CELOŠTÁTNA KOMISIA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV
XII. ročník celoštátnej súťaže stredoškolskej mládeže, Liptovský Mikuláš, 9. – 11. marec 2010

Milý sú ažiaci,
postúpili ste do celoštátneho kola Olympiády ľudských práv, k čomu Vám blahoželám. Motto tohto
ročníka je „Multikultúrna výchova“. Vašou povinnosťou je teraz vypracovať esej na jednu z nižšie
uvedených tém.
Pri písaní eseje dodržujte nasledovné pokyny:
1. V záhlaví eseje uvete Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska, e-mail
a telefonický kontakt.
2. Uve te názov Vašej školy, presnú adresu, telefónne  íslo a e-mail.
3. V závere eseje uvete dátum vypracovania a tla ené verzie esejí podpíšte.
Esej odporúčame písať v rozsahu maximálne 3 normované strany. Esej bude hodnotená porotami podľa
kritérií, ktoré sú uvedené v Kronike OĽP IX. ročník (str. 78, elektronická verzia sa nachádza na webovej
stránke www.olp.sk).
Esej v piatich vytlaených exemplároch pošlite do 15. februára 2010 na adresu:
Mgr. Dana Sládeková
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Oddelenie podpory talentovanej mládeže
Búdková 2
811 04 Bratislava 1
a zároveň elektronicky na e-mailovú adresu: dana.sladekova@iuventa.sk
Upozorňujeme na dodržanie termínu. Z časových dôvodov nie je možne udeliť žiadne výnimky. Zaslanie
eseje je podmienkou pre účasť v celoštátnom kole Olympiády ľudských práv. Viac informácií
o celoštátnom kole OĽP nájdete aj na stránke www.olympiady.sk v časti OĽP.

Témy esejí
Téma
Názov témy
 íslo

Garant

1

JA a TY, spolu MY

Ministerstvo školstva SR

2

Narodil som sa bez identity, ako som k nej dospel?
Nadobudol som ju?

Podpredseda Vlády SR

3

V EÚ je 19 miliónov detí ohrozených chudobou v roku boja
proti chudobe a sociálnemu vylú eniu

Európsky parlament Informačná kancelária na
Slovensku

4

Holokaust – pripomína ,  i zabudnú ?

Slovenské národné stredisko
pre ľudské práva

5

Sta í spolucíti s chudobnými de mi?  o by som urobil ja?

Nadácia Friedricha Eberta

6

Predstav si, že by si sa narodil chudobný.../chudobná/

Fond sociálneho rozvoja
Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR

PhDr. Viliam Dolník
predseda Celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv

