
 

 
          

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV 
XIV. ročník, školský rok 2011/2012 

celoštátne kolo, témy esejí 
 

Pokyny k napísaniu a zaslaniu eseje. 
 
Milí súťažiaci, 

postúpili ste do Celoštátneho finále Olympiády ľudských práv, k čomu Vám blahoželám. Motto 
tohto ročníka je : „ Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity 2012“ 

Vašou povinnosťou teraz je vypracovať esej na jednu tému, ktorú si vyberiete z ponuky. 
Spracovanú esej pošlite päťkrát v papierovej podobe na adresu:   

PhDr. Peter Barát, 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
Búdková 2 
811 04 Bratislava 1 

A elektronicky na e-mailovú adresu: peter.barat@iuventa.sk 

Prosím dodržte nasledovné pokyny:  
1. V záhlaví uveďte Vaše meno,  priezvisko, e-mail, osobný telefonický kontakt, presnú adresu 

bydliska. 
2. Zároveň uveďte  Vašu školu, jej adresu, telefónne číslo a e-mail. 
3. V závere  eseje uveďte  dátum vypracovania a vlastnoručný podpis v papierovej verzii eseje. 
4.  Je nevyhnutné poslať elektronickú verziu vo formáte textového dokumentu (rtf, doc), a zároveň 5 

kusov v tlačenej podobe . 
5. Odporúčame esej písať v rozsahu približne 3 normovaných strán. Esej bude hodnotená porotami 

podľa kritérií, ktoré sú uvedené v Kronike OLP XI. (str. 74), elektronická verzia sa nachádza na 
webovej stránke www.olp.sk, www.olympiady.sk 

Esej je nevyhnutné poslať do 15. februára 2012. Rozhoduje dátum odoslania. Z časových 
dôvodov nie je možne udeliť žiadne výnimky. Zaslanie eseje je podmienkou pre účasť v celoštátnom 
kole OĽP. 

Témy esejí 

Téma 
číslo 

Názov témy Garant 

1 Škola základ života. A čo spoluzodpovednosť pri vzdelávaní? 
Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu 
SR 

2 Starší ľudia okolo mňa- čo mi dávajú a čo môžem ja dať im? 
Úrad podpredsedu 
vlády SR pre ľudské 
práva 

3 Nevadia mi menšiny, vadia mi protimenšinové postoje Friedrich Ebert Stiftung 

4 
Sacharovova cena Európskeho parlamentu  tentoraz v rukách 
aktivistov Arabskej jari 

Európsky parlament 
Informačná kancelária 
na Slovensku 

5 

"We didn´t get anything for free, why should we care 
about the poor?" slovensky preklad: /My sme zadarmo nič 
nedostali, prečo by sme sa mali starať o chudobných?/ 
Esej na túto tému je nevyhnutné písať v anglickom 
jazyku, podlieha osobitnému hodnoteniu OSN vo Viedni 
 

Informačné centrum 
OSN Viedeň 

 

PhDr. Viliam Dolník 
predseda CK OĽP 

  


