
Úplné súťažné menu neziskovej organizácie Talentída:

v   MAKSÍK 
korešpondenčná matematická súťaž pre žiakov 
2. – 4. ročníka ZŠ

v   MAKS
korešpondenčná matematická súťaž pre žiakov 
5. – 9. ročníka ZŠ a prímy až kvarty 8-ročných gymnázií

v   MATEMATICKÝ KLOKAN
medzinárodná matematická súťaž pre žiakov 
všetkých ročníkov základných a stredných škôl

v   VŠETKOVEDKO
vedomostná súťaž pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ

v   EXPERT geniality show
vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ 
a všetkých ročníkov stredných škôl 

Učitelia oceňujú dlhoročnú tradíciu, perfektnú organizáciu, 
bezproblémovú spoluprácu a finančné odmeny za pomoc 
pri organizácii súťaží.

A žiaci? Tých naše súťaže naozaj bavia. Aj preto sa do nich 
každoročne zapájajú desaťtisíce žiakov z viac ako 1000 škôl.

TALENTÍDA, n. o. 
P. O. Box 65, Vranovská 6, 850 00 Bratislava 5 
Tel: 02 / 6382 4952 
www.talentida.sk, talentida@talentida.sk 



VŠETKOVEDKO 


Celoslovenská súťaž
pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ, 
ktorá objaví najmúdrejších
medzi najbystrejšími 

Školský rok 2020/21
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1. decembra 2020 si druháci, tretiaci a štvrtáci 
na ZŠ zmerajú sily, kto z nich je najmúdrejší me-
dzi najbystrejšími. Komu sa podarí svojím výko-
nom ukázať, že rozumie svetu okolo nás, právom 
získa titul VŠETKOVEDKO. 

Celoslovenská vedomostná súťaž VŠETKOVEDKO 
patrí na základných školách medzi najobľúbenej-
šie a to nielen medzi deťmi, ale aj medzi učiteľ-
mi. Je špecifická svojím zameraním – nevyžadu-
je podrobné vedomosti z jedného izolovaného 
predmetu, ale prepojenie všetkého, s čím sa deti 
doteraz v škole alebo v rodine stretli a čo sa na-
učili.   
Žiaci získavajú v súťaži aj nové skúsenosti dôleži-
té pre ďalšie štúdium – čítanie s porozumením, 
prácu s testom a odpoveďovým hárkom. Vyskú-
šajú si, či dokážu v správnej chvíli podať v urče-
nom čase ten najlepší výkon. 

Dajte svojim žiakom šancu zažiť pocit výnimočnosti

Žiaci sa na Všetkovedka tešia, lebo nie je iba 
o matematike. Vyžaduje si širší rozsah vedo-
mostí a to môže vyhovovať žiakom, ktorých 
matematika až tak nebaví. Páči sa im fareb-
nosť pracovného listu a aj názornosť. 
Opodstatnenie vidím v tom, že žiaci získavajú 
skúsenosti vo vypĺňaní testových odpoveďo-
vých hárkov. Učia sa zvládať stres.

Mgr. Beáta Janečková, 
ZŠ Košice

„Deti sa na Všetkovedka veľmi tešia, nevedia sa dočkať dňa súťaže. V tento deň sa cítia 
výnimočne, lebo môžu predviesť svoje vedomosti...“ 

Mgr. M. Kutelyová, ZŠ s MŠ Poniky

Mne ako pedagógovi podáva táto súťaž ob-
raz o stave a úrovni čítania s porozumením 
u žiakov. U detí je to skúška, vyrovnávajú sa 
so stresom, čo im pomôže pri ďalších testova-
niach.

Mgr. Jana Hrubá, ZŠ Fričovce

Súťaž má nesporne opodstatnenie vo vyučova-
com procese, úlohy sú originálne, príťažlivé pre 
žiakov a inšpirujúce pre učiteľa. Žiaci si uvedo-
mia, že v živote je užitočné mať prehľad a ve-
domosti o všetkom.

Mgr. Mária Hronská, 
ZŠ Spišská Nová Ves   

Ďakujeme, že sa súťaže mohli zúčastniť aj naši 
zdravotne znevýhodnení žiaci s poruchami uče-
nia. Úlohy zvládli v časovom limite, bez problé-
mov. Už sa tešia na budúci rok.

Mgr. Patrícia Maňáková Gálóczyová,
Spoj. škola Pavla Sabadoša, Prešov
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Ak chcete, aby sa aj žiaci vašej školy mohli hr-
diť titulom VŠETKOVEDKO, prihláste ich do súťa-
že podľa pokynov na str. 7. 

Piataci, ktorí vlani súťažili o titul Všetkovedko, sa 
môžu posunúť o stupienok vyššie a uchádzať sa  
spolu s ostatnými žiakmi druhého stupňa o titul 
EXPERT. Viac o súťaži EXPERT – geniality show 
nájdete v priložených materiáloch.

Ďakujeme, že vám leží na srdci rozvoj vašich žiakov

Talentída sa snaží nadchnúť pre „myslenie“ čo najviac žiakov. Veľmi oceňujeme spoluprácu školských 
koordinátorov, ktorí nám pomáhajú s organizáciou súťaží. Bez nich by sa naša snaha a nápady nedostali 
k našim adresátom – deťom. Títo učitelia vedia, že nám ide o spoločnú vec – dávať našim deťom čo naj-
viac priestoru na osobný rozvoj, učiť ich zodpovednosti, systematickej práci a radosti z myslenia. 
Prácu školských koordinátorov neberieme ako samozrej mosť, ale snažíme sa ich odmeniť za 
organizáciu jednotlivých súťaží v školách. Sme si vedomí toho, že práca vynaložená s každým 
súťažiacim sa odvíja aj od toho, či ide o jednorazovú alebo celoročnú súťaž. Preto sme pre účely odmeny 
jednotlivé súťaže obodovali. Aby sme ocenili aj získavanie žiakov pre účasť v súťaži, vyhla sujeme 
v školskom roku 2020/21 opäť súťaž Zbierame „talenty“. Počet pridele ných talentov závisí od súťaže 
a počtu súťažiacich.  
V minulom školskom roku sme finančne odmenili 1230 školských koordinátorov. Na odmenách a vý-
hrach sme im poslali 71 645 €. 
Podrobnosti súvisiace s odmeňovaním školských koordinátorov a Štatút súťaže nájdete na stránke 
talentida.sk v časti Školskí koordinátori. 

