
 

SÚŤAŽE  šk. r. 2018/2019 

termín trieda predmet názov súťaže zodpovedný cieľ a obsah súťaže 

September výber z 

tried 

ANJ, NEJ Európsky deň 

jazykov 

Mgr. 

Štalmachová, 

Mgr. Fojtíková 

Pozdvihnutie povedomia o bohatej 

jazykovej rozmanitosti Európy 

Október výber z 

tried 

SJL, 

OBN 

100. výročie 

vzniku I. ČSR 

Mgr. Zipserová Cieľom súťaže je spojiť záujem 

mladých ľudí o tradície, kultúru a 

históriu slovenského národa. 

September 

– október 

prvé 

ročníky 

TSV Športom k zdraviu Mgr. Macejíková Cieľom je realizácia aktivít a 

programu na podporu telesného a 

duševného zdravia 

Október výber z 

tried 

SJL, 

DEJ,OBN 

Významné 

osobnosti I. ČSR 

Mgr. Zipserová 

Mgr. Marková 

Cieľom súťaže je pripomenúť si pri 

príležitosti 100. výročia založenia 

1.ČSR významné literárne 

a politické osobnosti spoločných 

dejín 

Október výber z 

tried 

DEJ 100. výročie 

vzniku I. ČSR 

Mgr. Marková 

 

Cieľom súťaže je pripomenúť si pri 

príležitosti 100. výročia založenia 

1. ČSR význam založenia 

spoločného štátu Čechov a 

Slovákov 

November výber z 

tried 

MAT Sudoku Mgr. Bohovičová Súťaž v riešení Sudoku. Rozvoj 

logického myslenia a pozitívneho 

vzťahu k matematike. 

November všetky 

triedy 

OBN Olympiáda 

ľudských práv 

Mgr. Zipserová,  

Mgr. Bohovičová 

Súťaž formou testu a ústnej 

odpovede. Získanie prehľadu 

v problematike ľudských práv 

a učenie sa aplikovať ich 

a rešpektovať. 

November výber z 

tried 

TSV Súťaž v stolnom 

tenise 

Mgr. Macejíková Súťaž v stolnom tenise, rozvoj 

vytrvalosti a súťaživosti. 

Porovnanie taktickej pripravenosti 

žiakov. 

November  

 

 

 

výber 

z tried 

 

 

ANJ 

NEJ 

 

 

 

Olympiáda 

v anglickom 

a v nemeckom 

jazyku 

 

PhDr. 

Albrechtová, 

Mgr. Fojtíková, 

Mgr. 

Štalmachová 

 

Súťaž v čítaní a počúvaní 

s porozumením a konverzácii na 

vybrané témy. Rozvoj všetkých 

komunikačných zručností, aktívnej 

a pasívnej znalosti jazyka. 

 

December výber z 

tried 

TSV Súťaž v športovej 

kolektívnej hre  

Mgr. Macejíková Súťaž triednych družstiev 

v kolektívnej hre. Upevnenie 

vzťahov v triedach, rozvoj 

vzájomnej súťaživosti a porovnanie 

športovej zručnosti. 

December výber z 

tried 

ANJ EXPERT Mgr. Fojtíková Celoštátna súťaž v znalosti 

anglickej gramatiky a slovnej 

zásoby. Možnosť preveriť si svoje 

schopnosti formou testu a porovnať 

ich v celoštátnom merítku. 

December výber z 

tried 

NBV Biblická 

olympiáda 

Mgr. Michalcová Triedne kolá - výchova k hodnotám 

a medziľudských vzťahov na 



základe spoznávania  biblických 

postáv a udalostí. 

Február výber z 

tried 

NBV Biblická 

olympiáda 

Ing. Michalcová Školské kolo - výchova k hodnotám 

a medziľudských vzťahov na 

základe spoznávania  biblických 

postáv a udalostí. 

Február výber z 

tried 

MAT Matematická 

súťaž Klokan 

Mgr. Bohovičová Súťaž v riešení  matematických 

zadaní, logických príkladov.  

Rozvoj logického myslenia 

a pozitívneho vzťahu k matematike. 

Marec 

 

 

 

 

 

výber 

z tried 

 

 

 

SJL 

 

 

 

 

 

Hviezdoslavov 

Kubín 

 

 

 

 

Mgr. Zipserová, 

PhDr. 

Albrechtová 

 

 

 

Súťaž v prednese poézie, prózy 

a vlastnej tvorby. Rozvoj 

rétorických a pamäťových 

schopností, schopností verejne 

vystupovať a podpora vzájomnej 

súťaživosti. 

Marec výber z 

tried 

DEJ Mladý Slovák Mgr. Marková Cieľom súťaže je spojiť záujem 

mladých ľudí o tradície, kultúru a 

históriu slovenského národa. 

Marec výber z 

tried 

SJL Čitateľská 

zručnosť 

Mgr. Zipserová, 

PhDr. 

Albrechtová 

 

Súťaž v čitateľských zručnostiach, 

cieľom je efektívne rozvíjanie 

komunikatívnych kompetencií, 

rozvíjanie čitateľskej gramotnosti,  

formovanie kladného vzťahu 

študentov ku knihe a literatúre. 

Rozvoj sociálnych zručností žiakov 

realizáciou skupinových 

čitateľských projektov. 

Marec 3 víťazi NBV Žilina  Mgr. Michalcová Dekanátne kolo BO 

Apríl - máj výber 

z tried 

 

TSV 

 

Súťaž vo 

veslovaní 

Mgr.Macejíková 

 

Súťaž vo veslovaní na trenažéri. 

Porovnanie silovej pripravenosti 

žiakov. 

 

Apríl - máj výber z 

tried 

DEJ Dejepisná 

olympiáda 

Mgr. Marková Cieľom súťaže je vzbudzovať 

kladný vzťah k histórii s dôrazom 

na dejiny Slovenska, prehlbovať, 

rozširovať, upevňovať  vedomosti 

z dejín a poukázať na význam 

prevencie prejavov rasizmu, 

xenofóbie, antisemitizmu, 

extrémizmu a ostatných  foriem 

intolerancie. 

Máj - jún 

 

výber z 

tried 

SJL, 

OBN, 

DEJ, 

ARN, 

ESV 

Súťaž „Kto 

nepozná svoju 

históriu, tak sa 

z nej nepoučí a 

stále ju opakuje“ 

Mgr. Zipserová, 

Mgr. Marková 

Súťaž zameraná k efektívnej a 

cielenej prevencii prejavov 

rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, 

extrémizmu a ostatných  foriem 

intolerancie. 

Jún 

 

 

 

 

 

 

 

výber 

z tried 

 

 

 

 

 

TSV 

 

 

 

 

 

 

Kalokagatia 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Macejíková 

 

 

 

 

Súťaž Kalokagatia medzi strednými 

školami Žilinského kraja 

Hlavným  cieľom súťaže  je spojiť 

krásu tela i ducha a využiť 

teoretické vedomosti z oblasti 

zdravotnej výchovy, geografie, 

prírodovedy, histórie, športu 

a turistiky v prepojení s fyzickou 



 

 

zdatnosťou. 

 

 

Jún všetky 

triedy 

TSV Školský 

olympijský deň 

Mgr. Macejíková 

 

Súťaž v olympijských disciplínach 

zameraná na vedomosti 

o olympijskom športe a dejinách 

novovekých olympiád. Rozvoj 

telesných zručností žiakov, 

podporenie súťaživosti, hra fair 

play. 

 


