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INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV 
Celoštátneho kola 33. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku 

26. – 27. 3. 2023, Bratislava

Oficiálni účastníci sa na celoštátne kolo prihlasujú, po zaregistrovaní učiteľom cez EduPage, vyplnením 
elektronického formulára, ktorý im bude zaslaný na e-mailovú adresu. V ňom je potrebné uviesť 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 žiak (do 18 rokov zákonný zástupca) za 
vzniknutú výnimočnú situáciu plnú zodpovednosť. 

Pozvánka, informácie pre účastníkov a zoznam súťažiacich sú zverejnené na www.olympiady.sk samostatne 
pod každou súťažou, príslušným školským rokom, v časti Celoštátne kolo/á. 

Cestovné bude oficiálnym účastníkom celoštátneho kola preplatené na základe predložených originálov 
cestovných dokladov z oboch ciest, zaslaných na uvedenú adresu organizácie Národný inštitút vzdelávania a 
mládeže (ďalej len „NIVaM“) spolu s vyplnenými tlačivami, ktoré nájdete aj s podmienkami preplácania 
cestovného na www.olympiady.sk v časti Dokumenty. Stiahnite si z priloženého linku: 

https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2022/08/Dohoda-o-poskytnuti-cestovnych-nahrad-a-
vyuctovanie-cestovnych-nahrad.pdf 

Súťažiaci cestujú na celoštátne kolo a z celoštátneho kola individuálne. Organizácia NIVaM 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 NIVaM. 

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. 

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 NIVaM. Na 
celoštátnych kolách predmetových olympiád a 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 NIVaM na základe písomnej žiadosti 
zákonného zástupcu, ktorú musí súťažiaci predložiť už pri registrácii. 

Organizátor nezodpovedá za prípadnú stratu cenných vecí účastníkov celoštátneho kola. 

Zoznam postupujúcich súťažiacich bude zverejnený na www.olympiady.sk. Do celoštátneho kola postupujú 
súťažiaci, ktorí sa v krajských kolách v jednotlivých kategóriách umiestnili na 1. mieste. Celkovo za jeden kraj 
postupuje 8 súťažiacich. 

Registrácia ubytovaných účastníkov sa uskutoční dňa 26.03.2023 od 16:30 do 17:30 hod. v Hoteli Družba, 
Botanická 25, 841 04 Bratislava. Registrácia neubytovaných účastníkov sa uskutoční 27.03.2023 od 8:00 do 8:30 
hod. v priestoroch Gymnázia sv. Uršule, Nedbalova 6, 811 01 Bratislava. Všetci účastníci sú povinní 
zaregistrovať sa v stanovenom čase. 

Doprava do Hotela Družba: z Hlavnej stanice použite električku č. 1 (smer STARÉ MESTO, NÁMESTIE ĽUDOVÍTA 
ŠTÚRA), vystúpte na zastávke Poštová, na ktorej počkajte na električku č. 9 (smer KARLOVA VES) a vystúpte na 
zastávke Botanická záhrada. Zo zastávky Botanická záhrada je to 5min. pešo. 
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Na ubytovanie majú nárok súťažiaci a členovia poroty z Trenčianskeho, Nitrianskeho, Banskobystrického, 
Žilinského, Prešovského a Košického kraja, účastníci z ostatných krajov podľa dostupnosti dopravy na základe 
individuálnej konzultácie s tajomníkom súťaže. 

Na ubytovanie nemajú nárok súťažiaci a členovia odborných porôt z Trnavského a Bratislavského kraja. 

Ubytovanie a stravovanie pre neregistrovaných účastníkov (pedagogický sprievod žiaka, rodič a pod.) si 
môžete dohodnúť na vlastné náklady, resp. na náklady vysielajúcej organizácie, priamo v ubytovacom 
zariadení. 


