USMERNENIA
PRE ÚČASTNÍČKY A ÚČASTNÍKOV
celoštátneho kola 23. ročníka Olympiády ľudských práv
a 3. ročníka Ceny prof. Miroslava Kusého
realizovaných dištančnou/online formou
10. – 11. júna 2021
Olympiáda ľudských práv je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiačok a žiakov stredných škôl v SR.
Uskutočňuje sa každoročne a možno ju organizovať na všetkých typoch škôl. Sprievodca školským rokom
2020/2021 MŠVVaŠ SR (časť 2.4.5. Ľudské práva, bod 4.) odporúča zapájať sa do OĽP. Olympiáda ľudských
práv sa koná v súlade s Organizačným poriadkom OĽP a smernicou MŠVVaŠ SR č. 23/2017 o súťažiach.

ÚVODOM
Milá spoločnosť Olympiády ľudských práv!
Po nezavŕšenom 22. celoštátnom ročníku nám pandémia skomplikovala aj 23. ročník. Napriek
tomu sme dištančne zvládli školské kolá (v r. 2020) a krajské kolá (vo februári 2021).
S napätím sme monitorovali vyhliadky pre uskutočnenie celoštátneho kola. Posunuli sme
celoštátne kolo z apríla na jún v nádeji, že bude možné klasické prezenčné podujatie.
Rozhodnutie však musí padnúť v predstihu, a preto nám za daného stavu a v súlade
s organizačnými možnosťami neostáva nič iné, než ohlásiť dištančnú formu celoštátneho kola.
Veríme, že to prijmete s porozumením a nič Vás neodradí.
OĽP má v 23. celoštátnom ročníku hviezdne záštity, úžasnú podporu partnerov a dostalo sa
nám všetkým veľkého ocenenia zo strany Európskeho parlamentu. Zaväzuje nás to a vedie
k potvrdeniu kvality, vytrvalosti a zodpovednosti. A ako vždy, k vzájomne obohacujúcej,
kultivovanej výmene poznatkov, postojov, radostnej, výsostne zmysluplnej práci a spolupráci.
Z dôvodu dlhodobých ťažkostí, ktoré sprevádzali výučbu a všetky školské a projektové
aktivity, ústretovo upravujeme formu a obsah celoštátneho kola so zmyslom pre ľudsky
možné (organizačného tímu, súťažiacich, porôt) a zároveň tak, aby sme zachovali kredit
a úroveň OĽP. Osobitná situácia si vyžaduje osobitné riešenia.
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nahrádza a modifikuje Propozície 23. r. OĽP a 3. r. Ceny prof. Miroslava Kusého
v časti celoštátne kolo/dištančná verzia (vydané 1.2.2021);
slúži ako Súťažný poriadok celoštátneho kola 23. r. OĽP a 3. r. Ceny prof. M. Kusého
dopĺňa Pozvánku s programom celoštátneho kola, vystavenú na weboch
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/OLP.alej a www.olp.sk;
poskytuje všetkým zainteresovaným: školám, súťažiacim, učiteľkám, učiteľom aj
rodičom potrebné informácie;
je doplnený materiálom „Vademecum“, ktorý odráža étos OĽP a je sumárom rád pre
čo najlepší súťažný výkon;
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prosí všetky zainteresované osoby a inštitúcie o vysokú mieru pochopenia neľahkej
situácie organizačného jadra OĽP a vyzýva k maximálnej súčinnosti pred celoštátnym
kolom i počas neho, aby sme spoločne predchádzali a čelili prípadným komplikáciám.

OBSAH A FORMA CELOŠTÁTNEHO KOLA
Do celoštátneho kola postupuje v zmysle výsledkových listín z krajských kôl 8 súťažiacich
za každý kraj (s výnimkou Prešovského kraja – z objektívnych dôvodov postupuje 7
súťažiacich), 63 súťažiacich z celej SR. Do celoštátneho kola vstúpi každá súťažiaca a každý
súťažiaci s bodovým ziskom, ktorý získali po krajskom kole na základe hodnotenia
predloženej úvahy garantom témy úvah. Individuálny bodový zisk za úvahu je maximálne 30
bodov. Body budú vpísané do harmonogramu súťažiacich. Obhajoba úvah sa konať nebude.
Pre 2-dňové celoštátne online kolo ustanoví predsedníčka CK OĽP 4 finálové poroty
z predsedníčok/predsedov KK OĽP a odborných osobností z radov partnerov. Každá z porôt
(Zoom konferencií) bude mať predsedníčku alebo predsedu a organizačno-technickú podporu.
Každý deň sa súťaž bude konať podľa rozpisu v programe a harmonograme. Harmonogram
prvého dňa a prvej časti súťaže dostanú súťažiace a súťažiaci na emailové adresy, ktoré uvedú
pri registrácii na webe Iuventy a zároveň bude vystavený na weboch
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/OLP.alej a www.olp.sk.
Harmonogram 2. časti celoštátneho kola/finále bude sprístupnený po 1. časti súťaže.
