
Olympiáda mladých vedcov 2008 
 

 
Olympiáda mladých vedcov (International Junior Science Olympiad – IJSO) je 
medzinárodná sú�až pre žiakov do 16 rokov z oblasti fyziky, chémie a biológie. 
V tomto roku sa koná jej piaty ro�ník. Hoci táto mladá sú�až nemá na Slovensku 
dlhodobú tradíciu, slovenské reprezenta�né družstvo dosahuje na medzinárodnom 
kole IJSO vynikajúce výsledky. Sú�až vyhlasuje Ministerstvo školstva SR, ktoré tiež 
organizuje a finan�ne zabezpe�uje cestu na medzinárodné kolo. Medzinárodné kolo 
IJSO 2008 sa koná v d�och 7.-16.12.2008 v Južnej Kórei. 
 
Žiaci, ktorí sa chcú zapoji� do sú�aže, musia vyplni� priloženú prihlášku a zasla� ju 
spä�  

najneskôr do 15.4.2008 
 
na nižšie uvedenú adresu.  
 
�o o�akávame od sú�ažiacich? 

1. Všestranné znalosti z fyziky, chémie, biológie a matematiky, ktoré sa prejavili 
úspechmi v predmetových sú�ažiach (napríklad olympiádach). Úlohy (testy, 
príklady, pokusy, všetky preložené do sloven�iny) riešia žiaci na sú�aži 
samostatne a zah��ajú všetky uvedené oblasti. Detailnejšiu predstavu 
o požiadavkách možno získa� na stránke http://www.tmfsr.sk/ijso/ v sekcii 
Dokumenty, kde sa nachádza oficiálny sylabus sú�aže a ukážky úloh z 
medzinárodného kola. 

2. Vek do 16 rokov, t.j. dátum narodenia po 1.1.1993. Z tejto podmienky 
neexistujú výnimky, pretože je zakotvená priamo v štatúte sú�aže. 

 
 
Aký bude postup sú�aže? 
Sú�až bude v prvej fáze zahr�ova� domáci experiment a test (apríl). Najúspešnejší 
žiaci z celého Slovenska budú potom navzájom sú�aži�  v júni o ú�as� na 
medzinárodnom kole sú�aže. Definitívna zostava reprezenta�ného tímu bude známa 
v septembri. 
 
Sledujte pravidelne informácie na stránke sú�aže http://www.tmfsr.sk/ijso, kde sa 
dozviete podrobnosti. 
 
 
 
 
V Bratislave, 30.1.2008   doc. RNDr. František Kundracik, PhD. 
         Koordinátor IJSO na Slovensku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
IJSO 2008   -   PRIHLÁŠKA 

 
 
 
 
Kontaktné údaje o žiakovi 

 

Meno a priezvisko ........................................................................................................ 

Trvalé bydlisko ............................................................................................................. 

Dátum narodenia .......................................................................................................... 

Telefonický kontakt na žiaka ....................................................................................... 

E-mailový kontakt na žiaka ......................................................................................... 

 

 

 

Kontaktné údaje o škole 

 

Škola ............................................................................................................................ 

Adresa školy ................................................................................................................. 

Žiak navštevuje triedu .................................................................................................. 

Meno a priezvisko u�ite�a ............................................................................................ 

Telefonický kontakt na u�ite�a .................................................................................... 

E-mailový kontakt na u�ite�a ....................................................................................... 

 

 

 

 

 
Prihlášku zašlite najneskôr do 15.4.2008 na adresu 
 
Doc. RNDr. František Kundracik, PhD. 
Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK 
Mlynská dolina F2 
842 48 Bratislava 


