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1. Úvod

Dagmar Horná
predsedníčka CK OĽP
Foto: Ľuboš Pilc, denník Pravda

Milé aktérky, milí aktéri Olympiády ľudských práv, žiačky, žiaci, učiteľky, učitelia,
vyhlasovateľ, partneri, podporovatelia, alumni!
Dostáva sa Vám jubilejná dvadsiata publikácia XX. ročníka našich spoločných
celoštátnych aktivít. Od počiatku bol okrúhly ročník výzvou pre organizátorov. Museli
sme si položiť otázky: Ako dôstojne jubilovať, kde a za čo usporiadať jednotlivé kolá
a sprievodné programy ročníka vrátane náročného formátu celoštátneho kola.
Dá sa povedať, že vďaka našim spoločným výsledkom, vytrvalosti, starším i mladším
partnerstvám sme dosiahli niekoľko povzbudzujúcich mét. Uznanie, podporu
a

záštitu

nám

venovala

vtedajšia

podpredsedníčka

vlády

SR,

ministerka

spravodlivosti a predsedníčka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť, Lucia Žitňanská s gestom v histórii našej OĽP nebývalým,
bezodplatným poskytnutím zariadení Ministerstva spravodlivosti SR v Omšení
pre celoštátne kolo. Uznanie a záštitu v osobe ministerky školstva, Martiny Lubyovej,
spolu s pravidelnou čiastkovou podporou nám poskytol vyhlasovateľ predmetových
olympiád a postupových súťaží, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Svojou podporou nás poctil prezident SR, Andrej Kiska a jeho kancelária. Férovo sa
k nám postavil partner O2, vrátane jeho Férovej Nadácie. V ostatných rokoch pri nás
stojí

a pomáha

nám

získať

prostriedky

Slovenská

komisia

pre

UNESCO

na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V XX. ročníku OĽP
osobitne ocenila IUVENTA–Slovenský inštitút mládeže. Stimulujúco pôsobili
osvedčení partneri, Informačná služba OSN vo Viedni (je s nami od XII. ročníka),
7

Európsky parlament, kancelária na Slovensku (je s nami od IX. ročníka), Európska
komisia, zastúpenie na Slovensku (je s nami od XVII. ročníka). Mimoriadne dôležitá je
stála odborná podpora zo strany UNESCO katedry pre ľudskoprávne vzdelávanie
na Univerzite Komenského v Bratislave (od „bodu 0“), Helsinského výboru pre ľudské
práva na Slovensku (od r. 2012) a obnoveného občianskeho združenia OLYMP, ktorý
stojí pri OĽP od roku 2001. Cenné plody priniesla podpora verejnej ochrankyne práv
Márie Patakyovej i odborná spolupráca s jej kanceláriou. Veľkej pozornosti sa nám
dostalo v XX. ročníku od hlavného mediálneho partnera, ktorým je štvrtým rokom
denník Pravda. Nadviazali sme zaujímavú spoluprácu s vedením Festivalu Pohoda.
Pravda, tešili sme sa aj ďalšej podpore, ale hlavne stovkám stredných škôl, učiteliek,
učiteľov, tisíckam žiačok a žiakov, funkčným školským a krajským komisiám,
osvieteným vedeniam škôl, niekde tiež porozumeniu VÚC, okresných úradov,
vedenia miest a obcí, atď.
Pristavme sa teraz pri niekoľkých kótach našich aktivít a udalostí v období od XIX.
po XX. ročník a bezprostredne po ňom.
V apríli a máji 2017 sa vybrané stredné školy (medzi nimi aj školy organizujúce OĽP)
zúčastnili projektu medzinárodnej spolupráce, ktorý financovala Európska únia
a implementovala Rada Európy. Program Rady Európy „Nástroje na realizáciu Rámca
kompetencií pre demokratickú kultúru“ na Slovensku realizoval Národný ústav
celoživotného vzdelávania (ďalej „NÚCŽV“) s podporou Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „MŠVVaŠ SR“), v spolupráci s
Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku, vedeniami krajských komisií
OĽP a ďalšími partnermi. 1 Uskutočnilo sa 9 vzdelávacích podujatí pre učiteľské
a žiacke tímy na stredných školách. K témam projektu lektorovali PhDr. Dagmar
Horná, PhD. a PhDr. Kálmán Petőcz, PhD. Filmový profesionál, Mgr. Art. Teodor
Kuhn, ArtD. inštruoval mladých ľudí, ako pripraviť video k demokratickej kultúre
na škole. V rámci projektu sa uskutočnil formou dotazníka prieskum postojov
stredoškolskej učiteľskej obce k témam projektu, výskum dokumentov v oblasti
vzdelávacích systémov zúčastnených krajín vrátane SR, zameraný na identifikáciu
myšlienok a princípov komplementárnych s Rámcom kompetencií pre demokratickú
kultúru. Pripravený bol metodický materiál „Zapojenie študujúcich žiačok a žiakov
do implementácie kompetencií pre demokratickú kultúru v školskej praxi“. Autori

