
SLOVAK OLYMPIC COMMITTEE 

           SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR  

 

 

Kukučínova 26, 838 08 Bratislava, Slovakia, tel.: +421 2 49 256 101, fax: +421 2 49 256 102, e-mail: office@olympic.sk, www.olympic.sk 

 

Olympijská výchova              

Propozície k vedomostnej súťaži o olympizme pre vysoké školy v roku 2013 

 

Vyhlasovateľ súťaže:  Slovenský olympijský výbor 

     Kukučínova 26, 838 08 Bratislava 

 

Kontakty na predstaviteľov Slovenskej olympijskej akadémie: 

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

Ivana Motolíková riaditeľka oddelenia olympizmu SOV  motolikova@olympic.sk  

 

Účastníci súťaže: Prihlásené trojčlenné družstvá študentov vysokých škôl a pedagóg príslušnej 

vysokej školy  

V prípade záujmu, môže katedra prihlásiť do súťaže aj druhé družstvo zložené 

zo študentov doktorandského štúdia. 

 

Termín prihlášok: Prihlášky do súťaže posielajte do 31. októbra 2013 na adresu Slovenského 

olympijského výboru motolikova@olympic.sk 

 

Prihlášky označte heslom  „vedomostná súťaž 2013 - VŠ“   

 

Do prihlášky uveďte :  názov a sídlo školy 

   mená súťažiacich 

   meno kontaktnej osoby   

    tel. a e-mailový kontakt 

 

Dátum a miesto konania finále : 19.11.2013,   Ústav pre vzdelávanie pedagógov Fakulty 

stredoeurópskych štúdií a Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre, Dražovska 4, 949 74 Nitra. 

 

Súťažné témy: 

1. téma:  20. výročie založenia Slovenského olympijského výboru 

Okruhy k 1. téme:   

- Olympijská spoločnosť Slovenska (OSS), predchodca Slovenského olympijského výboru (SOV) 

- Vznik SOV, jeho čelní predstavitelia, zloženie a súčasti (zložky) 

- Poslanie SOV 

- Masové podujatia a súťaže vyhlasované SOV 

- V súčasnosti udeľované vyznamenania a výročné ocenenia SOV 

- Naši medailisti (letných) olympijských hier (1996 – 2012) 

- 20. Výročie vzniku Slovenskej olympijskej akadémie  

 

Pramene a literatúra: 

- Ján Grexa – Ľubomír Souček: Slovensko v znamení piatich kruhov, Bratislava 2007. 

- Ľubomír Souček: Správa SOV 2005 – 2008, Bratislava 2008 

- Ľubomír Souček: Správa o činnosti SOV za roky 2009 – 2012, Bratislava 2012 

- Ľubomír Souček: Naši olympijskí medailisti a olympionici, 2010. 

- Ďalšie internetové zdroje 

mailto:viera.bebčcakova@unipo.sk
mailto:motolikova@olympic.sk
mailto:motolikova@olympic.sk
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Elektronické verzie spomínaných publikácií sú uvedené na webovej stránke SOV :  

Slovensko v znamení piatich kruhov: http://www.olympic.sk/publikacie/sov-dokumentarne.html 

Správa o činnosti SOV 2005 - 2008: http://www.olympic.sk/publikacie/sov-dokumentarne.html 

Správa o činnosti SOV 2009 - 2012: http://www.olympic.sk/publikacie/sov-dokumentarne.html 

Naši olympijskí medailisti a olympionici:  
http://www.olympic.sk/publikacie/program-olympijskej-vychovy.html  

Smernica o vyznamenaniach SOV (aktualizácia 17.1.2013) 

http://www.olympic.sk/aktuality-sov/16043-vyzva-na-podavanie-navrhov-na-udelenie-estnych-

titulov-vyznamenani-trofeji-uznaniach-a-vyronych-oceneni-sov-za-rok-2012.html  

 

2. téma: 150. výročie narodenia Pierra de Coubertina.  

