
 
 
 
 
 

                    

www.itakademia.sk 
 

  POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV 

pobytových aktivít zabezpečovaných v rámci národného projektu 
IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie 

Pobytové aktivity, ako  sústredenia, súťaže, tábory, finálové kolá súťaží (ďalej „aktivity“) sú 

organizované v rámci národného projektu sa organizujú v zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR č. 23/2017 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov 

škôl a školských zariadení. 

Každý oficiálny účastník aktivity musí byť prihlásený prostredníctvom elektronickej prihlášky dostupnej 

na stránke www.itakademia.sk. Návod na prihlasovanie sa na aktivitu a pokyny pre účastníkov aktivity 

sú zverejnené pri odkaze na elektronickú prihlášku na aktivitu. Účastník okrem elektronického 

prihlásenia, prinesie na aktivitu vytlačenú a podpísanú prihlášku. Ak účastník ešte nedovŕšil vek 18 

rokov, prihláška je podpísaná jeho rodičom, prípadne učiteľom.  

Účastníci cestujú na aktivitu a z aktivity individuálne alebo v sprievode učiteľa, respektíve zákonného 

zástupcu. Organizátor nehradí cestovné účastníkom ani ich sprievodu na aktivitu a z aktivity a 

nepreberá zodpovednosť za bezpečnosť účastníkov počas cesty na aktivitu a z aktivity. 

Rodič alebo zákonný zástupca účastníka je povinný uviesť v prihláške na aktivitu informácie o 

zdravotných špecifikách účastníka. V prípade vzniku zdravotných problémov (najmä infekčnej 

a prenosnej choroby), ktorým sa dalo predísť informovaním organizátora, preberá rodič za vzniknutý 

zdravotný stav plnú zodpovednosť.  

Rodič alebo zákonný zástupca účastníka jeho prihlásením na aktivitu zároveň potvrdzuje, že účastník 

neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani žiadny  

lekár menovanému účastníkovi, a ani inému rodinnému príslušníkovi žijúcemu v spoločnej domácnosti 

s menovaným účastníkom, nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor 

alebo lekársky dohľad).   

Rodič alebo zákonný zástupca pred odchodom na aktivitu poučí neplnoletého účastníka o povinnosti 

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

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

súťaže/sústredenia. V prípade porušenia tohto zákazu bude o tejto skutočnosti písomne informovaný 

riaditeľ školy súťažiaceho.  

Ak sa účastník nemôže zúčastniť aktivity, bezodkladne to oznámi organizátorovi telefonicky, alebo 

mailom na mail sutaze@itakademia.sk respektíve popularizácia@itakademia.sk.  
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Medzi povinnosti účastníka patria: 

 Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa súťaže a dodržiavať 

všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia. 

 Rešpektovať pokyny organizátorov, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, vnútornými predpismi a dobrými mravmi. 

 Správať sa disciplinovane a predchádzať vzniku úrazu.  

 V prípade vzniku úrazu alebo zdravotného problému počas súťaže ho bezodkladne nahlásiť 

organizátorom, ktorí zabezpečia poskytnutie prvej pomoci a vykonajú písomný záznam o tejto 

udalosti. 

 Pohybovať sa bezpečne, správne našľapovať na schody, nebehať po schodoch a  nevynechávať 

schodišťové stupne, v prípade potreby držať sa zábradlia.  

 Pri odchode z izby uzavrieť vodovodné kohútiky, vypnúť osvetlenie miestnosti, uzatvoriť okná 

a zatvoriť dvere.  

 Rešpektovať a dodržiavať bezpečnostné a zdravotné označenia, ktoré sa vzťahujú na konkrétny 

predmet, činnosť alebo situáciu a poskytujú pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom značky, piktogramu, symbolu a farby. 

Značky sa používajú na označenie zákazu, výstrahy, príkazu, na označenie núdzových východov 

a únikových ciest a na umiestnenie a označenie prostriedkov prvej pomoci, ako aj na 

umiestnenie prostriedkov na hasenie požiarov. 

 V prípade vyhlásenia požiarneho poplachu v budove riadiť sa pokynmi organizátorov. 

 Pri presune autobusom, počas jazdy, sedieť na sedadle a nepohybovať sa voľne po autobuse. 

 Ako cestujúci je povinný riadiť sa pokynmi Dopravcu, zverejnenými vo forme nápisov alebo 

piktogramov vo vozidle (autobuse), pokyny k nástupu a výstupu, držaniu sa a pod.. 

 Správať tak, aby svojim konaním neohrozoval bezpečnosť ani plynulosť prepravy a bezpečnosť, 

život a zdravie vodiča a ostatných cestujúcich, nepoškodzoval interiér vozidla. 

