
     

 

 
         Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

  IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  
     
      

POZVÁNKA 

 na 1. sústredenie Olympiády mladých vedcov (IJSO) 

   4. – 6. 6. 2018, Bratislava 

 

 

Registrácia všetkých účastníkov: 4. 6. 2018 o 15:00h vo vstupnom vestibule pavilónu fyziky na Fakulte 
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava     

Ubytovanie: Centrum účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu (IVS), M. Schneidera-
Trnavského 1/a, Bratislava, www.ivs.sk      

Odborný program: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Mlynská dolina F1, 842 48 
Bratislava  

Stravovanie: raňajky – v ubytovacom zariadení, obedy - individuálne formou stravných poukážok 
(gastrolístkov), jedáleň s teplou stravou bude k dispozícii, večere - v ubytovacom zariadení 
 

 

Predbežný program sústredenia: 
 

4. 6. 2018   
15:00 – 15:30  Registrácia účastníkov na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK  
15:30 – 17:00  Riešenie teoretických úloh 
 

5. 6. 2018   
9:00 – 12:30   Teoretické úlohy 
12:30 – 13:15   Obed 
13:30 – 18:00   Experimentálne úlohy 
 

6. 6. 2018 
9:00 – 12:00   Záverečný test 
12:00 – 13:00   Obed 
14:00 – 15:00   Vyhodnotenie súťaže a ukončenie sústredenia 
 
 
Organizačné pokyny: 
 

Cestovné bude účastníkom preplatené po ukončení sústredenia na základe originálov cestovných lístkov 
z oboch ciest zaslaných na adresu IUVENTY spolu s vyplnenými tlačivami, ktoré nájdete na internetovej stránke 
www.olympiady.sk v časti Dokumenty. Prosíme prednostne použiť bezplatnú vlakovú dopravu. 

Pomôcky: Prineste si, prosím, so sebou kalkulačku, pravítko, písacie potreby, biely plášť. 

Poistenie a dozor: Žiak je na sústredení poistený v čase od registrácie až po jeho oficiálne ukončenie. Počas 
celej dĺžky trvania sústredenia je zabezpečený oficiálny dozor, ktorý vopred stanovuje IUVENTA – Slovenský 
inštitút mládeže.  
 
Ubytovanie a stravovanie pre pedagogický sprievod, sprevádzajúci súťažiaceho z miesta bydliska do miesta 
konania  súťaže a späť alebo rodiča je možné dohodnúť si na vlastné náklady, resp. na náklady vysielajúcej 
organizácie priamo v ubytovacom zariadení podľa jeho kapacitných možností (kontakt na IVS: p. Vražbová, 
marta.vrazbova@ivs.vs.sk, tel. č.: 02/601 023 53). 
 
Organizátor nezodpovedá za prípadnú stratu cenných vecí účastníkov podujatia. 



     

 

Predpokladané ukončenie sústredenia bude 6. 6. 2018 o 15:00h na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky, 
Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava. 

 
KONTAKTY 

Ing. Adriana Trubíniová 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4 
tel.: +421 2 592 96 204, +421 907 716 466 
e-mail: adriana.trubiniova@iuventa.sk 
www.olympiady.sk 

              
       

doc. RNDr. František Kundracik, CSc.  
národný koordinátor IJSO 
Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava 
tel.: +421 2 602 95 516 
e-mail: kundracik@fmph.uniba.sk

  

 


