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Usmernenie ku krajským kolám Olympiády 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 ku 
krajským kolám 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 
kôl. 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. KRAJSKÉ KOLÁ: 11. februára 2021  

PREZENČNÁ (klasická) VERZIA  
 
1.1 Zúčastňujú sa ich súťažiaci a súťažiace podľa bodu 1.4. Usmernenia pre školské kolá OĽP. 
Krajské kolá organizačne zabezpečujú školy alebo školské zariadenia, ktoré podľa návrhu 
predsedníčky/predsedu KK OĽP poverí príslušný okresný úrad.  
 
1.2 Súťaž hodnotí krajská porota/krajské poroty po menovaní riaditeľom/riaditeľkou odboru  
školstva a športu okresného úradu na návrh predsedníčky/predsedu KK OĽP.  
Predsedníčky/predsedovia KK OĽP navrhnú počet porôt podľa potrieb súťaže a možností  
organizátorov.  
 
1.3 Krajské kolá majú dve časti, písomnú (test) a ústnu (tézy). CK OĽP podľa požiadaviek a  
možností pripraví test pre písomnú časť súťaže aj v maďarskom jazyku (tézy, text aj ústna  
časť súťaže bude v slovenskom jazyku). Súťažné podklady pripraví CK OĽP v spolupráci s  
partnermi. Test zašle IUVENTA okresným úradom a predsedníčkam/predsedom KK OĽP.  
Tézy budú vystavené na webových sídlach http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-  
a-sutaze/OLP.alej a http://www.olp.sk/  
 
1.4 Predsedníčky a predsedovia KK OĽP zabezpečia bodovanie písomnej (test) a ústnej časti  
(tézy) tak, aby za každú z nich bolo možné získať rovnaké bodové maximum (napr. ak test  
bude mať hodnotu 50 bodov, aj ústna časť bude mať hodnotu 50 bodov). Výsledky bodovania  
oznámia súťažiacim. Námietky na priebeh a výsledky súťaže možno adresovať  
predsedovi/predsedníčke KK OĽP priebežne alebo bezprostredne po vyhlásení výsledkov  
krajského kola. Predseda/predsedníčka KK OĽP na mieste rozhodne o spôsobe vybavenia  
námietky.  
 
1.5 Každá súťažiaca a každý súťažiaci dostane diplom: „úspešný riešiteľ/úspešná riešiteľka 
krajského kola OĽP“ (pri celkovom zisku bodov 60% a viac) alebo „riešiteľ/riešiteľka krajského 
kola OĽP“ (pri celkovom zisku bodov pod 60%). Diplomy udeľujú KK OĽP podľa  
svojich možností.  
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1.6 Z každého krajského kola postupuje do celoštátneho kola 8 najúspešnejších súťažiacich.  
Námietky na priebeh súťaže možno adresovať predsedovi/predsedníčke KK OĽP priebežne  
a najneskôr bezprostredne po vyhlásení výsledkov krajského kola.  
 
1.7 Ak sa ktokoľvek z postupujúcich vzdá postupu do celoštátneho kola, predseda/  
predsedníčka KK OĽP rozhodne o ustanovení náhradníka/náhradníčky a oznámi to  
predsedníčke a tajomníčke CK OĽP.  
 
1.8 Podmienkou účasti v celoštátnom kole je vypracovanie písomnej práce – úvahy na jednu z 
tém, ktoré stanoví CK OĽP v spolupráci s partnermi a ktoré budú zverejnené k dátumu  
krajských kôl na http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej  
a www.olp.sk.  
 
