
Základné školy 

Téma 1  

 

1. Na ZOH 1964 v Innsbrucku mal premiéru budúci najúspešnejší slovenský  športovec 

20. storočia a je po ňom pomenovaný zimný štadión v Bratislave. Je to 

a) Ondrej Nepela 

b) Jozef Sabovčík 

c) Marián Filc 

 

 

2. Veľkú radosť urobilo na OH 1964 v Tokiu našim fanúšikom družstvo futbalistov, 

v ktorom bolo deväť Slovákov. S ktorým družstvom sa stretli naši futbalisti vo finále 

olympijského turnaja na OH 1964 v Tokiu? 

a) S Maďarskom 

b) S Nemeckou spolkovou republikou 

c) S Brazíliou 

 

 



 

3. Okrem zisku medaily futbalistami získalo Československo na OH 1964 v Tokiu ďalšiu  

medailu. Získalo ju družstvo, ktorého členkou bola Marianna Némethová-Krajčírová. 

V ktorom športe ju získala? 

a) V športovej gymnastike družstiev 

b) V basketbale 

c) V pozemnom hokeji 

 

4. Na ZOH 1968 v Grenoble zo siedmich slovenských olympionikov dvaja získali 

medailu. Boli to členovia hokejového družstva. Ktorí to boli? 

a) Jozef Golonka a Vladimír Dzurilla 

b) František Gregor a Ján Jendek 

c) Ján Starší a Vladimír Dzurilla 

 

5. Kto bol vlajkonosičom našej výpravy  na OH 1968 v Mexico City, na ktorých získala 

Věra Čáslavská spolu až 6 medailí? 

a) Bohuš Golian – volejbal 

b) Ladislav Petráš 

c) Jozef Plachý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Na OH 1968 v Mexico City obsadila vo svojej premiére na OH v skoku do výšky 

košická rodáčka 6. miesto.   Neskôr bola spoluzakladateľka SOV a po jeho vzniku aj 

jeho podpredsedníčka. Funkcionársky je aktívna v olympijskom hnutí aj naďalej ako 

podpredsedníčka olympijského klubu Bratislava. Ako sa volá? 

a) Mária Mračnová-Faithová  

b) Anna Chmelková-Blanáriková 

c) Eva Glesková-Lehocká 

 

7. V hokeji zasiahli do bojov na ZOH 1972 v Sappore zo slovenských športovcov 

Vladimír Dzurilla a Rudolf Tajcnár. Boli menej úspešní ako pred štyrmi rokmi 

a skončili na  

a) Treťom mieste so ziskom bronzovej medaily 

b) Štvrtom mieste bez medaily 

c) Šiestom mieste 

 

 

 



8. Mníchovské OH 1972 smutne poznamenala tragédia spôsobená teroristami 

palestínskej extrémnej organizácie Čierny september, ktorí pripravili krvavý masaker, 

znamenajúci 11 obetí na životoch. V tejto atmosfére sa na zisku medaily podieľala aj 

slovenská olympionička. V akom športe a akú medailu získala ? 

a) Eva Šuranová-Kucmanová v skoku do diaľky 

b) Eva Glesková–Lehocká v behu na 100 m 

c) Anna Chmelková-Blanáriková v behu na 400 m 

 

9. Katarína Ráczová, predsedníčka KFP SOŠV, národná ambasádorka Rady Európy pre 

šport, toleranciu a fair play, členka VV Európskeho hnutia fair play, bývalá čs. 

reprezentantka trojnásobná olympionička,  medailistka z MS sa v Mníchove 1972 po 

prvýkrát zúčastnila na OH.  V akom športe nás reprezentovala? 

a) V šerme 

b) V kanoistike  

c) V športovej gymnastike 

 

10. Najcennejšiu medailu na OH 1976 v Montreale  získal trojnásobný účastník OH a 

trojnásobný majster sveta v cyklistickom šprinte.  Bol to  

a) Anton Tkáč 

b) Ondrej Hekel 

c) Dan Karabín 



 

11. Na OH 1976 v Montreale získal medailu iba jeden zo slovenských športovcov. Blízko 

k nej malo aj družstvo žien v športovej hre, ktorá mala v ženskom podaní premiéru na 

OH, keď obsadilo 4. miesto.  Ktorá športová hra to bola?  

a) Basketbal 

b) Hádzaná 

c) Pozemný hokej 

 

