
  

POKYNY A INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV 
celoštátneho kola 47. ročníka Chemickej olympiády 

20. – 23. 2. 2011, Nitra 

 

Cestovné bude účastníkom celoštátneho kola preplatené na základe predložených originálov 
cestovných dokladov z oboch ciest, zaslaných na uvedenú adresu IUVENTY spolu s vyplnenými 
tlačivami, ktoré nájdete aj s podmienkami preplácania cestovného na www.olympiady.sk v časti 
Dokumenty. 

 

Ubytovanie a stravu hradí účastníkom podujatia IUVENTA.  

 

Poistenie žiaka na celoštátnom kole platí v čase od registrácie až po jeho oficiálne ukončenie. 
Vzťahuje sa aj na obe cesty v prípade, ak žiak cestuje s oficiálnym pedagogickým sprievodom za 
príslušný kraj.  

 

Zoznam súťažiacich a oficiálneho pedagogického sprievodu bude zverejnený na www.olympiady.sk. 

 

Pedagogický sprievod súťažiacich zabezpečuje jedna dospelá osoba  za kraj pre kategóriu A a jedna 
dospelá osoba za každú zúčastnenú SOŠ pre kategóriu EF. 

 

Súťažiaci sú povinní zotrvať na celoštátnom kole do jeho konca. V odôvodnených prípadoch môže 
predčasný odchod z celoštátneho kola povoliť predseda príslušnej celoštátnej komisie, na základe 
písomnej požiadavky, ktorú musí súťažiaci predložiť už pri registrácii. 

 

Organizátor nezodpovedá za prípadnú stratu cenných vecí účastníkov celoštátneho kola. 

 

Na SPŠ potravinársku, Slančíkovej 2, Nitra a do Školského internátu SPŠP sa dostanete zo 
železničnej aj autobusovej stanice. Škola sa nachádza oproti obchodnému stredisku N-Centro 
Chrenová, vchod do Školského internátu je oproti ŠD UKF NITRA. Z autobusovej stanice sa nasmerujte 
na Štefánikovu triedu cez Družstevnú ulicu na zástavku MHD Rázcestie autobusová stanica a zo 
železničnej stanice cez Staničnú ulicu na zastávku MHD Rázcestie železničná stanica (autobusy č. 
2, 12, 14, 15, 19). Vystúpite na zastávke Andreja Hlinku, N-Centro. Lístok MHD sa kupuje u vodiča a 
stojí:  celý lístok 0,60 € , polovičný lístok 0,30 €. 

Školský internát sa nachádza v areáli školy. Vchod do internátu je zo Slančíkovej ulice. Od vchodu do 
SPŠP pokračujte po ulici Slančíkovej až na koniec areálu školy a potom zahnite doľava, kde uvidíte 
vysokú budovu- školský internát. 

 

Registrácia účastníkov sa uskutoční 20. 2. 2011 od 15:30 – 17:30 h na prízemí školského internátu. 

 

Počas voľného času bude k dispozícii plaváreň školy, posilňovňa a stolnotenisová herňa . 
 

 



  

 
 

Mapka prístupu na miesto konania celoštátneho kola 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYSVETLIVKY: 
1-Autobusová zastávka  Andreja Hlinku, N- Centro (autobusy č. 2, 12, 14, 15, 19) 
2- SPŠP Slančíkovej 2, Nitra - školský internát   

 

Zdroj mapy: Google maps 

 

            

           ❶ 

         ❷ 


