POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV
celoštátnych kôl predmetových olympiád a postupových súťaží,
ktoré zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS) sa organizujú v zmysle
Smernice č. 23/2017 o súťažiach, vydanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (MŠVVaŠ SR).
Oficiálnymi účastníkmi celoštátneho kola sú: súťažiaci, oficiálny dozor, členovia odborných porôt,
a osoby zodpovedné za organizáciu podujatia. Každý oficiálny účastník celoštátneho kola musí byť
prihlásený prostredníctvom elektronického formulára dostupného na stránke www.olympiady.sk.
Organizátor prepláca cestovné a hradí náklady spojené s ubytovaním a stravou len riadne
prihláseným oficiálnym účastníkom celoštátneho kola.
Pozvánka, informácie pre účastníkov, zoznam súťažiacich, odkaz na prihlásenie sa na celoštátne
kolo a návod na prihlásenie sú zverejnené na www.olympiady.sk samostatne pod každou súťažou,
príslušným školským rokom, v časti Celoštátne kolo/-á. Návod na prihlasovanie 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 zašlú v stanovenom termíne na adresu organizátora
vytlačenú a podpísanú prihlášku. Poštová adresa organizátora je uvedená v prihláške na
celoštátne kolo. Na akceptovanie účasti súťažiacich na celoštátnych kolách sa vyžaduje:
 písomný súhlas zákonného zástupcu uvedený v prihláške súťažiaceho na podujatie,
 súhlas, podpis riaditeľa a pečiatka školy, ktorú súťažiaci navštevuje,
 podpis súťažiaceho1 ako súhlas s použitím jeho osobných údajov za účelom registrácie,
organizácie priebehu, vyhodnotenia a zverejnenia výsledkov zo súťaže,
 u neplnoletých súťažiacich na súťaži mimo sídla školy je potrebný písomný súhlas ich
zákonného zástupcu s účasťou a súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním jeho osobných
údajov.
 Súťažiaci cestujú na celoštátne kolo a z neho individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť
za bezpečnosť účastníkov počas cesty na celoštátne kolo a cesty z neho.
 Súťažiaci sú povinní zotrvať na celoštátnom kole od registrácie až po jeho oficiálne ukončenie.
V odôvodnených prípadoch môže predčasný odchod z celoštátneho kola povoliť pracovník
organizácie IUVENTA na základe písomnej žiadosti. V prípade súťažiacich do 18 rokov musí
o predčasný odchod písomne požiadať jeho zákonný zástupca súťažiaceho. Žiadosť je potrebné
predložiť už pri registrácii.
 Odporúča sa, aby zákonný zástupca uviedol doplňujúce informácie o súťažiacom v prihláške na
celoštátne kolo, ktoré by organizátor mal vedieť pre potreby zabezpečenia špeciálnej stravy, resp.
iné informácie, aby organizátor a oficiálny dozor vedel správne reagovať vo výnimočnej situácii.
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GDPR: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
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Zákonný zástupca žiaka bude v prípade vzniku výnimočnej situácie obratom informovaný na
poskytnutom mobilnom telefónnom čísle.
 Zákonný zástupca pred odchodom na súťaž poučí neplnoletého žiaka o povinnosti dodržiavania
zásad riadneho správania sa, o 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 zákonný zástupca a riaditeľ školy súťažiaceho.
 V prípade, ak žiak poruší ktorúkoľvek z vyššie uvedených povinností, ubytovací poriadok
zariadenia, alebo v prípade správania sa v rozpore s dobrými mravmi je organizátor oprávnený
vylúčiť žiaka z účasti na celoštátnom kole. V prípade, ak z dôvodu na strane žiaka vznikne
organizátorovi majetková ujma, je organizátor oprávnený nárokovať si náhradu majetkovej ujmy
od žiaka, resp. jeho zákonného zástupcu.
Oficiálny dozor
 Oficiálny dozor zodpovedá za bezpečnosť súťažiacich v čase od registrácie až po oficiálne
ukončenie podujatia vrátane noci, čo je presne uvedené v pozvánke na celoštátne kolo.
 Počet osôb vykonávajúcich dozor je stanovený na základe pokynov organizátora. Pokyny
oficiálneho dozoru musia rešpektovať aj súťažiaci, ktorí majú viac ako 18 rokov.
 Oficiálny dozor má počas celoštátneho kola k dispozícii osobné údaje súťažiach v rozsahu meno,
priezvisko, číslo mobilného telefónu, doplňujúce informácie o súťažiacom a čísla mobilných
telefónov zákonných zástupcov.
Členovia odborných porôt
 Úlohou členov odborných porôt je zabezpečiť, aby sa súťaž uskutočnila v súlade s organizačným
poriadkom príslušnej POPS, vyhodnotiť výsledky súťažiacich a zostaviť výsledkovú listinu.
 Zoznam členov odborných porôt na celoštátne kolo zostavuje predseda celoštátnej odbornej
komisie príslušnej POPS.
 Pokiaľ je na celoštátnych kolách potrebný odborný dozor, tento zabezpečujú členovia poroty.
Oficiálne dozory a členovia odborných porôt dostávajú za svoju prácu finančnú odmenu
prostredníctvom dohody o vykonaní práce. Práca, na ktorú sa uzatvára dohoda o vykonaní práce,
musí korešpondovať s programom uvedeným v pozvánke. Dohoda o vykonaní práce je vystavená
v súlade so Smernicou MŠVVaŠ SR č. 23/2017 o súťažiach a v súlade s vnútornými predpismi
organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Zasadnutie celoštátnej odbornej komisie predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže, ktoré sa
koná počas celoštátneho kola koná, 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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