
 

 
_______________________________________________________________________________________ 

Propozície vedomostnej súťaže o olympizme  

pre základné školy v roku 2022 

 
 

Vyhlasovateľ súťaže: Olympijský klub regiónu Prešov, ABC- Centrum voľného času v Prešove, 

Fakulta športu PU v Prešove 

   

    

 

Kontakty: 

doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. podpredsedníčka OK regiónu Prešov 

bebcakovaviera@gmail.com 

 

Mgr. Eva Labudová                                       riaditeľka ABC-CVČ Prešov 

 labudova@abccentrum.sk 

 

 

Účastníci súťaže: Prihlásené trojčlenné družstvá žiakov základných škôl, resp. príslušných 

ročníkov osemročných gymnázií.  

 

Termín prihlášok: Prihlášky do súťaže posielajte do 31.mája2022 na adresu  abc@abccentrum.sk 

 

Do prihlášky uveďte : názov a sídlo školy 

                        mená súťažiacich 

 meno kontaktnej osoby   

 tel. a e-mailový kontakt  

 

 

Dátum a miesto konania súťaže : 14. jún2022 

                                                          ABC-Centrum voľného času , Októbrová 30, Prešov 

                                                          Prezentácia o 8:30 

                                                          Začiatok súťaže 8:45 

 
Obsah: Súťažné témy sú zamerané na vedomosti o olympijských medailistoch pochádzajúcich zo 

Slovenska. Otázky sú tvorené z publikácie a  videí SOŠV. 

 

Témy: 

1. Sieň slávy SOŠV 

2. Naši olympijskí velikáni 
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Literatúra: 

1. Športovci Z. I. Halmaj, O. Nepela, A. Kuzminová, M. Némethová – Krajčírová, súrodenci 

Hochschornerovci, Peter a Ladislav Škantárovci, P. Schmidt, M. Mečíř, M. Martikán. 

Dostupné na: https://www.olympic.sk/sienslavy 

2. Souček, Ľ., Súkup, J.: Naši olympijskí velikáni. Dostupné z: 

https://www.olympic.sk/sites/default/files/field_media_file/2017-12/sov-kniha-25-rokov-

web-2-11396_1.pdf 

3. Súčasťou súťaže bude výtvarná práca na tému „NášOlympijský deň“, ktorú si súťažiaci 

pripravia doma a predložia ju pri prezentácii. 

 

Priebeh súťaže: 

Písomný test – bude obsahovať 30 otázok. Za každú správnu odpoveď získa družstvo jeden bod, za 

všetky správne odpovede môže družstvo získať 25 bodov. 

Čas na vyplnenie každej otázky testu bude maximálne 45 sekúnd. Po uplynutí tohto času musí 

družstvo odovzdať test na vyhodnotenie. 

 

1. – 2. kolo - ústne odpovede – V týchto kolách sú pripravené otázky s  1  bodovou hodnotou. 

Súťažiaci si vyberajú po jednej otázke  v poradí, v akom sa umiestnili v teste. V prípade 

správnej odpovede si družstvo pripíše body v hodnote otázky, v prípade nesprávnej odpovede 

družstvo nezíska žiadne body. Na otázku musí družstvo začať odpovedať do 10 sekúnd po 

prečítaní otázky. 

3. kolo praktická časť– v tejto časti budú hodnotené výtvarné práce, ktoré družstvá vypracujú 

v škole, donesú so sebou na súťaž a predložia pri prezentácii. Výtvarné práce sú na tému 

„Olympijský deň na našej škole“. Veľkosť výtvarnej práce je formát A5. V tomto kole môže 

družstvo  získať min. 1 a max. 3 body. 

 

Poznámka k organizácii súťaže: 

Súťaž začína Olympijskou hymnou, nasleduje predstavenie poroty a súťažiacich, príhovor, 

vysvetlenie pravidiel, vlastná súťaž, vyhodnotenie a ocenenie družstiev, záver. Pri prezentácii 

je potrebné odovzdať vyplnený a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov. 

 

Ceny : 

Diplom Slovenskej olympijskej akadémie a vecné ceny venuje Olympijský klub Prešov. 

 

  
Prešov 10. 5. 2022 

 

 

Mgr. Eva Labudová                                   doc. PaedDr. V. Bebčáková, PhD. 

Riaditeľka ABC- CVČ                               podpredsedníčka OK Prešov 
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SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  

 

Meno a priezvisko účastníka: (žiak)   ................................................................... 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ................................................................ 

Dátum narodenia účastníka:  .................................................................... 

Škola, organizácia (názov a adresa): .................................................................... 

Vyhlasovateľom a organizátorom podujatia je Olympijský klub regiónu Prešov. 

Spoluvyhlasovateľom je ABC-CVČ Prešov. 

Partnerom podujatia je Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove. 

 

Dolu podpísaný zákonný zástupca žiaka , ktorý sa zúčastní podujatia Vedomostná súťaž o olympizme (ďalej VSO) pre 

základné školy 14.6.2022 

 

1. SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM* so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia a označenie 

navštevovanej školy žiaka za účelom zabezpečenia účasti, dohľadu nad dodržiavaním pravidiel VSO a vyhodnotenia 

a zverejnenia výsledkov súťaže v tlačových alebo elektronických médiách, webových portáloch a profiloch Slovenského 

olympijského a športového výboru (SOŠV) na sociálnych sieťach. 

 

2. SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM* s fotografovaním žiaka, ktoré bude zaznamenané počas podujatia, vo forme ich 

nekomerčného i komerčného zverejnenia v tlačových alebo elektronických médiách, webových portáloch a profiloch 

SOŠV a ABC-CVČ na sociálnych sieťach a vo forme ich sprístupnenia verejnosti za účelom podpory a propagácie športu 

a športových alebo osvetových aktivít, vrátane uchovávania historických a štatistických údajov podujatia jeho 

vyhlasovateľmi a organizátormi.  

 

V ....................................................., dňa ........................................................... 

* nehodiace sa prečiarknite  

 

 

 

 

.....................................................................        

Podpis:  zákonný zástupca    

 


