
POKYNY A INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV 
celoštátneho kola 12. ročníka Technickej olympiády  

3. – 4. 5. 2022, Martin  

Organizátor podujatia:  IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (ďalej „organizácia IUVENTA“) v spolupráci so 
Slovenskou komisiou Technickej olympiády 

Prihlasovanie: Súťažiaci musia byť na celoštátne kolo prihlásení svojim učiteľom prostredníctvom EduPage 
priamo registráciou z výsledkovej listiny krajského kola a vyplnením doplnkových základných kontaktných 
údajov. Súčasťou tejto registrácie je aj udelený súhlas súťažiaceho alebo zákonného zástupcu s použitím jeho 
osobných údajov v rozsahu potrebnom pre registráciu, organizáciu priebehu, vyhodnotenie a zverejnenie 
výsledkov celoštátneho kola. 

 Následne na tieto kontaktné údaje súťažiaci dostanú spolu s pozvánkou, pokynmi a podrobnejšími 
informáciami odkaz na elektronický formulár, vyplnením ktorého súťažiaci zadá všetky dodatočné informácie 
potrebné pre organizovanie prezenčného celoštátneho kola. Je vhodné uviesť aj ďalšie 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. 

Pozvánka, informácie pre účastníkov a zoznam súťažiacich sú zverejnené na www.olympiady.sk samostatne 
pod každou súťažou. 

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: https://www.iuventa.sk/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. Na ubytovanie majú nárok 
všetci súťažiaci a členovia poroty s výnimkou účastníkov s adresou bydliska priamo v Martine. 
 
Ubytovanie a stravovanie pre rodiča alebo pedagogický sprievod sprevádzajúci súťažiaceho z miesta bydliska 
do miesta konania súťaže a späť organizátor súťaže nezabezpečuje. Nakoľko sú rezortné ubytovacie kapacity 
vzhľadom na aktuálnu utečeneckú krízu veľmi obmedzené, v prípade potreby ubytovania pre sprievod 
súťažiacich je potrebné dohodnúť si ho individuálne na vlastné náklady, resp. na náklady vysielajúcej 
organizácie  v dostupných ubytovacích zariadeniach v mieste konania podujatia.  

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. 

Oficiálny dozor: 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. 

Do celoštátneho kola postupujú súťažiaci, ktorí sa umiestnili v krajských kolách v kategórii A – súťaž dvojíc - na 
prvom mieste, za jeden kraj spolu 2 súťažiaci. Zoznam postupujúcich súťažiacich je zverejnený na 
www.olympiady.sk. 

Registrácia ubytovaných účastníkov sa uskutoční v utorok dňa 3. 5. 2022 od 15:00 do 15:30 h v priestoroch 
Vysokoškolského internátu a jedálne na  Ul. L. Novomeského č.7, 036 01 Martin. 

 

Registrácia neubytovaných účastníkov sa uskutoční v stredu dňa 4. 5. 2022 od 8:00 do 8:30 h v priestoroch 
Spojenej školy Československej armády 24, Martin. 

https://www.iuventa.sk/dokumenty/


Doprava na ubytovanie: Na Vysokoškolský internát a jedáleň Jesseniovej lekárskej fakulty na  Ul. L. 
Novomeského č.7, 036 01 Martin je možné prísť pešo zo železničnej a autobusovej stanice v Martine za 25 min. 
Tiež je možné využiť linku 1 alebo 2 zo železničnej stanice a vystúpiť na zastávke Štadión, odkiaľ je to na 
internát 10 min pešou chôdzou. 
 
 

Protiepidemické opatrenia: doneste si minimálne dva respirátory (ktorým je potrebné mať po celý čas 
spoločného programu/súťaže v interiéri prekryté horné dýchacie cesty), dezinfekciu na ruky. 

Súťažiaci si na podujatie prinesú pevnú obuv a dáždnik pre prípad nepriaznivého počasia počas presunu na 
sprievodný program. Súťažiaci sú taktiež povinní doniesť si so sebou obuv na prezutie (nie šľapky). 


