
 

 

Literárna súťaž o olympizme pre základné a stredné školy 

 

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 a športový 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. Oslávte s nami Olympijský deň 

zapojením sa do literárnej súťaže. 

 

Literárna 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 umelcov na Slovensku.  

 

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

súťaže a oznamujeme Vám jej konkrétne podmienky. 

 

Veríme, že sa spolu s Vašimi žiakmi a študentmi zapojíte do literárnej súťaže v roku 2019 a aktívnou účasťou 

v súťaži podporíte zámery Slovenského olympijského a športového výboru a prispejete k šíreniu olympijských 

myšlienok. 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Siekel 

prezident SOŠV 



 

 

LITERÁRNA SÚŤAŽ 2019 

 

Vyhlasovateľ súťaže:  Slovenský olympijský a športový výbor 

Spoluorganizátori a realizátori: olympijské kluby v regiónoch Slovenska, školy 

 

Téma:  „Výnimočnosť, priateľstvo, rešpekt“.  

Napíšte nám svoj vlastný príbeh, ktorý bude zachytávať olympijské hodnoty „Výnimočnosť, priateľstvo, 

rešpekt“. 

 

Snaha o výnimočnosť znamená vydať zo seba to najlepšie, na ihrisku aj v profesionálnej aréne (na športovisku). 

Nejde len o víťazstvá, ale aj o účasť, pokrok pri dosahovaní osobných cieľov, snahu o to, byť v našom živote 

lepším a robiť všetko čo najlepšie a o užívanie prínosov zo zdravej kombinácie silného tela, ducha a vôle.  

 

Demonštrovanie rešpektu zahŕňa rešpektovanie samého seba, svojho tela, iných, rešpektovanie hodnôt 

a pravidiel, i rešpektovanie športu a životného prostredia. V kontexte športu ide o rešpektovanie postoja k fair 

play a pri boji proti dopingu a neetickému správaniu. 

 

Oslava priateľstva podporuje nás v tom, aby sme považovali šport za nástroj na vzájomné pochopenie medzi 

jednotlivcami a ľuďmi z celého sveta. Olympizmus inšpiruje ľudí, aby prekonali politické, ekonomické, rodové, 

rasové a náboženské rozdiely a nadviazali priateľské vzťahy napriek týmto rozdielom. 

 

Cieľová skupina:  

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

I. kategória :  do 10 rokov  

II. kategória :  od 10 do 15 rokov 

III. kategória :  od 15 do 18 rokov 

 

Podmienky súťaže : 

 Pre všetky vekové kategórie – literárny (próza, poézia) alebo novinársky beletristický žáner (úvaha, črta, 

reportáž, fejtón, glosa a pod.) podľa výberu autora na vyššie uvedenú tému v maximálnom rozsahu 4 strany A4 

/max. 2000 slov/. 

 Predložené práce nesmú byť doteraz publikované. 

 Všetky súťažné práce musia byť zaslané v elektronickej podobe mailom, alebo poštou na CD/DVD nosiči. 

 Každý kandidát sa môže zúčastniť len s jedným súťažným príspevkom. 

 Súťažné práce zasielajte mailom na adresu: olympijskyden@olympic.sk 
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Alebo poštou na adresu SOŠV: 

Slovenský olympijský a športový výbor 

Kukučínova 26 

838 08 Bratislava 

Obálku označte heslom “Literárna súťaž Olympijský deň 2019” 

 

 Súťažné práce, ktoré sa zúčastnia súťaže, budú predložené na posúdenie odbornej porote, zostavenej 

Slovenským olympijským a športovým výborom. 

 Literárne diela zaslané do súťaže sa autorom nevracajú. 

 Výsledky o vyhodnotení súťaže/podujatia spolu s víťaznými príspevkami, menom a priezviskom výherného 

súťažiaceho a ďalšími údajmi (napr. príslušnosťou k škole) budú zverejnené v tlačových a/alebo elektronických 

médiách, webových portáloch a profiloch SOŠV, spoluorganizátorov a realizátorov súťaže/podujatia na 

sociálnych sieťach vo forme ich sprístupnenia verejnosti za účelom podpory a propagácie tohto podujatia, 

športu a športových alebo osvetových aktivít, šírenia myšlienok a princípov olympizmu vrátane uchovávania 

historických a štatistických údajov podujatia/súťaže jeho vyhlasovateľmi, spoluorganizátormi a realizátormi.  

