
INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍČKY A ÚČASTNÍKOV 

celoštátneho kola XIX. ročníka Olympiády ľudských práv 

5. – 7. 4. 2017, Modra – Harmónia 

 
Registrácia, prihlasovacie a organizačné pokyny 

 

1. Prihláste sa na konkrétne celoštátne kolo Olympiády ľudských práv podľa Vášho 
účastníckeho statusu a na príslušnom webovom sídle:  

Status A:  súťažiaca žiačka/súťažiaci žiak, registrujte sa a prihláste na 
www.olympiady.sk   

Status B:  člen/členka poroty, registrujte sa a prihláste na www.olympiady.sk  

(pri SŠ učiteľkách a učiteľoch sa týka len predsedov/predsedníčok 
krajských komisií OĽP) 

Status C:  učiteľ-nečlen/učiteľka-nečlenka poroty t. j. sprievod, prihláste sa 
podľa pokynov na http://www.olp.sk/    

Pozvánka,  informácie pre účastníkov a účastníčky, zoznam súťažiacich a odkaz na 
prihlasovací formulár na celoštátne kolá sú zverejnené na www.olympiady.sk samostatne 
pod každou súťažou, príslušným školským rokom, v časti Celoštátne kolo/kolá. 

 

2. Status A + B: Oficiálne súťažiace žiačky/súťažiaci žiaci a členky/členovia poroty sa na 
celoštátne kolo registrujú a prihlasujú na www.olympiady.sk. Okrem elektronického 
prihlásenia sa je potrebné zaslať v stanovenom termíne na adresu organizátora 
vytlačenú a podpísanú prihlášku, ktorá Vám bude doručená na vašu e-mailovú 
adresu. Zároveň je treba poslať sken prihlášky na e-mailovú adresu 
beata.banhegyiova@iuventa.sk. V prihláške je potrebné vyznačiť požiadavky na 
ubytovanie a stravovanie.  

3. Na účasť súťažiacich žiačok a žiakov na podujatiach zabezpečovaných organizáciou 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (ďalej „organizácia IUVENTA“) je nevyhnutný 
písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu a taktiež súhlas, podpis 
riaditeľa/riaditeľky školy, odtlačok pečiatky školy, ktorú navštevujete a tiež podpis 
súťažiacej/súťažiaceho, ako súhlas s použitím jej/jeho osobných údajov v rozsahu 
potrebnom pre zabezpečenie účasti na celoštátnom kole. Ak žiak alebo žiačka 
dovŕšil/a vek 18 rokov, prihláška nemusí obsahovať podpis rodiča alebo zákonného 
zástupcu. 

4. Rodič alebo zákonný zástupca žiačky/žiaka je povinný uviesť v prihláške na 
celoštátne kolo informácie o zdravotných špecifikách žiačky/žiaka. V prípade vzniku 
zdravotných problémov, ktorým sa dalo predísť informovaním organizátora, preberá 
rodič za vzniknutý zdravotný stav plnú zodpovednosť.  

5. Ubytovanie a stravu zabezpečujú organizátori.  

6. Poistenie súťažiacich na celoštátnom kole platí v čase od registrácie až po jeho záver 
podľa pozvánky.  

  

http://www.olympiady.sk/
http://www.olympiady.sk/
http://www.olp.sk/


7. Za bezpečnosť súťažiacich v čase od registrácie až po záver celoštátneho kola (pozri 
pozvánku) zodpovedá oficiálny dozor a) ktorý zabezpečuje IUVENTA a b) učiteľský 
sprievod, kedy učiteľ/učiteľka preberá zodpovednosť za svoju žiačku/žiaka; pri 
registrácii podpíšu tri strany učiteľka/učiteľ, žiačka/žiak, organizátor v zastúpení 
oficiálnym dozorom prevzatie zodpovednosti za žiačku/žiaka. 

8. Prihlásené účastníčky a prihlásení účastníci sa zaväzujú zotrvať na celoštátnom kole 
až po jeho záver (podľa pozvánky). V odôvodnených prípadoch môže ich predčasný 
odchod z celoštátneho kola povoliť pracovníčka/pracovník IUVENTY na základe 
písomnej žiadosti rodiča, ktorú musí súťažiaca/súťažiaci predložiť už pri registrácii. 
Organizátori však nebudú zasielať diplomy tým súťažiacim, ktorí si ich neprevzali. 