1.9 Záväzné pokyny k napísaniu a zaslaniu písomných prác – úvah:  

1.9.1 Práca musí byť originálnym dielom autora/autorky podľa štandardne  
stanovených noriem. CK OĽP v tejto veci súťažiacim, pedagogickému dohľadu,  
garantom tém úvah a porotám odporúča tutoriál Akademickej knižnice Univerzity  
Komenského4.  
1.9.2 V prípade akejkoľvek odhalenej a preukázanej neetickej formy práce v priebehu  
súťaže CK OĽP a) neumožní autorovi/autorke práce postup do celoštátneho kola  
súťaže; b) odníme autorovi/autorke práce prípadne získané 
umiestnenie/cenu/diplom/kredit, čo bude zverejnené na webových sídlach  
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej a www.olp.sk  
a o čom budú informovaní aj partneri OĽP.  
1.9.3 Rozsah práce: 3 strany podľa prílohy číslo 1 Propozícií; písmo Times New  
Roman 12; riadkovanie 1,15.  
1.9.4 Prácu treba „vložiť“ do stanovenej 3-stranovej formy, v niektorom z formátov:  
.doc, .docx, .rtf, .odt – pozri prílohu č. 1 Propozícií; práca nebude prijatá bez  
dôkladného vyplnenia hlavičky nad textom práce a bez dodržania predpísaných  
parametrov;  
1.9.5 Verzie práce/úvahy: 1 ks elektronickej úvahy a 1 ks tlačenej úvahy (zopnutej  
zošívačkou v ľavom hornom rohu – práce iným spôsobom nezväzujte) a podpísanej  
(čím autor/autorka potvrdzuje originalitu práce podľa bodov 1.9.1. – 1.9.3.;  
1.9.6 Adresátom/adresátkou na zaslanie elektronickej aj tlačenej verzie úvahy je  
predseda/predsedníčka KK OĽP príslušného kraja – pozri prílohu č. 2 Propozícií;  
1.9.7 Termín zaslania práce/úvahy: do 22. februára 2021.  
 

1.10 Predseda/predsedníčka KK OĽP a) pošle prijaté práce/úvahy predsedníčke CK OĽP:  
tlačené verzie listom a elektronické emailom; b) vypracuje záverečnú správu o priebehu  
a výsledkoch školských kôl a krajského kola súťaže a odošle ju emailom predsedníčke CK  
OĽP aj tajomníčke CK OĽP. Písomné práce a záverečnú správu predseda/predsedníčka KK  
OĽP odošle do 28. februára 2021.  
 
 
___________________ 
4Pozri https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ak/ig-plagiatorstvo.pdf  

1.11 Výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním súťaže hradí okresný úrad z účelových  
prostriedkov ministerstva vnútra SR (pozri: Smernica o súťažiach MŠVVaŠ SR č. 23/2017).  

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ak/ig-plagiatorstvo.pdf


3 

 

 
2. KRAJSKÉ KOLÁ: 11. februára 2021  
DIŠTANČNÁ VERZIA  
 
2.1 Krajských kôl sa zúčastňujú súťažiace a súťažiaci podľa bodu 1.4 Usmernenia k školským 
kolám OĽP (z každej školy á 1),  
ktorých prihlášky akceptoval predseda/akceptovala predsedníčka KK OĽP. Krajské kolá  
organizačne zabezpečujú školy alebo školské zariadenia, ktoré návrhu  
predsedníčky/predsedu KK OĽP poverí príslušný okresný úrad.  
 
2.2 Súťaž hodnotí krajská porota/krajské poroty po menovaní riaditeľom/riaditeľkou odboru  
školstva a športu okresného úradu na návrh predsedníčky/predsedu KK OĽP.  
Predsedníčky/predsedovia KK OĽP navrhnú počet porôt podľa potrieb a možností.  
 
2.3 Krajské kolá majú dve časti, písomnú (test) a ústnu (tézy). Predsedníčka CK OĽP  
zabezpečí prípravu, spustenie a vyhodnotenie online TESTU v slovenskom jazyku.   
 Súťažiace a súťažiaci absolvujú test v čase od 8:30 do 9:30 hod., prihlasovanie bude možné 

od 8:00 hod. do 8:20 hod., prihlasovacie údaje budú včas k dispozícii ako aj kontakt na 
osobu pre riešenie prípadných technických problémov.  

