
                                  
                                                                                                                               

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE „POVSTALECKÁ HISTÓRIA LIPTOVA“  

pod záštitou primátora mesta Ružomberok    

motto „Pamätné miesta SNP v mojom okolí“ 

 

 
Cieľ: Rozšíriť poznatky získané v škole, prehĺbiť historické poznanie mladej generácie a motivovať 
mládež k humanitným, protifašistickým a protirasistickým postojom. Formovať pozitívny vzťah k odkazu 
predkov a hrdosť na spolupatričnosť k Liptovu a slovenskej vlasti. Získať spomienky priamych 
účastníkov SNP s výpovednou hodnotou, podložené dobovými dokumentmi, denníkmi, fotografiami a 
pod. 
 
Predmet súťaže:  Otázky protifašistického odboja v rokoch 1939 – 1945 v obci a v Liptove na pozadí 
všeobecných a slovenských dejín a dôrazom na osobnosti a tých, ktorí položili svoj život za slobodu. 
Konkrétne – organizátori protifašistického odboja, členovia ilegálnych revolučných národných výborov, 
partizánskeho hnutia a ďalších foriem odboja, povstalecká Prvá československá armáda na Slovensku, 
partizánske jednotky v Liptove, podiel občanov obce a mesta na ďalších formách odboja, nacistické 
represie. 

Organizátor súťaže: Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Ružomberku 

Spoluorganizátor:     Mesto Ružomberok, RZMO a Centrum voľného času Elán Ružomberok 

Účastníci:   žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl, žiaci tercie a kvarty osemročných gymnázií 
  okresu Ružomberok 

Miesto konania:            základné (školské) kolo – na každej prihlásenej škole 
                                       semifinále –  ZŠ Zarevúca Ružomberok 
 finále – zasadacia sieň MsÚ Ružomberok 
 
Termín konania: školské kolá do              20.4.2014 
                                       semifinále              16.5.2014 (piatok) 
   finále              30.5.2014  

 
Termín podania prihlášok:  písomne alebo mailom  do 25.4.2014  
 
Písomne na adresu : Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Plavisko 47 , 
             034 01 Ružomberok 
Mailom : szpb.ruzomberok@centrum.sk 
 
 

mailto:szpb.ruzomberok@centrum.sk


Podmienky súťaže: 
Súťaže sa zúčastnia dvojčlenné  družstvá žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a žiakov tercie a 
kvarty osemročných gymnázií okresu Ružomberok. Súťaž je trojkolová. I. kolo realizujú učitelia v rámci 
uvedených škôl. Do semifinále v Ružomberku postupuje víťaz  školského kola. Poslať aj hodnotenie 
školského kola. Semifinále sa uskutoční v dvoch kolách. Do finále postupujú víťazi semifinálových kôl (6 
družstiev) 
 
Koordinátori    
Róbert Fajta, 0907227379, fajtabra@mail.t-com.sk  
PhDr. Stanislav Chytka, 0908538656, stnslvchytka@gmail.com   

Súťaž bude zložená z kvízovej časti doplnenej  počítačovou prezentáciou na danú tému do 5 minút 

Poroty školských kôl zostaví škola, porotu pre semifinále aj pre finále  zostaví OblV SZPB spolu so 
zástupcami zúčastnených škôl. 

Hodnotenie : bodové –  a) za plnú faktografickú a výpovednú hodnotu odpovede vo finále 10 – 1 bod, 
b) za správnu a úplnú odpoveď v teste 5 bodov, za správnu neúplnú odpoveď 3 body, za neúplnú 
odpoveď 1 bod. Celkové hodnotenie vzniká aritmetickým súčtom bodov. Celkový počet bodov rozhoduje 
o poradí. V prípade rovnosti bodov na 1. – 3. mieste rozhodne hodnotenie prezentácie, pri opakovanej 
rovnosti doplnková otázka. 

Odmeny a ceny: 
- v školských kolách zabezpečuje škola   
- v semifinále – diplom za účasť 
- vo finále – cena RZMO pre družstvá umiestnené na 1. – 3. mieste, OblV SZPB Ružomberok 
 -    cena primátora pre víťazné družstvo v Ružomberku 

 
Pramene a literatúra k súťažným otázkam: 
 
CD „60. výročie SNP v Liptove“. OblV SZPB Liptovský Mikuláš, 2004 (možnosť kúpiť na OblV SZPB ) 
Protifašistický odboj a oslobodenie Liptova. OV SZPB  Liptovský Mikuláš, 1984 (Liptovské múzeum, 
OblV SZPB) 
Ľud Liptova v boji proti fašizmu. OV SZPB  Liptovský Mikuláš, 2000 
Monografia mesta Ružomberok. Banská Bystrica 2009 (Mestská knižnica, školy, Liptovské múzeum) 
Ružomberská vzbura 1939. OV SZPB Ružomberok, 2000 (OblV SZPB, dostala každá škola) 
Kroniky obcí 
Dejiny Slovenského národného povstania 1944. V. diel. Pravda, Bratislava 1985 (Liptovské múzeum, 
mestská knižnica) 
Fašistické represálie na Slovensku. Múzeum SNP, Banská Bystrica 1982, 1990 (Liptovské múzeum) 
JABLONICKÝ, J.: Povstanie bez legiend. Obzor, Bratislava 1990 
KUČERA, M.: Nezlomený Kosatec. Obzor, Bratislava  1976 (Liptovské múzeum) 
 
Otázky hľadajte na www.cvcrk.sk a na www.ruzomberok.sk 
 
Poznámka: v prípade záujmu o literatúru z  OblV SZPB v Ružomberku si dohodnite termín telefonicky 
0918054358 alebo 4320936 (p. Špirková). V spoplatnených knižniciach a Liptovskom múzeu budú mať 
súťažiaci a ich učitelia štúdium zabezpečené bez poplatkov. 
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