12. Hry XXII. olympiády 1980 sa uskutočnili Moskve, kde na výraz protestu proti vstupu 

sovietskych vojsk do Afganistanu chýbali výpravy z mnohých „západných“ štátov, ale 

aj Číny. Stanislav Seman a František Kunzo boli členmi futbalového družstva. Akú 

medailu toto družstvo získalo? 

a) Zlatú 

b) Striebornú 

c) Bronzovú 

              

 

 

TÉMA 2  

1. Medzinárodný olympijský výbor bol založený  

a) V Paríži na Sorbonne 

b) V Londýne na Oxforde  

c) V Berlíne na Humboldtovej univerzite  



 

2. Členom MOV sa môže stať 

a) Osoba staršia ako 18 rokov a VV MOV odporučil jej zvolenie 

b) Osoba staršia ako 18 rokov, ktorej kandidatúru preskúmala volebná komisia 

a VV MOV odporučil jej zvolenie a návrh bol podaný v súlade s Olympijskou 

chartou 

c) Osoba staršia ako 18 rokov, ktorej kandidatúru preskúmala volebná komisia a NOV 

odporučil jej zvolenie 

 

3. Hry olympiády a Zimné olympijské hry sa konajú 

a) OH sa konajú v prvom a ZOH v druhom roku olympiády 

b) OH sa konajú v druhom a ZOH vo štvrtom roku olympiády 

c) OH sa konajú v prvom a ZOH v treťom roku olympiády  

 

4. Poslaním MOV je 

a) Podporovať olympizmus na celom svete a riadiť olympijské hnutie.  

b) Podporovať olympizmus a riadiť olympijské hry 

c) Riadiť olympijské hnutie v súlade s Olympijskou chartou  

 

5. Olympijské hnutie je 

a) Činnosť všetkých jednotlivcov a subjektov vykonávanú pod vedením MOV 

ako najvyššieho orgánu. Jeho vyvrcholením je účasť športovcov z celého sveta 

na olympijských hrách. Jeho symbolom je päť vzájomne prepletených kr  

b) Hnutie, ktoré organizuje olympijské hry pod olympijskou vlajkou  

c) Hnutie, ktoré združuje všetkých účastníkov olympijských hier (športovci, tréneri, 

organizátori, rozhodcovia), riadi ich MOV 

 

 

 

6. Nástupcom P. de Coubertina vo funkcii predsedu MOV sa stal 

a) D. Vikélas 

b) H. Baillet-Latour 

c) J. S. Edström  



 

7. Jedným zo vzorov P. de Coubertina pri obnovení olympijských hier boli hry konané 

od roku 1850 v mestečku  

a) Much Wenlock v Anglicku 

b) Helsingborg vo Švédsku 

c) Le Havre vo Francúzsku  

  

8. Kde je uložené srdce P. de Coubertina? 

a) V sídle MOV v Lausanne 

b) Na cintoríne v Paríži 

c) V sídle MOA v Olympii  

 

9. Ktoré športy sú súčasťou moderného päťboja, ktorého autorom je P. de Coubertin 

a) streľba, šerm, plávanie, jazda na koni, beh na 1500 m 

b) streľba, šerm, plávanie, jazda na koni, beh 

c) lukostreľba, šerm, plávanie, jazda na koni, beh  

 

10. Najvyšší orgán MOV je 

a) Valné zhromaždenie (zasadnutie) členov MOV  

b) VV MOV 

c) Prezident MOV  

 

 

 

 

11. Kto je autorom olympijského hesla?  

a) Dominikánsky mních R.P.Didon,  

b) Zakladateľ novovekých OH P. de Coubertin 

c) Prvý predseda MOV D. Vikelas  

 



 

12. Od ktorých Hier olympiády sa zapaľuje olympijský oheň v Olympii a ako dlho horí 

v mieste konania olympijských hier?  

a) Od XI. OH v roku 1936 v Berlíne a horí od otváracieho po záverečný 

ceremoniál 

b) Od VIII. OH v roku 1924 v Paríži a horí pri otváracom a záverečnom ceremoniáli 

c) Od XIV. OH v roku 1948 v Londýne a horí od otváracieho po záverečný 

ceremoniál 

 

13. Ako znie v origináli a po slovensky oficiálne olympijské heslo?   

a) Citius, altius, fortius, rýchlejšie, vyššie, silnejšie 

b) Citius, altius, fortius, rýchlejšie, presnejšie, silnejšie 

Citus, altus, fortus, rýchle, vysoko, silne  

 

 

 

 


