
 INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV 
celoštátneho kola 47. ročníka Geografickej olympiády, kat. A, B, Z 

29. – 31. 3. 2019, Bratislava 

Oficiálni účastníci sa na celoštátne kolo prihlasujú prostredníctvom elektronického formulára uverejneného na 
www.olympiady.sk. Najprv je potrebné sa zaregistrovať a následne sa prihlásiť na dané konkrétne celoštátne 
kolo (súťažiaci, člen odbornej poroty). Pozvánka, informácie pre účastníkov, pokyny pre účastníkov, zoznam 
súťažiacich, odkaz na prihlásenie sa na celoštátne kolo a návod na prihlásenie sa sú zverejnené na 
www.olympiady.sk samostatne pod každou súťažou, príslušným školským rokom, v časti Celoštátne kolo/á. 

Oficiálni účastníci okrem elektronického prihlásenia sa zašlú v stanovenom termíne na adresu organizátora 
vytlačenú a podpísanú prihlášku, ktorá im bude doručená na ich e-mailovú adresu. V prihláške je potrebné 
vyznačiť požiadavky na ubytovanie a stravovanie. Na účasť súťažiacich na podujatiach zabezpečovaných 
organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (ďalej „organizácia IUVENTA“) sa vyžaduje písomný súhlas 
zákonného zástupcu a taktiež súhlas, podpis riaditeľa a odtlačok pečiatky školy, ktorú súťažiaci navštevuje 
a podpis súťažiaceho, aj jeho zákonného zástupcu ako súhlas s použitím jeho osobných údajov v rozsahu 
potrebnom pre registráciu, organizáciu priebehu, vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov celoštátneho kola. 

Je vhodné uviesť doplňujúce informácie o súťažiacom, ktoré by mal organizátor poznať pre potreby 
zabezpečenia špeciálnej stravy, resp. iné informácie, aby sme vedeli správne reagovať vo výnimočnej situácii. 
V prípade vzniku problémov, ktorým sa dalo predísť výnimočnej situácii informovaním organizátora, preberá 
rodič za vzniknutú výnimočnú situáciu plnú zodpovednosť. 

Cestovné bude oficiálnym účastníkom celoštátneho kola preplatené na základe predložených originálov 
cestovných dokladov z oboch ciest, zaslaných na uvedenú adresu organizácie IUVENTA spolu s vyplnenými 
tlačivami, ktoré nájdete aj s podmienkami preplácania cestovného na www.olympiady.sk v časti Dokumenty. 
Súťažiaci cestujú na celoštátne kolo a z celoštátneho kola individuálne. Organizácia IUVENTA nepreberá 
zodpovednosť za bezpečnosť účastníkov počas cesty na celoštátne kolo a z celoštátneho kola. Žiadame 
účastníkov celoštátneho kola, aby prednostne využívali bezplatnú vlakovú prepravu.  

Ubytovanie a stravu hradí oficiálnym účastníkom podujatia organizácia IUVENTA.  

Poistenie súťažiacich na celoštátnom kole platí od zaregistrovania sa až po jeho oficiálne ukončenie. Zároveň je 
každý súťažiaci povinný mať pri sebe počas celoštátneho kola kópiu preukazu poistenca. 

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 organizácia IUVENTA. Na 
celoštátnych kolách predmetových olympiád a postupových súťaží je zakázané požívanie alkoholických 
nápojov, omamných a psychotropných látok počas celej dĺžky ich trvania. V prípade porušenia tohto zákazu 
bude o tejto skutočnosti písomne informovaný zákonný zástupca súťažiaceho a riaditeľ školy súťažiaceho. 

Súťažiaci sú povinní zotrvať na celoštátnom kole až po jeho oficiálne ukončenie. V odôvodnených prípadoch 
môže predčasný odchod z celoštátneho kola povoliť pracovník organizácie IUVENTA na základe písomnej 
žiadosti zákonného zástupcu, ktorú musí súťažiaci predložiť už pri registrácii. 

Organizátor nezodpovedá za prípadnú stratu cenných vecí účastníkov celoštátneho kola. 

Zoznam postupujúcich súťažiacich bude zverejnený na www.olympiady.sk. Do celoštátneho kola postupujú 
súťažiaci, ktorí sa umiestnili v krajských kolách v kategóriách A a B na prvých dvoch miestach a v kategórii Z na 
prvých štyroch miestach, za jeden kraj spolu 8 súťažiacich. 

Doprava na Inštitút pre verejnú správu: Do Centra účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu, 
M. Schneidera Trnavského 1/A, Bratislava sa dostanete zo železničnej Hlavnej stanice Bratislava, keď zídete 
pešo na križovatku ulíc Šancová, Štefánikova, Pražská, prejdete nadchodom na zastávku MHD SAV (smer 
Dúbravka). Odtiaľto pôjdete autobusom č. 84 alebo č. 83. Z Autobusovej stanice Mlynské nivy pôjdete 
autobusom č. 70 a vystúpite na zastávke MHD Most SNP. Tu prestúpite na električku č. 4 (smer Dúbravka). 
V oboch prípadoch vystúpite na zastávke MHD Damborského. Tu prejdete podchodom na druhú stranu cesty 
a vrátite sa kúsok naspäť (smer Karlova Ves). Na cestu zo železničnej Hlavnej stanice Bratislava si vopred 
zakúpte 15-minútový cestovný lístok (0,70 € pre dospelých, 0,35 € zľavnený pre žiakov) a na cestu 
z Autobusovej stanice Mlynské nivy si vopred zakúpte 60-minútový cestovný lístok (1,20 € pre dospelých, 0,60 € 
zľavnený pre žiakov).  



Na presuny počas programu celoštátneho kola si vopred zakúpte: dva 15-minútové lístky.  

Zľavnený cestovný lístok na MHD si môžu zákúpiť žiaci do 15 rokov. Nad 15 rokov potrebujú mať pri sebe platnú 
ISIC kartu. Na zakúpenie lístkov na MHD Vám opporúčame doniesť so sebou mince.  

Na ubytovanie majú nárok mimobratislavskí súťažiaci a členovia poroty.  

Ubytovanie a stravovanie pre pedagogický sprievod, sprevádzajúci súťažaiceho z miesta bydliska do miesta 
konania súťaže a späť alebo rodiča je môžné dohodnúť si na vlastné náklady, resp. na náklady vysielajúcej 
organizácie priamo v ubytovacom zariadení podľa jeho kapacitných možností.  

Registrácia účastníkov sa uskutoční dňa 29. 3. 2019 vo vstupnom vestibule Centra účelových zariadení, 
stredisko Inštitút pre verejnú správu, Bratislava, od 12:30 h do 13:30 h. 

Odporúčame oficiálnym účastníkom celoštátneho kola doniesť si so sebou na terénnu exkurziu terénnu obuv, 
príp. dáždnik a vlastnú stravu a pitie. Stravovanie účastníkov začína 29. 3. 2019 večerou. 

 
 

Mapa prístupu do Centra účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu,  
M. Schneidera Trnavského 1/A, Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYSVETLIVKY: 

1 – Zastávka MHD Damborského 

2 – Centrum účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu  

Zdroj mapy: Google maps 
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