
Výsledky na IJSO 2009 
Je rozhodnuté - Slovensko získalo na IJSO 2009 v Baku dve strieborné (Eugen Hruška a Dominik Štefanko) a 
jednu bronzovú (Jakub Šafín) medailu! 
Podrobnejšie informácie nájdete v správe. 

9.12. - po skúškach 
V�era študenti skon�ili závere�nú �as� sú�aže - experiment, takže sa skon�ila ich izolácia. Vedúcich �aká 
najnáro�nejšia úloha - moderova� výsledky študentov. Moderácia spo�íva v tom, že sa ujas�ujú rozdiely medzi 
oficiálnym hodnotením výkonov študentov organizátormi a nezávislým hodnotením vedúcimi tímov. Rozdiely 
vzniknú vždy, ale v tomto roku vznikla situácia, ke� ve�a štátov hlási dramatické rozdiely. Aj my máme vážne 
pripomienky, takže moderácia rozhodne nebude jednoduchá. Držte nám preto palce :-) 
To, aké medaily nakoniec získame, závisí aj od hodnotenia študentov z ostatných štátov. Definitívne výsledky sa 
preto dozvieme až na závere�nom ceremoniáli 10.12. 

7.12. - príprava experimentu 
V�era ve�er sa vedúci stretli so študentami na koncerte vo filharmónii. Všetci sú zdraví a majú dobrú náladu. 
Pozdravujú rodi�ov aspo� touto formou, pretože svoje mobily dostanú až 8.12. popoludní po absolvovaní 
poslednej �asti sú�aže - experimentu. 
Študenti majú dnes celodenný zábavný program, vedúci celodennú prípravu experimentálnych úloh a ich preklad. 

6.12.2009 - Druhé kolo sú�aže 
Dnes sú�ažiaci majú druhé kolo sú�aže (riešenie teoretických úloh). Ich príprava a preklad trvali 13 hodín, aj ke� 
naš�astie hlavne cez de�. Aj druhá �as� sú�aže bola náro�ná, výsledky ešte nie sú známe. Vedúci absolvovali 
dnes podobný program, ako sú�ažiaci v�era. Na ve�er bolo pôvodne plánované stretnutie vedúcich zo 
študentami, ale zatia� chýbajú podrobnejšie informácie. 
Najbližšie �aká vedúcich 7.12. celodenná príprava experimentálnej �asti sú�aže a študentov 8.12. jej riešenie. 
Potom už skon�í sú�ažná �as� pobytu študentov, dostanú spä� svoje mobily a budú ma� spolo�ný program s 
vedúcimi. 

5.12.2009 - Výlet 
Po náro�nom teste kone�ne nastal �as na oddych. Prechádzka po starom meste a autobusový výlet po 
historických pamiatkach Baku a do Gobustanu, známeho jaskynnými kresbami pravekých �udí, bol zaslúženou 
odmenou. 

4.12.2009 - Po prvom kole sú�aže 
Sú�ažiaci absolvovali 4.12. prvé kolo sú�aže (test). Test bol naozaj mimoriadne náro�ný, a to aj v porovnaní s 
predchádzajúcimi rokmi. Sved�í o tom aj fakt, že moderovanie detailného znenia úloh testu a jeho preklad 
skon�ilo až 4.12. nad ránom, o 4:00 miestneho �asu. Maximálnmy po�et bodov, ktoré sa v teste dali získa�, bol 
30. Minimálny dosiahnute�ný po�et bodov (všetky odpovede zlé) bol -7,5 bodu (záporné �íslo). Zo slovenských 
reprezentantov dosiahli v teste najlepšie výsledky Eugen Hruška - 27,5 bodu, Dominik Štefanko - 25 bodov a 
Jakub Šafín - 20 bodov. Ostatní získali výsledky v blízkosti 9-bodovej úrovne. Tu však treba poveda�, že 
rozhodujúce je porovnanie týchto bodov z výsledkami iných študentov, �o nie je dostupná informácia. Vzh�adom 
na náro�nos� testu sme preto s výsledkami našich žiakov spokojní. 
D�a 6.12.reprezentanti absolvujú druhú �as� sú�aže - riešenie teoretických úloh. Držte im palce! 

3.12.2009 - otvorenie IJSO 2009 
Dnes bolo slávnostné otvorenie sú�aže IJSO2009 v Buta-paláci. Ceremoniál sa niesol vo ve�mi slávnostnom 
duchu a zú�astnilo sa ho nieko�ko �lenov azerbajdžanskej vlády. Ke�že vedúci popoludní za�ínajú s prípravou 
testu, žiakom už boli odobraté mobilné telefóny a iné komunika�né prostriedky. Dostanú ich asi 6.12., kedy je na 



ve�er plánovaný spolo�ný program s vedúcimi. Ak by telefóny nedostali, bude to príležitos� na poslanie odkazov 
domov prostredníctvom vedúcich. 
Zajtra absolvujú reprezentanti prvú �as� sú�aže - test. Držíme im palce! 
Sledujte tiež fotogalériu! 

