CELOŠTÁTNA KOMISIA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

Propozície
XVI. ročníka Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže
2013 - 2014
Vyhlasovateľ súťaže
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Odborná garancia súťaže
Celoštátna komisia OĽP
v spolupráci
s UNESCO centrom pre výchovu k ľudským právam na Univerzite Komenského v Bratislave.
Záštita nad podujatím
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Dušan Čaplovič
Olympiáda ľudských práv je dobrovoľnou, záujmovou činnosťou žiačok a žiakov stredných
škôl v Slovenskej republike. Uskutočňuje sa každoročne a možno ju organizovať na všetkých
typoch stredných škôl v SR. V školskom roku 2013/2014 je možné podľa Pedagogickoorganizačných pokynov MŠVVŠ SR organizovať OĽP aj na základných školách. Model
olympiády pre ZŠ je uverejnený v prílohe Kroniky OĽP XIII.

Nosná téma XVI. ročníka OĽP:
Ľudské práva na Slovensku po dvadsiatich rokoch – odkiaľ a kam?
Súťaž je trojkolová a uskutoční sa v nasledovných termínoch:
1. kolo - školské - do 10. decembra 2013,
2. kolo - krajské - 6. februára 2014 (štvrtok),
3. kolo - celoštátne - 26. – 28. marca 2014 (streda – piatok) v Modre – Harmónii.

Školské kolá


Zúčastňujú sa ich všetci žiaci a všetky žiačky, ktoré prejavia záujem. Súťaž na úrovni
školy organizuje príslušná predmetová komisia spoločenských vied. Na jej návrh
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riaditeľ/riaditeľka školy poverí
koordinovaním súťaže.

jedného

učiteľa/jednu

učiteľku

riadením

a



Spôsob prípravy a výberu súťažiacich závisí od kritérií, ktoré si stanoví škola.



Odporúčame formu súťaže, testu, vzájomnú diskusiu s demokratickou voľbou
postupujúcej/postupujúceho, alebo výberom učiteľa/učiteľky.



Do krajského kola postupuje víťaz/víťazka.



Škola môže určiť taktiež súťažiaceho/súťažiacu z druhého miesta, o ktorého/ktorej
účasti rozhodne predseda/predsedníčka krajskej komisie podľa počtu prihlásených
súťažiacich a kapacity súťaže.



Školské kolá prebehnú do 10. decembra 2013. Termín je záväzný. Škola je povinná
zaslať prihlášku do krajského kola na adresu predsedu/predsedníčky krajskej
komisie do 13. decembra 2013. Po tomto termíne nemusia byť prihlášky
akceptované.
Prihláška do krajského kola je dostupná na webovom sídle
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej alebo na
http://www.olp.sk/

Krajské kolá


Zúčastňujú sa ich žiaci a žiačky, víťazi a víťazky školských kôl, prípadne
náhradníčka/náhradník, podľa rozhodnutia predsedníčky/predsedu krajskej komisie.
Krajské kolá organizačne zabezpečujú školy alebo školské zariadenia, ktoré poverí
príslušný okresný úrad. Súťaž hodnotí krajská porota, ktorá je trojčlenná. Menuje ju
prednosta/prednostka okresného úradu na návrh predsedníčky/predsedu krajskej
komisie OĽP.



Krajské kolá sa uskutočnia 6. februára 2014. Obsahom súťaže bude písomná časť
(test) a ústna časť (tézy), ktoré budú zaslané prostredníctvom IUVENTY okresným
úradom a predsedníčkam/predsedom krajských komisií OĽP.
Tézy k vedomostnej súťaži budú umiestnené na webových sídlach
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej
alebo
na
http://www.olp.sk/



Z krajského kola postupuje do celoštátneho kola (finále) prvých 8 súťažiacich. V
prípade rovnosti bodov musí o postupujúcich rozhodnúť krajská porota, na základe
ňou stanovených kritérií.



Podmienkou účasti v celoštátnom kole (finále) je vypracovanie eseje na jednu z tém,
ktoré stanoví Celoštátna komisia OĽP a ktoré budú zverejnené na stránke
www.olympiady.sk v časti OĽP a na www.olp.sk.



