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Predtekmovanje v pomnjenju postreglo z odličnimi rezultati! Bodo v umetnosti 
pomnjenja padli novi državni rekordi na memoriadi 2017? 
 
(Maribor, 21. marec 2017) EIC Univerzum Minerva Maribor prireja, v soorganizatorstvu z OŠ Brežice, 9. državno 
prvenstvo v pomnjenju. Tekmovanje memoriada™ bo tokrat prvič v posavski regiji. Tekmovalci z najboljšim 
spominom  iz države se bodo zbrali v soboto, 25. marca 2017, ob 09.00 uri, na OŠ Brežice.  
 
Učinkovito pomnjenje postaja popularna tekmovalna veščina v Sloveniji in prinaša v tekmovalni prostor svežino, 
saj tekmovalci uporabljajo zgolj moč spomina, ki je v današnjem hitrem tempu nuja. Tekmovalci se bodo 
pomerili v 10 disciplinah, ki preverjajo različne sposobnosti pomnjenja in so primerni za vsako posamezno 
starostno skupino.  
 
Tekmovanje je komplementarno tekmovanju Svetovne organizacije miselnih športov, v sklopu katere potekajo 
svetovna prvenstva v hitremu branju in tekmovanja v pomnjenju ter slovensko državno prvenstvo v pomnjenju 
memoriada®. Namen tekmovanja v pomnjenju je širiti kulturo učinkovitega učenja in omogočiti posameznikom 
in posameznicam, da preko tovrstnih tekmovanj preverjajo usvojene veščine.  
 
»Letošnje tekmovanje bo za tekmovalce in gledalce prava poslastica, saj smo bili že na predtekmovanjih priča 
odličnim rezultatom. Na predtekmovanju so tekmovali v 4 disciplinah pri čemer je posebej izstopala disciplina v 
pomnjenju števil, kjer so tekmovalci dosegali pomnjenje preko 150 naključnih števil. Veselimo se novih 
tekmovalnih izzivov in upamo na nove državne rekorde" je v imenu organizatorjev dejala direktorica Univerzum 
Minerva® mag. Vanja Jus, arbiter Svetovne organizacije miselnih športov. 
 
Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo preko elektronske pošte info@umi.si ali telefonske številke: 
031 854 088 (Vanja). 
 
Vljudno vabljeni. 

 
 

UniverzumMinerva®  
direktorica  

Mag. Vanja JUS, mag. prav., dipl. inž. str.  
ARBITER  

Svetovne organizacije miselnih športov  
 

Memoriada je tekmovanje v hitrem branju, ki poteka v sklopu projekta MemoŠOLA. Gre za tekmovanje, kjer se preverja 
sposobnost pomnjenja in ne predhodnega znanja tekmovalcev. Vsa državna prvenstva v pomnjenju so neprofitna in 
namenjena vsem, ki želijo preizkusiti svojo sposobnost hitrega učenja. Tekmuje se v skladu s pravili Miselne 
olimpijade, Svetovne organizacije miselnih športov ter Nacionalnega sveta miselnih športov Slovenije. 
 

Cilji tekmovanja so: (1) omogočiti ljudem, da tekmujejo v pomnjenju sami s sabo in se primerjajo z drugimi; (2) 
vzpodbuditi večje število ljudi, da uporabljajo tehnike učinkovitega učenja, ki jih promovira UniverzumMinerva; (3) 
izboljšanje izobrazbene strukture prebivalstva; (4) preprečevanje prehoda zaposlenih v dolgotrajno brezposelnost; (5) 
izboljšanje usposobljenosti in konkurenčnosti ljudi; (6) boljša prehodnost dijakov in študentov v višje letnike. 
 

Več informacij o projektu je dosegljivih na spletni strani www.umi.si ter www.memoriada.eu. 
 

Projekt MemoŠOLA je prejemnik srebrnega priznanja za inovacijo leta 2014 Štajerske gospodarske zbornice. 
 
 

Financerji in prijatelji projektov UniverzumMinerva® za razvoj talentov: 

  


