
 

 

INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍČKY A ÚČASTNÍKOV 

CELOŠTÁTNEHO KOLA 25. R. OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV 

18. – 20. 4. 2023, Omšenie  

(ďalej „podujatie“)  

 

ÚČASTNÍCKE STATUSY A REGISTRÁCIA 

Status A: SÚŤAŽIACA/SÚŤAŽIACI 

stupne vašej registrácie: 

→ prostredníctvom EduPage (prebehla vo febr. 2023, vrátane potrebných súhlasov);  

→ prostredníctvom dotazníka FORMS (15. - 19. marca 2023: osobné, ubytovacie, stravovacie 

informácie vr. súhlasov);  

→ registrácia na mieste podujatia v Omšení, 18.4.2023 do 11:00 hod. 

 

Status B: ČLEN/ČLENKA POROTY (pri SŠ učiteľkách a učiteľoch len 

predsedovia/predsedníčky krajských  komisií OĽP)  

→ registrácia prostredníctvom dotazníka FORMS 15. - 19. marca 2023: osobné, ubytovacie, 

stravovacie informácie vr. súhlasov);  

→ registrácia na mieste podujatia v Omšení, 18.4.2023 do 11:00 hod. 

 

Status C: PEDAGOGICKÝ SPRIEVOD (učiteľ-nečlen/učiteľka-nečlenka poroty,  

aktívny/aktívna v OĽP)  

→ prostredníctvom EduPage (prebehla vo febr. 2023 pri prihlasovaní súťažiacej/súťažiaceho; 

→ prostredníctvom dotazníka FORMS (15. - 19. marca 2023: osobné, ubytovacie, stravovacie 

informácie vr. súhlasov);  

→ registrácia na mieste podujatia v Omšení, 18.4.2023 do 11:00 hod. 

 

SLEDUJTE POZVÁNKU-PROGRAM PODUJATIA 

na webových sídlach  

https://www.iuventa.sk/olympiady/olympiada-o-ludskych-pravach/ a  http://www.olp.sk/ 

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A USMERNENIA 

 

1. Ubytovanie a strava: zabezpečuje Ministerstvo spravodlivosti SR.  

2. Poistenie súťažiacich: platí v čase od registrácie až po záver podujatia podľa pozvánky. 

Zároveň súťažiacim odporúčame, aby mali počas konania celoštátneho kola pri sebe kópiu 

preukazu poistenca.  

3. Bezpečnosť súťažiacich: od registrácie na mieste podujatia až po jeho záver (pozri 

pozvánku) zabezpečuje oficiálny dozor a) prostredníctvom NIVAM a b) učiteľský sprievod, 

https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-o-ludskych-pravach/
http://www.olp.sk/


kedy učiteľ/učiteľka preberá zodpovednosť za svoju žiačku/žiaka; pri registrácii podpíšu tri 

strany učiteľka/učiteľ, žiačka/žiak, organizátor v zastúpení oficiálnym dozorom prevzatie 

zodpovednosti za žiačku/žiaka. 

4. Registrované účastníčky a registrovaní účastníci sa zaväzujú zotrvať na celoštátnom 

kole až po jeho záver (podľa oficiálnej pozvánky s programom). V odôvodnených prípadoch 

môže ich predčasný odchod z celoštátneho kola povoliť predsedníčka CK OĽP rs. tajomníčka 

CK OĽP.  

5. Cenné veci účastníčok a účastníkov: organizátori nezodpovedajú za ich prípadnú stratu. 

6. Batožina: všetkým zúčastneným odporúčame vziať si takú batožinu, do ktorej sa zmestia aj 

získané publikácie a ceny. 

7. Prevencia: Odporúčame vziať si so sebou respirátor/rúško pre prípad ochorenia počas 

podujatia (na mieste ich poskytovať nebudeme). 

8. Cestovné – preplatenie cestovných nákladov 

Status A + B: Cestovné oficiálnym súťažiacim žiačkam/žiakom a členkám/členom porôt 

podujatia bude preplatené NIVAM na základe predloženého cestovného príkazu. Stiahnite si 

z priloženého linku: 

https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2022/08/Dohoda-o-poskytnuti-cestovnych-

nahrad-a-vyuctovanie-cestovnych-nahrad.pdf 

 

 

 Status C: Cestovné pre pedagogický sprievod (učiteľky/učiteľov bez členstva v porotách)  

hradí vysielajúca škola/organizácia. Protihodnotou je grátis ubytovanie, strava a bohatý 

program. 

Cestovné bude preplatené len pri plnej účasti na podujatí (okrem odôvodnených 

a odsúhlasených odchodov z vážnych dôvodov). Účastníci a účastníčky cestujú na celoštátne 

kolo a z neho individuálne. Organizátori nepreberajú zodpovednosť za ich bezpečnosť počas 

cesty na celoštátne kolo a z neho. 

 

https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2022/08/Dohoda-o-poskytnuti-cestovnych-nahrad-a-vyuctovanie-cestovnych-nahrad.pdf
https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2022/08/Dohoda-o-poskytnuti-cestovnych-nahrad-a-vyuctovanie-cestovnych-nahrad.pdf