Eseje v rozsahu maximálne 4 strán súťažiace a súťažiaci zašlú do 14. februára 2014
v elektronickej podobe – v programe Word na adresu tajomníčky CK OĽP:
miroslava.viglaska@iuventa.sk a v tlačenej podobe v šiestich exemplároch na adresu:
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Mgr. Miroslava Víglaská, Odbor podpory a
rozvoja práce s mládežou, Búdková 2, 811 04 Bratislava 1.
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Eseje musia obsahovať v záhlaví údaje o autorke/autorovi (meno a priezvisko, adresa
tel./fax. školy, domáca adresa, email, tel./mobil) a v závere vlastnoručný podpis.



Predseda/Predsedníčka krajskej komisie OĽP do 7 dní od skončenia krajského kola
vypracuje písomnú hodnotiacu správu o priebehu súťaže s príslušnými štatistickými
údajmi a odošle ju elektronicky do 14. februára 2014 predsedníčke CK OĽP
a tajomníčke CK OĽP (dagmar.horna@gmail.com; miroslava.viglaska@iuventa.sk)



Výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním súťaže hradí okresný úrad, prípadne
centrá voľného času z účelových prostriedkov ministerstva vnútra SR (smernica
MŠVVŠ SR č. 6/2013, ktorou sa mení smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení
a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení).

Celoštátne kolo




Celoštátneho kola sa zúčastňujú úspešné súťažiace a úspešní súťažiaci z krajských kôl.
V XVI. ročníku bude osem súťažiacich za každý kraj, 64 za celé Slovensko.
Celoštátne kolo sa uskutoční v termíne 26. – 28. marca 2014
v MODRE – HARMÓNII.
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Študijné a kongresové stredisko
Modra - Harmónia 3553
900 01 Modra

















Celoštátne kolo je trojfázové; v prvej fáze súťažiace a súťažiaci riešia modelové
situácie, v druhej obhajujú eseje pred čiastkovými odbornými porotami; hodnotenie
týchto dvoch častí je v percentuálnom pomere 50:50.
Čiastkové poroty sú najmenej trojčlenné a v každej môže súťažiť maximálne 16
súťažiacich.
Z každej čiastkovej poroty postúpia súťažiace a súťažiaci z 1. – 3. miesta (maximálne
12 súťažiacich) do finále pred hlavnú porotu; v tretej, vrcholnej fáze súťaže riešia
zadania týkajúce sa aktuálnych ľudskoprávnych problémov; zadania si žrebujú.
Hlavná porota zložená z odborníčok a odborníkov v oblasti ľudských práv a
významných hostí zo Slovenska i zo zahraničia stanoví poradie súťažiacich na 1. – 12.
mieste.
Hlavnú cenu pre víťaza alebo víťazku, týždňovú stáž na Stálej misii SR pri OSN v
Ženeve s účasťou na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva venuje podpredseda
vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predseda Rady vlády
SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Miroslav Lajčák.
Zo súťažiacich umiestnených na 2. – 12. mieste sa podľa možností organizátorov a
partnerov príslušný počet zúčastní krátkeho študijného pobytu v zahraničí;
podrobnosti budú oznámené v priebehu celoštátneho kola. Víťazi a víťazky dostanú
podľa možností organizátorov a partnerov hodnotné vecné ceny a poukážky.
Vyhodnocuje sa len poradie na 1. – 12. mieste; záznam o ostatných účastníčkach a
účastníkoch bude zhotovený v abecednom poradí.
Zabezpečenie pedagogického sprievodu sa viaže na čl. 10 smernice MŠVVŠ SR č.
27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl
a školských zariadení.
Účasť učiteliek a učiteľov je tradične žiaduca aj s ohľadom na povahu celoštátneho
kola ako 3-dňového súťažno-odborného podujatia so sprievodnými vzdelávacími
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seminármi a workshopmi pre všetkých zúčastnených. Nakoľko hradíme náklady
(cestovné, ubytovanie, stravné), očakávame, že s každou súťažiacou alebo každým
súťažiacim príde 1 učiteľka alebo 1 učiteľ.
 Všetky náklady žiačkam a žiakom a porotcom/porotkyniam (cestovné, ubytovanie,
stravovanie a poistné) hradí MŠVVŠ SR/IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
a partneri.
 Námietky na priebeh súťaže možno adresovať predsedníčke CK OĽP bezprostredne po
vyhlásení výsledkov.
PhDr. Dagmar Horná, PhD
predsedníčka Celoštátnej komisie OĽP
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