2.12. - prílet do Baku 
Slovenská delegácia bez problémov doletela do Baku. Ú�astníci sa ubytovali a majú vo�no. Zajtra, 3.12., je v 
dopolud�ajších hodinách slávnostné otvorenie sú�aže. Popoludní �aká vedúcich preklad testu, ktorý budú 
sú�ažiaci rieši� 4.12. Sledujte tiež fotogalériu! 

Predodletové sústredenie 
Predodletové sústredenie sa konalo v d�och 30.11.-2.12.2009 v Bratislave v priestoroch Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Podrobnejšia informácia je v správe. 

Pozvánka na predodletové sústredenie 
Predodletové sústredenie sa bude kona� v d�och 30.11.-2.12.2009 v Bratislave v priestoroch Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Ubytovanie je zabezpe�ené v ubytovacom zariadení Slovenskej 
zdravotníckej univerzity na Kramároch. 
Predbežný program: 

• 30.11.2009 (pondelok), 17:00 - 18:00 - príchod a ubytovanie 
• 1.12.2009 (utorok), FMFI - prednášky a po�ítanie príkladov 
• 2.12.2009 (streda), 6:15 - odchod mikrobusom na letisko Schwechat 

Výsledky výberu na medzinárodné kolo IJSO 2009 
Posledné výberové kolo na medzinárodné kolo IJSO sa konalo v d�och 23.-25.9.2009 v Bratislave v priestoroch 
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Zú�astnilo sa ho 
osem z desiatich žiakov, ktorí postúpili z prvého výberového sústredenia v máji (jedna žia�ka zrušila svoju ú�as�, 
jeden žiak bol ospravedlnený z ú�asti). 
Na medzinárodné kolo IJSO, ktoré sa bude kona� v d�och 2.-11.12.2009 v Baku (Azerbajdžan) postúpili: 

• Eugen Hruška, Gymnázium Komenského 13, Hlohovec (zlaté medaily z IJSO 2007 a IJSO 2008) 
• Dominik Štefanko, Gymnázium Andreja Vrábla, Levice (strieborná medaila z IJSO 2008) 
• Jakub Šafin, ZŠ Okružná, Michalovce 
• Mária Šubjaková, Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín 
• Zuzana Šimútová, Gymnázium Varšavská cesta, Žilina 
• Šimon Uli�ný, Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov 

Pozrite si tiež podrobnejšiu správu a výsledkovú listinu. Blahoželáme ví�azom a držíme im palce v �alšej príprave 
a na medzinárodnom kole! 

Výberové sústredenie 
Posledné výberové kolo na medzinárodné kolo IJSO sa bude kona� v d�och 23.-25.9.2009 v Bratislave v 
priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. 
Predbežný program: 

• 23.9. 17:00 - 17:30 - príchod, registrácia a ubytovanie (Inštitút verejnej správy - ako v máji) 
• 24.9. 8:30 - 11:30 - teoretická skúška (FMFI UK) 
• 24.9. 12:30 - 14:30 - experiment z chémie (PriF UK) 
• 24.9. 15:00 - 16:30 - experiment z biológie (PriF UK) 



• 25.9. 8:30 - 10:00 - experiment z fyziky (FMFI UK) 
• 25.9. 10:30 - 11:00 - vyhodnotenie, ukon�enie 

Ra�ajky budú v mieste ubytovania, obedy a ve�ere budú v areáli FMFI UK. 

Výsledky druhého kola IJSO 
Druhé výberové kolo na medzinárodné kolo IJSO sa konalo v d�och 28.-29.5.2009 v Bratislave v priestoroch 
IUVENTY na Karloveskej ulici. Na základe výsledkov testu postúpili na jesenné výberové sústredenie nasledujúci 
žiaci: 

• Štefanko Dominik 
• Šafin Jakub 
• Šubjaková Mária 
• Ondra Daniel 
• Uli�ný Šimon 
• Šimúthová Zuzana 
• Fašková Andrea 
• Lacová Antónia 
• Štrbová Alica 

Pozrite si tiež kompletnú výsledkovú listinu. Trojd�ové jesenné sústredenie sa s najvä�šou pravdepodobnos�ou 
uskuto�ní v d�och 23.-25.9.2009 v Bratislave. Okrem uvedených žiakov komisia pozvala na jesenné sústredenie 
aj Eugena Hrušku, ktorý bol z druhého kola výberu ospravedlnený a podobný test absolvuje v náhradnom 
termíne. 