Na Slovensku je už viac ako 140 000 
Všetkovedkov. Pripoja sa tento rok 
k nim aj tí vaši?

Sme radi, že sme aj tento rok mali možnosť 
zapojiť sa do Všetkovedka. Deti si mohli zme-
rať vedomosti so svojimi rovesníkmi. Veľmi sa 
potešili tričkám. Spontánne sa do nich obliekli 
ihneď po odovzdaní diplomov a cien a rov-
no nám aj v nich zapózovali pred objektívom. 
Tričká sa im tak veľmi páčili, že dnes v nich tri 
deti prišli do školy. Vôbec nevadilo, že napadlo 
10 cm snehu. Hrdosť - že sú Všetkovedkovia 
a majú to na hrudi na tričku im za to stála. :)

Mgr. Ivana Sumráková, 
ZŠ s MŠ Medzibrod

Žiaci boli nadšení  z rôznych typov úloh. Urči-
te sú prínosom logické úlohy a že sa učia čítať 
s porozumením.

Mgr. Jana Laclavíková, 
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami



www.vsetkovedko.sk VŠETKOVEDKO 5

VŠETKOVEDKO je celoslovenská vedomostná sú-
ťaž pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ. 

  AKO SA SÚŤAŽÍ?

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

Súťaží sa v troch samostatných kategó riách:
▶ VŠETKOVEDKO 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ,
▶ VŠETKOVEDKO 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ,
▶ VŠETKOVEDKO 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ.

Žiaci 3. a 4. ročníka budú mať 40 minút na zod-
povedanie 30 otázok. Druháci za 40 minút zod-
povedia 24 otázok. Pri každej otázke budú po-
núknuté štyri možnosti, pričom správna bude 
vždy len jedna z nich.
 Otázky budú zo všetkých oblastí, s ktorými sa 
žiaci doteraz stretli – prvouka, prírodoveda, vlas-
tiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, 
anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná vý-
chova, informatická výchova, dopravná výchova.

  KEDY?

Súťaž sa uskutoční v utorok 1. decembra 2020.

  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, získa 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 a štvrtáci 
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 a diplom VŠETKOVEDKO a peknú cenu. 
Najúspešnejší súťažiaci na škole dostane diplom 
s titulom VŠETKOVEDKO ŠKOLY.
Ostatní získajú titul a diplom VŠETKOVEDKOVHO 
UČŇA a malú spomienku na súťaž.

Pravidlá súťaže

VŠETKOVEDKO

Vlani sa Všetkovedkovia te šili 
z takýchto cien a dip lomov.
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Október 
2020

▶ 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 
2020

▶ 4. 11. – 8. 11.  školský koordinátor na stránke www.vsetkovedko.sk skontroluje 
prihlášku svojej školy.

▶ 20. 11. – 24. 11.  školy dostanú zásielku s testami a organizačnými pokynmi. 

December 
2020

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

Január 
2021

▶ do 11. 1.  je možnosť reklamovať výsledky zverejnené na stránke.
▶ 22. 1.  na stránke súťaže budú zverejnené celkové výsledkov žiakov.
▶ 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, 
• napíš te e-mail na vsetkovedko@talentida.sk 
• alebo za vo lajte na číslo 02 / 6382 4952. 

Na vaše otázky rady odpovedia

Kalendár súťaže VŠETKOVEDKO 
v školskom roku 2020/21

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 ako 
ŠK vystupuje 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 2020 vyplňte prihlášku na 
stránke www.vsetkovedko.sk. Uveďte v nej 
údaje o ŠK a počty žiakov v jednotlivých ka-
tegóriách. Kód školy potrebný na prihláse-
nie nájdete v sprievodnom liste. Prosíme Vás, 
uveďte v prihláške takú mailovú adresu, na 
ktorú sa dostanete aj v prípade zatvorenia 
školy. Je dôležité, aby sme aj v takom prípade 
vedeli spolu komunikovať.

4. Do 26. októbra 2020 uhraďte štartovné (po-
čet prihlásených žiakov x 4 €), minimálne však 
40 €. Ak nemáte dosť súťažiacich vo Všetko-
vedkovi, spojte ich so súťažiacimi v Experto-
vi. Štartovné môžete uhradiť buď priloženým 
poštovým peňažným poukazom, alebo pre-
vodom z účtu. Zaplatiť sa dá aj priamo pri vy-
pĺňaní priprihlášky cez Trustpay.

Ak chcete vystaviť faktúru, požiadajte o ňu for-
mulárom po prihlásení alebo e-mailom pred 
uskutočnením platby. V žiadosti uveďte presné 
fakturačné údaje platcu. Dodatočné vystavenie 

faktúry (viac ako 15 dní po uskutočnení platby) 
nie je z účtovného hľa diska možné.

5. Do 8. novembra skontrolujte na www.vsetko-
vedko.sk, či je vaša škola uvedená v zozname 
prihlásených škôl. (Technika by síce mala byť 
neomylná, ale vieme o tom svoje .)

6. Najneskôr 24. 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 / 6382 4952. 
Už teraz sa tešíme na 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




