CELOŠTÁTNA KOMISIA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

Súťažný poriadok
celoštátneho kola XXI. ročníka OĽP, 10. – 12. apríla 2019
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V celoštátnom kole súťaže budú súťažiť víťazi a víťazky 8 krajských kôl, spolu 64
súťažiacich (v ideálnom prípade, bez ad hoc neúčasti).
Elektronické žrebovanie pre 1. a 2. časť súťaže určí zostavy a poradie súťažiacich v 4
postupových porotách po 16 súťažiacich; žreb bude osvedčený 1 učiteľom alebo
učiteľkou a 1 súťažiacim alebo súťažiacou.
V 1. časti súťaže, 10.4.2018, budú súťažiace a súťažiaci riešiť modelové prípady číslo
1 – 16, podľa vyžrebovaného poradia; súťažiace a súťažiaci sa pripravujú 15 minút a
prezentujú sa 15 minút.
V 2. časti súťaže, 11.4.2019, budú súťažiace a súťažiaci obhajovať úvahy, ktoré
napísali ako víťazky a víťazi krajských kôl súťaže a predložili ich do celoštátneho
kola.
Predsedníčka CK OĽP ustanovuje 4 postupové poroty a finálovú porotu.
Každá členka a každý člen postupovej poroty má na hodnotenie súťažiacej alebo
súťažiaceho 25 bodov v 1. časti súťaže a 25 bodov v 2. časti súťaže.
Súčet bodov po 1. a 2. časti súťaže určí poradie súťažiacich v každej zo 4
postupových porôt.
Traja súťažiaci alebo tri súťažiace z každej zo 4 postupových porôt s najvyšším
počtom bodov postupujú do 3. časti súťaže, ktorou je finále; mená postupujúcich
oznámi predsedníčka CK OĽP počas plenárneho večera 11.4.2019.
Poradie ostatných súťažiacich, ktoré dosiahli v jednotlivých postupových porotách ale
mimo účasti vo finále, bude zverejnené 11.4.2019.
Poradie 12 finálových súťažiacich bude určené elektronickým žrebovaním; žreb bude
osvedčený 1 učiteľom alebo učiteľkou a 1 súťažiacim alebo súťažiacou.
V 3. časti súťaže, vo finále, 12.4.2019, riešia súťažiaci a súťažiace zadania venované
aktuálnym ľudskoprávnym témam.
Súťažiace a súťažiaci si vo finále vyžrebujú jednu z 12 obálok so zadaním, na prípravu
budú mať 10 minút v súťažnej miestnosti a zadanie riešia počas cca 10 minút. Časové
dotácie reguluje predseda alebo predsedníčka finálovej poroty;
Každá členka a každý člen finálovej poroty má na hodnotenie súťažiacej alebo
súťažiaceho 25 bodov.
Finálová porota hodnotí pohotovosť a zároveň schopnosť čo najkomplexnejšie
zvládnuť zadanie, argumentačnú presnosť a presvedčivosť, postojovú vyzretosť a
celkovú úroveň prezentácie.
Finálová porota stanoví poradie na 1. – 12.mieste; iné poradia sa po finále
nestanovujú.
Námietky na priebeh súťaže možno adresovať predsedníčke CK OĽP na mieste
konania súťaže do 30 minút po vyhlásení výsledkov celoštátneho kola. Predsedníčka
CK OĽP na mieste rozhodne o spôsobe vybavenia námietky.