Druhé kolo IJSO 
Druhé výberové kolo na medzinárodné kolo IJSO sa bude kona� v d�och 28.-29.5.2009 v Bratislave v priestoroch 
IUVENTY na Karloveskej ulici. 
Na základe spracovania domáceho experimentu pozvala odborná komisia týchto žiakov (v abecednom poradí): 
Dlugoš Miloslav Norbert, Dominka Matúš Ján, Fašková Andrea, Fehérvári Roman, Hruška Eugen, Hruška 
Monika, Chromeková Barbora, Lú�na Nina, Miškár Michal, Mular�ík Martin, Nem�íková Lenka, Ondra 
Daniel, Petríková Emília, Pokrývka Filip, Rehák Michal, Rusnáková Alžbeta, Spišák Filip, Straková Mária, 
Šafin Jakub, Šimúthová Zuzana, Šluchová Michaela, Štefanko Dominik, Šubjak Ján, Šubjaková Mária, 
Uli�ný Šimon, Vrlík Ján. 
Zoznam pozvaných môže odborná komisia IJSO na základe doporu�enia predsedov FO, ChO a BiO prípadne 
doplni� o nieko�ko �alších žiakov, ak dosiahli v olympiádach výnimo�né úspechy a sp��ajú podmienky IJSO. 
Rámcový program sústredenia: 

• Štvrtok 28.5., popoludní - príchod a ubytovanie mimobratislavských ú�astníkov 
• Piatok 29.5., 8:00 - 8:30 - registrácia ú�astníkov v IUVENTE na Karloveskej ulici, 8:30 - 10:30 test, 10:30 

- 12:30 - osobné pohovory, 

12:30 - 13:00 - obed, 13:00 - 14:30 - osobné pohovory, 15:00 - vyhlásenie výsledkov. 

Mimobratislavskí ú�astníci stihnú vlak IC403 o 17:35 alebo R611 smer Žilina o 16:10 a Ex531 smer Zvolen o 
16:21. Žiakov z ve�kých vzdialeností uprednostníme v osobných pohovoroch, takže budú môc� cestova� s IC511 
o 13:35 s tým, že výsledky sa dozvedia na www-stránkach. Ak je to nevyhnutné, môžu stihnú� aj R607 smer Žilina 
o 12:10, pokia� nepôjdu v IUVENTE na obed. Sústredenie po organiza�nej stránke zabezpe�uje IUVENTA 
(stefanovic@iuventa.sk). 

Úloha domáceho kola 
K dispozícii je zadanie domáceho experimentu vo formáte PDF! Riešenie spolu s vyplnenou prihláškoupošlite 
organizátorom sú�aže najneskôr do 12.4.2009. 
Približne 30 najúspešnejších riešite�ov domáceho kola pozveme v d�och 28.-29.5.2009 do Bratislavy na výberové 



sústredenie. 
Ak sa vám zadanie alebo prihláška nechce vo WEB-prehliada�i zobrazi�, skúste osved�ené triky. 

Harmonogram sú�aže v roku 2009 
Predbežný harmonogram sú�aže IJSO v roku 2009: 

• marec 2009 - prvé kolo sú�aže (domáci experiment). Asi 30 najúspešnejších sú�ažiacich postúpi �alej. 
• máj 2009 - druhé výberové kolo (sústredenie v Bratislave). Postúpi asi 10 najlepších sú�ažiacich. 
• september 2009 - tretie výberové kolo (sústredenie v Bratislave). Výber šiestich reprezentantov. 
• september až december 2009 - príprava reprezentantov korešponden�nou formou. 
• 2.-11. december 2009 - medzinárodné kolo IJSO v Baku, Azerbajdžan. 

Ak sa chcete do sú�aže zapoji�, sledujte aktuálne informácie na tejto stránke. 

Slovensko zopakovalo fantastický úspech 
z predchádzajúceho roku! 
Slovenskí reprezentanti dosiahli v Južnej Kórei na IJSO 2008 (Changwon, 7.-16.12.2008) fantastický úspech - 
získali jednu zlatú, dve strieborné a tri bronzové medaily! 

• Zlatá medaila - Eugen Hruška (Gymnázium Hlohovec) 
• Strieborné medaily - Dominik Štefanko (Gymnázium Andreja Vrábla, Levice) a Matej Balog 

(Gymnázium Grösslingová, Bratislava) 
• Bronzové medaily - Martin Kocmánek (Gymnázium Andreja Vrábla, Levice), Silvia Hnátová 

(Gymnázium Párovská, Nitra)a Jaroslav Ferenc (Gymnázium Sere�) 

Eugen sa umiestnil v absolútnom poradí na 7. mieste a nechal za sebou všetkých sú�ažiacich z Európy, 
Ameriky, Austrálie a Oceánie aj Afriky! 
Blahoželáme všetkým k tomuto významnému úspechu! Pozrite si tiež fotogalériu a správu! 

 


