
 

   CELOŠTÁTNA KOMISIA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV 
XVII. ročník celoštátnej súťaže stredoškolskej mládeže, celoštátne kolo 25. – 27. marca 2015 

 

 

Pokyny k napísaniu a zaslaniu eseje 

 
Milá súťažiaca, milý súťažiaci,  

postúpili ste do celoštátneho kola Olympiády ľudských práv, k čomu Vám blahoželám.  

 

V XVII. ročníku súťaže je nosnou téma: Právo na vzdelanie a jeho kľúčové aspekty. 

 

Vašou povinnosťou je teraz vypracovať esej na jednu z tém uvedených v tabuľke. 

 

Téma  

číslo 

Názov témy Garant témy 

1. Slobodné a  zodpovedné konanie  v živote. Ako 

využívam  vzdelávanie v škole a mimo nej na 

získanie tejto  kompetencie.  

 

Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu 

SR/IUVENTA – Slovenský 

inštitút mládeže 

2. „Extrémisti sa kníh boja, sila vzdelania ich desí. 

Kniha a pero – to sú naše najsilnejšie zbrane“. 
Načrtnite, čím Vás a Vašu generáciu môže 

inšpirovať príbeh pakistanského dievčaťa Malály 

Júsufsajovej, laureátky ceny Andreja Sacharova za 

slobodu myslenia, ktorú udeľuje Európsky parlament 

a nositeľky Nobelovej ceny mieru.   

Európsky parlament 

Informačná kancelária na 

Slovensku 

3. Dá sa naučiť tolerancii k menšinám? 

 

Amnesty International 

Slovensko 

4. Ending poverty with the help of education. 

(Ukončenie chudoby pomocou vzdelania) 

(esej je nevyhnutné písať v anglickom jazyku) 

Informačná služba OSN 

Viedeň 

 

Esej odošlite do 13. februára 2015:  

len v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: ruzena.krnacova@iuventa.sk 

 

Kontakt:  

Mgr. Ružena Krnáčová   

tajomníčka CK OĽP  

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  

Búdková 2, SK-811 04 Bratislava   

tel: +421 2 592 96 115  

m.t.: +421 917 71 88 05  

e-mail: ruzena.krnacova@iuventa.sk   

 

 

mailto:ruzena.krnacova@iuventa.sk
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP/Adresare-10/ruzena.krnacova@iuventa.sk


Dodržte prosím nasledovné pokyny:  

 

1. V záhlaví eseje uveďte Vaše meno, priezvisko, e-mail, osobný telefonický kontakt, 

adresu bydliska.  

2. V záhlaví tiež uveďte Vašu školu, jej presnú adresu, telefónne číslo a e-mail.  

3. V závere eseje uveďte dátum jej vypracovania a vlastnoručný podpis.  

4. Elektronickú verziu pošlite vo formáte Word.  

5. Rozsah eseje 3 normované strany.  

 

Eseje budú hodnotené: 

a) 4 vyhlasovateľmi/garantmi tém, pred celoštátnym kolom, podľa ich vlastných kritérií, na 

základe ktorých ocenia vybrané eseje; 

b) 4 porotami na celoštátnom kole podľa kritérií, ktoré sú uvedené v Kronike OĽP XI. (str. 

74), dostupnej na: www.olp.sk a  http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-

sutaze/OLP/Publikacie.alej;   

 

Esej je nevyhnutné poslať najneskôr do 13. februára 2015.  

Z časových dôvodov nie je možne udeliť žiadne výnimky.  

 

Zaslanie eseje je podmienkou pre účasť v celoštátnom kole OĽP.  

 

 

 

Želám Vám veľa radosti z písania. 

 

 

 

PhDr. Dagmar Horná, PhD 

predsedníčka CK OĽP 

 

 

 

http://www.olp.sk/
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP/Publikacie.alej
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP/Publikacie.alej

