
 

 

 

 

 

 

CELOŠTÁTNE KOLO 25. ROČNÍKA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV, 18. – 20.4.2023 

 

INFORMÁCIE K CESTOVANIU A PREPRAVE  

PEDAGOGICKÉHO SPRIEVODU A SÚŤAŽIACICH  

 

18.4.2023/V UTOROK RÁNO  

→ z miesta bydliska do miesta prestupu – TRENČÍN, železničná a autobusová stanica 

→ z Trenčína do miesta podujatia –  OMŠENIE – DO 11:00 HOD. 

 

Dostavte sa v čase do 8:45 rs. do 9:50 do Trenčína (želez. a autobus. stanica), k vedľa 

seba stojacim 2 autobusom s označením „OĽP“ a odchodmi: 8:45 a 9:50 pre smer 

Omšenie (súťažiaca/súťažiaci) rs. Trenčianske Teplice/TT, pedagogický sprievod).  
 

Postupujte nasledovne: 

 

Ak cestuje pedagogický sprievod – učiteľ/učiteľka spolu so súťažiacou/súťažiacim (kt. nemá 

18 rokov) 

a) učiteľ/učiteľka zabezpečí, aby súťažiaci/súťažiaca nastúpil/a do autobusu „OĽP-súťažiaci-

Omšenie“; súťažiaci/súťažiaca cestuje do Omšenia a pokračuje vo všetkom programe 

v Omšení. 

b) učiteľ/učiteľka nastúpi do autobusu „OĽP-učiteľský-Pedag.sprievod-Hotel-Adria-Trenč. 

Teplice“, smer hotel Adria, Hurbanova 21; v hoteli Adria si odloží batožinu; 

11:30 obeduje v hoteli; 

12:30 nastúpi do autobusu „OĽP“, smer Omšenie/registruje sa v čase 12:45 – 13:00. 

 

Ak cestuje súťažiaci/súťažiaca (nad 18 rokov) individuálne 

a) nastúpi do autobusu „OĽP-žiacky-Omšenie“ a v Omšení prikročí k registrácii; 

b) ak využije miestnu prepravu autobusmi SAD Trenčín na trase Trenčín, autobus. stanica – 

Omšenie (s odchodom: 08:00, 09:00, 10:01), vystúpi po cca 28 minútach jazdy na zastávke 

Omšenie/priehrada a peši (cca 15 min. hore po ceste) prejde k miestu podujatia, najneskôr 

však do 11:00 hod. 

 

Ak cestuje pedagogický sprievod – učiteľ/učiteľka individuálne, bez súťažiacej/súťažiaceho, 

pricestuje do hotela Adria v Trenčianskych Tepliciach do 11:00 hod., kde si odloží batožinu. 

11:30 obeduje v hoteli; 

12:30 nastúpi do autobusu „OĽP“, smer Omšenie/registruje sa v čase 12:45 – 13:00. 

 

Všetky ďalšie programové a organizačné usmernenia budú k dispozícii v Omšení na recepcii 

Liečebno-rehabilitačného strediska ZVJS (budova s názvom Družba) a na otvorení podujatia 

o 13:30 hod. 

 

INFORMÁCIE K STRAVE A PREPRAVE PEDAGOGICKÉHO SPRIEVODU  

18.4.2023/V UTOROK PODVEČER/VEČER 

17:30 odvoz autobusom z Omšenia do hotela Adria/TT;  



17:45 – 18:15 večera;  

18:15 odvoz autobusom z hotela Adria/TT do Omšenia; 

20:40 odvoz autobusom z Omšenia do hotela Adria/TT, ubytovanie, nocľah 

 

INFORMÁCIE K STRAVE A PREPRAVE PEDAGOGICKÉHO SPRIEVODU 

19.4.2023/V STREDU 

06:30 – 07:30 raňajky v hoteli; 

07:40 odvoz autobusom z hotela Adria/TT do Omšenia;  

12:40 odvoz autobusom z Omšenia do hotela Adria/TT; 

13:00 – 13:30 obed; 

13:40 odvoz autobusom z hotela Adria/TT do Omšenia; 

17:30 odvoz autobusom z Omšenia do hotela Adria/TT; 

17:45 – 18:15 večera;  

18:15 odvoz autobusom z hotela Adria/TT do Omšenia; 

21:15 odvoz autobusom z Omšenia do hotela Adria/TT, ubytovanie, nocľah 

 

INFORMÁCIE K STRAVE A PREPRAVE PEDAGOGICKÉHO SPRIEVODU  

20.4.2023/VO ŠTVRTOK 

06:30 – 07:30 raňajky v hoteli; odubytovanie, odloženie batožiny v hoteli; 

07:40 odvoz autobusom z hotela Adria/TT do Omšenia;  

13:10 odvoz autobusom z Omšenia do hotela Adria/TT; 

13:20 – 14:20 obed (rs. obedový balíček na cestu ak chce odcestovať skôr);  

14:30 odvoz autobusom z hotela Adria/TT do Trenčína (tam prípadne počkať na príjazd 

súťažiacej/súťažiaceho z Omšenia). 

 

INFORMÁCIE K PREPRAVE SÚŤAŽIACICH Z OMŠENIA DO TRENČÍNA  

20.4.2023/VO ŠTVRTOK 

14:30 odvoz autobusom z Omšenia do Trenčína; v Trenčíne spolu s pedag. sprievodom (pod 

18 rokov) nástup na cestu do miesta bydliska, alebo cestovať individuálne (nad 18 rokov). 

 

 

 

Kontakty: 

 

PhDr. Dagmar Horná, PhD.,  
predsedníčka Celoštátnej komisie OĽP 
mobil: +421 915 714 786 
e-mail: dagmar.horna@gmail.com 
web: https://www.olp.sk 

Mgr. Martina Kurinová 
tajomníčka Celoštátnej komisie OĽP 
mobil: +421 917 402 507 
e-mail: martina.kurinova@iuventa.sk 
web: https://olympiady.sk 

                                                                                         Prioritne MK 
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