9. Organizátori nezodpovedajú za prípadnú stratu cenných vecí účastníčok a účastníkov 
celoštátneho kola. 

10. Zoznam súťažiacich postupujúcich do celoštátneho kola je zverejnený na 
www.olympiady.sk.  

 

Cestovné – preplatenie cestovných nákladov 

 

1.  Status A + B: Cestovné bude oficiálnym súťažiacim žiačkam/žiakom 
a členkám/členom porôt celoštátneho kola preplatené na základe predložených 
originálov cestovných dokladov z oboch ciest, zaslaných na adresu organizácie 
IUVENTA spolu s vyplnenými tlačivami, ktoré nájdete aj s podmienkami preplácania 
cestovného na www.olympiady.sk v časti Dokumenty. Súťažiace a súťažiaci cestujú na 
celoštátne kolo a z neho individuálne. Organizácia IUVENTA nepreberá zodpovednosť 
za ich bezpečnosť počas cesty na celoštátne kolo a z neho. Žiadame Vás, aby ste 
prednostne využívali bezplatnú vlakovú dopravu. 

2.  Status C: Cestovné pre učiteľky/učiteľov bez členstva v porotách/sprievod  bude  
preplatené, ak vyplnia formulár Tlačivo pre vyúčtovanie cestovného učiteľa - 
nečlena/učiteľky - nečlenky poroty, ktoré dostanú na celoštátnom kole a podľa 
pokynov zašlú originály cestovných dokladov na uvedenú adresu; v prípade cesty 
osobným autom je potrebné uviesť ŠPZ vozidla (preplatené budú náklady len 
do výšky cestovného 2. triedou). Cestovné bude preplatené len pri plnej účasti na 
podujatí (okrem odôvodnených odchodov). Účastníci a účastníčky cestujú na 
celoštátne kolo a z neho individuálne. Organizátori nepreberajú zodpovednosť za ich 
bezpečnosť počas cesty na celoštátne kolo a z neho.  

 

Cestovné – pokyny a informácie 

 

Registrácia účastníčok a účastníkov sa uskutoční 5. 4. 2017 od 09:00 do 11:00 v Študijnom 

a kongresovom stredisku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Modra – 

Harmónia č. 3553.  



Organizátori odporúčajú účastníkom a účastníčkam celoštátneho kola docestovať do 
TRNAVY na autobusovú/železničnú stanicu (sú vedľa seba) do 10:00 hod.  
O 10:15 bude odtiaľ zabezpečená preprava autobusom označeným logom OĽP do Modry – 
Harmónie. Usmerní Vás hosteska označená logom OĽP. 
 
Ďalšie možnosti pre tých, ktorí docestujú do TRNAVY skôr/neskôr, alebo sa nezmestia do 
autobusu:  
Spoje SAD Trnava, smer Budmerice – Bratislava, odchody: 05:20, 05:50, 06:55, 08:55, 10:45; 

cesta trvá asi 40 min, príchod/výstup na zastávke Modra - Kráľová reštaurácia. Miesto 

konania celoštátneho kola je vzdialené 10 minút peši, trasa bude vyznačená. 

Spoje Slovak Lines, smer Trnava – Častá – Bratislava, odchody: 06:05, 06:25, 08:05, 

nástupište 4, cesta trvá asi 50 min. Výstup na zastávke Modra – Kráľová reštaurácia. 

Ďalšie možnosti pre tých, ktorí docestujú do BRATISLAVY, na autobusovú stanicu Mlynské 

nivy: využite Spoje Slovak Lines, smer: Bratislava – Modra, odchody: 07:45, 08:35, 10:35. 

Výstup na zastávke Modra - Harmónia. Miesto podujatia je vzdialené 3 minúty peši, trasa 

bude vyznačená. 

Mapka prístupu na miesto konania celoštátneho kola OĽP Modra – Harmónia 

 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA (UK CĎV ŠKS) 

Študijné a kongresové stredisko Modra – Harmónia 
Modra Harmónia č. 3553 

http://cdv.uniba.sk/13406/ 
http://cdv.uniba.sk/saks/kontakt/  

GPS súradnice: 48.354338, 17.311167 
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Vysvetlivky:  

1 – UK CĎV ŠKS – miesto celoštátneho kola 
2 – Autobusová zastávka Modra-Harmónia 
3 – Autobusová zastávka Modra – Kráľová, reštaurácia 


