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pre základné školy deviatich ročníkov a 8-ročné gymnáziá kvárt
I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. NÁZOV A ZÁKLADNÉ USTANOVENIE SÚŤAŽE
„Okresné kolo medzníky druhej svetovej vojny“
Okresné kolo medzníky druhej svetovej vojny (ďalej len „okresné kolo“) je organizované v
súlade s „Organizačným poriadkom Súťaže medzníky druhej svetovej vojny pre žiakov
deviatich ročníkov základných škôl a osemročných gymnázií kvarty“, (ďalej len
„Organizačný poriadok“) a „Štatútom Súťaže medzníky druhej svetovej vojny pre žiakov
deviatich ročníkov základných škôl a osemročných gymnázií kvarty v súťažnom ročníku
vyhlásenom pre školský rok 2016/2017“, (ďalej len „Štatút“). Organizačný poriadok je
registrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR Súťaž je zaradená do
kategórie „C“. Okresné kolo je v rámci činnosti oblastných organizácií Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov organizované na úseku výchovnej - vzdelávacej činnosti v
súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 487/2013 Z.z. o protifašistickom odboji,
postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
Družstvá sa pripravujú na okresné kolo a súťažia podľa pravidiel ustanovených v
„Metodickej príručke pre súťaž medzníky druhej svetovej vojny“ (ďalej len „Metodika“) a
podľa ustanovení týchto „Propozícií okresného kola ...“ (ďalej len „Propozície“).
Dokumenty súťaže sú zverejnené na web stránke Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov pod odkazom http://www. szpb.sk/? M2SV; ako samostatné súbory na
stiahnutie: Tézy vedomostnej súťaže o druhej svetovej vojne
Obdobie predchádzajúce II. svetovej vojne:
Následky po skončení I. svetovej vojny pre Európu, dôsledky Veľkej hospodárskej krízy,
nástup fašizmu k moci v Taliansku, v Nemecku, vývoj na Ázijskom kontinente, občianska
vojna v Španielsku, rozpad Československa, Mníchovská zrada, Viedenská arbitráž,
Slovenský štát, zriadenie, predstavitelia, protižidovské zákony& a ich dôsledky, spojenectvá
štátov pred II. svetovou vojnou, dôležité zmluvné zväzky
Druhá svetová vojna
- vypuknutie II. svetovej vojny, jej dôležité medzníky a udalosti, obsadzovanie krajín
Európy Nemeckom, významné bitky, ktoré ovplyvnili priebeh druhej svetovej vojny,
významní velitelia a osobnosti, holokaust, Japonsko a jeho agresie, Taliansko a jeho agresie,
spravodajské služby, podiel ZSSR na víťazstve nad fašizmom, druhý front, československá
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armáda v druhej svetovej vojne, významné zbrane použité v druhej svetovej vojne, povstania
v Európe počas druhej svetovej vojny, koncentračné tábory, konferencie spojencov počas
druhej svetovej vojny, koniec druhej svetovej vojny, obete a vojnoví zločinci
Slovenské národné povstanie
Prípravy na SNP, vypuknutie SNP, udalosti, osobnosti, ozbrojené zložky v SNP, dôležité
úseky bojov počas SNP, partizánske brigády a ich velitelia, vojenské velenie v SNP, význam
SNP, potlačenie SNP, prúdy odboja v SNP, pancierové vlaky, pochod smrti, národy
a národnosti bojujúce v SNP, vypálené obce, mladí ľudia a SNP, povstalecká tlač
a povstalecký rozhlas, SNP v umeleckých dielach /filmy, literatúra, dramatická tvorba/
Odboj v regióne
Partizánske brigády operujúce v regióne a ich velitelia, civilný odboj v regióne, kde a ako sa
prejavoval, pamätné miesta bojov v regióne, operácie a vojská, ktoré oslobodzovali región,
pamätníky regiónu na obdobie druhej svetovej vojny, významné osobnosti regiónu z obdobia
druhej svetovej vojny
2. CIEĽ SÚŤAŽE
Cieľom súťaže je prehlbovať, rozširovať a upevňovať v povedomí mládeže vedomosti
z novodobých dejín; pripomenúť si výročie Slovenského národného povstania a výročie
ukončenia druhej svetovej vojny, budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu v 2.
svetovej vojne, pestovať hrdosť na národnooslobodzovacie tradície nášho ľudu, prispievať
k odhaľovaniu neľudskosti fašizmu a neofašistických ideí. motivovať žiakov k záujmovej
činnosti, pozitívnej skladbe voľno časových aktivít, mimoškolskému vzdelávaniu, obohatiť
výchovno-vzdelávací proces o atraktívne prvky.
3. VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
Vyhlasovateľom súťaže je
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Spolu
vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.
Organizátorom súťaže je podľa Organizačného poriadku Oblastná organizácia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov. Okresné kolo sa koná pod záštitou
prednostu
Okresného úradu. Spoluorganizátorom okresného kola je Centrum voľného času. Na príprave
a vykonaní okresného kola sa podieľa odbor školstva mestského úradu, historickodokumentačná komisia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
4. ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Riaditeľ súťaže: predseda Oblastnej organizácie SZPB
Zástupca riaditeľa súťaže: predseda KUŽaM
Tajomník: tajomník Oblastnej organizácie SZPB
Finančné zabezpečenie: tajomník oblastnej organizácie SZPB podľa návrhu rozpočtu na
súťaž
ČLENOVIA POROVY: Trojčlenná porota v zastúpení HDK, učiteľ dejepisu, OblO
SZPB.
MODERÁTOR: Moderuje celú súťaž, hlavne číta otázky, ktoré si družstvo vytiahne
a ohlasuje počet získaných bodov, ako ich ohodnotí porota. Vyhlasuje víťazov a jednotlivé
poradie školy.
5. MIESTO A TERMÍN KONANIA
MIESTO KONANIA SÚŤAŽE: okresné kolo v priestoroch určených organizátorom.
. apríla 2017
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Prezencia družstiev od 08:00 hod. do 08:30 hod.
6. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
Účastníkmi okresného kola sú družstvá škôl so sídlom na území okresov, ktoré sa prihlásia
stanoveným postupom podľa ustanovení „Organizačného poriadku súťaže“ v Čl. 5.
„Podmienky účasti v súťaži“ a podľa pokynov a v termíne uvedenom v časti II. Organizačné
pokyny bod 1. „Prihlášky do súťaže“ týchto „Propozícií“. Účastníkom okresného kola môže
byť družstvo z iného okresu patriaceho do oblastnej organizácie na základe pozvania.
Súťažné družstvo tvoria traja žiaci deviateho ročníka a osem ročného gymnázia kvarty.
Škola môže prihlásiť do súťaže maximálne 3 družstvá, každé družstvo prihlasuje na
samostatnej prihláške s označením družstva príslušným písmenom veľkej abecedy A, B, C.
7. PEDAGOGICKÝ DOZOR
Každá škola vysielajúca družstvo žiakov na súťaž zabezpečí pedagogický dozor v počte
jednej osoby, ktorá sprevádza družstvo a zodpovedá za členov družstva počas presunu na
súťaž, počas priebehu súťaže i počas návratu zo súťaže. Pedagogický dozor je zároveň
vedúcim družstva v organizačných záležitostiach a pri prípadnom podaní protestu podľa
ustanovenia v časti V. „Hodnotenie“, bod 6.
8. SÚŤAŽNÉ PODMIENKY
TTERMÍNY: prihlášky na okresné kolo zaslať do 18.apríla emailom: oblv...@szpb.sk
Vyhodnotenie okresného kola: sa uskutoční do 8. mája 2017

