
 

Usmernenie ku realizácii krajského a celoštátneho kola  
29. ročník Turnaja mladých fyzikov 

školský rok 2020/2021 
 

Na celoštátne kolo vás pozýva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
Celoštátna komisia Turnaja mladých fyzikov a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

 
Celoštátna komisia Turnaja mladých fyzikov (ďalej “CK TMF”) a IUVENTA – Slovenský inštitút 
mládeže reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia ku 
krajskému a celoštátnemu kolu Turnaja mladých fyzikov určeného pre školy, súťažiacich 
a odborné komisie. Usmernenie má za cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže napriek 
nepriaznivej epidemiologickej situácii v SR a vychádza z Organizačného poriadku Turnaja 
mladých fyzikov, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.  
 
1. Termín celoštátneho kola: 29.3.2021 a 30.3.2021 
 

2. Podmienky súťaže: Pre účasť na celoštátnom kole TMF je potrebné: 
- prihlásiť sa na stránke www.olympiady.sk v aktuálnom ročníku súťaže TMF v časti 

Celoštátne kolo/ Prihlasovanie. Návod na prihlasovanie nájdete na tomto odkaze 
(počas prihlásenia bude vygenerovaná a na email súťažiaceho poslaná prihláška). 
Prihlásiť sa na CK je potrebné do 22.3.2021. 

- poslať vygenerovanú a podpísanú prihlášku na emailovú adresu: 
tatiana.remisova@iuventa.sk . Vzhľadom na súčasnú situáciu je postačujúci podpis 
žiaka a jeho zákonného zástupcu.  

 
3. Priebeh TMF: Turnaj mladých fyzikov bude v školskom roku 2020/2021 prebiehať online 

cez videokonferenciu Zoom.  

 

4. Formát súťaže: tím tvoria traja žiaci a každý má pripravenú jednu úlohu. Budú 3 výberové 

fyzboje. Do finále si postupujúci tím zvolí, ktorú úlohu chce prezentovať (prednosť pri 

výbere majú tímy s vyšším počtom bodov z predchádzajúcich fyzbojov). Prezentácia bude 

povinne v angličtine, všetko ostatné bude v slovenčine. 
 

5. Vyhodnotenie: Výsledky krajského kola sa vytvoria na základe bodov z výberových 

fyzbojov a vytvorí sa poradie individuálnych žiakov po jednotlivých krajoch. Zároveň sa 

vytvorí poradie tímov, čo bude výsledok celoštátneho kola. Oficiálne výsledkové listiny 

z CK budú zverejnené na stránke www.olympiady.sk v príslušnom ročníku súťaže v časti 

Celoštátne kolo.  
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