
 

 

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O OLYMPIZME 

ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY 

 

Vyhlasovateľ súťaže:  Slovenský olympijský a športový výbor prostredníctvom Slovenskej olympijskej akadémie 

 

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 štvorčlenných družstiev (povinne dve dievčatá a dvaja chlapci) 

 

Termíny súťaže: 

Vedomostná súťaž o olympizme pre základné a stredné školy a jej súťažné témy budú vyhlásené v priebehu 

mesiaca apríl. 

 Termín registrácie:   od 29. apríl 2019 do 3. máj 2019 

 Termín konania súťažných kôl: I. kategória (ZŠ)    6. – 10. máj 2019 – 1. kolo 

                                                                         20. – 24. máj 2019 – 2. kolo 

                                            II. kategória (SŠ)  13. – 17. máj 2019 – 1. kolo 

                                                                         27. – 31. máj 2019 – 2. kolo   

 

Vyhodnotenie súťaže:  do 5. júna 2019 (zverejnenie výsledkov na webovej stránke SOŠV)  

 

Prihláška:    

Za školu môže súťažiť ľubovoľný počet štvorčlenných družstiev. Každé družstvo v súťaži sa zaregistruje iba raz. 

Prihláška súťažného družstva bude elektronická cez registráciu na webovej stránke SOŠV 

http://www.olympijskyden.sk  

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 štvorčlenné tímy pod jednými prihlasovacími údajmi.  

 

Obsah:  

Témy sú zamerané na spomienku spoločného štátu Čechov a Slovákov pri vlaňajšom 100. výročí vzniku ČSR 

a k 125. výročiu založenia MOV. Otázky sú tvorené z publikácií SOŠV a aktualít SOŠV.  

 

Témy:  

 1.  téma:  Najúspešnejší olympionici Slovenska v rokoch 1918 - 1992    

 2. téma: 125. výročie založenia Medzinárodného olympijského výboru 

http://www.olympijskyden.sk/
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Priebeh súťaže:  

Súťaž každej kategórie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole  sa do súťaže môže prihlásiť neobmedzený 

počet družstiev z každej školy. Do druhého kola postúpi z každej školy iba jedno družstvo. Družstvo školy 

s najvyšším počtom získaných bodov. V uvedených týždňoch bude na webovej stránke SOŠV uverejnených 25 

súťažných otázok z oboch tém. 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 skončení časového limitu sa test automaticky odošle s tým, že 

sa zobrazí hlásenie, že čas je vyčerpaný. Pri vypĺňaní bude tím 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 družstvo 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 SOŠV za účasť v online súťaži budú zaslané všetkým súťažným družstvám.  

 

Postup do finále:  

Do finále postúpia družstvá s najvyšším počtom získaných bodov umiestnených na 1. – 5. mieste v druhom kole. 

V prípade zhodného výsledku viac než piatich družstiev rozhodne o postupujúcom družstve čas, za ktorý 

družstvo vyplnilo vedomostný test.  

https://www.olympic.sk/publikacie/olympijska-vychova
https://www.olympic.sk/userfiles/files/2018-sk-olympijska-charta.pdf
https://www.olympic.sk/publikacie/olympijska-vychova
https://www.olympic.sk/publikacie/olympijska-vychova


 

 

Finále súťaže:  

Termín: 24. – 25.  jún 2019  

Miesto: Grand Hotel Bellevue, Starý Smokovec  

Predbežný program: 

24. jún 2019 

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

13:30 – 16:00 hod. finálová súťaž  

                                   PPT prezentácie jednotlivých škôl na tému „Olympijský deň“  

                                   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 začiatkom júna 2019.  

Časový harmonogram a priebeh finálovej časti súťaže sa môže zmeniť. 

 

 Výsledky o vyhodnotení súťaže/podujatia 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. 

 Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci, resp. jeho zákonný zástupca súhlas s týmito podmienkami súťaže. 

Registráciou na webovej stránke súťažiaci zároveň potvrdzuje, že bol/a oboznámený/á s týmito 

Podmienkami a pravidlami súťaže a Podmienkami ochrany súkromia, takisto ako aj celý súťažný tím. 

 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 súkromia tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto podmienok 

súťaže. 

 

  

https://www.olympic.sk/