 „Olympizmus v praxi, olympijské myšlienky a symboly“  

 Okruhy k 2. téme: 

- Život a dielo Pierra de Coubertina 

- Obnovenie OH 

- Pierre de Coubertin  a olympijská symbolika 

- Názory a odkaz Pierre de Coubertina 

 

Pramene a literatúra: 

- Ľubomír Souček: Novoveké olympijské hry, Bratislava 2011. 

- Ján Grexa a kol.: Olympijská výchova, Bratislava  2006. 

- Ďalšie internetové zdroje. 

-  

Elektronické verzie spomínaných publikácií sú uvedené na webovej stránke SOV :  

Novoveké olympijské hry: 

http://www.olympic.sk/publikacie/program-olympijskej-vychovy.html 

Olympijská výchova:  

http://www.olympic.sk/publikacie/program-olympijskej-vychovy.html  

 

3. téma: Míľniky svetového športu  

   „Zimné športy a ZOH“ 

- Stručná história športov na ľade a snehu 

- Zrodenie ZOH 

- Všeobecné informácie (základné historické a zemepisné údaje) o Rusku a meste Soči 

- Medailisti Slovenska na ZOH  

 

Pramene a literatúra: 

- František Seman, Míľniky svetového športu, Bratislava 2012 

- Ľubomír Souček: Novoveké olympijské hry, 2011 

- Ľubomír Souček: Naši olympijskí medailisti a olympionici, 2010 

- Ďalšie internetové zdroje 

Elektronické verzie spomínaných publikácií sú uvedené na webovej stránke SOV :  

Novoveké olympijské hry: 

http://www.olympic.sk/publikacie/program-olympijskej-vychovy.html  

Míľniky svetového športu: 

http://www.olympic.sk/publikacie/program-olympijskej-vychovy.html  
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http://www.olympic.sk/aktuality-sov/16043-vyzva-na-podavanie-navrhov-na-udelenie-estnych-titulov-vyznamenani-trofeji-uznaniach-a-vyronych-oceneni-sov-za-rok-2012.html
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4. téma: súťaž na veslárskom trenažéri 

Súčasťou VSO je aj športová časť, v ktorej účastníci pretekajú na veslárskom trenažéri. 

 

Priebeh súťaže: 

Štruktúra organizácie vedomostnej súťaže:  

Písomný test – bude obsahovať 15 otázok po 5 otázok z každej súťažnej témy s možnosťou výberu 

správnej odpovede. Za každú správnu odpoveď získa družstvo jeden bod, za všetky správne 

odpovede môže teda družstvo dostať 15 bodov. 

1. téma:  20. výročie založenia Slovenského olympijského výboru 

2. téma: 150. výročie narodenia Pierra de Coubertina. „Olympizmus v praxi, olympijské 

myšlienky a symboly“ 

3. téma: Míľniky svetového športu. „Zimné športy a ZOH“ 

4. veslovanie na trenažéri 

 

Čas na vyplnenie testu bude maximálne 15 minút. Po uplynutí tohto času musí družstvo odovzdať 

test na vyhodnotenie. 

1. kolo ústne odpovede – V tomto kole bude pripravených 15 otázok po päť otázok z každej 

témy s rôznou bodovou hodnotou od 1 do 5 bodov. Súťažiaci si vyberajú po jednej otázke 

v poradí v akom skončili po písomnom teste. V prípade rovnosti bodov medzi družstvami 

v teste sa poradie určí hodením kocky. V prípade správnej odpovede si družstvo pripíše body 

v hodnote otázky, v prípade nesprávnej alebo neúplnej odpovede družstvo nezíska 

žiadne body . Na otázku musí družstvo začať odpovedať v limite do 30 sekúnd po zverejnení 

otázky. 

2. kolo  úloha – Každé družstvo dostane dve fotografie a niekoľko textov súvisiacich so 

súťažnými témami podľa vlastného výberu.  Úlohou družstva bude priradiť k fotografiám 

jeden správny text. Za správne priradený text môže družstvo získať  0 až 2 body. Odpoveď sa 

musí vzťahovať iba k zvolenej súťažnej téme. Každý obrázok má dve správne odpovede. 

