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VŠETKOVEDKO – veľký súboj 
o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

VŠETKOVEDKO
Deti majú v sebe prirodzenú túžbu učiť sa, pozná-
vať svet a radi svoje vedomosti a skúsenosti pre-
zentujú svojmu okoliu. VŠETKOVEDKO im ponúka 
jedinečnú šancu ukázať v celoslovenskej vedo-
mostnej súťaži, čo všetko už o svete vedia a po-
pritom sa v hravej a súťažnej atmosfére naučiť 
niečo nové. 

Súťaž je špecifická svojim zameraním – nevyža-
duje podrobné vedomosti z jedného izolovaného 
predmetu, ale prepojenie všetkého, s čím sa do-
teraz v škole alebo v rodine stretli a naučili.   

Žiaci získavajú v súťaži aj skúsenosti dôležité pre 
ďalšie štúdium – prácu s testom, odpoveďovým 
hárkom, vyskúšajú si, či dokážu v správnej chví-
li podať ten najlepší výkon. Pripravujú sa tak na 
dôležité celoštátne testovania (Testovanie 5, 
Testovanie 9) a prijímacie pohovory. 

Pre piatakov je VŠETKOVEDKO posledný „tré-
ning” pred zapojením sa do vedomostnej súťa-
že EXPERT – geniality show. V EXPERTovi si môžu 
zmerať sily žiaci od 6. ročníka ZŠ až po maturan-
tov. 

Páči sa mi pestrosť a nápaditosť úloh. Inšpiro-
vali ma k zavedeniu krúžku Bystré hlavičky na 
našej škole.

Mgr. M. Hronská, ZŠ, Hutnícka, Sp. Nová Ves

Súťaž sa mi páči, otázky sú z rôznych oblastí, 
každé dieťa sa v nich nájde a získa všeobecný 
prehľad. Pri úlohách sa dbá na čítanie s poro-
zumením, logické myslenie a aj obrázky sú veľ-
mi názorné.

Mgr. D. Šmidáková, ZŠ, Mariánska, Prievidza

Súťaž som objavila na internete. Po nahliad-
nutí do minuloročných testov som bola nadše-
ná vašim zámerom. Súťaž naučí žiakov myslieť, 
spojiť vedomosti získané v škole i mimo nej, 
a na záver sa porovnať so svojimi vedomosťa-
mi (a hlavne pochopením textu) s inými žiakmi.

Mgr. R. Fraňová, ZŠ, Komenského, Turany

Pre deti je to zábava a pre učiteľa typ ako „oži-
viť“ vyučovanie, prípadne aké typy otázok im 
dávať aj na hodinách – na čo sa zamerať.

Mgr. E. Štefanisková, Čsl. brigády, Lipt. Mikuláš
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Pod vašimi rukami sa žiaci rozvíjajú, učíte ich roz-
mýšľať, všímať si svet okolo seba. Sme presved-
čení, že úspech v takejto súťaži bude pre nich 
veľkou motiváciou v ďalšom vzdelávaní. A pre 
vás bude veľkým ocenením a tou najlepšou vi-
zitkou, keď sa budete môcť pochváliť plnou trie-
dou VŠETKOVEDKOV alebo aspoň VŠETKOVEDKO-
VÝCH UČŇOV . Možno aj vás prekvapia tým, čo 
dokážu! 

Ak budete chcieť prihlásiť žiakov vašej školy do 
súťaže, postupujte podľa pokynov v časti Ako 
môžete prihlásiť žiakov vašej školy do súťaže 
(str. 7). 

Vieme, že to nerobíte pre peniaze, ale...

Učitelia, ktorí pomáhajú na školách organizačne zabezpečiť súťaže VŠETKOVED KO, MAKS, MAKSÍK, 
EXPERT či MATEMATICKÝ KLOKAN, vedia, že táto ich činnosť je honorovaná.

VŠETKOVEDKO

V minulom školskom roku sme finančne odmenili 1049 koordinátorov, ktorí 
dostali spolu takmer 53 000 €. Za súťaž VŠETKOVEDKO získalo 530 koordi-
nátorov úhrnnú odmenu 7 931 €.

Za každého súťažiaceho v sútaži VŠETKOVEDKO získate odmenu 0,65 €. Na 
záver školského roka bude vyplatená odmena každému koordinátorovi, ktorý 
získa v súčte minimálne 20 € a podpíše s nami Dohodu o vykonaní práce.