II. ORGANIZAČNÉ POKYNY

1. PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE

Záväznú prihlášku družstva s pečiatkou a podpisom riaditeľa vysielajúcej školy zašle
škola poštou a to na formulári prihlášky, ktorý bol škole zaslaný elektronickou poštou
spolu s Pozvánkou na súťaž a Propozíciami okresného kola v termíne stanovenom v
pozvánke a tiež v týchto Propozíciách
do 13. apríla 20167
na adresu organizátora:
Oblastný výbor SZPB
Ulica
PSČ, Mesto
Možnosť zaslania prihlášky fotokópiu prihlášky zaslať elektronickou poštou na adresu
oblv..@szpb.sk
Pri nedodržaní termínu zaslania prihlášky táto nebude akceptovaná. Rozhoduje dátum
poštovej pečiatky, deň osobného doručenia, dátum pri zaslaní e-mailom. V prípade
zaslania prihlášky mailom je potrebné odovzdať originál prihlášky pri prezencii v deň
konania súťaže. Prihláška je základným dokumentom aj pre úrazové poistenie
účastníkov súťaže. Z uvedeného dôvodu prihlášku vyplňte čitateľne s úplnou adresou
trvalého bydliska žiakov a RODNÝM ČÍSLOM žiaka. Pri účasti 2 alebo 3 družstiev z
jednej školy dodržte pokyny v časti I. Základné ustanovenia bod 6 „Účastníci súťaže“ a
bod 7 „Pedagogický dozor“.
NÁHRADNÍCI - UPOZORNENIE: V prípade náhleho ochorenia, či iného dôvodu
neúčasti žiaka je možná účasť náhradníka, ale vždy s dodržaním zloženia družstva,
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Oznámenie o zmene vykoná vedúci družstva ráno v deň konania súťaže pri prezencii
družstva.
2. ZDRAVOTNÍCKE ZABEZPEČENIE
Zdravotnícku službu zabezpečí organizátor súťaže prostredníctvom členov Občianskeho
združenia Červeného kríža. Vysielajúca škola zodpovedá za zdravotný stav žiakov.
Ozdravné opatrenie: Počas súťaže platí prísny zákaz fajčenia, požívania alkoholu či
omamných látok v celom areáli súťaže.
3. ÚRAZOVÉ POISTENIE PRETEKÁROV
Súťažiaci sú povinní mať u seba preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia.
4. DOPRAVA
Družstvo školy sa do miesta konania súťaže prepraví individuálne, podľa potreby na
náklady vysielajúcej školy.
5. OBČERSTVENIE A PITNÝ REŽIM
Zabezpečuje organizátor v spolupráci s Centrom voľného času pre všetkých účastníkov
podujatia. Občerstvenie formou suchej stravy, pitný režim (nesladená jemne perlivá
minerálka ) v rozsahu a limite stanovenom Organizačným poriadkom súťaže.
6. ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE
08:00 – 08:30 hod. – prezencia družstiev, porada rozhodcov
08:30 – 09:00 hod. – organizačné pokyny pre družstvá a vedúcich družstiev, poučenie
o plnení úloh na jednotlivé otázky, a o hodnotení disciplín
09:00 – 12:30 hod. – priebeh súťaže
12:30 – 12:40 hod. – vyhodnotenie súťaže, odovzdanie cien, ukončenie súťaže
UPOZORNENIE: Pri vyššom počte prihlásených družstiev (22 až 30) dôjde k
časovému posunu v ukončení súťaže. Časový harmonogram je orientačný záleží na počte
družstiev.

