CELOŠTÁTNA KOMISIA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV
XXII. r. celoštátnej súťaže stredoškolskej mládeže, celoštátne kolo 6. – 8. apríla 2020
Nosná téma: Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia

Pokyny k napísaniu a zaslaniu úvahy1
Milá súťažiaca, milý súťažiaci,
postúpili ste do celoštátneho kola Olympiády ľudských práv, k čomu Vám blahoželám.
Vašou úlohou je vypracovať úvahu na jednu z tém uvedených v tabuľke.
Pri písaní úvahy sa riaďte záväznými pokynmi
uvedenými v Propozíciách XXII. r. OĽP, časť 2.8. – 2.9. a v ich prílohách.
číslo
témy
1.

2.

3.

4.
5.

1

Názov témy (jazyk témy)

Garant témy

To mark its 75th anniversary in 2020, the United Nations launched Informačná služba OSN
in January the biggest-ever global conversation to gather ideas and Viedeň / UNIS Vienna
visions from around the world on how enhanced international
cooperation can help realize a better world. What are your ideas
for shaping our future? What kind of future do you want to create?
Are we on track? What actions are needed to bridge the gap? (AJ)
Pri príležitosti osláv 75. výročia založenia v roku 2020
spustila OSN najväčšiu globálnu debatu v histórii, s cieľom
zozbierať názory a predstavy z celého sveta o tom, ako
posilnená medzinárodná spolupráca môže pomôcť vybudovať
lepší svet. Aký je váš pohľad na formovanie našej budúcnosti?
Akú budúcnosť chcete vytvoriť? Sme na dobrej ceste? Čo
musíme urobiť, aby sme sa na ňu dostali?
Aké nástroje má Európsky parlament a ďalšie inštitúcie
Európskej únie ak sa zistí, že tretia krajina, s ktorou sú
uzavreté dôležité obchodné zmluvy, porušuje ľudské práva?
(SJ)
Potrebuje Európska únia 21. storočia nové členské krajiny?
Prečo proces rozširovania v súčasnosti viazne a čo je
nevyhnutné na jeho odblokovanie? (SJ)
Ako klimatická kríza ohrozuje ľudské práva a slobody a ako
tomu môžeme čeliť? (SJ)
Osobné údaje sa stali cennou komoditou, ktorú technologické
spoločnosti premieňajú na zisk, na úkor našej schopnosti
sebaurčenia a osobnej autonómie. (SJ)

Kancelária Európskeho
parlamentu na Slovensku
Zastúpenie Európskej
komisie na Slovensku
Verejná ochrankyňa práv
UNESCO Chair for
Human Rights Education
na Univerzite
Komenského
v Bratislave

Písomné práce sa od XVIII. r. OĽP nazývajú ÚVAHY, nie eseje.
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Úvahu odošlite do 14. februára 2020 nasledovne
 elektronickú verziu vo worde bez vášho podpisu
na e-mailovú adresu predsedníčky/predsedu krajskej komisie OĽP vo vašom kraji
 1ks vytlačenej, zopnutej a podpísanej verzie
na poštovú adresu predsedníčky/predsedu krajskej komisie OĽP vo vašom kraji;
adresy sú v prílohe č. 2 Propozícií XXII. ročníka OĽP.
Pozri: http://www.olp.sk/ alebo
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP/20-rocnik-olp-2017-20181.alej
Zaslanie úvahy je podmienkou účasti v celoštátnom kole OĽP.
Úvahy budú hodnotiť:
a) piati garanti tém; každý jednu z 5 tém; pred celoštátnym kolom; podľa vlastných kritérií,
najmä pokiaľ ide o uchopenie a spracovanie zvolenej témy a, po formálnej stránke, aj podľa
Propozícií XXII. r. OĽP, časti 2.8. – 2.9.;
b) štyri postupové poroty na celoštátnom kole OĽP počas obhajoby úvah podľa
nasledovných kritérií:
o dodržanie Propozícií XXII. r. OĽP, časti 2.8. – 2.9.;
o uplatnenie štandardizovaných postupov písania úvahy, platných na stredných školách
v SR;
o zreteľné zameranie sa na vybranú tému a jej podstatné aspekty;
o uchopenie témy prostredníctvom ľudskoprávnych východísk a argumentácie;
o identifikácia jadra nastoleného problému a kľúčových ľudskoprávnych prvkov,
subjektov a vzťahov;
o jasnosť a zrozumiteľnosť výpovede;
o vnútorne logická argumentácia a uvažovanie v súvislostiach, s prihliadnutím na širšie
kontexty;
o korektné odkazovanie a citovanie (pokiaľ pracujete so zdrojmi);
o prezentované poznanie, porozumenie, hodnoty, postoje autora/autorky práce ako aj
originalita spracovania pri dodržaní hore uvedených kritérií môžu byť osobitne
hodnotené.
c) Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, pred celoštátnym kolom; podľa
vlastných kritérií
Želám Vám veľa potešenia z písania.
PhDr. Dagmar Horná, PhD.
predsedníčka CK OĽP
dagmar.horna@gmail.com
http://www.olp.sk/
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