USMERNENIA
PRE ÚČASTNÍČKY A ÚČASTNÍKOV,
školy, súťažiacich, pedagogický dozor
(ďalej „Usmernenia“)
celoštátneho kola 24. ročníka Olympiády ľudských práv
a 4. ročníka Ceny prof. Miroslava Kusého
realizovaných dištančnou formou
7. – 8. apríla 2022
Olympiáda ľudských práv (OĽP) 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
2021/2022 MŠVVaŠ SR odporúča zapájať sa do OĽP (pozri časť Hodnotová výchova a ľudské práva;
Priority/odporúčania, písm. d., s. 40. OĽP sa koná v súlade s Organizačným poriadkom OĽP a smernicou
MŠVVaŠ SR č. 23/2017 o súťažiach.

ÚVODOM
Milé plénum Olympiády ľudských práv!
Už tretím rokom čelíme komplikáciám. Napriek tomu sme dištančne zvládli školské kolá (v r.
2021) a krajské kolá (vo februári 2022) aktuálneho 24. ročníka OĽP.
S uvoľňovaním pandemických opatrení sme sa tešili na klasické prezenčné celoštátne kolo,
ľudské, živé spoločenské stretnutie určené všetkým zainteresovaným. Ministerstvo
spravodlivosti SR bolo pripravené poskytnúť nám zásadnú podporu vo svojich zariadeniach
v Omšení. Ako vieme, slúžia ako útočisko pre ľudí na úteku z Ukrajiny, a je to tak správne.
Napriek tomu, alebo lepšie, práve preto, nemôže stíchnuť hlas ľudských práv.
Veríme, že nás tieto skutočnosti a krédo ešte viac spájajú a že nás ani Vás nič neodradí
napriek tomu, že sa uvidíme iba online.
OĽP má aj v 24. celoštátnom ročníku silné záštity. Zaväzuje nás to a vedie k potvrdeniu
kvality, vytrvalosti a zodpovednosti. A ako vždy, k vzájomne obohacujúcej, kultivovanej
výmene poznatkov, postojov, zmysluplnej práci a spolupráci.
Z dôvodu dlhodobých ťažkostí, ktoré sprevádzali výučbu a všetky školské a projektové
aktivity, sme ústretovo upravili 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.

MATERIÁL „USMERNENIA“


nahrádza a modifikuje Propozície 24. r. OĽP a 4. r. Ceny prof. Miroslava Kusého
v časti celoštátne kolo/dištančná verzia;
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slúži ako Súťažný poriadok celoštátneho kola 24. r. OĽP a 4. r. Ceny prof. M.
Kusého;



dopĺňa Pozvánku s programom celoštátneho kola, vystavenú na weboch
https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-o-ludskychpravach/https://www.iuventa.sk/olympiady/ziak/olympiada-o-ludskychpravach/www.olp.sk;
poskytuje školám, súťažiacim, učiteľkám, učiteľom aj rodičom potrebné informácie;
je doplnený dokumentom Vademecum, ktorý odráža étos OĽP a je sumárom rád pre
čo najlepší súťažný výkon.




