
POKYNY A INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV 
celoštátneho kola 40. ročníka Geografickej olympiády, kat. A, B, CD, Z 

20. – 22. 4. 2012, Bratislava 

 

Oficiálni účastníci sa na celoštátne kolo prihlasujú prostredníctvom prihlasovacej aplikácie uverejnenej na 

www.olympiady.sk. Najprv je potrebné sa zaregistrovať a následne sa prihlásiť, už na dané konkrétne 

celoštátne kolo (súťažiaci, člen komisie). Pozvánka, pokyny a odkaz na prihlasovací formulár na celoštátne kolá 

sú zverejnené na www.olympiady.sk samostatne pod každou súťažou, príslušným školským rokom, v časti 

Celoštátne kolo/á. 

Oficiálni účastníci okrem elektronického prihlásenia zašlú na adresu organizátora vytlačenú a popodpisovanú 

prihlášku, ktorá im bude doručená na ich e-mailovú adresu. V nej vyznačia požiadavky na ubytovanie 

a stravovanie. Na účasť súťažiacich na podujatiach organizovaných IUVENTOU sa vyžaduje písomný súhlas 

rodiča alebo zákonného zástupcu a taktiež súhlas, podpis riaditeľa a pečiatka školy, ktorú súťažiaci navštevuje 

a podpis súťažiaceho, ako súhlas s použitím jeho osobných údajov v rozsahu potrebnom pre zabezpečenie jeho 

účasti na celoštátnom kole. Ak žiak dovŕšil vek 18 rokov, prihláška nemusí obsahovať podpis jeho rodiča alebo 

zákonného zástupcu. 

Rodič alebo zákonný zástupca žiaka je povinný uviesť v prihláške na celoštátne kolo informácie o zdravotných 

špecifikách žiaka. V prípade vzniku zdravotných problémov, ktorým sa dalo predísť informovaním organizátora, 

preberá rodič za vzniknutý zdravotný stav plnú zodpovednosť.  

Cestovné bude oficiálnym 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. Súťažiaci cestujú 

na a z celoštátneho kola individuálne. IUVENTA nepreberá zodpovednosť za bezpečnosť účastníkov počas cesty 

na a z celoštátneho kola.  

Ubytovanie a stravu hradí oficiálnym účastníkom podujatia IUVENTA.  

Poistenie súťažiacich na celoštátnom kole platí v čase od registrácie až po jeho oficiálne ukončenie.  

Za bezpečnosť súťažiacich v čase od registrácie až po oficiálne ukončenie podujatia, čo je presne uvedené 

v pozvánke na celoštátne kolo, zodpovedá oficiálny dozor, ktorý vopred stanovuje IUVENTA. 

Súťažiaci sú povinní zotrvať na celoštátnom kole až po jeho oficiálne ukončenie. V odôvodnených prípadoch 

môže predčasný odchod z celoštátneho kola povoliť pracovník IUVENTY na základe písomnej žiadosti rodiča, 

ktorú musí súťažiaci predložiť už pri registrácii. 

Organizátor nezodpovedá za prípadnú stratu cenných vecí účastníkov celoštátneho kola. 

Zoznam postupujúcich súťažiacich a prihlásených členov porôt bude zverejnený na www.olympiady.sk. Do 

celoštátneho kola postupujú súťažiaci, ktorí sa umiestnili v krajských kolách v kategóriách A, B, CD a Z na 

prvých dvoch miestach, za jeden kraj spolu 8 súťažiacich. 

Doprava na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského: Na Prírodovedeckú fakultu Univerzity 

Komenského, Mlynská dolina, Bratislava sa dostanete zo železničnej Hlavnej stanice Bratislava autobusom 

č. 32. Na autobus si vopred zakúpte 15-minútový cestovný lístok (0,70 € pre dospelých, 0,35 € pre žiakov). 

Z Autobusovej stanice Mlynské nivy pôjdete autobusom č. 70 a vystúpite na zastávke MHD Nový most. Tu 

prestúpite na električku č. 4 alebo č. 5. smer Dúbravka. V oboch prípadoch vystúpite na zastávke MHD 

Botanická záhrada. Na autobus a električku si vopred zakúpte 60-minútový cestovný lístok (0,90 € pre 

dospelých, 0,45 € pre žiakov). Zo zastávky Botanická záhrada prejdete nadchodom až k hlavnému vchodu do 

Prírodovedeckej fakulty. 

Na ubytovanie a raňajky nemajú nárok súťažiaci a členovia komisie z Bratislavy. 

Registrácia účastníkov sa uskutoční dňa 20. 4. 2012 od 14:15 h do 15:15 h vo vstupnom vestibule 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava. 


