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Vedomostná súťaž o olympizme 2015 

PROPOZÍCIE 
 

Vyhlasovateľ súťaže: Slovenský olympijský výbor (SOV) 

    Kukučínova 26, 838 08 Bratislava 

    V spolupráci so Slovenskou olympijskou akadémiou (SOA) 

 

Kategória:   základné školy / osemročné gymnáziá  

Vek súťažiacich:  10 – 12 roční žiaci 

Forma súťaže:   online, súťaž 5-členných družstiev  

Termín vyhlásenia:  marec 2015 

Termín konania súťaže:  apríl – máj 2015  

    Testovacie nesúťažné kolo: 26. 3. – 16. 4. 2015 

I.kolo  27.4. – 30.4.2015 

II.kolo  4.5. – 7.5.2015 

III.kolo 11.5. – 14.5.2015 

IV.kolo 18.5. – 21.5.2015 

V.kolo  25.5. – 28.5.2015 

Vyhodnotenie súťaže: jún 2015 

Prihláška:  elektronická cez registráciu súťažiaceho družstva  na webovej stránke SOV  

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

/vedomostna-sutaz 

Za školu môže súťažiť ľubovoľný počet 5 členných družstiev. 

Družstvá sa môžu registrovať od 26. marca, kedy sa sprístupní 

testovacie, nesúťažné kolo. Každé družstvo sa zaregistruje iba raz. 

Pri registrácii je potrebné uviesť jeden e-mail člena družstva a uviesť 

heslo. Tento e-mail a heslo bude slúžiť na prihlasovanie družstva pred 

každým súťažným kolom. 

Obsah a priebeh súťaže: 

 Témy:  1. OH v období samostatnosti SR (1993-2012) 

2. Olympijské symboly 

 Harmonogram: Pravidelne v týždňovom intervale budú na webovej stránke SOV 

uverejňované otázky z dvoch tém (5+5 z každej témy).  

V pondelok sa uverejnia otázky príslušného prebiehajúceho 

kola. V pondelok, v utorok, stredu, štvrtok bude možné 

odpovedať na otázky. Každé súťažiace družstvo bude môcť 

vyplniť test v danom kole len 1-krát. Po zadaní všetkých 

odpovedí sa súťažiacemu družstvu zobrazí percentuálny 

výsledok správnych odpovedí. V piatok budú uverejňované 

výsledky (správne odpovede). 

Súťažiacim družstvám sa budú postupne započítavať správne 

odpovede a body z jednotlivých súťažných kôl. 

 Vyhodnotenie: tri súťažné družstvá (max 1 za školu), ktoré v súčte všetkých kôl  
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získajú najviac bodov budú pozvané do Medzinárodného 

olympijského tábora mládeže v termíne 13. – 18.7.2015 vo 

Vysokých Tatrách.  

Vecné ceny budú zaslané na základe vyhodnotenia súťaže 

všetkým súťažným družstvám. 

 

Literatúra: SOUČEK, Ľ.: Novoveké olympijské hry, 2011, str. 7-22, 80-97, 142-158.  
  http://www.milujemsport.olympic.sk/publikacie/knizne-publikacie 

 

  SOUČEK,Ľ.: Londýn 2012, HRY XXX.OLYMPIÁDY, 2012 

  Oficiálna publikácia Slovenského olympijského výboru 

 

Olympijská revue 2/2012  

http://www.olympic.sk/publikacie/olympijska-revue  

 

CHMELÁR, F., SOUČEK, Ľ.: Olympijské symboly, ceremoniály, hodnoty 

a princípy str. 6 – 15, 18 – 26, 33 – 36.  

  http://www.milujemsport.olympic.sk/publikacie/knizne-publikacie 

 

  http://www.milujemsport.olympic.sk/publikacie/publikacie-mov 

 

Kontakty na predstaviteľov SOV a SOA: 

Miroslav Bobrík predseda SOA       miroslav.bobrik@stuba.sk  

Viera Bebčáková predsedníčka komisie výchovy a vzdelávania viera.bebcakova@unipo.sk   

Ivana Motolíková riaditeľka oddelenia olympizmu SOV     motolikova@olympic.sk  
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