu odpoveď body a za 

nesprávnu odpoveď 0 bodov. Víťazí družstvo, ktoré získa najvyšší 
počet bodov.                                   

                                
 

Ceny:  Víťazné družstvá obdržia diplom, medailu. 
 
  

Pravidlá a predpis: Súťaží sa podľa platných pravidiel  určených organizátorom. 
                                   Prosíme doniesť písacie potreby a zastrúhané drevené/voskové 

farbičky, fixky, nožnice, lepidlo, 1 sadu farebných papierov.  
 
Rôzne:  Za stratu osobných vecí počas absolvovania súťaže organizátor 

nezodpovedá.   
Všetci účastníci sa riadia pokynmi usporiadateľa. Za disciplínu počas  
súťaží žiakov a žiačok ZŠ sú zodpovední vedúci družstiev.  

 
 
Prosíme, aby učitelia  v čo najkratšom čase nahlásili svojich súťažiacich žiakov 
a žiačky/ študentov a študentky organizátorovi z dôvodu zabezpečenia 
objektov, systému súťaženia, ako aj záujmu o tento projekt.  
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Katarína Bursová v. r.     Mgr. Imrich Kováč v. r.                                       
 riaditeľka CVČ - JUNIOR                      predseda OK  Banská Bystrica  

mailto:murkova@juniorbb.sk

