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31. 5. 2018 

 
VÍŤAZI 2. ROČNÍKA SLOVENSKEJ ZOO LYMPIÁDY SÚ ZNÁMI 
 

Už po druhýkrát sa v Bojniciach stretli mladí zooló govia, aby si 

zmerali svoje sily. Tri kategórie vyhrali súrodenci  nadšení pre 

prírodu.  

 
V stredu, 30. mája 2018 sa Národná zoologická záhrada Bojnice po roku opäť zaplnila deťmi, ktoré majú radi 
svet zvierat a prírodu. Prišli sem súťažiaci druhého ročníka Slovenskej Zoo Lympiády, ktorú zorganizovala 
Národná zoo Bojnice, OZ Kremnické vrchy a Knižnica J. Kollára v Kremnici.  
 
Súťažilo sa v 4 kategóriách: materské školy, základné školy prvý a druhý stupeň a stredné školy. Pre každú 
kategóriu boli pripravené 4 stanoviská, ktoré boli rozdelené podľa tém: „Umlčaný les“, Pobytové znaky zvierat, 
Kosti a kostry zvierat a Medzinárodný dohovor CITES. Deti a mládež si preverili svoje vedomosti pomocou 
teoretických otázok, ale aj praktických ukážok kostrových pozostatkov, ale aj za pomoci vajec - stôp 
pobytových znakov.  
 
Tento rok skončil veľmi zaujímavo, pretože tri zo štyroch kategórií vyhrali súrodenci Markechovci - mladí 
nadšenci pre prírodu. Na prvých miestach to vyzeralo teda nasledovne: v kategórii materské školy vyhrala: 
Zuzana Markechová, I. stupeň základných škôl vyhral: Tomáš Markech, II. stupeň základných škôl vyhral: Jakub 
Markech a v kategórii stredné školy vyhral: Timotej Šnirc. 
 
Absolútnym víťazom, ktorý získal kolobežku sa stal Tomáš Markech. Tomáš vyhral s absolútnym prehľadom, 
získal maximálny možný počet bodov v súťaži. Víťazom gratulujeme! Kompletnú výsledkovú listinu nájdete na 
stránke www.zoobojnice.sk 
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Ocenili sme opäť aj najmladšieho a najstaršieho účastníka. Každý súťažiaci si domov odniesol tašku 
s pozornosťami z našej zoo a od rôznych firiem a organizácií, ktoré podporili druhý ročník Zoo Lympiády. 
Ďakujeme všetkým zapojeným súťažiacim a partnerom a sponzorom za podporu, a tešíme sa na ďalší ročník 
tejto zaujímavej súťaže.  

 
Kontakt pre médiá: 

Mgr. Simona Kubičková 
0903 807 002, simona.kubickova@zoobojnice.sk 

Fotografia hore: Absolútny víťaz súťaže s hlavnou cenou. Autor foto: Jaroslav Vlčko 

 

Fotografia: Víťazi v kategórii materské školy. Autor foto: Jaroslav Vlčko 

 

Fotografia: Víťazi v kategórii I. stupeň základných škôl. Autor foto: Jaroslav Vlčko 
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Fotografia: Víťazi v kategórii II. stupeň základných škôl. Autor foto: Jaroslav Vlčko 

 
Fotografia: Víťazi v kategórii stredné školy. Autor foto: Jaroslav Vlčko 


