
 

   CELOŠTÁTNA KOMISIA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV 
XIX. ročník celoštátnej súťaže stredoškolskej mládeže, celoštátne kolo 5. – 7. apríla 2017 

 

Pokyny k napísaniu a zaslaniu úvahy
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Milá súťažiaca, milý súťažiaci, 

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

 

Nosná téma XIX. ročníka OĽP:  

Sloboda myslenia, svedomia, prejavu a vyznania v kontexte demokratického občianstva. 

 

Vašou úlohou je vypracovať úvahu na jednu z tém uvedených v tabuľke. 

 

Pri písaní úvahy sa riaďte záväznými pokynmi  

uvedenými v Propozíciách XIX. r. OĽP, časť 2.1. – 2.10. a v ich prílohách 

 

Ćíslo 

témy 

Názov témy (jazyk témy) Garant témy 

1. Rešpektovanie rozmanitosti kultúr, tradícií národov 

a národnej identity v kontexte slobody myslenia, 

svedomia a vyznania. (SJ) 

Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR & Výbor 

pre výskum, vzdelávanie a 

výchovu v oblasti ľudských práv 

a rozvojového vzdelávania 

2. 

 

In September 2016, the United Nations and its 193 

Member States launched a campaign called 

"Together" to promote respect, safety and dignity for 

everyone forced to flee their homes in search of a 

better life. How would you turn this campaign in 

support of refugees and migrants into reality? (AJ) 

(V septembri 2016 OSN a jej 193 členských štátov 

spustilo kampaň s názvom "SPOLOČNE" na podporu 

rešpektu, bezpečia a dôstojnosti pre všetkých ľudí, 

ktorí boli pri hľadaní lepšieho života nútení opustiť 

svoje domovy. Ako by ste využili túto kampaň na 

podporu utečencov, utečeniek a migrujúcich ľudí v 

reálnom živote?) 

Informačná služba OSN Viedeň 

(UNIS Vienna) 

3. Diversity: Europe's strength or weakness? (AJ) 

(Diverzita: Silná alebo slabá stránka Európy?) 

 

UNESCO Chair for Human 

Rights Education & Allianz 

Kulturstiftung: Project 

"Education for a Europe of 

Rights") 
4. #internet#slobodaprejavu#zodpovednosť (SJ) 
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 Písomné práce sa od XVIII. r. OĽP nazývajú ÚVAHY, nie eseje. 



Novinka 1. : Inšpirácie a usmernenia k témam sú v prílohách, ktoré sú označené podľa 

čísiel tém! 

 

 

Úvahu odošlite do 17. februára 2017:  

elektronickú verziu + 1ks vytlačenej, zopnutej a podpísanej verzie 

na e-mailovú a poštovú adresu predsedníčky/predsedu krajskej komisie OĽP vo vašom kraji;  

adresy sú v prílohe č. 2 Propozícií XIX. ročníka OĽP. 

Pozri: http://www.olp.sk/ alebo  

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP/19-rocnik-OLP-2016-

2017/krajske-kolo.alej  

 

 

Zaslanie eseje je podmienkou účasti v celoštátnom kole OĽP. 

 

 

Novinka 2. ! 

Len čo ste sa rozhodli, ktorú tému úvahy chcete spracovať, čo najskôr zaznamenajte túto 

informáciu do online formulára dostupného na www.bit.ly/olpformular.  

Dáta z formulára sú dostupné všetkým Vám, autorkám a autorom úvah na 

www.bit.ly/olpuvahy, vďaka čomu môžete priebežne sledovať voľbu ostatných súťažiacich.  

Vyvážený záujem o jednotlivé témy úvah je výhodou pre všetkých. Zabezpečí plodnejšie 

diskusie na celoštátnom kole a ktokoľvek z Vás má tak väčšiu šancu získať ocenenie od 

jedného z garantov tém.  

Odporúčame Vám preto, aby ste zohľadnili obsadenosť tém podľa príslušného formulára.  

 

 

Úvahy budú hodnotiť: 

 

a) 4 garanti tém; každý jednu zo 4 tém; pred celoštátnym kolom; podľa vlastných kritérií; 

 

b) 4 postupové poroty na celoštátnom kole OĽP podľa štandardizovaných kritérií pre písanie 

úvah, platných na stredných školách v SR; 

 

c) hlavný mediálny partner XIX. ročníka OĽP – denník Pravda; pred celoštátnym kolom; 

podľa vlastných kritérií a vlastného výberu jednej alebo viacerých tém úvah. 

 

d) Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA) – t.b.c. 

 

 

 

Želám Vám veľa radosti z písania. 

 

 

 

PhDr. Dagmar Horná, PhD. 

predsedníčka CK OĽP 

dagmar.horna@gmail.com 

http://www.olp.sk/ 
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