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Vademecum1 súťažiacej a súťažiaceho
na celoštátnom dištančnom kole
24. ročníka OĽP a 4. ročníka Ceny prof. M. Kusého
7. – 8. apríla 2022







Počas celej súťaže postupujte tak, aby ste najlepšie reprezentovali seba, svoju školu
a OĽP, dodržiavajte usmernenia celoštátneho kola a súťažte v zmysle fair play.
Využite všetky svoje znalosti z prípravy na olympiádu, z odborných zdrojov, zo
školy, zo života.2
K zadaniam a úlohám pristúpte objektívne, analyticky, kriticky, nezaujato a vecne.
Držte sa podstaty. Snažte sa, aby bol Váš odborný názor jasne sformulovaný,
neprotirečivý, obhájiteľný, opretý o odbornú a nie laickú interpretáciu.
V prvej časti súťaže riešte zadanie, ktoré Vám určil žreb; 16 zadaní sa týka rôznych
oblastí ľudských práv. Pri príprave Vás usmernia tri úlohy
V druhej časti súťaže bude finálová 12-tka riešiť finálové zadania (týkajú sa
klasických aj aktuálnych ľudskoprávnych problematík) tak, ako sa zvykli riešiť na
prezenčných celoštátnych kolách (pozri kroniky OĽP, časť celoštátne kolá). Finálová
porota hodnotí schopnosť čo najkomplexnejšie, najmä odborne, argumentačne presne,
presvedčivo a postojovo vyzreto riešiť zadanie.

Ďalšie rady:
Uvažujte o podobných, súvisiacich prípadoch, problémoch, o ktorých viete z literatúry alebo z
médií, zo života, debatovali ste o nich v škole a inde; porovnajte ich a pokúste sa
o zovšeobecnenie // Navrhnite spôsob alebo spôsoby riešenia/riešení a a argumentačne ich
podložte // Uveďte: a) či a ako (by) ste riešili daný problém, prípad, situáciu, keď (by) sa Vás
osobne týkali, b) či a ako (by) ste sa angažovali v prípade niekoho iného // Formulujte Váš
osobný názor a postoj a vysvetlite, ako tú - ktorú vec ľudských práv vnímate, či a aký s ňou
máte „problém“, čo Vás ovplyvňuje, alebo, čo Vám chýba // Uplatnite kreativitu, prípadne
príďte s vlastným prístupom; rozhodujúce je, aby viedol k čo najhodnotnejšiemu
a najpresvedčivejšiemu výkonu v zmysle súťaže ale hlavne, v záujme podstaty ľudských
práv.
♥ Cíťte sa dobre ♥
CELOŠTÁTNA KOMISIA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

1

Vademecum: príručka, sprievodca; z latinského vade mecum – poď so mnou.
Neváhajte siahnuť aj po kronikách jednotlivých ročníkov OĽP a odborných zdrojoch, dostupných online na
www.olp.sk
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