 Informácie o výsledkoch súťaže/podujatia budú poskytnuté spoluorganizátorom a partnerom podujatia/súťaže 

za účelom organizačného a materiálneho zabezpečenia podujatia/súťaže a zdokladovania oprávnenosti použitia 

finančných príspevkov, či iné zákonné účely. 

 Zaslaním súťažného príspevku vyjadruje súťažiaci, resp. jeho zákonný zástupca súhlas s týmito podmienkami 

súťaže. 

 V prípade ak súťažný príspevok zasiela neplnoletá osoba, vyžaduje sa súhlas zákonného zástupcu s účasťou 

neplnoletého v tejto súťaži/na podujatí.  

 V prípade ak súťažný príspevok zasiela iná fyzická osoba alebo organizácia, napr. škola, ako súťažiaci, resp. jeho 

zákonný zástupca, je povinná pred zaslaním súťažného príspevku získať od súťažiaceho, resp. jeho právneho 

zástupcu súhlas s účasťou v súťaží a spracovaním osobných údajov a zároveň oboznámiť súťažiacich, resp. ich 

zákonných zástupcov s týmito podmienkami súťaže.  

 Zaslaním súťažného príspevku odosielateľ deklaruje, že disponuje právnym základom na spracúvanie osobných 

údajov a na poskytnutie osobných údajov vyhlasovateľovi súťaže, spoluorganizátorom a realizátorom súťaže 

a súťažiaci, resp. ich zákonný zástupca bol riadne oboznámený s podmienkami súťaže a súhlasí s nimi. Súťažný 

príspevok doručený bez podpísaného súhlasu priloženého v prílohe bude automaticky vyradený zo súťaže. 

Výnimku tvorí situácia ak odosielateľ priloží deklaráciu, v ktorej vyhlasovateľa súťaže/podujatia výslovne 

ubezpečí, že (i) disponuje generálnym súhlasom súťažiaceho, resp. jeho zákonného zástupcu na zapájanie sa 

súťažiaceho do súťaží/podujatí, (ii) oboznámil súťažiacich, resp. ich zákonných zástupcov s podmienkami súťaže 

a podmienkami ochrany súkromia priloženými k tomuto dokumentu a (iii) zároveň sa zaviaže na požiadanie 

vyhlasovateľa takýto súhlas predložiť. 

 Anonymné súťažné príspevky budú automaticky vyradené zo súťaže. 

 



 

 

Súťažné práce prosím označte nasledovne:  

„Literárna súťaž Olympijský deň 2019“ 

  meno a priezvisko súťažiaceho 

   názov a sídlo školy 

kontaktná adresa 

súťažná kategória 

mesiac a rok narodenia 

tel. a e-mailový kontakt 

 

Ceny:  

Slovenský olympijský a športový 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. 

 

Termíny súťaže:  

Výtvarná súťaž potrvá od 2. mája do 31. mája 2019. Súťažné práce musia byť zaslané mailom alebo poštou do 

31. mája 2019 do 24:00 hod na adresu SOŠV.  

Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke SOŠV https://www.olympic.sk/ najneskôr do 30. júna 

2019. 

 

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.  

Viac informácii o tom, akým spôsobom a na aké účely v SOŠV spracúvame osobné údaje súťažiacich, resp. ich 

zákonných zástupcov, či kontaktných osôb, a aké sú práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov, 

nájdete v Podmienkach ochrany súkromia dostupných na webe https://www.olympic.sk/podmienky-

ochrany-osobnych-udajov-sukromia. Podmienky ochrany súkromia tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto 

podmienok súťaže. Zaslaním príspevku potvrdzuje súťažiaci, resp. jeho zákonný zástupca, že sa riadne 

oboznámil s Podmienkami súťaže, ako aj Podmienkami ochrany súkromia.  

 

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

olympijského a športového výboru a prispejete k šíreniu olympijských myšlienok.   
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