
Pokyny  
k bezpečnosti účastníkov sústredení pred medzinárodnými súťažami 

 
Sústredenia pred medzinárodnými súťažami sú jednodňové alebo viacdňové podujatia, počas 
ktorých prebieha odborná príprava a výber žiakov na medzinárodnú súťaž.  
 
Na jednodňové sústredenia pred medzinárodnou súťažou privádza žiaka z príslušnej školy, 
prípadne žiakov z celého kraja oficiálny pedagogický sprievod. Pedagogickým sprievodom je 
dospelá osoba, ktorá zodpovedá za zverených žiakov príslušného kraja od miesta stretnutia, 
počas cesty na  sústredenie a zo sústredenia, v priebehu celej dĺžky jeho trvania, až po miesto 
oficiálneho návratu.  
Ak sa jedná o žiakov základných škôl, môže na sústredenie priviezť žiaka aj rodič. Pedagogický 
sprievod, prípadne rodič, odovzdá pri registrácii žiaka poverenej osobe, spravidla lektorovi, ktorý 
realizuje so žiakmi odborný program sústredenia. Spoločne sa dohodnú na mieste a hodine 
vyzdvihnutia žiaka po ukončení sústredenia. Za túto činnosť prináleží pedagogickému sprievodu, 
ale aj rodičovi preplatenie cestovných náhrad, ktoré mu vznikli. 
Všetci riadne prihlásení účastníci sústredení, ktorých privádza na podujatie pedagogický sprievod, 
ale aj tí, ktorých na jednodňové podujatie privedie rodič, sú počas konania sústredenia, vrátane 
obidvoch ciest poistení.  
 
Na viacdňové sústredenia pred medzinárodnou súťažou privádza žiaka z príslušnej školy, 
prípadne žiakov z celého kraja pedagogický sprievod. Podľa počtu dní trvania sústredenia, alebo 
vzdialenosti, pedagogický sprievod privedie účastníkov a vzápätí aj odcestuje a po ukončení pre 
účastníkov príde a odvedie ich na miesto, kde si ich vyzdvihne rodič, alebo ním poverená osoba. 
O poskytnutí ubytovania a stravy môže, v prípade pedagogického sprievodu zo vzdialenejších 
krajov, rozhodnúť organizátor sústredenia.   
 
V záväznej prihláške na sústredenie rodič svojím podpisom vyjadrí súhlas s tým, aby jeho dieťa 
absolvovalo obidve cesty a sústredenie pod dohľadom pedagogického sprievodu, alebo 
samostatne. V prípade, že sa žiak (resp. jeho rodič) neskontaktuje s pedagogickým sprievodom, 
alebo sa žiak nedostaví na oficiálne miesto stretnutia účastníkov, alebo cestuje z poverenia 
rodičov sám, zodpovednosť za cestu na sústredenie a zo sústredenia nenesie pedagogický 
sprievod a poistenie sa bude vzťahovať len na čas od registrácie po oficiálne ukončenie 
sústredenia. Odporúčame rodičom, aby o prípadných zdravotných osobitostiach dieťaťa, 
informovali pedagogický sprievod. 
 
Na viacdňové sústredenia zabezpečí IUVENTA počas celej dĺžky trvania sústredenia pedagogický 
dozor. Je to iba v prípade, ak žiaci pricestujú s rodičom, alebo pedagogický sprievod nezotrvá 
počas celej dĺžky sústredenia, ale žiaka iba privedie a odvedie. Pod pedagogickým dozorom 
rozumieme jednu dospelú osobu (podľa počtu žiakov aj viac osôb), určenú organizátorom 
sústredenia, ktorá musí byť prítomná počas celého sústredenia a zodpovedá v plnej miere za 
zverených účastníkov v čase, kedy neprebieha odborný program.  
 
Informácia o zabezpečení pedagogického sprievodu alebo dozoru bude vždy upresnená 
v pozvánke na sústredenie. Vzhľadom k tomu, že súťaže sú súčasťou výchovno-vyučovacieho 
procesu, aj žiaci, ktorí majú viac ako 18 rokov, musia rešpektovať pokyny pedagogického 
sprievodu, či pedagogického dozoru a zotrvať s ním do oficiálneho miesta návratu. 
 
Na všetkých účastníkov podujatí sa vzťahujú pravidlá preplácania cestovných náhrad, ktoré sú 
zverejnené na stránke www.olympiady.sk v časti Dokumenty. 
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