
     

 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
Slovenská komisia Biologickej olympiády 

Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave 

Pozvánka na SEMINÁR  

„AKO PRIPRAVIŤ GEOLÓGA NA BIOLOGICKÚ OLYMPIÁDU“  

Bratislava, 6. 12. 2019 (piatok), 10:00 h 

Podujatie je určené pre učiteľov základných škôl v Bratislavskom a Trnavskom kraji, ktorí 

pripravujú alebo by chceli pripravovať žiakov na Biologickú olympiádu, kat. E, odbornosť geológia. 

Organizátori seminára reagujú na skutočnosť, že sa v školskom roku 2018/2019 do celoštátneho kola 

tejto odbornosti z uvedených dvoch krajov nezapojil ani jeden žiak, čo bolo čiastočne spôsobené aj 

zmenou učebných osnov. Cieľom prvého bloku seminára je zúčastneným učiteľom zrozumiteľne 

predstaviť pravidlá súťaže, jej jednotlivé časti, témy, bodovanie, čo všetko si musia žiaci naštudovať, 

v teréne zmapovať a ako si majú vytvoriť predpísané zbierky prírodnín (RNDr. Roman Lehotský). 

Druhým samostatným blokom bude predstavenie jednotlivých vzoriek minerálov a hornín, ktoré sú 

predpísané pre školský rok 2019/2020 (doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD.). V treťom bloku to bude 

predstavenie rôznych typov, tematických zameraní a bodovania súťažných úloh a autorských riešení 

(doc. RNDr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD. a doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.). Záver seminára 

bude vyhradený spoločnej diskusii.  

Prihlasovanie: Na seminár je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom najneskôr 4. 12. 2019 (streda, 
vrátane) na adresu roman.lehotsky@iuventa.sk. V e-maile, prosím, uveďte: meno, priezvisko, názov 
a adresu pracoviska. 

Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 16, 842 15 Bratislava 4 (miestnosť zvolíme 
podľa prihláseného počtu účastníkov a oznámime ju dodatočne e-mailom prihláseným účastníkom). 

Cestovné: Hradí vysielajúca organizácia. 

Občerstvenie: Pre účastníkov bude pripravené malé občerstvenie. 

Prístup: Zo železničnej Hlavnej stanice Bratislava sa na Prírodovedeckú fakultu UK dostanete priamo 

autobusom č. 32 a vystúpite na zastávke Botanická záhrada. Vopred si zakúpte 15-minútový cestovný 

lístok (0,70 €). Z Autobusovej stanice Bratislava pôjdete autobusom č. X72 alebo trolejbusom č. 205 

a vystúpite na zastávke Nemocnica sv. Michala. Odtiaľto prejdete pešo popri obchodnom dome 

TESCO na zastávku Nám. SNP a nastúpite na električku č. X6. Z nej vystúpite na zastávke Botanická 

záhrada. Vopred si zakúpte 30-minútový cestovný lístok (0,90 €).  

 

KONTAKT 

RNDr. Roman Lehotský 
Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  
Karloveská 64, 842 58  Bratislava 4 
tel.: +421 2 592 96 274, +421 905 497 708 
e-mail: roman.lehotsky@iuventa.sk 
www.olympiady.sk 

http://www.olympiady.sk/