Podrobnosti súvisiace s odmeňovaním školských koordinátorov nájdete na 
stránke www.vsetkovedko.sk v časti Učiteľ, resp. na www.talentida.sk.

Doteraz zabojovalo o titul VŠETKOVEDKO 
viac ako 47 000 žiakov. 
Budú tento rok medzi nimi aj tí vaši?

Deťom sa súťaž veľmi páčila, po súťaži ma-
li dobrý pocit. Veľkým plusom je rôznorodosť, 
zaujímavosť úloh, a to, že úlohy vychádzajú 
z bežného života.

Mgr. M. Bartová Sluková, 
ZŠ, Kamenec pod Vtáčnikom

Páčil sa mi výber otázok a hlavne to, že sa 
v súťaži mohli prejaviť aj deti, ktoré v mate-
matických súťažiach nie sú až také úspešné.
Mgr. E. Pročková, ZŠ Moysesa, Žiar n/Hronom

Súťaž má veľký zmysel, deti si zvykajú na vy-
pracovávanie testov, čo je v dnešnej dobe ne-
vyhnutnosť.

Mgr. B. Ruttkayová, ZŠ s MŠ, Zeleneč
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VŠETKOVEDKO je celoslovenská vedomostná sú-
ťaž pre žiakov 2. – 5. ročníka ZŠ. 

  AKO SA SÚŤAŽÍ?

Súťaž sa môže uskutočniť na ktorejkoľvek škole 
v SR. Plnofarebné testy sú v slovenskom jazyku.

Súťaží sa v štyroch samostatných kategó riách:

▶ VŠETKOVEDKO 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ,

▶ VŠETKOVEDKO 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ,

▶ VŠETKOVEDKO 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ,

▶ VŠETKOVEDKO 5 – žiaci 5. ročníka ZŠ.

Súťažiaci 3. – 5. ročníka budú mať 40 minút na 
zodpovedanie 30 otázok. Druháci za 40 minút 
zodpovedia 24 otázok. Pri každej otázke budú 
ponúknuté štyri možnosti, pričom správna bude 
vždy len jedna z nich.
 Otázky budú zo všetkých oblastí, s ktorými sa 
žiaci doteraz stretli – prírodoveda, vlastiveda, slo-
venský jazyk a literatúra, matematika, anglický 
jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, infor-
matická výchova, dopravná výchova.

  KEDY?

Súťaž sa uskutoční v utorok 1. decembra 2015.

  ZA KOĽKO?

Štartovné je 4 € na žiaka. Minimálna platba za 
školu je 40 € (čo je štartovné za 10 súťažiacich).

  AKO SA HODNOTÍ?

▶ Za každú správnu odpoveď získa súťažiaci 
5 bodov.

▶ Za každú nesprávnu odpoveď stratí súťažiaci 
2 body.

▶ Ak niektorú otázku nezodpovie, dostane 0 bo-
dov.

▶ Ak súťažiaci vyznačí na jednu otázku viac 
odpovedí, bude sa jeho odpoveď považovať 
za nesprávnu a stratí 2 body.

Aby súťažiaci nemali vo výsledkoch záporné bo-
dy, každý začína s „bonusom“. Tretiaci až piataci 
s bonusom 60 bodov, druháci s bonusom 48 bo-
dov. Ak súťažiaci odovzdá prázdny (nevyplnený) 
odpoveďový hárok, bude zo súťaže vylúčený.

  O ČO SA SÚŤAŽÍ?

Každý súťažiaci dostane pekný diplom. 
Najúspešnejších 30 % riešiteľov v každej kategórii 
získa titul VŠETKOVEDKO a peknú cenu. 
Ostatní dostanú certifikát VŠETKOVEDKOVHO 
UČŇA. 

Pravidlá súťaže

VŠETKOVEDKO

Vlani sa Všetkovedkovia te šili z  takýchto cien a dip lomov.
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Október 
2015

▶ 7. 10.  školy dostanú zásielku s informáciami o súťaži.
▶ Propagácia súťaže medzi žiakmi.
▶ 26. 10.  termín prihlásenia žiakov do súťaže – na stránke www.vsetkovedko.sk.
▶ 26. 10.  termín uhradenia štartovného za prihlásených žiakov.

