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V prípade otázok ohľadom registrácie, súťaže alebo pravidiel, ktoré nie sú zverejnené na web stránke alebo 

v pravidlách nie sú vysvetlené, napíšte na adresu wro.slovakia@gmail.com. 

 

Vedúci tímu a členovia tímu registráciou na WRO2021 súhlasia s podmienkami, 

ktoré sú uvedené vo všeobecných pravidlách. 
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1. Tímy a vedúci tímu 
 

1.1. Súťaže WRO sú založené na tímoch tvorených z dvoch alebo troch členov.  

Zloženie jedného tímu: 2-3 členovia a jeden vedúci tímu. 

1.2. Vedúci tímu sa nemôže zúčastniť súťaže. 

1.3. Minimálny vek vedúceho tímu je 18 rokov. 

1.4. Jeden člen a jeden vedúci netvoria tím, minimálne dvaja členovia majú byť v jednom tíme.  

1.5. Jeden vedúci môže byť súčasne vedúcim aj pre viac tímov. 

1.6. Každý registrovaný tím má jedného vedúceho. Aby vedúci mohol využiť optimálne čas na rady 

počas súťaže - coaching time, je odporúčané, aby viedol len jeden tím v jednej kategórii. 

 

2. Registrácia na súťaž / Registračný poplatok 
 

2.1. WRO2021 sa uskutoční v online forme. Prihlásiť sa je možné na stránke https://wro.sk 

v časti Úvod – Registrácia. Podrobnosti o online forme súťaže v roku 2021 nájdete v časti Online 

pravidlá na úvodnej strane. 

2.2. Registračný poplatok pre každý tím je  20 EUR /tím v každej kategórii. 

2.3. Uzávierka prihlášok do online súťaže: 30. apríla 2021. 

2.4. Vedúci tímu po registrácii dostane vystavenú faktúru elektronicky na svoju e-mailovú adresu a na 

uvedenú poštovú adresu zašleme aj originálnu verziu faktúry. 

2.5. Harmonogram súťaže pre sezónu: 

Dátum Informácia 

01.04.2021 Zverejnenie súťažných úloh na web stránke https://wro.sk 

30.04.2021 Uzávierka prihlášok na súťaž 

04.06.2021 Zaslanie riešenia pre základnú výzvu BASE Challenge 

05.06.2021 Zverejnenie bleskovej výzvy FLASH Challenge – okrem kategórie WeDo 

09.06.2021 Zaslanie riešenia pre bleskovú výzvu FLASH Challenge 

10-15. 06.2021 
Hodnotenie riešení, tímy odsúhlasia svoje hodnotenia, v prípade 
potreby komunikácia s porotcami 

17.06.2021 Vyhlásenie výsledkov online  

 

2.6. Na Slovensku budú prebiehať online súťaže v kategórii REGULAR pre vekové kategórie WeDo, 

Elementary, Junior, Senior. 

https://wro.sk/
https://wro.sk/
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3. Obstaranie materiálov potrebných k súťaži  
 

3.1. Súťažná podložka má rozmer 2362 mm x 1143 mm / tolerancia +/- 5 mm. 

Tímy môžu si dať vyhotoviť podložku v reklamných tlačiarňach na základe pdf súboru, ktorý je 

dostupný pri pravidlách pre jednotlivé vekové kategórie. V prípade potreby vieme vám poradiť. 

Dôležité: Prvým 20 registrovaným tímom zabezpečíme súťažnú podložku bezplatne! Po 

registrácii Vám ich doručíme do 2 týždňov. 

 

1. WRO Brick set, z ktorých viete poskladať hracie objekty je tento: https://brickset.com/sets/45811-
1/World-Robot-Olympiad-Brick-Set  
 V prípade potreby napíšte nám na adresu wro.slovakia@gmail.com a vieme vám ich zabezpečiť. 
Pozrite sa na manuál pre skladanie hracích objektov, je to posledná časť pravidla pre súťažné 

kategórie. Sú to obyčajné LEGO kocky z jednoduchých stavebníc a ak máte takéto kocky, nemusíte 

nič objednať. 

4. Vylúčenie z online súťaže / Odstúpenie zo súťaže 
 

4.1. Ak sa tím po registrácii z akýchkoľvek dôvodov nemôže zúčastniť súťaže, vedúci tímu to musí 

oznámiť organizátorom na e-mailovej adrese wro.slovakia@gmail.com. 

