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Vážená pani riaditeľka,
vážený pán riaditeľ,

s potešením som prijal  informáciu,  že  v  hodnotení  vlaňajšieho  IV.  ročníka 
OLYMPIJSKÝCH  FESTIVALOV DETÍ  A MLÁDEŽE  SLOVENSKA (  OFDMS) 
v školskom  roku  2010/2011  Pohár  prezidenta  SR  získal  práve   Košický  kraj 
a dominoval  aj  v hodnotení  OFDMS  na  materských  a základných  školách. 
Zapojených bolo 172 MŠ s počtom 5444 detí, 131 ZŠ s 28714 žiakmi, 7 špeciálnych 
škôl s 642 žiakmi a 65 SŠ s počtom  6613 zapojených žiakov. Úprimná vďaka patrí 
všetkým organizátorom, najmä učiteľom a riaditeľom škôl,  ktorí  vnímajú festivaly 
ako  celoročný program a neobmedzujú  sa  len  na  jedno  podujatie,  pričom školské 
olympiády na záver  školského roka nie sú hlavným cieľom, ale len vyvrcholením 
dlhodobých aktivít v duchu olympizmu na školách.

Verím, že tieto výsledky sú motivujúce a zaväzujú školy k tomu, aby 
boli aktívne aj v tomto V. ročníku OFDMS – s inšpiráciou OH v Londýne ( šk. rok 
2011/2012).  OFDMS  každoročne  spoločne  vyhlasujú  Ministerstvo  školstva,  vedy, 
výskumu  a  športu  SR,  Slovenský  olympijský  výbor,  Združenie  miest  a  obcí 
Slovenska, Slovenská asociácia športu na školách  a samosprávne kraje na Slovensku. 
Záštitu  nad  týmto  významným  projektom  prevzal  prezident  Slovenskej 
republiky Ivan Gašparovič. .

Získané  poznatky  a  skúsenosti  z doterajších  ročníkov  OFDMS  sa  stali 
významným  zdrojom  poznania,  ale  aj  studnicou  námetov  a  nápadov  pred 
odštartovaním  v poradí  už  V.ročníka  OFDMS.,  ktorý  odštartoval  tradične 
1. septembra 2011 a potrvá do 31. augusta 2012. 

V Košickom kraji je konštituovaný Krajský štáb OFDMS, ktorý pre školy plní 
úlohy v oblasti propagácie, poskytovania metodickej pomoci školám i ďalších aktivít 
v oblasti OFDMS. 

Metodické pokyny, materiály OFDMS, podujatia, ako aj aktuálne informácie 
pre subjekty Košického kraja sú zverejnené na www.smizany.sk - blok OFDMS.

http://www.smizany.sk/


Zloženie Krajského štábu OFDMS je nasledovné  :  

SŠÚ Smižany – PaedDr. Dušan Sliva (slivasu@rup.sk, 0918963798) – predseda
KŠÚ Košice  – PaedDr. Milan Gomolčák (gomolcak.milan@ksuke.sk, 0905239417)
KSK   - Ing. Peter Koščo, (peter.kosco@vucke.sk, 0905 824 118) 
RP MPC Prešov –PaedDr. Michal Modrák (michal.modrak@centrum.sk, 0904359888)
OK SNV  - Štefan Brezovaj ( stefanbrezovaj@centrum.sk,  0902459784)
OA KE  - Ľudmila Dratvová ( ludmila.dratvova@oake.sk, 0915650003)
SŠÚ Trhovište – PaedDr. Jana Dorčáková ( sutrhoviste@stonline.sk, 0908760685)
ZŠ Krosn.4,KE – Mgr. Eva Pavlíková ( evka.pavlik@centrum.sk, 0908235169)

  Vyslovujem  presvedčenie,   že  myšlienka  OFDMS  osloví  aj   v tomto 
V. ročníku čo najväčší  počet materských, základných a stredných škôl v Košickom 
kraji. Verím, že svojim aktívnym prístupom opäť prispejete do súťaže krajov o Pohár 
prezidenta SR.
 

Mgr. Peter Bačkovský
    prednosta KŠÚ
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