
Vedomostná súťaž o olympizme 2018 

„Olympizmus spája generácie“ 

VYSOKÉ TATRY – Starý Smokovec 12. a 13. novembra 2018   

        Na základnom kole, prebiehajúcom on-line v júni sa zúčastnilo 167 trojčlenných 

družstiev zo ZŠ a 53  družstiev zo stredných škôl. 

Vo finále, v hotely Belevue sa každé súťažiace družstvo najprv predviedlo päťminútovou 

prezentáciou na tému „Olympizmus spája generácie“ a potom spoločne absolvovali 

písomný vedomostný test z olympijskej problematiky. S prezentáciami vystúpili aj hostia z 

Česka,  družstvá ZŠ Jiřího Gutha-Jarkovského aj Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského z 

Prahy.   

Porotu vedomostnej súťaže tvorili predseda Slovenskej olympijskej akadémie (SOA) Pavol 

Ružbarský,  podpredseda Ján Grexa (šéf poroty),  predsedníčka komisie vzdelávania Viera 

Bebčáková,  Igor Machajdík a tri olympioničky – strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková, 

rýchlostná kanoistka Martina Gogolová-Kohlová a lukostrelkyňa Alexandra Longová, 

ktoré tesne pred samotnou súťažou absolvovali hodinovú zaujímavú besedu s účastníkmi 

súťaže. Za ZŠ zvíťazila ZŠ Krosnianska Košice pred ZŠ Školská Michalovce na druhom 

mieste, a pred tretím tímom ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce. V súťaži stredoškolákov 

zvíťazilo družstvo Gymnázia Pierra de Coubertin Piešťany pred Spojená škola Nováky, 

a bronz získala Obchodná akadémia Watsonova Košice.   

Prvé tri družstvá v oboch kategóriách dostali medaily Olympijského dňa a vecné ceny od 

SOV. Celkove sa však v oboch kategóriách výrazne presadili družstvá zo škôl, ktorej vo 

vedomostnej súťaži o olympizme už veľa rokov patria medzi najlepšie na Slovensku. Takou 

je aj pedagogička Mgr. Ľudmila Dratvová z Obchodnej akadémie Watsonova 61 Košice,   

ktorá dostala ocenenie Klubu fair play SOV za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play a 

za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play. Cenu jej odovzdala viacnásobná 

olympionička pani Mária Jasenčáková a kanoistka Martina Gogolová-Kohlová. 

„ Sme veľmi radi že sme mohli úspešne reprezentovať našu školu OA Watsonovú. Vďaka 

prezentačnému videu od p. Dratvovej a G. Bargera nášho spolužiaka, a úspešnému riešeniu 

testu sa nám podarilo v silnej konkurencii obsadiť 3. miesto. Program bol pestrý, najviac nás 

upútala beseda s olympioničkami, ktoré prezradili aj „pikošky“ zo svojho súkromia. Spoznali 

sme nových ľudí spätých so športom a olympizmom, dokonca aj zo susedných Čiech. Večer 

sme si boli zaplávať v hotelovom bazéne  a aj sauny sme vyskúšali. Ráno nám organizátori zo 

slovenského olympijského výboru pripravili prekvapenie v podobe návštevy Tricklandie, 

výborne sme sa pobavili. Chceme Vás uistiť, že ak sa táto súťaž bude organizovať aj 

v ďalšom období, určite môžete rátať s našou účasťou.“   povedali študentky:   

Bianka Kolibárová, Bibiana Čupková a Gabriella Verebová z III. E triedy. 

Srdečne blahoželáme !!! 

Foto: https://www.facebook.com/pg/oawatsonke/posts/?ref=page_internal# 

V Košiciach, spracovala Mgr. Ľ. Dratvová 

https://www.facebook.com/pg/oawatsonke/posts/?ref=page_internal