Prosíme všetky zainteresované osoby a inštitúcie o vysokú mieru pochopenia neľahkej
situácie organizačného jadra OĽP. Vyzývame Vás 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 Trnavského kraja – z objektívnych dôvodov postupuje 7
súťažiacich), 63 súťažiacich z celej SR. Do celoštátneho kola vstúpia súťažiace a súťažiaci,
ktorí predložili písomnú prácu, úvahu. Obhajoba úvah sa konať nebude, výsledok
hodnotenia úvah, ktoré predložili garanti/hodnotitelia ako aj ocenenia za úvahy zverejníme.
Pre 1. deň/1. časť celoštátneho kola ustanoví predsedníčka CK OĽP 4 postupové poroty
z predsedníčok/predsedov Krajských komisií OĽP a odborných osobností z radov partnerov.
Každá zo 4 porôt (Zoom konferencií) bude mať predsedníčku alebo predsedu a organizačnotechnickú podporu. Celoštátne kolo bude prebiehať podľa programu a súťažného
harmonogramu. Harmonogram 1. dňa/1. časti celoštátneho kola dostanú súťažiace a súťažiaci
na emailové adresy, ktoré uviedli pri registrácii a zároveň bude vystavený na weboch
https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-o-ludskych-pravach/
https://www.iuventa.sk/olympiady/ziak/olympiada-o-ludskych-pravach/
www.olp.sk;
Harmonogram 2. dňa/2. časti celoštátneho kola (finále) bude sprístupnený po 1. časti/1. dni
podujatia.
Pred celoštátnym kolom budú súťažiace a súťažiaci elektronicky rozžrebovaní do 4
postupových porôt (Zoom konferencií), ktoré budú po plenárnom otvorení celoštátneho kola,
v 1. deň / 1. časti celoštátneho kola, dňa 7.4.2022 pracovať paralelne. Rozžrebovanie
stanoví aj časový harmonogram/poradie súťažiacich (čas prípravy + čas riešenia) a tým aj
číslo jedného zo 16 zadaní. Zadanie s úlohami dostane súťažiaca/súťažiaci bezprostredne
pred časom svojej prípravy na svoju emailovú adresu, prípadne, bude zdieľané na obrazovke.
Na prípravu bude mať súťažiaca/súťažiaci 15 minút, na riešenie zadania a prípadné
zodpovedanie otázok poroty 15 minút (súťažiacej/súťažiacemu odporúčame voliť pre vlastný
vstup maximálne 10 minút, čím ostane pre otázky poroty cca 5 minút). Individuálny bodový
zisk môže byť maximálne 50 bodov. Každá zo 4 postupových porôt určí poradie a víťaznú
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trojicu súťažiacich s najvyšším počtom získaných bodov. Priebežná výsledková listina bude
vystavená na weboch.
Stanovených 12 finalistiek a finalistov budeme informovať o postupe do finále
prostredníctvom webov aj osobných emailov, pričom súťažné poradie bude stanovené
elektronickým žrebom. Do finále sa body z 1. dňa/1. časti celoštátneho kola neprenášajú.
Druhý deň / 2. časť celoštátneho kola – finále, dňa 8.4.2022. Každá finalistka/každý
finalista bude riešiť jedno z 12 finálových zadaní. Zadanie dostane k dispozícii pred
prípravou. Na prípravu bude mať 15 minút, na prezentáciu a prípadné zodpovedanie otázok
poroty 15 minút (odporúčame pre Váš vstup cca 10 minút a priestor pre porotu cca 5 minút).
Individuálny bodový zisk môže byť maximálne 100 bodov. Finálová porota stanoví poradie
finálovej 12-tky. Výsledky 24. r. OĽP a 4. r. Ceny prof. M. Kusého budú vyhlásené
prostredníctvom plenárnej Zoom-konferencie. Finálna výsledková listina bude zverejnená
obvyklým spôsobom, na weboch.
Ocenenia súťažiacich. Všetkým prináleží diplom. Víťazi a víťazky získajú ceny podľa
možností organizátorov a partnerov. Podrobnosti budú ohlásené priebežne rs. pri otvorení
celoštátneho kola a vyhlásení výsledkov. 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 dostanú súťažiace a súťažiaci v predstihu na svoje emailové adresy, ktoré
uviedli pri registrácii.
Súťažiace, súťažiaci, pedagogický dozor budú mať počas celoštátneho kola pri sebe mobilné
telefóny (pre prípad riešenia ad hoc komplikácií, ktoré budú môcť tlmočiť tajomníčke CK
OĽP pani Scarlett Kubovej: +421 907 716 467).
Škola zabezpečí v predstihu pre súťažiaceho/súťažiacu technické zariadenie
a pedagogický dozor, konkrétne:
--elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet,
--funkčné slúchadlá resp. reproduktory,
--funkčnú kameru s mikrofónom,
--inštaláciu aplikácie Zoom do zariadenia,
--prípadne písacie potreby,
--pedagogický dozor (optimálne je ním iná osoba, ako tá, ktorá pripravovala
súťažiacu/súťažiaceho), bude prítomný po celý čas, ktorý súťažiacej/súťažiacemu stanoví
harmonogram prvého rs. druhého dňa celoštátneho kola a garantuje samostatný výkon
súťažiacej/súťažiaceho; porota bude vykonávať online kontrolu prítomnosti pedagogického
dozoru a regulérnosti súťaže.
Námietky počas 1. a 2. dňa celoštátneho kola bude možné uplatniť v priebehu súťaže na
osobitný emailový účet: namietky@olp.sk (osoba predsedajúca konkrétnej porote bude
podnet riešiť podľa jeho povahy a časových možností). Námietky možno uplatniť aj do 30
minút po ukončení celoštátneho kola na emailovú adresu predsedníčky CK OĽP
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(dagmar.horna@gmail.com). Prosíme všetkých zainteresovaných, aby uplatňovali len
oprávnené námietky s porozumením pre limity dištančnej formy súťaže.
Sledujte kontinuálne svoje emailové kontá a webové sídla
https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-o-ludskych-pravach/
https://www.iuventa.sk/olympiady/ziak/olympiada-o-ludskych-pravach/
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
MŠVVaŠ SR : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
OĽP : Olympiáda ľudských práv
OLYMP : občianske združenie
SR : Slovenská republika
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