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Usmernenie k celoštátnemu kolu Oylmpiády ľudských práv 

23. ročník, školský rok 2020/2021 
 
Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv (ďalej “CK OĽP”) a IUVENTA ─ Slovenský inštitút 
mládeže reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k 
celoštátnemu kolu Olympiády ľudských práv určeného pre školy, okresné úrady v sídle kraja a 
poverené centrá voľného času. Pri vypracovaní pokynov sme brali do úvahy zložité podmienky 
realizácie súťaží v tomto období, a preto prichádzame s viacerými možnosťami uskutočnenia 
kola. Naše riešenia majú za cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže v pôvodných termínoch v 
zmysle platného Termínovníka kôl POPS napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii v SR a 
vychádzajú z Propozícií OĽP a Organizačného poriadku OĽP, ktorý je v súlade so smernicou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach. 

 
1. CELOŠTÁTNE KOLO: 14. – 16. apríl 2021 (streda – piatok)  

PREZENČNÁ (klasická) VERZIA  
 
1.1 Celoštátneho kola sa zúčastňuje 8 súťažiacich za každý kraj, 64 súťažiacich z celej SR.  
 
1.2 Miesto celoštátneho kola: Omšenie. Informácie k prihlasovaniu budú spresnené. Súťažný  
poriadok celoštátneho kola a Vademecum súťažiacej a súťažiaceho budú zverejnené na  
webových sídlach http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej  
a www.olp.sk.  
 
1.3 Trojdňové celoštátne kolo má tri časti. Prvé dve časti sa uskutočňujú v prvé dva dni pred  
postupovými porotami, ktoré ustanovuje predsedníčka CK OĽP z predsedníčok/predsedov  
KK OĽP a odborných osobností z radov partnerov. Postupové poroty sú najmenej trojčlenné  
a pred každou z nich súťaží spravidla 16 súťažiacich. Obsahom prvej časti je riešenie  
modelových prípadov/situácií. Obsahom druhej časti je obhajoba písomných prác/úvah.  
Hodnotenie výkonov súťažiacich v prvých dvoch častiach sa uskutočňuje v pomere 1 : 1.  
 
1.4 Z každej postupovej poroty postupujú súťažiace a súťažiaci z 1. – 3. miesta, spolu  
maximálne 12 súťažiacich, do tretej časti súťaže, ktorou je finále.  
 
1.5 V tretí deň podujatia sa koná finále. Rozhoduje finálová porota, ktorú ustanovuje  
predsedníčka CK OĽP z domácich, prípadne zahraničných odborníčok a odborníkov v oblasti  
demokracie a ľudských práv. Pred finálovou porotou a celým plénom (žiackym, učiteľským,  
partnerským, hosťovským) si súťažiace a súťažiaci žrebujú finálové zadania, ktorých  
obsahom sú aktuálne ľudskoprávne problematiky a kľúčové témy. Finálová porota stanoví  
poradie súťažiacich na 1. – 12. mieste.  
 
1.6 Vyhodnocuje a zverejňuje sa len bodový zisk súťažiacich na 1. – 12. mieste; záznam  
o účasti ostatných súťažiacich sa zhotovuje v abecednom poradí, bez uvedenia bodového  
zisku a umiestnenia. Všetci súťažiaci a všetky súťažiace dostanú diplom. Víťazi a víťazky   
získajú ceny podľa možností organizátorov a partnerov. Podrobnosti budú ohlásené  
priebežne resp. pri otvorení celoštátneho kola alebo vyhlasovaní výsledkov.  
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1.7 Námietky na priebeh súťaže možno adresovať predsedníčke CK OĽP na mieste konania  
súťaže priebežne, najneskôr však do 30 minút po vyhlásení výsledkov celoštátneho kola.  
Predsedníčka CK OĽP na mieste rozhodne o spôsobe vybavenia námietky.  
 
