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POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV  

celoštátnych kôl predmetových olympiád a postupových súťaží, 

ktoré zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

 

Celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží sa organizujú v zmysle Smernice 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom 

zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení.  

Oficiálnymi účastníkmi celoštátneho kola sú: súťažiaci, členovia odborných porôt, oficiálny dozor 

a osoby zodpovedné za organizáciu podujatia. Organizátor prepláca cestovné a hradí náklady 

spojené s ubytovaním a stravou len riadne prihláseným oficiálnym účastníkom celoštátneho kola.  

Každý oficiálny účastník celoštátneho kola musí byť prihlásený prostredníctvom elektronického 

formulára dostupného na stránke www.olympiady.sk.  

Pozvánka, informácie pre účastníkov, pokyny pre účastníkov, zoznam súťažiacich, odkaz na 

prihlásenie sa na celoštátne kolo a návod na prihlásenie sa sú zverejnené na www.olympiady.sk 

samostatne pod každou súťažou, príslušným školským rokom, v časti Celoštátne kolo/á. Návod na 

prihlasovanie sa na celoštátne kolá a pokyny pre účastníkov sú zverejnené aj na www.olympiady.sk 

v časti Dokumenty. 

Organizátor nezodpovedá za prípadnú stratu cenných vecí účastníkov celoštátnych kôl. 

Súťažiaci 

 Súťažiaci okrem elektronického prihlásenia sa zašlú v stanovenom termíne na adresu 

organizátora vytlačenú a popodpisovanú prihlášku. Zároveň zašlú organizátorovi aj jej sken. 

Poštová a e-mailová adresa organizátora sú uvedené v prihláške na celoštátne kolo. Na 

akceptovanie účasti súťažiacich na celoštátnych kolách sa vyžaduje:  

 písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu uvedený v prihláške súťažiaceho na 

podujatie,  

 súhlas, podpis riaditeľa a pečiatka školy, ktorú súťažiaci navštevuje, 

 podpis súťažiaceho ako súhlas s použitím jeho osobných údajov v rozsahu potrebnom pre 

zabezpečenie jeho účasti na celoštátnom kole a v prípade postupu aj účasti na sústredení 

pred medzinárodnou súťažou a vycestovania na medzinárodnú súťaž.  

Ak žiak dovŕšil vek 18 rokov, prihláška nemusí obsahovať podpis jeho rodiča alebo zákonného 

zástupcu. 

 Súťažiaci cestujú na celoštátne kolo a z neho individuálne. IUVENTA nepreberá zodpovednosť za 

bezpečnosť účastníkov počas cesty na celoštátne kolo a z neho.  

 Súťažiaci sú povinní zotrvať na celoštátnom kole až po jeho oficiálne ukončenie. 

V odôvodnených prípadoch môže predčasný odchod z celoštátneho kola povoliť pracovník 

organizácie IUVENTA na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu, ktorú musí 

súťažiaci predložiť už pri registrácii. 

 Rodič alebo zákonný zástupca žiaka je povinný uviesť v prihláške na celoštátne kolo informácie 

o zdravotných špecifikách žiaka. V prípade vzniku zdravotných problémov, ktorým sa dalo 

predísť informovaním organizátora, preberá rodič za vzniknutý zdravotný stav plnú 

zodpovednosť. 
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 Rodič alebo zákonný zástupca pred odchodom na súťaž poučí neplnoletého žiaka o povinnosti 

dodržiavania zásad riadneho správania sa, zákaze požívania alkoholických nápojov, návykových, 

psychotropných a omamných látok, ktoré je potrebné dodržiavať počas trvania celého 

celoštátneho kola. V prípade porušenia tohto zákazu bude o tejto skutočnosti písomne 

informovaný riaditeľ školy súťažiaceho. 

 V prípade porušenia ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností žiaka alebo v prípade, ak žiak 

vzbudí pohoršenie v areáli ubytovacieho zariadenia alebo mimo tohto areálu, alebo svojím 

konaním spôsobí škodu na majetku, ujmu na zdraví alebo inú ujmu, je organizácia IUVENTA 

oprávnená ihneď vylúčiť žiaka z účasti na celoštátnom kole a požadovať od neho úhradu 

vzniknutej škody. V takomto prípade bude rodič alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka 

bezodkladne kontaktovaný a preberie za neho plnú zodpovednosť.  

Oficiálny dozor 

 Oficiálny dozor zodpovedá za bezpečnosť súťažiacich v čase od registrácie až po oficiálne 

ukončenie podujatia, čo je presne uvedené v pozvánke na celoštátne kolo. 

 Počet osôb vykonávajúcich dozor je stanovený na základe pokynov organizátora. Na 

celoštátnom kole vykonávajú oficiálny dozor minimálne 2 dospelé osoby. Pokyny dozoru musia 

rešpektovať aj súťažiaci, ktorí majú viac ako 18 rokov.  

Členovia odborných porôt 

 Celoštátneho kola sa zúčastňujú len tie dospelé osoby, ktoré vykonávajú na celoštátnom kole 

konkrétnu prácu. Práca, na ktorú sa uzatvára dohoda o vykonaní práce, musí korešpondovať 

s programom uvedeným v pozvánke. 

 Dohoda o vykonaní práce pre členov odborných porôt je vystavená v súlade so zoznamom 

sadzieb za vykonané odborné práce. 

 Členovia odborných porôt majú zabezpečené ubytovanie, stravovanie a občerstvenie podľa 

programu uvedeného v pozvánke. 

 Na celoštátnych kolách, kde je potrebný odborný dozor, tento musí byť zabezpečený členmi 

poroty, autormi, resp. opravovateľmi súťažných úloh na celoštátnom kole. 

Občerstvenie na celoštátnom kole je zabezpečené len pre súťažiacich, členov poroty, dozor a osoby 

zabezpečujúce organizáciu celoštátneho kola. Občerstvenie je zabezpečené len v časoch výkonu 

súťaže, resp. práce. 

V prípade, že sa zasadnutie celoštátnej odbornej komisie predmetovej olympiády alebo postupovej 

súťaže koná v rovnakom termíne a na rovnakom mieste ako celoštátne kolo danej olympiády alebo 

súťaže, je považované za samostatné podujatie. Organizátor rozpošle členom komisie pozvánku 

s programom zasadnutia elektronickou formou (e-mail). Zo zasadnutia musí byť zostavená oficiálna 

zápisnica.  
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