Návod na prihlasovanie sa na celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží,
ktoré zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Oficiálni účastníci (súťažiaci a členovia porôt) sa na celoštátne kolo prihlasujú prostredníctvom prihlasovacej
elektronickej aplikácie prístupnej na internetovej stránke www.olympiady.sk. Prihlásenie sa je nevyhnutnou
podmienkou účasti na celoštátnom kole.
A) REGISTRÁCIA
Registrácia je potrebná, ak sa celoštátneho kola zúčastňujete po prvýkrát. Ak ste sa celoštátneho kola zúčastnili
už v predchádzajúcich rokoch a registráciu ste absolvovali, pokračujte podľa bodu B) PRIHLÁSENIE SA.
1. Po otvorení internetovej stránky www.olympiady.sk kliknite v pravom hornom rohu pod nadpisom Online
registrácia na nápis „Registrácia“. Registračný formulár, ktorý sa vám otvorí, vyplňte, na konci potvrďte Súhlas s
použitím údajov... zaškrtnutím políčka a stlačte tlačidlo „Registrovať“. Na e-mailovú adresu, ktorú ste vo
formulári uviedli, vám bude doručený e-mail s aktivačnou linkou. Po otvorení tohto e-mailu kliknite na
„kliknutím na túto linku“, čím vám bude registrácia potvrdená. Ak sa vám zobrazí nápis „Tento validačný kód
ste už použili“, znamená to, že ste na linku klikli omylom viackrát, čo nie je chybou a môžete v registrácii
pokračovať.
2. Opäť si otvorte internetovú stránku www.olympiady.sk. V pravom hornom rohu pod nadpisom Online
registrácia vyplňte v okienkach vaše Meno a Heslo, ktoré ste uviedli pri registrácii a stlačte tlačidlo „Prihlásiť“.
Do osobného profilu doplňte všetky vaše chýbajúce osobné údaje. Položky Heslo a Potvrdiť heslo slúžia na
zmenu hesla, takže ich teraz nevypĺňajte. Na konci potvrďte Súhlas s použitím údajov... zaškrtnutím políčka
a stlačte tlačidlo „Uložiť“, čím bude vaša registrácia ukončená.
B) PRIHLÁSENIE SA
1. Otvorte si internetovú stránku www.olympiady.sk. V pravom hornom rohu pod nadpisom Online registrácia
vyplníte v okienkach vaše Meno a Heslo, ktoré ste uviedli pri registrácii a stlačte tlačidlo „Prihlásiť“.
2. Zo zobrazených možností kliknite na položku „Prihláška na olympiády a súťaže“ a následne na „príslušnú
súťaž“. Zobrazí sa vám ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ČLENA POROTY a ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA SÚŤAŽIACEHO. Výber
prihlášky uskutočníte zaškrtnutím príslušného políčka a stlačením tlačidla „Registruj“.
3. Otvorí sa vám formulár prihlášky. Doňho doplňte všetky chýbajúce osobné údaje a stlačte tlačidlo „Vložiť“.
Následne sa vám zobrazí linka na súbor s vašou prihláškou, v ktorom je po jeho otvorení potrebné zaškrtnúť
požiadavky na ubytovanie a stravu, doplniť špecifické údaje súťaže, uložiť si ju do počítača a vytlačiť. Tento
súbor vám bude súčasne doručený aj na vašu e-mailovú adresu. Ak nie, skontrolujte, či sa nedostal do priečinka
nevyžiadanej pošty vo vašej e-mailovej schránke.
4. Vytlačenú prihlášku je potrebné popodpisovať a poslať do určeného termínu na adresu, ktorá je spolu
s termínom uzávierky prihlasovania sa uvedená na dolnom okraji prihlášky. Pri odosielaní prihlášky rozhoduje
dátum poštovej pečiatky.
C) DÔLEŽITÉ DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 Linka na prihlásenie sa na celoštátne kolo je vždy umiestnená aj na www.olympiady.sk pod príslušnou
súťažou a ročníkom, v časti celoštátne kolo.
 Na jednu konkrétnu e-mailovú adresu môžete uskutočniť iba jednu registráciu.
 Odporúčame, aby sa súťažiaci registrovali pod svojou vlastnou e-mailovou adresou, ak ju majú. V prípade
zmeny pedagóga, školy, či výberu inej súťaže im ostáva registrácia trvalo platná a dostupná.
 Súťažiacich žiadame uviesť číslo vlastného mobilného telefónu, nie číslo telefónu pedagóga či rodiča, aby
v prípade potreby mohol pracovník organizácie IUVENTA na celoštátnom kole kontaktovať priamo
súťažiaceho.
 Súťažiaci do 15 rokov, ktorí ešte nemajú občiansky preukaz, uvedú v príslušnom okienku „nemám“.
 Ak ste zabudli heslo, kliknite na www.olympiady.sk v pravom hornom rohu pod nadpisom Online registrácia
na tlačidlo „Zabudnuté heslo“. Vyplňte vaše prihlasovacie meno a e-mailovú adresu a stlačte tlačidlo
„Odoslať“. Nové heslo vám bude automaticky doručené na vašu e-mailovú adresu.
 Ak ste zabudli svoje prihlasovacie meno alebo inak potrebujete pomôcť s registráciou a prihlásením sa na
celoštátne kolo, kontaktujte pracovníka organizácie IUVENTA uvedeného v pozvánke na príslušné celoštátne
kolo.
 Žiadame vás, aby ste si vaše osobné údaje, v prípade ich zmeny, pred prihlásením sa na celoštátne kolo vždy
aktualizovali.
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