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Izdan razpis za državno prvenstvo v pomnjenju – MEMORIADA15 
 
Univerzum Minerva je na spletni strani www.memoriada.eu objavila razpis za 
odprto državno prvenstvo v pomnjenju za posameznike »Memoriada 2015«. V 
šolskem letu 2014/2015 bo organizirano že sedmo odprto državno prvenstvo v 
pomnjenju, ki bo potekalo v soboto, 21. marca 2015, prvič potekalo v Celju. 
Državno tekmovanje bo tokrat kot soorganizatorica tekmovanja gostila IV. 
OSNOVNA ŠOLA CELJE, Dečkova cesta 60, 3000 Celje. 
 
Novost v letu 2015 so šolska tekmovanja, ki bodo izvedena 05. in 12. marca 2015 po 
vseh šolah in organizacijah, ki bodo vključene v projekt MemoŠOLA oz. projekt 
SeniorMEMO.  Vse slovenske šole in organizacije zato vabijo, da se brezplačno 
pridružijo projektu MemoŠOLA in projektu SeniorMEMO in tako svojim 
učencem/varovancem omogočijo boljše pogoje za razvoj umskih potencialov. 
Vključene šole/organizacije bodo imele brezplačen dostop do znanj za izvedbo 
šolskih tekmovanj in dostop do testov ter pristojnost, da izvedejo šolsko 
tekmovanje. 
 
Udeležba na tekmovanju v pomnjenju je namenjena vsem, ki želijo preizkusiti svoj 
spomin, ne glede na starost ali izobrazbo. Tekmovalne discipline so zasnovane tako, 
da se merijo le spominske sposobnosti tekmovalce v posameznih starostnih skupinah, 
ne pa posameznikovega znanja iz posameznega področja.  Tekmuje se v pomnjenju v 
7 disciplinah (pomnjenje binarnih števil, naključnih števil, datumov zgodovine in 
prihodnosti, obrazov in imen, naključnih besed, abstraktnih slik in hitrostne karte) po 
pravilih Svetovne organizacije miselnih športov (World Memory Sports Council). 
Tekmovanje v pomnjenju ni namenjeno merjenju znanja, ampak temelji zgolj na 
spominskih sposobnostih. 
 
Podrobnejše informacije: 
mag. Vanji JUS, predsednica državne tekmovalne komisije 
M: 031 854 088; T: 0590 555 75  
vanja.jus@umi.si; info@memoriada.eu; www.memoriada.eu   
 
 
Organizator tradicionalnega tekmovanja Memoriada je Univerzum Minerva®, inovativna nevladna 
organizacija, ki se zaveda, da sta znanje in dober spomin ključna za uspešnost posameznika ter 
posledično družbe.  
 

Univerzum Minerva® je nosilka največje nacionalne mreže nevladnih izobraževalnih organizacij v 
Sloveniji "MINVOS", dobitnica nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2013 ter prejemnica 
bronastega priznanja za inovacijo MemoHELP® s strani Štajerske gospodarske zbornice. 
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