
 

         CELOŠTÁTNA KOMISIA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV 
XIII. ročník celoštátnej súťaže stredoškolskej mládeže, Liptovský Mikuláš 23. – 25. marec 2011 

 

Milý súťažiaci, 

postúpili ste do Celoštátneho finále Olympiády ľudských práv, k čomu Vám blahoželám. 
Vašou povinnosťou teraz je vypracovať esej na jednu tému, ktorú si vyberiete z ponuky. Spracovanú 
esej pošlite päťkrát v papierovej podobe na adresu:  IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
        Anna Musalová 

Búdková 2 
811 04 Bratislava 

a elektronicky na e-mailovú adresu: anna.musalova@iuventa.sk 
Prosím dodržte nasledovné pokyny:  

1. V záhlaví uveďte Vaše meno,  priezvisko, e-mail, osobný telefonický kontakt, presnú adresu 
bydliska. 

2. Zároveň Vašu školu, jej adresu, telefónne číslo a e-mail. 
3. V závere práce dátum vypracovania a vlastnoručný podpis v papierovej verzii eseje. 

 Je nevyhnutné poslať elektronickú verziu vo formáte textového dokumentu (rtf, doc), 
a zároveň 5 kusov v tlačenej podobe. 

Odporúčame esej písať v rozsahu približne 3 normovaných strán. Esej bude hodnotená porotami 
podľa kritérií, ktoré sú uvedené v Kronike OLP IX. (str. 78, elektronická verzia sa nachádza na webovej 

stránke www.olp.sk, www.olympiady.sk). Ďalej aj v Kronike X. str. 70 a Kronike XI. str. 74. 
Esej je nevyhnutné poslať do 18. februára 2011. 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 
Obdivujem dobrovoľníctvo ... 
(Európsky rok dobrovoľníctva podporujúci aktívne 
občianstvo) 

Úrad podpredsedu vlády SR pre 
ľudské práva 

2 
Spoločnosť je tým slobodnejšia, čím vzdelanejší sú 
jej členovia 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR 

3 Nenávisť na internete – ako jej čeliť? Friedrich Ebert Stiftung 

4 
Európsky parlament a boj proti obchodovaniu s 
ľuďmi  

Európsky parlament 
Informačná kancelária na Slovensku 

5 Mojím najľudskejším právom je ... 
Slovenské národné stredisko pre 
ľudské práva 

6 

Gender quotas: Effective tool for empowering 
women or unfair? (esej na túto tému je nevyhnutné 

písať v anglickom jazyku, podlieha osobitnému 
hodnoteniu OSN vo Viedni) 

Informačné centrum OSN Viedeň 

 
      PhDr. Viliam Dolník 
      Predseda Celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv 
 

 
 
 
 
 

 
 

Slovenské národné  
stredisko pre ľudské 

práva 

Hnutie HUMAN 

 

http://www.olp.sk/