Pred prvým dňom súťaže budú súťažiace a súťažiaci rozžrebovaní do 4 postupových porôt
(Zoom konferencií), ktoré budú po otvorení celoštátneho kola, v prvý deň a prvej časti
súťaže, pracovať paralelne. Rozžrebovanie stanoví aj poradie súťažiacich a tým aj číslo
jedného zo 16 zadaní na tému Pandémia a ľudské práva. Na prípravu bude mať
každá/každý 15 minút, na riešenie zadania a prípadné zodpovedanie otázok poroty 15 minút.
Individuálny bodový zisk môže byť maximálne 50 bodov. Každá zo 4 postupových porôt
určí víťaznú trojicu súťažiacich s najvyšším počtom získaných bodov (súčet bodov za úvahu
a za riešenie zadania). Dovedna bude stanovené poradie 12 súťažiacich s najvyšším bodovým
ziskom, postupujúcich do finále. Do finále sa body neprenášajú.
Druhý deň súťaže sa koná druhá časť súťaže, finále. Každá finalistka a každý finalista rieši
jedno z 12 finálových zadaní na tému Demokracia a ľudské práva – výzvy. Na prípravu
bude mať 15 minút, na prezentáciu a prípadné zodpovedanie otázok poroty 15 minút.
Individuálny bodový zisk môže byť maximálne 100 bodov. Finálová porota stanoví poradie
finálovej 12-tky. Výsledkové listiny budú zverejnené obvyklým spôsobom.
Ocenenia súťažiacich. Všetkým prináleží diplom. Víťazi a víťazky získajú ceny podľa
možností organizátorov a partnerov. Podrobnosti budú ohlásené priebežne resp. pri otvorení
celoštátneho kola. CK OĽP/OLYMP v spolupráci s IUVENTOU zabezpečí zaslanie diplomov
a v spolupráci s partnermi zaslanie/realizáciu cien.
Forma súťaže: dištančná/online prostredníctvom aplikácie Zoom. Prístupové a ďalšie
potrebné údaje budú súťažiacim zaslané na ich emailové adresy, ktoré uvedú v záväznej
prihláške pri registrácii na webe Iuventy. Súťažiaca/súťažiaci (školy) budú vyzvaní, aby si
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v predstihu nainštalovali aplikáciu Zoom a aby mali počas súťaže pri sebe mobilné telefóny
(pre prípad výskytu technických komplikácií).
Škola zabezpečí v predstihu pre súťažiaceho/súťažiacu elektronické zariadenie so
stabilným pripojením na internet, funkčné slúchadlá resp. reproduktory a funkčnú kameru s
mikrofónom, prípadne písacie potreby.
Škola zabezpečí k súťažiacej/súťažiacemu pedagogický dozor (optimálne je ním iná
osoba, ako tá, ktorá pripravovala súťažiacu/súťažiaceho), ktorý bude prítomný pri
súťažiacej/súťažiacom v čase, ktorý súťažiacej/súťažiacemu stanoví harmonogram prvého
rs. druhého dňa celoštátneho kola a garantuje samostatný výkon súťažiacej/súťažiaceho.
Registrácia súťažiacich sa uskutoční elektronicky prostredníctvom elektronického
formulára IUVENTY na www.olympiady.sk. Po vyplnení formulára bude automaticky
vygenerovaná prihláška na email súťažiacej/súťažiaceho. Vygenerovanú a podpísanú
prihlášku treba poslať (elektronicky - email) na adresu scarlett.hlobenova@iuventa.sk. V
súčasnej situácii stačí podpis súťažiacej/súťažiaceho a zákonného zástupcu.1
Námietky voči priebehu súťaže bude možné uplatniť v priebehu súťaže na sprístupnenej
adrese. Konkrétna postupová porota bude podnet riešiť podľa jeho povahy a časových
možností. Podnet možno tiež podať do 30 minút po ukončení celoštátneho kola na emailovú
adresu predsedníčky CK OĽP (dagmar.horna@gmail.com). Dovoľujeme si vyzvať všetkých
zainteresovaných len k oprávneným námietkam a chápaniu limitov osobitnej formy súťaže.
Sledujte kontinuálne svoje emailové kontá a webové sídla
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/OLP.alej a www.olp.sk
VYDALI
Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Skratky:
CK OĽP : Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv
IUVENTA : IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
KK OĽP : Krajská komisia/krajské komisie Olympiády ľudských práv
MŠVVaŠ SR : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
OĽP : Olympiáda ľudských práv
OLYMP : občianske združenie
SR : Slovenská republika
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Poznámka k spracúvaniu osobných údajov účastníčok a účastníkov krajských kôl
a celoštátneho kola OĽP: v prihláškach do krajských kôl 23. ročníka OĽP každá dotknutá osoba
(rs. jej zákonný zástupca) vyjadrili organizátorom súhlas/nesúhlas so spr acovaním osobných
údajov na presne stanovené účely v súlade s oprávnenými nárokmi organizátorov 23. r. OĽP
a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýcht o údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
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