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IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
 
 
 

INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV 
 2. sústredenie pred Medzinárodnou geografickou olympiádou (IGEO) 

06. – 09.06. 2022, Bratislava 
 

Prosím, pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny, ktoré sú dôležité pre Vašu účasť na sústredení. 
 
Registrácia: 06.06. 2022 (pondelok) o 12:45 h (vstupný vestibul) a odborný program: Prírodovedecká 
fakulta UK, Ilkovičova 6, Bratislava, https://fns.uniba.sk/.  

Ubytovanie: Centrum účelových zariadení, stredisko SUZA, Drotárska cesta 46, Bratislava, 
http://www.cuz.sk/.  
 
Stravovanie: Individuálne formou stravných poukážok (gastrolístkov), ktoré dostanete pri registrácii. 
 
Cestovné: Cestovné bude oficiálnym účastníkom podujatia 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/cestovne/. Potrebné (kompletné) dokumenty na preplatenie 
cestovného môžete odovzdať aj osobne počas registrácie tajomníčke Kristíne Ťapákovej.  
 
Študenti cestujú na podujatie individuálne. Organizácia IUVENTA nepreberá zodpovednosť za 
bezpečnosť účastníkov počas cesty na a z podujatia. Žiadame účastníkov sústredenia, aby prednostne 
využívali bezplatnú vlakovú prepravu.  
 
Lístky potrebné na presuny prostredníctvom MHD v Bratislave si každý účastník zabezpečí individuálne 
v deň príchodu na podujatie. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže prepláca iba označené lístky MHD, 
ktoré po podujatí účastníci zašlú spolu s cestovným na adresu organizácie IUVENTY.  
 
Poistenie: Poistenie žiakov na sústredenie platí od zaregistrovania sa až po jeho oficiálne ukončenie. 
Zároveň je každý účastník povinný mať pri sebe kópiu preukazu poistenca. 

Doprava: Na Prírodovedeckú fakultu UK sa dostanete zo železničnej Hlavnej stanice Bratislava 
autobusom č. 32 a vystúpite na zastávke MHD Botanická záhrada. Z Autobusovej stanice pôjdete 
autobusom č. 70 (smer Most SNP) a vystúpite na zastávke MHD Most SNP. Tu prestúpite na električku 
č. 4 (smer Dúbravka) a vystúpite na zastávke MHD Botanická záhrada. V oboch prípadoch si vopred 
zakúpte 30-minútový cestovný lístok (0,90 EUR, zľavnený 0,45 EUR). Na použitie zľavneného 
cestovného lístka je potrebné mať pri sebe platnú ISIC kartu s aktivovanou dopravnou funkciou. 
Odporúčame si čas odchodov autobusov MHD vopred pozrieť cez https://imhd.sk/ba/planovac-cesty 
a mať na nákup cestovných lístkov zo sebou drobné mince do automatu alebo platobnú kartu. Zo 
zastávok MHD Botanická záhrada prejdete nadchodom.  

Každý účastník sústredenia bude potrebovať: mapu Bratislavy, atlas sveta, učebnice geografie pre 
gymnáziá, buzolu, písacie potreby, kalkulačku, oblečenie a obuv do terénu, preukaz zdravotnej 
poisťovne a osobné doklady. 

Bezpečnosť na podujatí: Za bezpečnosť účastníkov v čase od registrácie až po oficiálne ukončenie 
podujatia, čo je presne uvedené v pozvánke, zodpovedá oficiálny dozor, ktorý vopred stanovuje 
organizácia IUVENTA. Na sústredení je zakázané požívanie alkoholických nápojov, omamných a 

https://fns.uniba.sk/
https://www.iuventa.sk/dokumenty/cestovne/
https://imhd.sk/ba/planovac-cesty


psychotropných látok počas celej dĺžky jeho trvania. V prípade porušenia tohto zákazu bude o tejto 
skutočnosti písomne informovaný zákonný zástupca súťažiaceho a riaditeľ školy súťažiaceho.  

Dozor: Nočný dozor počas celého podujatia: Daša Kostrhunová (mobil: +421 911 656 646). Denný 
dozor Mgr. Katarína Čuláková (mobil: +421 915 771 328).  

Účastníci sú povinní zotrvať na sústredení až po jeho oficiálne ukončenie. V odôvodnených prípadoch 
môže predčasný odchod z podujatia 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 podujatia. 

Informujte, prosím, triedneho učiteľa o vašej účasti na sústredení.  

Predpokladané ukončenie sústredenia bude 09. 06. 2022 o 12:00 h na Prírodovedeckej fakulte UK, 
Ilkovičova 6, Bratislava.  
 
KONTAKTY 
Bc. Kristína Ťapáková     prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. 
Tajomníčka SK GO     Predseda SK GO 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže   Katedra regionálnej geografie, ochrany  
Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4   a plánovania krajiny PRIF UK  
tel.: +421 2 592 96 406, +421 908 678 819  Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4  
e-mail: kristina.tapakova@iuventa.sk   tel.: +421 2 602 96 443  
www.olympiady.sk     e-mail: ladislav.tolmaci@uniba.sk 
 

Informácie k MHD a mapa:  

1. Trasa hlavná stanica – Ubytovanie SUZA: bus č. 41, zastávky Hlavná stanica – Prvosienková 

2. Trasa Ubytovanie SUZA – PRIF UK: odporúčame peší presun spoločne s dozorom (z kopca 

približne 20 min.) alebo využitie MHD (cca 20 min.): Peší presun na zastávku Búdková, odkiaľ 

vezmete bus č. 41 na zastávku Patrónka. Na Patrónke treba prejsť podchodom do protismeru 

a vziať bus č. 30 na zastávku ZOO.  Odtiaľ pešo k fakulte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM: 

Pondelok 06.06. 2022  
13:00 – 13:15 Základné informácie o sústredení pred IGEO 2022  
13:15 – 14:00 Informácia o IGEO, priebeh IGEO, testy, typy testov, ukážky testov, terénne mapovanie 
a výskum  
14:00 – 18:00 Geoinformatika a fyzickogeografické mapovanie, interpretácia FG mapových podkladov 

Utorok 07.06. 2022  
8:00 – 12:00 Geopolitika a politická geografia  
12:00 – 13:00 obed  
13:00 – 18:00 Historická geografia so zameraním na Francúzsko 

Streda 08.06. 2022  
8:00 – 12:00 Regionálna geografia sveta  
12:00 – 13:00 obed  
13.00 – 17.00 Mapovanie a znázornenie funkčných plôch mesta 

Štvrtok 09.06. 2022  
8:00 – 12:00 Tvorba posterov pre IGEO 2022  
12:00 – 13:00 obed 