III. TECHNICKÉ USTANOVENIA

1. MATERIÁLNE VYBAVENIE

Súťažiaci budú zabezpečenení po každej stránke organizátorom súťaže, písacími
potrebami a i papierom.
UPOZORNENIE: Počas súťaže je zakázaná akákoľvek pomoc súťažiacim. V priebehu
súťaže je zakázané vstupovať do označených priestorov členov organizačného výboru a
hostí v sprievode člena organizačného výboru. V priebehu súťaže nie je povolené
našepkávať súťažiacim.
Organizačný výbor si vyhradzuje právo možnosti zmeny „Propozícií okresného kola ...“,
ak by to nepredvídané okolnosti vyžadovali. Súťažiaci a vedúci družstiev sú povinní
tieto zmeny akceptovať.

IV. SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY

1. TESTY
Podľa počtu prihlásených družstiev okresného kola je možné po rozhodnutí poroty
vykonať vedomostnú súťaž medzníky druhej svetovej vojny v dvoch alternatívach a to:
-pri menšom počte súťažiacich:
1.alternatíva,
že súťažiace družstvo si ťahá otázky postupne z troch oblastí. Trojčlenné družstvo,
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reprezentujúce školu si vytiahne otázku môže sa poradiť a jeden odpovie na otázku,
porota ohodnotí odpoveď bodmi od 1 do 5 a tak to pokračuje v každej oblasti pre
družstvo.
-pri väčšom počte súťažných družstiev formou testu
2.alternatíva
Každé
družstvo dostane test z troch oblastí a odpovie na otázky písomne , alebo
pokiaľ súťaž bude prebiehať v CVČ, každé CVČ má multimediálny projektor, moderátor
premietne na plátno otázku pre všetky družstvá po jednotlivých oblastiach a súťažiaci
napíšu na papier odpoveď, rozhodcovská skupina opraví a vyhodnotí družstvá.
Na záver sa body spočítajú a družstvo, ktoré získa najviac bodov sa stáva víťazom
okresného kola. V prípade zhodnosti bodov viac, alebo dvoch družstiev nasleduje
takzvaný rozstrel po jednej otázke. Vyhrá to družstvo, ktoré správne odpovie na
otázku. Tézy k týmto oblastiam budú zaslané vopred, tak aby sa mohli jednotlivé
družstvá pripraviť na súťaž.
HODNOTENIE: Súťažné družstvo získa za každú správnu odpoveď stanovený počet
bodov. po jednotlivých okruhoch. V prvom okruhu môže družstvo získať 28 bodov,
v druhom okruhu 21 bodov a v treťom okruhu 20 bodov čiže družstvo max. 69 bodov.
VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Účasťou v súťaži vyjadrujú súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže.
2. V prípade akýchkoľvek pochybností o porušení pravidiel súťaže rozhoduje
rozhodcovský zbor po prerokovaní sporu .
3. Po skončení súťažného dňa zašle oblastná organizácia do 10 pracovných dní
výsledkovú listinu s krátkym vyhodnotením (vzor vyplnená tabuľka) súťaže na
ústrednú komisiu pre prácu s učiteľmi, ženami a mládežou.
Bratislava 2. februára 2017

...........................................
Ing.Pavol Sečkár, PhD
predseda SZPB

..................................................
Ing. Norbert Lacko
predseda KUŽa M
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