3. kolo ústne odpovede - Opäť je v kole pripravených 15 otázok po päť otázok z každej témy 

s rôznou bodovou hodnotou od 1 do 5  bodov. Súťažiaci si vyberajú po jednej otázke  v poradí 

v akom sa umiestnili po druhom kole súťaže.  V prípade správnej odpovede si družstvo pripíše 

body v hodnote otázky, v prípade nesprávnej odpovede družstvo nezíska žiadne body. 

V tomto kole je možnosť výberu odpovede pri otázke z ponúknutých možností. Na otázku 

musí družstvo začať odpovedať v limite do 30 sekúnd po zverejnení otázky.  

4. kolo prezentácia – Úlohou družstva bude pripraviť si vopred prezentáciu na jednu zo 

súťažných tém, a odprezentovať ju pred súťažiacimi a porotou. Do prezentácie musia byť 

zapojení všetci súťažiaci. Prezentácia musí mať 7 obrázkov a nesmie trvať viac ako 5 min. Na 

prvom obrázku musí byť predstavená škola, súťažiaci, prípadne učitelia, ktorí ich pripravovali 

na súťaž, alebo pomáhali s prípravou prezentácie. Na poslednom obrázku, družstvo musí 

uviesť všetky zdroje z ktorých čerpalo pri príprave prezentácie. Porota bude hodnotiť:   

1. Originalitu výberu vlastnej prezentácie  

2. Výber citácií, textov a obrazového materiálu 

3. Technické spracovanie prezentácie (html prepojenia, ozvučenie a pod.) 

4. Vyjadrovacie schopnosti prezentujúcich. 

Súťažiaci môžu získať za prezentáciu 2 až 4 body.  
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5. kolo – veslovanie na trenažéri. Každý účastník prejde na veslárskom trenažéri vopred určenú 

trať. Výsledným časom sa priradia bodové hodnoty mužov i žien. Družstvá môžu získať 

v tejto disciplíne maximálne 15  bodov. 

 

V prípade zhodného počtu bodov na prvých troch priečkach o konečnom poradí rozhodne 

doplnkové kolo súťaže, v ktorom majú všetky družstvá rovnakú otázku na ktorú odpovedajú 

písomne až do rozhodnutia poradia. 

 

Poznámka k organizácii súťaže: 

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

vysvetlenie pravidiel , vlastnou súťažou, ktorej súčasť je i športová súťaž na veslárskom 

trenažéri, vyhodnotením a ocenením družstiev, záver. V súvislosti so športovou súťažou je 

potrebné športové oblečenie. 

 

Cestovné:  
Cestovné náhrady sa účtujú podľa zákona o cestovných náhradách a vnútornej smernice SOV 

a budú vyplatené po zaslaní spiatočných cestovných lístkov na osobný účet účtovateľa. 

Cestovné lístky spolu s ostatnými príslušnými dokumentmi je potrebné zaslať priamo na 

adresu Slovenského olympijského výboru. Pri použití vlastného motorového vozidla sa výška 

cestovného uhrádza v hodnote cestovného za II. triedu vlakom na základe cenníka ŽSR za 

jedno auto, nie samostatne za osobu. Pri použití vlastného motorového vozidla je potrebné 

doložiť nasledovné doklady: 

- fotokópia technického preukazu   

- vyplnené tlačivo – vyúčtovanie prac. cesty 

- zmluva 

- splnomocnenie, ak nie je vlastníkom vozidla 

Ceny : 

Diplom Slovenskej olympijskej akadémie a vecné ceny venuje Slovenský olympijský výbor. 

 

Prihláška na vedomostnú súťaž o olympizme pre študentov vysokých škôl 2013 
 

Škola: 

 

Súťažiaci: 

 

Adresa školy: 

 

Mesto, PSČ: 

 

Kontaktná osoba: 

 

Tel. číslo: 

 

e-mail: 

 


