Metodicko – organizačné pokyny
XII. ročníka Olympiády ľudských práv
stredoškolskej mládeže
Olympiáda ľudských práv (OĽP) je dobrovoľnou, záujmovou činnosťou študentov stredných
škôl v Slovenskej republike. Na základe Pedagogicko-organizačných pokynov je súčasťou
výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Motivuje k cieľavedomému pôsobeniu,
založenému na systematickej práci s talentovanými študentmi. OĽP sa realizuje každoročne
a možno ju organizovať na všetkých typoch stredných škôl v SR. Vyhlasovateľom súťaže je
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, odborným garantom je Celoštátna komisia OĽP a
organizuje sa ako trojkolová súťaž.
Súťaž je trojkolová a uskutoční sa v nasledovných termínoch:
1. kolo - školské - do 15. decembra 2009
2. kolo - krajské - v týždni od 8. do 12. februára 2010
3. kolo - celoštátne - 9. - 11. marca 2010 v Liptovskom Mikuláši.
Školské kolá
Zúčastňujú sa ich všetci študenti, ktorí prejavia záujem. Súťaž na úrovni školy organizuje
príslušná predmetová komisia spoločenských vied. Na jej návrh riaditeľ školy poverí jedného
učiteľa riadením a koordinovaním súťaže. Spôsob prípravy a výberu súťažiacich študentov
závisí od kritérií, ktoré si stanoví škola.
Odporúčame formu súťaže, testu, vzájomnú diskusiu s demokratickou voľbou postupujúceho,
alebo výberom učiteľa. Do krajského kola postupuje víťaz. Škola môže určiť taktiež
súťažiaceho z druhého miesta, o ktorého účasti rozhodne predseda krajskej komisie podľa
počtu prihlásených súťažiacich a kapacity súťaže.
Školské kolá prebehnú do 15. decembra 2009. Tento termín je konečný a záväzný. Škola je
povinná zaslať na adresu predsedu krajskej komisie prihlášku do krajského kola, ktorú nájdete
na www.olympiady.sk v časti OĽP alebo na www.olp.sk do 18. decembra 2009. Po tomto
termíne nemusia byť prihlášky akceptované.

Krajské kolá - všeobecné informácie
Zúčastňujú sa ich žiaci, víťazi školských kôl, prípadne náhradníci, podľa rozhodnutia
predsedu krajskej komisie. Krajské kolá organizačne zabezpečujú školy alebo školské
zariadenia, ktoré poverí príslušný Krajský školský úrad. Súťaž hodnotí krajská porota, ktorá je
trojčlenná a menuje ju predseda Krajskej komisie OĽP.
Krajské kolá sa uskutočnia v termíne 8. – 12. februára 2010 podľa rozhodnutia
predsedu Krajskej komisie OĽP. Obsahom súťaže budú vedomostné testy a vedomostná
súťaž z pripravených téz o ľudských právach, ktoré budú zaslané prostredníctvom IUVENTY
Krajským školským úradom a predsedom krajských komisií OĽP.

Z krajského kola postupuje do celoštátneho kola (finále) prvých 8 súťažiacich. V prípade
rovnosti bodov musí o postupujúcich rozhodnúť krajská porota, na základe ňou stanovených
pomocných kritérií pre postupujúcich.
Podmienkou účasti v celoštátnom kole (finále) je vypracovanie eseje na jednu z tém, ktoré
stanoví Celoštátna komisia OĽP a ktoré budú zverejnené na stránke www.olympiady.sk
v časti OĽP a na www.olp.sk. Eseje v rozsahu maximálne 4 strán sú súťažiaci povinní zaslať
do 15. februára 2010 v elektronickej podobe na dana.sladekova@iuventa.sk a v papierovej
podobe v piatich exemplároch na adresu: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Mgr. Dana
Sládeková, Búdková 2, 811 04 Bratislava 1. Eseje musia obsahovať v záhlaví údaje o autorovi
a v závere vlastnoručný podpis.
Predseda krajskej komisie je taktiež povinný do 7 dní od skončenia krajského kola
vypracovať písomnú hodnotiacu správu o priebehu súťaže s príslušnými štatistickými údajmi
a odoslať ju predsedovi CK OĽP, IUVENTE a KŠÚ resp. povereným CVČ.
Cestovné náklady hradí Krajský školský úrad, prípadne centrá voľného času z účelových
prostriedkov MŠ SR.
Krajské komisie a Krajské školské úrady dostanú od Celoštátnej komisie OĽP didaktické
testy. Tézy k vedomostnej súťaži sú tradične umiestnené na stránkach www.olympiady.sk
a www.olp.sk

Celoštátne kolo
Celoštátneho kola (finále) sa zúčastňujú úspešní súťažiaci z krajských kôl. V XII. ročníku
bude osem súťažiacich za každý kraj, 64 za celé Slovensko. Celoštátne kolo (finále) sa
uskutoční v termíne 9. – 11. marca 2010 v Liptovskom Mikuláši. Počas celoštátneho kola
súťažiaci riešia prípadové štúdie a obhajujú eseje na vopred zadané témy pred odbornými
porotami. Hodnotenie týchto dvoch častí je v percentuálnom pomere 50:50. Poroty sú
najmenej trojčlenné a v každej môže súťažiť maximálne 16 súťažiacich. Z každej poroty
postúpia súťažiaci z 1. – 3. miesta (maximálne 12 súťažiacich) do finále pred hlavnú porotu,
kde riešia aktuálne problémy doby, ktoré si vyžrebujú. Hlavná porota zložená z odborníkov v
oblasti ľudských práv, práva a z významných hostí zo Slovenska i zo zahraničia, stanoví
poradie súťažiacich na 1. – 12. mieste. Ostatní účastníci budú uvedení v abecednom poradí.
Z nich podľa poradia a možností organizátorov sa zúčastnia krátkeho študijného pobytu
v zahraničí (SRN, Bulharsko). Ich počet bude stanovený v priebehu celoštátneho kola.
Zabezpečenie pedagogického sprievodu je v zmysle smernice nevyhnutné. Nakoľko hradíme
všetky náklady (cestovné, ubytovanie, stravovanie a poistné), odporúčame s každým
súťažiacim vyslať pedagogický sprievod. Víťazi získajú hodnotné vecné ceny a krátky
študijný pobyt v zahraničí.
Námietky na priebeh súťaže možno adresovať predsedovi CK OĽP bezprostredne po
vyhlásení výsledkov.
PhDr. Viliam Dolník
predseda Celoštátnej komisie OĽP

