
Pokyny pre autorov a vedúcich autorských kolektívov (vedúcich úlohových komisií) 
predmetových olympiád a postupových súťaží organizovaných IUVENTOU 

 
1. Titulná strana (na začiatku dokumentu) 

Názov olympiády 
Ročník olympiády, školský rok (v tvare XXXX/XXXX) 
Kolo 
Kategória 
Časť (ak olympiáda má) 
Uveďte, či ide o úlohy alebo riešenia, alebo úlohy a riešenia. 
Uveďte, ak ide o maďarskú verziu. 

Hlavičku uvádzajte aj v jazykových olympiádach a maďarských verziách v slovenskom jazyku.  

V nižších kolách (domáce, školské, okresné a krajské) nepoužívajte samostatnú titulnú stranu, ale na nej už 
pokračujte súťažným textom. Samostatná titulná strana sa totiž z dôvodu šetrenia papierom a tlačou na nižších 
kolách netlačí.  
 
2. Použitá literatúra (umiestnenie pred tirážou; ak bola nejaká použitá; zoznam publikácií, z ktorých boli 
použité texty, obrázky, fotografie, mapy, grafy a pod., ich uvedenie je v záujme ochrany autorských práv 
použitých textov, obrázkov a pod., v súťažných materiáloch povinné!) 
 
3. Tiráž (umiestnenie na dolnom okraji poslednej strany dokumentu) 

Autor(i): 
Recenzent(i): 
Prekladateľ: (pri maďarských verziách) 
Korektor alebo redakčná úprava alebo výber úloh: (ak olympiáda má; uvedenie je povinné, ak bola za to 
vystavená zmluva o dielo) 
Presný názov celoštátnej komisie 
Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2015 

Tiráž uvádzajte aj v jazykových olympiádach a maďarských verziách v slovenskom jazyku.  
 
4. Odporúčané formátovanie strany 

Okraje strany: 2,5 cm, font písma: Calibri, veľkosť základného písma: 10 – 12 
 
5. Terminológia a označovanie názvov súborov (nepoužívať diakritiku) 

Súťaž: AJ – OAJ, B – BiO, D – DO, F – FO, FJ – OFJ, G – GO, CH – ChO, I – OI, L – OĽP, SL – OSJL, M – MO,  
NJ –ONJ, P – PYT, RJ – ORJ, SJ – OŠJ, T – TMF, TE – TO 

Ročník: dvojčíslo (napr. 04 – 4. ročník) 
Kolo: dk – domáce, sk – školské, ok – okresné, kk – krajské, ck – celoštátne, mk – medzinárodné 
Kategória: A, B, C, D, DZ, D, E, F, G, H, I, P3, P4, P5, P6, P7, P8, Z, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 
Časť súťaže alebo úloh (ak súťaž má): pr – praktická, experimentálna, te – teoretická 
Typ materiálu: ul – úlohy, test, zadania, ri – riešenia, pok – pokyny, oh – odpoveďové hárky 
Rok: dvojčíslo (vždy druhý rok z označenia školského roku) 
Maďarská verzia (ak súťaž má): na konci názvu súboru malé m 

Príklad: B46okCteul12m.doc (Biologická olympiáda, 46. ročník, obvodné kolo, kategória C, úlohy, školský rok 
2014/2015, maďarská verzia) 
 
6. Zasielanie materiálov na IUVENTU 
Úlohy a riešenia, ktoré neobsahuj praktické úlohy (te) zasielajte 3 týždne (dk, šk, ok), 2 týždne (kk), 1 týždeň (ck) 
pred termínom súťažného kola. Úlohy a riešenia, ktorých súčasťou sú praktické úlohy (pr), na ktoré treba 
zabezpečiť pomôcky a úlohy vopred odskúšať, zasielajte 5 týždne (dk, šk, ok), 4 týždne (kk), 1 týždeň (ck) pred 
termínom súťažného kola. 

Úlohy, riešenia a preklad do maďarského jazyka (ak olympiáda má), zasielajte naraz vo finálnom 
zrecenzovanom stave vo formáte PDF. Za kvalitu a obsah úloh zodpovedá predseda COK, resp. vedúci 
autorského kolektívu. Návrh na vyplatenie odmien za vykonanú prácu zasielať najneskôr 10 týždňov (dk, šk, ok), 
8 týždňov (kk), 7  týždňov (ck) pred zaslaním úloh a riešení. Úlohy a riešenia zasielajte spolu s recenzentským 
posudkom. Všetky materiály zasielajte na e-mailovú adresu ulohy@iuventa.sk, v prípade celoštátneho kola 
súčasne aj na e-mailovú adresu pracovníka IUVENTY (tajomníka COK) zodpovedného za príslušnú olympiádu. 
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