1.8 Všetky účastníčky a všetci účastníci celoštátneho kola budú môcť v jeho priebehu vyplniť  
dotazník spätnej väzby. Spracované dotazníky poskytnú kvantitatívne aj kvalitatívne dáta z  
celoštátneho kola a celého ročníka OĽP a pomôžu CK OĽP a) reagovať na podnety, b)  
komunikovať s partnermi a získavať ich podporu, c) skvalitňovať súťaž a sprievodné aktivity.  
 
1.9 Predsedníčka CK OĽP pripraví Kroniku XXIII. ročníka OĽP, ktorá bude zverejnená na  
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej  
a www.olp.sk. V závislosti na možnostiach bude vydaná aj v tlačenej podobe.  
 
1.10 Účasť učiteliek a učiteľov na celoštátnom kole je tradične žiaduca s ohľadom na jeho  
špecifikum ako 3-dňovej súťaže a zároveň konferencie s odbornými vzdelávacími  
podujatiami a lektorskými vstupmi renomovaných osobností. Očakáva sa účasť motivovaných 
a aktívnych učiteliek a učiteľov, ktorí majú vážny záujem o zapojenie sa do všetkých častí 
celoštátneho kola. CK OĽP neakceptuje účasť len vo forme pedagogického sprievodu.  
 
1.11 Náklady súťažiacim a porotám: ubytovanie a strava budú hradené z prostriedkov MS SR,  
cestovné a poistné budú hradené z prostriedkov MŠVVaŠ SR prostredníctvom IUVENTY.  
Náklady učiteľkám a učiteľom, nečlenkám a nečlenom porôt: ubytovanie a strava budú  
hradené z prostriedkov MS SR, cestovné uhradia vysielajúce školy.  
Nárok na úhradu všetkých nákladov vzniká len pri plnej a aktívnej účasti na podujatí. Bližšie  
usmernenie bude zverejnené v pokynoch a informáciách k celoštátnemu kolu.  
 

2. CELOŠTÁTNE KOLO: 14. – 15. apríl 2021 (streda – štvrtok)  
DIŠTANČNÁ VERZIA  
 
2.1 Celoštátneho kola sa zúčastňuje 8 súťažiacich za každý kraj, 64 súťažiacich z celej SR. Do 
celoštátneho kola vstúpi každá súťažiaca a každý súťažiaci s rovnakým základným bodovým 
ziskom za napísanie a predloženie úvahy a prípadne bonusovým ziskom za úvahu, pokiaľ bola 
garantom témy úvaha vyhodnotená ako jedna z najlepších (spravidla 1. až tretie miesto). 
Obhajoba úvah sa konať nebude.  
 
2.2. Pre 2-dňové celoštátne online kolo ustanoví predsedníčka CK OĽP 4 finálové poroty z 
predsedníčok/predsedov KK OĽP a odborných osobností z radov partnerov. Každá z porôt 
bude mať predsedníčku alebo predsedu. Každý deň sa súťaž bude konať v čase od 9.00 do 
13.00 hod. vrátane prestávky/prestávok, prihlasovanie sa bude konať od 8:30 hod.  
 
2.3 Súťažiacim v každej finálovej porote bude abecedne vopred priradené súťažné poradie a 
tým aj číslo jedného zo 16 finálových zadaní. V každej finálovej porote bude súťažiť 16 
súťažiacich, 8 prvý deň a 8 druhý deň. Obsadenie finálových porôt, časový plán, Súťažný 
poriadok celoštátneho kola a Vademecum súťažiacej a súťažiaceho budú v predstihu 
zverejnené na webových sídlach http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-
asutaze/OLP.alej a www.olp.sk.  
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2.4. Škola zabezpečí pre súťažiaceho/súťažiacu zariadenie (počítač) s kamerou a prístupom 
na internet (optimálne pripraví zariadenie deň vopred) v školskej miestnosti vyčlenenej len na 
tento účel počas 2 dní celoštátneho kola.  
 