 Škola zabezpečí pre súťažiaceho/súťažiacu zariadenie (počítač) s kamerou a prístupom na 
internet (optimálne pripraví zariadenie deň vopred) v školskej miestnosti vyčlenenej 
počas krajského kola len na tento účel.  

 Škola zabezpečí k súťažiacej/súťažiacemu pedagogický dozor, (optimálne je ním iná 
osoba, ako tá, ktorá pripravovala súťažiacu/súťažiaceho), ktorý bude prítomný pri 
súťažiacej/súťažiacom celý čas krajského kola a garantuje samostatný výkon 
súťažiacej/súťažiaceho bez akýchkoľvek pomôcok vrátane mobilu.  

 Test bude obsahovať úlohy rôznej bodovej náročnosti.  
 Výsledky s inštrukciami pre ďalší súťažný postup budú oznámené o 10:30 hod. (alebo v 

najbližšom možnom čase) predsedajúcim krajských porôt a na webových sídlach 
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej a 
http://www.olp.sk/ 

  
2.4 V každom kraji bude 15 súťažiacim, s najvyšším bodovým ziskom z testu, pridelená jedna  
TÉZA (téz bude celkom 15, číslo tézy sa pridelí podľa 1. až 15. miesta). Súťažiace  
a súťažiaci následne zhotovia k téze 5-minútové VIDEO (vlastné riešenie tézy).  
 
Záväzné pokyny k príprave, nahratiu a zaslania videa (riešenia tézy):  
 Príprava a nahratie videa bude prebiehať v čase 10:30 až 12:00 hod. o Súťažiaca/súťažiaci 

rieši tézu a pripravuje video-nahrávku v miestnosti absolvovania testu.  
 Celý čas je pri súťažiacej/súťažiacom prítomný pedagogický dozor (optimálne je ním iná 

osoba, ako tá, ktorá pripravovala súťažiacu/súťažiaceho), ktorý garantuje samostatný 
výkon súťažiacej/súťažiaceho bez akýchkoľvek pomôcok vrátane mobilu; prípustné sú len 
čisté hárky papiera a pero pre spísanie poznámok.  

 Na úvod video-nahrávky sa nasnímajú a zreteľne predstavia súťažiaca/súťažiaci a 
pedagogický dozor (meno, priezvisko, škola, kraj).  

 Následne plynie 5 minútová výpoveď súťažiacej/súťažiaceho na kameru.  

http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej
http://www.olp.sk/
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 Súťažiaca/súťažiaci sa drží textu (ľudskoprávneho obsahu, problematiky) tézy ako aj 
uvedených úloh. Pri ústnej výpovedi uplatní svoje vedomosti, skúsenosti, názory a 
postoje. Usiluje o logickú a jasnú argumentáciu, uvažovanie v súvislostiach, s 
prihliadnutím na širšie kontexty.  

 Technické parametre video-nahrávky: minimálna kvalita videa HD (rozlíšenie 720p), 
veľkosť videa do 500 MB, formát MP4/MOV/MPEG alebo AVI.  

 Súťažiaca/súťažiaci odošle video-nahrávku do 13:00 hod. na službu Dropbox alebo 
podobnú, podľa pokynov v inštrukciách.  

 Tézy budú v časovom predstihu pred krajskými kolami vystavené (bez poradových čísiel) 
na webových sídlach http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej 
a http://www.olp.sk/. 

 
2.5 Krajská porota/krajské poroty posúdia a vyhodnotia videá – riešenia téz do 15.2.2021.  
Predsedníčky/predsedovia KK OĽP zhotovia výsledkové listiny, ktoré budú obsahovať a)  
názov kraja; b) mená, priezviská, pracoviská/adresy členiek a členov poroty/porôt; c) mená,  
priezviská, školy/adresy všetkých súťažiacich v kraji a ich bodové zisky z testu a téz; d)  
vyznačenie 8 súťažiacich s najvyšším bodovým ziskom; e) meno, priezvisko a podpis.  
Z každého kraja postúpi prvých 8 súťažiacich s najvyšším bodovým ziskom do celoštátneho  
kola.  
Predsedníčky/predsedovia KK OĽP elektronicky pošlú nascanované výsledkové listiny  
predsedníčke aj tajomníčke CK OĽP do 12:00 hod. dňa 15.2.2021. Výsledkové listiny  
budú obratom vystavené 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 predsedovi/predsedníčke KK OĽP 
priebežne alebo bezprostredne po vystavení výsledkov krajského kola.  
 
