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Priebeh súťaže: 

Súťaž Hypericum 2019 organizuje Štátna ochrana prírody, Správa Národného parku 

Nízke Tatry pri príležitosti 100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku. Súťaž je určená 

pre žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl okresu Brezno. 

 Súťažia trojčlenné kolektívy, za každú prihlásenú školu, jeden kolektív. Súťaž  

prebieha na piatich stanovištiach rozmiestnených v priestore amfiteátru na Heľpe. Trojčlenné 

družstvá štartujú po sebe, s časovým odstupom niekoľkých minút. Pri registrácii dostane 

každé družstvo súťažnú kartu a poradové číslo, pod ktorým bude štartovať. Po príchode na 

stanovište žiaci odpovedajú na súťažné otázky. Na každom stanovišti majú na odpovede čas 

maximálne 5 minút, t. j. 25 minút čistého času na odpovede na všetkých stanovištiach. Podľa 

správnosti odpovedí sa žiakom pridelia body, ktoré vedúci stanovišťa zaznačí do súťažnej 

karty. Po absolvovaní všetkých 5 stanovíšť a dosiahnutí cieľa sa súťažné body sčítajú a určia 

sa víťazi. Víťazí družstvo s najvyšším počtom bodov. V prípade nerozhodného výsledku o 

výslednom poradí rozhodnú rozstrelové otázky.   

Pre žiakov, ktorí budú čakať na štart, resp. na vyhodnotenie súťaže, bude pripravený 

sprievodný program, pre pedagógov „okrúhly stôl“, kde si budú môcť vymeniť svoje 

poznatky  a skúsenosti z pedagogickej praxe, prípadne sa vzájomne inšpirovať. 

 

Časový harmonogram súťaže:  

9:15 -  9:30 registrácia, začiatok súťaže 

9:30 – 11:15 súťaž 

11:15 -12:00 vyhodnotenie súťaže, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien 

 

Odporúčané autobusové spojenie: 

TAM: 

spoj č. 603 434 132 odchod:  Brezno, žel. stanica 8:15 (resp. Brezno, ul. ČSA 8:26) - príchod:    

Heľpa, námestie 9:09 

spoj č. 603 433 40  odchod:  Telgárt 8:10 -  príchod:  Heľpa, obchodný dom 8:47 

SPÄŤ: 

spoj č. 603 433 86 odchod: Heľpa, obchodný dom 11:30 príchod: Brezno, žel. stanica 12:14 

spoj č. 603 433 12 odchod: Heľpa, obchodný dom 12:39 príchod: Brezno, žel. stanica 13:18 

spoj č. 603 433 33 odchod: Heľpa, obchodný dom 11:21 príchod: Telgárt  12:00 

spoj č. 603 433 79 odchod: Heľpa, obchodný dom 12:52 príchod: Telgárt 13:27 

!!! V prípade, že budete potrebovať stihnúť spoje s odchodom o 11:21 resp. 11:30, oznámte to 

prosím pri registrácii. 

 

Čo si vziať so sebou: 

Športové oblečenie, odporúčame aj pršiplášť, pevnú obuv a jedlo. Doping v podobe 

cukríkov je zabezpečený. V prípade dažďa budú stanovištia rozmiestnené v krytých objektoch 

amfiteátra. Pitný režim bude zabezpečený v podobe pitnej vody a sirupu, fľaše je potrebné si 

priniesť. 
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Ako sa dostanete na miesto: 

 

 
 

Autom: – zaparkujete pri základnej škole 

Autobusom: - vystúpite na zastávke Heľpa námestie, odtiaľ peši cca 450m (7-10 minút) 

                     - vystúpite na zastávke Heľpa obchodný dom, odtiaľ peši cca 850 m                         

.                          (15-20 min.) 

 

 

Kontaktné osoby: 

Ing. Jana Kološtová – 0903 298 412; jana.kolostova@sopsr.sk ;  j.kolostova@gmail.com 

Bc. Anna Šuchaňová – 0903 298 178; anna.suchanova@sopsr.sk 
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