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P o z v á n k a 
 

Pozývame Vás do krajského kola Dejepisnej olympiády kategórie C, D, E pre žiakov ZŠ a 

osemročných gymnázií, ktoré sa uskutoční dňa 

 

 
22.03.2018(štvrtok) 

v ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín 

 

Program:  

8.30h   porada členov poroty  

8.30 – 9.00h  prezencia  

9.00 – 9.10h otvorenie, organizačné pokyny  

9.10h  samotná súťaž  

13,00 – 14,00h obed ,vyhodnotenie súťaže po spracovaní výsledkov  

 

Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke Okresného úradu Trenčín, odbor školstva 

(http://www.minv.sk/?Sutaze_OBUTN_OS_OOaMC) 
Miesto konania KK DO: https://zsvelkomoravska.edupage.org/contact/ 

 
Organizačné pokyny:  

Stravovanie bude zabezpečený pre všetkých zúčastnených (súťažiaci, pedagogický sprievod, porota).  

Jednosmerné cestovné bude preplatené na základe predloženého cestovného lístka. V prípade 

dopravy osobným autom bude preplatené cestovné len vodičovi (vo výške cestovného hromadnou 

dopravou)  

po predložení kópie technického preukazu, kópie havarijnej poistnej zmluvy a dokladu o jej 

zaplatení.  
 

S úctou 

 

 

Mgr. Iveta Kováčiková 

vedúca odboru 

 

 

 

 

 

 

Odbor školstva 

oddelenie odborných a metodických činností 

Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín 

 

  

Postupujúci do KK, 

členovia odbornej komisie 

 

 

 

 

 

 

https://zsvelkomoravska.edupage.org/contact/
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Krajské kolo dejepisnej olympiády 2017/18 

 
Vážení kolegovia, 

rád by som ešte spresnil niektoré detaily regionálnej časti  krajského kola  DO. 

- termín  22.3. 2018 / štvrtok / na ZŠ Veľkomoravská Trenčín 

zsvelkomoravska.edupage.org/contact/ , prezentácia 8.30 – 9.00 h., 

- témy pre jednotlivé kateg. podľa IUVENTY, 

- téma z region. histórie na tento rok – 10 vybratých hradov trenčianskeho kraja. 

  

                   Beckov, Bojnice Čachtický, Ilavský, Lednica,  

                  Považský, Tematín, Trenčiansky, Uhrovec, Vršatecký 

 

 

     Otázky,  ktoré som použil v okresnom kole , kde boli dopredu vybraté tieto hrady 

: Trenčiansky, Beckov, Čachtice, Súča, Tematín a Uhrovec  posielam nižšie.  

         

 

 S pozdravom  Miroslav Šumichrast, predseda KK DO pre Trenčiansky kraj.   

zs4sumichrast@gmail.com 0908773748. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zs4sumichrast@gmail.com
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DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA OK  2017/18 –  REGIONÁLNA ČASŤ 

 
Meno :  .......................................................   Kategória : ...........    Bodov : .......... 

1. Ako sa volá kráľovná, ktorá nechala vylepšiť stavby hradu Súča a pre ktorú 

nechal uhorský kráľ postaviť na Trenčianskom hrade nový palác ?  / 1 b. /

                                                                                 

     
........................................................................... 

                                

2. Pomenuj 3 rôzne časti hradu na obrázkoch:  / 3 b. / 

A                     B               C    

 

...........................................                    ...........................................                ..................................... 

 

 

3. K histórii  tohto hradu sa viaže viacero povestí. Jedna povesť hovorí o 

tom, ako hradný pán zhodil zo skaly sluhu za to, že mu chrániac svoje dieťa 

zabil obľúbeného psa. Sluha pri páde zo skaly stihol zakričať, že sa stretnú 

„do roka a do dňa“. Presne v tomto čase hradného pána uštipla do oka 

vretenica, a tak oslepený spadol do priepasti. 

Hrad sa nazýva......................................................................................./ 1 b. / 
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4. 

 
 

Povesť o ďalšom hrade hovorí o tom, že na hrade, ktorý nemal názov, žil kedysi 

rytier, ktorý viedol veľmi slobodomyseľný život. Chodieval po poľovačkách a 

rôznych rytierskych turnajoch. Aj jeho dcéra si zvykla na slobodný život, 

chodievala na prechádzky v horách, navštevovala salaše. Na jednom salaši 

stretla mladého pastiera, do ktorého sa zamilovala. Keď sa o tom jej otec 

dozvedel, dcéru zamkol do komnaty na hrade a pastiera zabil. Dcéra sa 

dopočula, čo spravil jej otec jej milovanému pastierovi a skántrila sa aj 

ona. Pochovali ich spolu do jedného hrobu, priamo na hrade, ktorému dali 

meno...................................................... / doplň názov hradu /, podobné slovo v 

znamená v maďarčine – cintorín. / 1 b. / 

5. 

 Po smrti manžela zdedila hradné panstvo Čachtice Alžbeta Báthoryová, 

ktorá tu bola za zločiny proti ľudskosti na 

príkaz palatína ..............................v roku 1610 uväznená. Roku 1847 sa na 

tomto hrade uskutočnilo zhromaždenie  spolku ..............................., ktorého 

členovia sa dohodli na spisovnej slovenčine podľa Štúrovej koncepcie. 

Doplňte priezvisko významnej stredovekej osobnosti   / 1 b. / a názov spolku 

/ 1 b. / 

               

 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEbeta_B%C3%A1thoryov%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Palat%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/1610
https://sk.wikipedia.org/wiki/1847
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tatr%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sloven%C4%8Dina
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDudov%C3%ADt_%C5%A0t%C3%BAr
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6. Indície sú :  

               župan Baš – Ctibor zo Ctiboríc – Jankov Vŕšok – Rokoš                   

/ 1 b. / 

 Indície / stopy / ťa doviedli k hradu 

...............................  . 
                                                                                     Vypracoval : Miroslav Šumichrast , 

predseda OK DO                                                                                                                    

 

 