2.5 Škola zabezpečí k súťažiacej/súťažiacemu pedagogický dozor (optimálne je ním iná osoba, 
ako tá, ktorá pripravovala súťažiacu/súťažiaceho), ktorý bude prítomný pri 
súťažiacej/súťažiacom počas celoštátneho kola a garantuje samostatný výkon 
súťažiacej/súťažiaceho bez akýchkoľvek pomôcok vrátane mobilu; prípustné sú len čisté hárky 
papiera a pero pre spísanie poznámok.  
 
2.6 Súťažiaca/súťažiaci bude sledovať pokyny predsedu/predsedníčky poroty. Po pridelení 
finálového zadania bude mať 15 minút na prípravu, následne 15 minút na prezentáciu.  
 
2.7 Každá zo 4 finálových porôt určí víťaznú trojicu súťažiacich s najvyšším počtom získaných 
bodov (súčet bodov za úvahu a za riešenie finálového zadania). Dovedna bude stanovené 
poradie 12 súťažiacich s najvyšším bodovým ziskom.  
 
2.8 Predsedníčka/predseda každej finálovej poroty vyhotoví výsledkovú listinu, ktorá bude 
obsahovať a) číslo finálovej poroty; b) meno, priezvisko, pracovisko/adresu osoby 9 
predsedajúcej porote, členiek a členov poroty; c) meno, priezvisko, školu/adresu všetkých 16 
súťažiacich a ich bodové zisky z úvahy a finálového zadania; d) vyznačenie 3 súťažiacich s 
najvyšším bodovým ziskom; e) meno, priezvisko a podpis predsedníčky/predsedu poroty.  
 
2.9 Predsedníčka/predseda finálovej poroty pošle scan výsledkovej listiny predsedníčke CK 
OĽP obratom elektronicky 15.4.2021. Predsedníčka CK OĽP zhotoví finálnu výsledkovú 
listinu, ktorá bude obsahovať bodový zisk súťažiacich na 1. – 12. mieste a záznam o účasti 
ostatných súťažiacich v abecednom poradí, bez uvedenia bodového zisku a umiestnenia. 
Finálna výsledková listina bude vystavená na webových sídlach 
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej a http://www.olp.sk/. 
Námietky na priebeh a výsledky súťaže možno adresovať predsedníčke/predsedovi príslušnej 
finálovej poroty a predsedníčke CK OĽP priebežne alebo bezprostredne po vystavení finálnej 
výsledkovej listiny.  
 
2.10 Všetci súťažiaci a všetky súťažiace dostanú diplom. Víťazi a víťazky získajú ceny podľa 
možností organizátorov a partnerov. Podrobnosti budú ohlásené priebežne resp. pri otvorení 
celoštátneho kola. CK OĽP v spolupráci s IUVENTOU zabezpečí zaslanie diplomov a v spolupráci 
s a partnermi zaslanie/realizáciu cien.  
 
2.11 Predsedníčka CK OĽP pripraví Kroniku XXIII. ročníka OĽP, ktorá bude zverejnená na 
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej a www.olp.sk. V 
závislosti na možnostiach bude vydaná aj v tlačenej podobe. Poznámka k spracúvaniu 
osobných údajov účastníčok a účastníkov krajských kôl a celoštátneho kola OĽP: Prihlášky do 
týchto kôl budú opatrené textom, v zmysle ktorého každá dotknutá osoba (rs. jej zákonný 
zástupca) vyjadrí organizátorom súhlas/nesúhlas so spracovaním osobných údajov, účel 
ktorého bude stanovený v súlade s oprávnenými nárokmi organizátorov a v súlade s 
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
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spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
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Skratky: 

CK OĽP : Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv 

IUVENTA : IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

KK OĽP : Krajská komisia/krajské komisie Olympiády ľudských práv 

MŠVVaŠ SR : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

OĽP : Olympiáda ľudských práv 

SR : Slovenská republika 

ŠK OĽP : školská komisia Olympiády ľudských práv 

SŠ: stredná škola, stredné školy 

 