November 
2015

▶ 4. 11. – 11. 11.  školský koordinátor na stránke www.vsetkovedko.sk skontroluje 
prihlášku svojej školy.

▶ 16. 11. – 20. 11.  školy dostanú zásielku s testami a organizačnými pokynmi. 

December 
2015

▶ Utorok 1. 12. – deň súťaže.
▶ 2. 12.  školy odošlú odpoveďové hárky na vyhodnotenie.
▶ 21. 12.  budú zverejnené čiastočné výsledky žiakov na stránke súťaže.

Január 
2016

▶ do 13. 1.  je možnosť reklamovať výsledky zverejnené na stránke.
▶ 20. 1.  termín zverejnenia celkových výsledkov žiakov na www.vsetkovedko.sk.
▶ Školy dostanú zásielku s výsledkami, diplomami a cenami pre najúspešnejších.

Ak sa vyskytne akýkoľvek problém alebo ak nie kto
rú zásielku nedostanete do uvedeného termínu, na  
píš te email na vsetkovedko@talentida.sk alebo 
za vo lajte na číslo 02 / 63 82 49 52. Na vaše otázky 
rady odpovedia

Kalendár súťaže VŠETKOVEDKO 
v školskom roku 2015/16

RNDr. Ľudmila Burjanová a Mgr. Katarína Farnbauerová 
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Ako môžete prihlásiť 
žiakov vašej školy do súťaže

VŠETKOVEDKO
1. Rozhodnite, kto bude školským koordináto-

rom súťaže (ŠK). S organizáciou môže pomá-
hať viac učiteľov, ale voči organizátorom by 
ako ŠK mala vystupovať jedna osoba.

2. Porozprávajte žiakom o súťaži a rozdajte im 
letáčiky so základnými informáciami pre rodi-
čov. Každej škole sme poslali aj plagáty urče-
né na nástenky v triedach. 

3. Do 26. októbra 2015 vyplňte prihlášku na 
stránke www.vsetkovedko.sk. Uveďte v nej 
údaje o ŠK a počty žiakov v jednotlivých ka-
tegóriách. Kód školy potrebný na prihlásenie 
nájdete v sprievodnom liste.

4. Do 26. októbra 2015 uhraďte štartovné (po-
čet prihlásených žiakov x 4 €), minimálne však 
40 €. Môžete to urobiť:

	Poštovým peňažným poukazom U, ktorý 
ste do stali s úvodnými mate riálmi o súťaži. 
Je na ňom uvedený variabilný symbol školy 
potrebný na identifikáciu školy. V časti Po-
dací lístok je uvedený názov VŠETKOVEDKO.

	Bankovým prevodom na účet číslo 
SK3711000000002923879083. Uveďte va-
riabilný symbol uvedený na priloženom 
poukaze. Nevkladajte nám, prosím, hoto-
vosť na účet. 

Ak chcete vystaviť faktúru, požiadajte o ňu for-
mulárom po prihlásení, e-mailom alebo tele-
fonicky pred uskutočnením platby. V žiadosti 
uveďte presné fakturačné údaje platcu. Dodatoč-
né vystavenie faktúry (viac ako 15 dní po usku-
točnení platby) nie je z účtovného hľa diska mož-
né.

5. Do 11. novembra skontrolujte na www.vset-
kovedko.sk, či je vaša škola naozaj uvedená 
v zozname prihlásených škôl. (Technika by sí-
ce mala byť neomylná, ale vieme o tom svo-
je .)

6. Najneskôr 20. novembra dostanete zásielku 
s testami, odpoveďovými hárkami a pokynmi, 
ako zorganizovať súťaž. 

Ak zásielku nedostanete, urýchlene sa s nami 
skon taktujte na telefónnom čísle 02 / 63 82 49 52. 
Ďakujeme vám za spoluprácu.
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Ukážky otázok 
z vlaňajšieho testu VŠETKOVEDKO 2

VŠETKOVEDKO
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Ukážky otázok 
z vlaňajšieho testu VŠETKOVEDKO 3

VŠETKOVEDKO
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Ukážky otázok 
z vlaňajšieho testu VŠETKOVEDKO 4

VŠETKOVEDKO
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Ukážky otázok 
z vlaňajšieho testu VŠETKOVEDKO 5

VŠETKOVEDKO