 Udržiavať čistotu a poriadok v autobuse. 

 Počas jazdy držať sa rukoväte, madla alebo inej časti interiéru vozidla k tomu slúžiacemu a to 

takým spôsobom, aby počas jazdy v prípade náhlej zmeny rýchlosti alebo smeru jazdy vozidla 

bolo v maximálnej možnej miere zabránené úrazom.  

 Ak je vozidlo vybavené sedadlom s bezpečnostnými pásmi, cestujúci je povinný ich použiť v 

súlade s platnými predpismi. 

 Ak cestujúci zistí, že je ohrozená bezpečnosť, život a zdravie jeho alebo ďalších cestujúcich, je 

povinný na túto skutočnosť upozorniť vodiča. 

 Počas prepravy vo vozidle Dopravcu je zakázané: 

- rušiť vodiča a komunikovať s ním pri výkone dopravy, hlučne sa správať, 

- zdržiavať sa na mieste, kde bráni vodičovi vo výhľade z vozidla, 

- vstupovať do priestoru vozidla vyhradeného pre vodiča, 

- fajčiť vo vozidle, konzumovať vo vozidle akékoľvek potraviny a nápoje, 

- prepravovať vo vozidle veci v rozpore s prepravným poriadkom, 

- otvárať dvere, vykláňať sa z vozidla, vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety, 
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- bezdôvodne uvádzať do činnosti záchranné zariadenie v autobuse. 

Medzi zakázané činnosti žiaka patria: 

 Nosiť predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie prítomných osôb. 

 Fajčiť vo všetkých vnútorných a vonkajších priestoroch, kde sa koná aktivita. 

 Vykonávať nebezpečné činnosti – vystupovať na stoličky, kĺzať po podlahe, behať a skákať 

okrem priestorov k tomu určených (napr. ihrisko, telocvičňa). 

 Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach ubytovacieho zariadenia premiestňovať 

zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.  

 Nakláňať sa cez zábradlie na schodišti, bez súhlasu organizátorov používať výťah, ak sa 

v budove nachádza. 

 Manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok (napr. hasiace prístroje, 

hydranty). 

 Úmyselne poškodzovať majetok, vybavenie učební napr. prístroje, zariadenia, pomôcky, 

elektrické rozvody a pod.  

 Vzdialiť sa z miesta konania aktivity bez súhlasu organizátorov a doprovodu družstva 

a porušovať vopred určený program a organizačné opatrenia (ani v čase osobného voľna).  

V prípade porušenia ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a zakázaných činností účastníka, alebo 

v prípade ak účastník svojím nesprávnym konaním spôsobí škodu na majetku, ujmu na zdraví alebo inú 

ujmu, je organizátor oprávnený ihneď vylúčiť účastníka z účasti na aktivite a požadovať úhradu 

vzniknutej škody na majetku. O vzniknutej skutočnosti spôsobenej neplnoletým žiakom bude 

bezodkladne kontaktovaný rodič alebo zákonný zástupca, ktorý preberie za neho plnú zodpovednosť.  

Organizátor nezodpovedá za prípadnú stratu cenných vecí účastníkov aktivity. 

Prijímateľ národného projektu „IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie“ Centrum vedecko-

technických informácií SR a jeho partneri: Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Žilinská univerzita v Žiline počas realizácie a monitorovania projektu:  

 podľa ustanovenia §47 zákona č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú  oprávnení 

na účely preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou projektu 

získavať, spracúvať a poskytnúť osobné údaje cieľovej skupiny v rozsahu: meno, priezvisko, 

titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, národnosť, 

etnický pôvod, údaje podľa osobitného predpisu (Príloha č. 1 nariadenia EÚ  č. 1304/2013) a 

ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa tohto zákona,   podľa ustanovenia 

č. 18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov spracovávajú osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel 

spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov alebo ich 
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rozsah podľa odseku 4 ustanovuje priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, 

medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo tento zákon.  

 poskytujú údaje z Karty účastníka za každého účastníka aktivity projektu do informačného 

systému ITMS2014+.  ITMS2014+ je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu a 

následné spracovanie, export a monitoring dát o projektovom a finančnom riadení pre 

programové obdobie 2014-2020, vlastníkom systému je Úrad vlády SR, údaje sú zároveň 

prístupné pre MPSVR SR ako riadiaci orgán a MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre 

Operačný program Ľudské zdroje. Spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade 

s platnými predpismi Slovenskej republiky a s platnými predpismi Európskej únie.  

Ak záujemca neposkytne svoje údaje do Karty účastníka, nemôže byť zaradený do projektu.  


