
 

Informácie k Úvodnému sústredeniu Turnaja mladých fyzikov 

26. – 28. 10. 2010 

Bratislava 
 

   Odporúčame Vám, aby ste do Bratislavy dorazili v utorok 26. 10. 2010 približne 
medzi 10:30 – 11:30 

 

   Úvodné sústredenie Turnaja mladých fyzikov začína obedom v budove 
Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej ceste 9, kde sa bude konať aj program.  

Z Hlavnej vlakovej stanice sa na Dúbravskú cestu 9 dostanete autobusom č. 21, 34, 
63, 83, alebo trolejbusom č. 212 (zo zastávky SAV). Vystúpite na zastávke 
Patrónka. K hlavnému vchodu SAV musíte prejsť asi 500 m.  Z Autobusovej stanice 
Mlynské Nivy sa na zastávku Patrónka dopravíte autobusom č. 21. 

Po príchode Vás zaregistrujeme.  

Obed sa bude podávať v jedálni v budove Slovenskej akadémie vied od 11.30. 

Prednášky začnú o 13.00.  

Po večeri v jedálni SAV (mimobratislavskí účastníci) Vás autobusom dopravíme na 
miesto ubytovania.  

 

   Ubytovanie je zabezpečené na Inštitúte pre verejnú správu, ul. M. Schneidera 
Trnavského 1/A. Mestskou hromadnou dopravou sa  k Inštitútu pre verejnú správu 
dopravíte zo zastávky Patrónka autobusom č. 34 alebo 83 (vystúpiť treba na 
zastávke Lipského alebo Damborského). Z centra sa na IVS dostanete električkou č. 
1, 5, 12 (zastávka Damborského). 

 

  V stredu 27. 10. 2010 po raňajkách na IVS Vás o 8.00 autobus odvezie 
k Slovenskej akadémii vied. Tu máte zabezpečený obed (všetci účastníci) i večeru 
(mimobratislavskí účastníci). Po večeri (18.30) Vás autobus dopraví na miesto 
ubytovania.  

 

   Vo štvrtok 28. 10. 2010 sa odubytujete a po raňajkách Vás odvezie o 8.00 k SAV 
autobus. Obed je zabezpečený na SAV. Koniec úvodného sústredenia a odchod 
účastníkov odhadujeme na 12.00.  

Na stanicu sa dopravíte individuálne.  

(Zo zastávky Patrónka na Hlavnú železničnú stanicu autobusom č. 21, 34, 63, 83 – 
zastávka SAV; na Autobusovú stanicu Mlynské nivy autobusom č. 21)  

 

   Cestovné bude preplatené účastníkom podujatia na základe originálov cestovných 
dokladov z oboch ciest zaslaných na adresu IUVENTY spolu s vyplnenými tlačivami. 
Tlačivá a pravidlá poskytovania cestovných náhrad sú zverejnené na stránke 
www.olympiady.sk v časti Dokumenty.  
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