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   CELOŠTÁTNA KOMISIA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV 

24. ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE STREDOŠKOLSKEJ MLÁDEŽE  

 

Nosná téma ročníka 

DIGITÁLNY VEK : HROZBA ALEBO ŠANCA PRE ĽUDSKÉ PRÁVA?  

 

ÚVAHY – TÉMY, GARANTI, PRÍPRAVA, ZASLANIE  

 
Milá súťažiaca, milý súťažiaci, 

postúpili ste z krajského kola (10.2.2022) do celoštátneho kola OĽP (apríl 2022). 

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

Riaďte sa záväznými pokynmi, ktoré sú  vystavené na weboch: 

Propozície 24. r. OĽP s prílohami; tento dokument; Inštrukcie ku krajským kolám 

 

 
číslo 

témy 

Názov témy (jazyk témy) Garant témy 

1. Since the beginning of the COVID-19 pandemic, online 

platforms have become increasingly important spaces of 

public life and discourse. How can the application of 

human rights to online activities ensure that online 

platforms are accessible for everyone and stop the spread 

of online misinformation and harassment? (AJ) 
(Od začiatku pandémie COVID-19 sa online platformy stávajú 

čoraz dôležitejším priestorom verejného života a diskurzu. Ako 

môže uplatňovanie ľudských práv v rámci online aktivít 

zabezpečiť, aby boli online platformy prístupné pre každého 

človeka a zároveň zastaviť šírenie online dezinformácií a 

obťažovania?)   

Informačná služba OSN 

Viedeň / UNIS Vienna 

 

 

2. 

 

Právo na bezpečnosť na internete : Na čo všetko treba 

myslieť? (SJ) 

Kancelária Európskeho 

parlamentu na Slovensku 

3. Dopad klimatickej zmeny na ľudské práva (SJ) Zastúpenie Európskej 

komisie na Slovensku  

4. Odstraňovanie bariér ako cesta k rešpektu k ľudskej 

dôstojnosti. 

Verejná ochrankyňa práv 

5. Referendum o predčasných voľbách: Máme právo 

odvolať poslancov a poslankyne Národnej rady 

Slovenskej republiky? (SJ) 

 

UNESCO Chair for Human 

Rights Education na 

Univerzite Komenského  

v Bratislave 

 
↓↓↓ Úvahu pripravte a odošlite do 18. februára 2022 nasledovne ↓↓↓ 

 

 

1. Stiahnite si predpísanú formu (príloha č. 1 propozícií).  

2. Precízne vyplňte hlavičku formy.  

3. Text úvahy „vložte“ pod hlavičku, do stanovenej 3-stranovej formy; dodržte rozsah práce: 

3 strany; písmo Times New Roman 12; riadkovanie 1,15.  
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4. Každý súbor označte nasledovne: 1_KOVÁČOVÁ_GYM_Prievidza_TN (kde 1=číslo 

témy úvahy; nasleduje priezvisko, druh školy: GYM, SOŠ, SPŠ, OA; nasleduje miesto školy 

a na konci skratka kraja: BA, BB, KE, NR, PO, TN, TT, ZA). 

5. Ďalej postupujte podľa A alebo B 

A: Uložte a vytlačte si wordovskú verziu práce. Vytlačenú verziu podpíšte (deklarujte 

tak originalitu svojho výkonu). Podpísanú prácu nascanujte a uložte ako PDF súbor. 

B: Uložte si wordovskú verziu práce. Exportujte wordovskú verziu práce do PDF. 

Podpíšte ju elektronicky podľa návodu na www. olp.sk (deklarujte tak originalitu svojho 

výkonu). 

6. Obe verzie úvahy – wordovskú aj PDF s podpisom odošlite  na email 

predsedníčky/predsedu KK OĽP príslušného kraja (podľa prílohy č. 2 propozícií) čím skôr, 

najneskôr však do 18. februára 2022. 

 

Zaslanie úvahy je podmienkou účasti v celoštátnom kole OĽP. 

O forme celoštátneho kola (prezenčnej alebo dištančnej) budeme informovať, len čo to bude 

možné. Naďalej sledujte weby: http://www.olp.sk/ a https://www.iuventa.sk/olympiady/ 

 

Úvahy budú hodnotiť: 

 

Piati garanti tém; každý jednu z 5 tém; pred celoštátnym kolom; podľa vlastných kritérií, 

najmä pokiaľ ide o uchopenie a spracovanie zvolenej témy a, po formálnej stránke, aj podľa 

Propozícií 24. r. OĽP; platí tak pre prezenčné ako aj distančné celoštátne kolo; 

 

Štyri postupové poroty na celoštátnom kole OĽP počas obhajoby úvah podľa 

nasledovných rámcových kritérií; platí pre 4 postupové poroty LEN ak sa bude konať 

prezenčné celoštátne kolo; tieto kritéria však môžu zohľadniť aj garanti tém úvah a BISLA: 

Kritériá: rešpektovanie Propozícií 24. r. OĽP; samostatný výkon a dodržanie štandardných 

postupov písania; korektné odkazovanie a citovanie; zameranie sa na vybranú tému a jej 

podstatné aspekty; uchopenie témy prostredníctvom ľudskoprávnych východísk a 

argumentácie; identifikácia jadra problému a kľúčových ľudskoprávnych prvkov, subjektov 

a vzťahov; jasnosť a zrozumiteľnosť výpovede; logická argumentácia a uvažovanie 

v súvislostiach, s prihliadnutím na širšie kontexty; prezentované poznanie, porozumenie, 

hodnoty, postoje autora/autorky práce ako aj originalita spracovania pri dodržaní hore 

uvedených kritérií môžu byť osobitne hodnotené. 

 

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií/BISLA, pred celoštátnym kolom; 

podľa vlastných kritérií; platí tak pre prezenčné ako aj distančné celoštátne kolo. 

 

Želám Vám veľa potešenia z písania v ďalšom mimoriadnom ročníku OĽP. 

 

Dagmar Horná 

predsedníčka CK OĽP & OLYMP 

dagmar.horna@gmail.com; http://www.olp.sk/ 
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mailto:dagmar.horna@gmail.com
http://www.olp.sk/