2.6 Každá súťažiaca a každý súťažiaci dostane diplom: „úspešný riešiteľ/úspešná riešiteľka  
krajského kola OĽP“ (pri celkovom zisku bodov 60% a viac) alebo „riešiteľ/riešiteľka  
krajského kola OĽP“ (pri celkovom zisku bodov pod 60%). Diplomy udeľujú KK OĽP podľa  
svojich možností.  
 
2.7 Podmienkou účasti v celoštátnom kole je vypracovaná a predložená písomná práca –  
ÚVAHA na jednu z tém, ktoré stanoví CK OĽP v spolupráci s partnermi (garantmi) a ktoré  
budú zverejnené k dátumu krajských kôl na 
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej a www.olp.sk.  
 
2.8 Záväzné pokyny k napísaniu a zaslaniu písomných prác – úvah:  

2.8.1 Práca musí byť originálnym dielom autora/autorky podľa štandardne  
stanovených noriem. CK OĽP v tejto veci súťažiacim, pedagogickému dohľadu,  
garantom tém úvah a porotám odporúča tutoriál Akademickej knižnice Univerzity  
Komenského6.  
2.8.2 V prípade akejkoľvek odhalenej a preukázanej neetickej formy práce v priebehu  
súťaže CK OĽP a) neumožní autorovi/autorke práce postup do celoštátneho kola  
súťaže; b) odníme autorovi/autorke práce prípadne získané  
umiestnenie/cenu/diplom/kredit, čo bude zverejnené na webových sídlach  
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej  
a www.olp.sk a o čom budú informovaní aj partneri OĽP.  
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2.8.3 Rozsah práce: 3 strany podľa prílohy číslo 1 Propozícií; písmo Times New  
Roman 12; riadkovanie 1,15.  
2.8.4 Prácu treba „vložiť“ do stanovenej 3-stranovej formy (podľa prílohy č. 1  
Propozícií). Práca nebude prijatá bez dôkladného vyplnenia hlavičky nad textom  
práce, bez dodržania predpísaných parametrov a bez podpisu autorky/autora (čím  
potvrdí originalitu práce);  
2.8.5 Obe verzie: 1 ks elektronickej úvahy a 1 ks tlačenej úvahy (zopnutej zošívačkou  
v ľavom hornom rohu) treba postúpiť predsedníčke/predsedovi KK OĽP príslušného  
kraja (podľa prílohy č. 2 Propozícií);  
2.8.6 Termín zaslania práce/úvahy: do 22. februára 2021.  
 

2.9 Predseda/predsedníčka KK OĽP a) pošle prijaté práce/úvahy predsedníčke CK OĽP:  
tlačené verzie listom a elektronické emailom do 28. februára 2021.  
 
2.10 Výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním súťaže hradí okresný úrad z účelových  
prostriedkov ministerstva vnútra SR (pozri: Smernica o súťažiach MŠVVaŠ SR č. 23/2017).  
 
 
 
Autor: PhDr. Dagmar Horná, PhD., Úpravy: Barbora Knaperková 
Vydal: Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
Bratislava, november 2020 
 

_ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

__________________ 
6Pozri https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ak/ig-plagiatorstvo.pdf 

Skratky: 

CK OĽP : Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv 

IUVENTA : IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

KK OĽP : Krajská komisia/krajské komisie Olympiády ľudských práv 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ak/ig-plagiatorstvo.pdf
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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 
 


