POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV PODUJATÍ
PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ ZABEZPEČOVANÝCH IUVENTOU

Súťaže sú v zmysle Čl. 2 ods. 2 smernice Ministerstva školstva SR č. 27/2011 o organizovaní, riadení a
finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizované formou predmetových
olympiád, iných postupových súťaží, korešpondenčných súťaží a seminárov, športových súťaží pre osobitné
skupiny detí a žiakov, súťaží zručnosti, súťaží odbornej a umeleckej tvorivosti, prehliadok a turnajov atď.
Organizujú sa v čase vyučovacieho procesu, ako aj mimo neho.
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (ďalej len IUVENTA), ako organizátor celoštátnych kôl predmetových
olympiád a postupových súťaží (POPS), je spoluzodpovedná za bezpečnosť a ochranu zdravia ich účastníkov. Na
tento účel stanovuje oficiálny dozor (ďalej len dozor). Dozor zodpovedá za bezpečnosť súťažiacich v čase od
registrácie až po oficiálne ukončenie podujatia. IUVENTA nepreberá zodpovednosť za bezpečnosť účastníkov
počas cesty na a z podujatí, organizovaných IUVENTOU.
Počet osôb vykonávajúcich dozor je stanovený na základe Vyhlášky č. 282/ 2009 Z.z. Ministerstva školstva
Slovenskej republiky o stredných školách v znení zmien a doplnkov vyhlášky Ministerstva školstva vedy,
výskumu a športu SR č. 268/2011 Z.z. a podľa Vyhlášky č. 320/ 2008 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej
republiky o základnej skole v znení zmien a doplnkov vyhlášky Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR
č. 244/2011 Z.z. Pokyny dozoru musia rešpektovať aj súťažiaci, ktorí dosiahli vek 18 rokov.
V zmysle smernice Čl. 10 ods. 3 smernice Ministerstva školstva SR č. 27/2011 o organizovaní, riadení a
finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení cestujú deti a žiaci do miesta konania
súťaže a späť v sprievode zamestnanca školy alebo inej plnoletej osoby, s ktorou sa dohodol riaditeľ školy. Na
účasť detí a neplnoletých žiakov na súťaži mimo sídla školy sa vyžaduje súhlas ich zákonného zástupcu alebo
osoby poverenej ich zastupovaním.
Všetci súťažiaci na podujatiach organizovaných IUVENTOU sú poistení v čase od registrácie až po oficiálne
ukončenie podujatia.
Organizátor prepláca cestovné a hradí ostatné náklady spojené s ubytovaním a stravou súťažiacim, dozoru,
členom odbornej poroty a osobám uvedeným na prezenčnej listine k podujatiu. IUVENTA nezabezpečuje pre
sprievod súťažiacich ubytovanie, stravovanie a ani nehradí náklady spojené s ubytovaním, stravovaním,
cestovné náklady a taktiež ostatné náklady sprievodu.
Rodič, zákonný zástupca je povinný informovať o zdravotnom stave dieťaťa organizátora CK a sústredení
v prihláške súťažiaceho na podujatie. Rodič, zákonný zástupca svojím podpisom pod uvedené zdravotné
problémy zodpovedá za to, že informoval organizátora o zdravotnom stave dieťaťa. V prípade vzniku
zdravotných problémov, ktorým sa dalo predísť informovaním organizátora, preberá rodič za vzniknutý
zdravotný stav plnú zodpovednosť.
Organizátor nezodpovedá za prípadnú stratu cenných vecí účastníkov podujatí.
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