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Veľký sviatok olympizmu Slovenskej republiky v Bojniciach. 

 

 Osem víťazných družstiev krajských kôl vedomostnej súťaže o olympizme pre základné 

školy v Slovenskej republike si v dňoch 20. a 21. mája 2013 porovnalo svoje vedomosti na súťaži 

v Bojniciach. 

Súťaž sa uskutočnila v troch oblastiach v písomnom teste a ústnych odpovediach na témy : 

Míľniky svetového športu, Pierre de Coubertin - jeho dielo, názory a odkaz, Slovenský olympijský 

výbor a naši olympionici, Slovenská olympijská akadémia. a tiež povinnej prezentácii zúčastnených 

družstiev k tematike olympizmu. 

Po písomnom teste a ústnych odpovediach boli s rovnakým počtom bodov na čele 

Gymnázium P. de Coubertina Piešťany, Spojená škola Nováky a ZŠ Krosnianska Košice. Do 

predbežného určenia poradia prehovorila vytvorená prezentácia jednotlivých žiakov súťažiacich škôl, 

po ktorej zostali vo vedení gymnazisti z Piešťan a žiaci z Novák. 

Rozhodnutie prinieslo až doplnkové kolo súťaže, v ktorom po štyroch úspešných 

odpovediach, stratili gymnazisti z Piešťan v piatej odpovedi bod a tým sa družstvo umiestnilo na 

druhom mieste. 

Celoštátne kolo súťaže základných škôl Slovenska sa dá nazvať sviatkom olympizmu a to 

nielen v súvislosti s preukázanými vedomosťami súťažiacich, ale i účasťou veľkého počtu 

významných osobností slovenského športu v radoch organizátorov súťaže, členov poroty  

a účastníkov sprievodnej akcie – Slávnostnom odovzdávaní cien klubu Fair Play Slovenského 

olympijského výboru za rok 2012. (podrobné informácie o tejto akcii nájdete na webovej stránke 

SOV www.olympic.sk) 

Večerný program vo forme workshop play pripravila pre zúčastnených študentov 

ambasádorka pre šport, toleranciu a fair play 3 násobná účastníčka letných olympijských hier a naša 

doteraz najlepšia šermiarka, Katarína Ráczová. 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov dvojdňovej súťaže bolo spojené s besedou s priamymi 

účastníkmi olympijských hier, na ktorej sa študenti dozvedeli o množstve podrobností a osobných 

zážitkov z olympiád. Peknou spomienkou zostane pre študentov Gymnázia P. de Coubertina 

Piešťany i spoločná fotografia s Máriou Mračnovou, (dvojnásobnou účastníčkou olympijských hier 

v rokoch 1968 – 6. miesto, Mexico City a 1976 – 4. miesto Montreal), predsedníčkou Olympijskej 

spoločnosti Slovenska.  

Vedúcou družstva Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch na súťaži  

v Bojniciach a prípravou družstva od okresného až po celoslovenské kolo bola Mgr. Miroslava 

Dubovská.  
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