4.2. Ak tím z objektívnych dôvodov sa nemôže zúčastniť online súťaže, štartovné sa mu po vzájomnej 

dohode vráti. 

4.3. Ak tím nemá objektívny dôvod na odstup, štartovné sa mu nevráti.  

5. Nástroje a materiály, ktoré môžete použiť na súťaži 
5.1. Na stránke wro.sk vo všeobecných pravidlách sa dočítate viac informácií o hardvéri, softvéri, 

senzoroch, motoroch a ďalších stavebných prvkoch, ktoré môžu byť použité v súťaži v kategórii 

Regular. 

6. Komunikácia / Otázky & odpovede 
6.1. Komunikácia s organizátormi sa zvyčajne uskutočňuje e-mailom. Svoje otázky ohľadom súťaže, 

pravidiel, súťažných podmienok a pripomienky môžete zasielať na adresu 

wro.slovakia@gmail.com alebo na facebook https://www.facebook.com/WROSlovakia 

 

7. Súťažné kategórie a vekové kategórie 
7.1. V sezóne WRO2021 na Slovensku sa môžete prihlásiť do kategórií: 

Regular (WeDo, Elementary, Junior, Senior) 

7.2. Aspoň jeden člen tímu musí byť vo veku v stanovenej vekovej skupine. 
7.3. Ostatní členovia tímu môžu byť maximálne o 1 rok mladší ako uvedená veková skupina. 

7.4. Na stránke wro.sk sú definované vekové kategórie tak, že sa prekrývajú o 1 rok. Upozorňujeme, že 

vek členov tímu by sa mal zohľadniť s celým kalendárnym rokom 2021. Ak člen tímu tento rok 

(ktorýkoľvek mesiac v roku) dosiahne vek, v ktorom by mal začínať v inej vekovej skupine, musí 

začínať v staršej vekovej kategórii. 

https://brickset.com/sets/45811-1/World-Robot-Olympiad-Brick-Set
https://brickset.com/sets/45811-1/World-Robot-Olympiad-Brick-Set
mailto:wro.slovakia@gmail.com
mailto:wro.slovakia@gmail.com
mailto:wro.slovakia@gmail.com
https://www.facebook.com/WROSlovakia
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Napr. ak niekto má teraz 11 rokov, ale 10. decembra 2021 bude mať 12, tak si môže vybrať z 

nasledovných: 

• Môže sa zúčastniť v kategórii Elementary, ak ostatní členovia tímu majú 9-10 rokov. 

• Môže sa zúčastniť v kategórii Junior, ak ostatní členovia tímu majú 13-14 rokov. 

Napr. ak niekto teraz má 12 rokov, ale v decembri 2021 bude mať 13, tak sa môže zúčastniť iba 

v kategórii Junior. 

Určenie vekových kategórií: 

Veková kategória Vek súťažiaceho 
rok narodenia v súťažnom roku 
2021  

Elementary 8 – 12 rokov 2009 2013 

Junior 12 – 15 rokov 2006 2009 

Senior * 15 – 20* rokov 2001* 2006 

WeDo 
(nebudú mať celosvetové 
kolo) 

maximálne 10 rokov 2011 a neskôr 

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v sezóne WRO2021 v kategórii Senior maximálny vek je 20 

rokov. 

8. Usmernenia WRO  
 

8.1. Ako organizátori súťaže WRO si uvedomujeme, že hlavnou motiváciou účastníkov je zvíťaziť v 

súťaži. To platí aj pre členov tímu, vedúcich tímov, rodičov a zástupcov usporiadateľských krajín. 

Tento prístup k súťaži je správny, pokiaľ nie sú porušené zásady stanovené medzinárodnou 

organizáciou WRO. 

8.2. Usmernenia WRO: 

• Vyzývame tímy, aby sa počas súťaženia učili a rozvíjali svoje zručnosti, a pritom sa zabávali. 

• Vedúci tímu, mentori, rodičia môžu usmerniť, motivovať tím aby dosiahli dobré riešenia, 

ale nemajú za nich riešiť úlohy. 

• Naučiť sa vymyslieť a riešiť úlohy je z dlhodobého hľadiska oveľa dôležitejšie ako víťazstvo 

v súťaži.  

• Férové a spravodlivé súťaženie by mali byť najdôležitejšími hodnotami pre každého člena 

a vedúceho tímu, rodiča, organizátora a porotcu. 

 