1

Pozri http://nuczv.sk/aktuality/item/233-sutaz-tvorba-videi-studentami-k-problematike-

demokratickej-kultury-na-skolach-sutaz
8

a autorky úspešných videí zo stredných škôl boli ocenení na konferencii NÚCŽV
21.9.2017 2.
Predsedníčka CK OĽP sa 2.5.2017 zúčastnila finále Slovenskej debatnej ligy
organizovaného

Slovenskou

debatnou

asociáciou

v priestoroch

NR

SR.

Neprekvapilo, že medzi súťažiacimi boli aj mladí ľudia z OĽP.
Naplno sa rozvinul prvý ročník 3-ročného projektu EPAS – Ambasádorská škola
Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School)3, ktorý v SR
realizuje Academia Istropolitana Nova a Helsinský výbor pre ľudské práva
na Slovensku. Projektu sa v prvom roku medzi 15 pilotnými školami úspešne
zúčastnili aj niektoré stredné školy, na ktorých pravidelne prebieha OĽP a aktivity
v prospech európskej dimenzie vo vzdelávaní, ktoré z pôdy OĽP odštartoval v roku
2015 TEUS tím (Teachers for EU at Schools). V priestoroch Kancelárie Európskeho
parlamentu v Bratislave sa uskutočnili dve školenia pre učiteľské tímy. EPAS školy
dostali vzdelávací materiál 4 a rozbehli sériu aktivít. Prebehli návštevy a hodnotenia
výkonov juniorských/žiackych a seniorských/učiteľských ambasádorských tímov EPAS
škôl. Úspešné školy si 29.9.2017 na hosťovskej pôde Právnickej fakulty UK
v Bratislave

prevzali

diplomy

a

plakety

„Ambasádorská

škola

Európskeho

parlamentu“. Certifikáty dostalo celkom 35 senior ambasádorov a ambasádoriek
a 235 junior ambasádorov a ambasádoriek. Počas rozpravy debatovali s Ivanom
Štefancom, poslancom Európskeho parlamentu a poskytli príklady dobrej praxe
reprezentáciám 19 stredných škôl prihlásených do II. ročníka programu EPAS. Prvý
ročník EPAS-u zavŕšili atraktívne a cielené ocenenia. Dva víťazné ambasádorské tímy
(Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci a Gymnázia v Snine) navštívili európske inštitúcie
v Štrasburgu. Vybrané učiteľské osobnosti absolvovali krátke vzdelávacie pobyty
v Bruseli. Výber ambasádorských tímov si 24. – 27.10.2017 užil študijnú cestu, ktorej
cieľom boli Európsky parlament a Rada Európy v Štrasburgu.

2

Pozri http://nuczv.sk/aktuality/item/243-zaverecna-konferencia-europskeho-programu-vzdelavania-

dospelych
Viac informácií na http://www.ainova.sk/sk/ambasadorska-skola-ep/ a
http://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/mladez/epas.html
4
Európske vyučovacie moduly (Originál: EEKHOUT, Anne-Marie – WILLEMSEN, Wil Een10voorEuropa
Haag 2014) Text pre potreby realizácie programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu
v Slovenskej republike upravili a doplnili: HORNÁ, Dagmar – PETŐCZ, Kálmán Bratislava : Informačná
kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, 2017, 44 s. Dostupné aj online z
http://www.europarl.europa.eu/slovakia/resource/static/files/other/epas_ucebnica_final.pdf
3
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V júni 2017 sa na pôde UNESCO katedry pre ľudskoprávne vzdelávanie na UK
v Bratislave konalo zasadanie Celoštátnej komisie OĽP. Členky a členovia komisie
podrobne vyhodnotili XIX. ročník OĽP a sprievodné aktivity, pripravili propozície
jubilejného XX. ročníka OĽP a stanovili si úlohy. Zasadnutia sa zúčastnila aj generálna
riaditeľka IUVENTY, PaedDr. Alena Minns, PhD. Prezentovala záujem o spoluprácu
a zdôraznila potrebu podpory OĽP. Za člena komisie bol prijatý Mgr. Roman Balko,
riaditeľ TEUS n. o. Komisia diskutovala o novej smernici MŠVVaŠ SR č. 23/20174
o súťažiach 5 a o príprave nového organizačného poriadku OĽP. Členky a členovia
komisie nastolili otázku pozície stredných odborných škôl v OĽP ale aj v systéme
ľudskoprávnej a demokratickoobčianskej prípravy mladých ľudí; potrebu posilnenia
spolupráce so samosprávnymi krajmi a väčšej medializácie vlastných aktivít; rokovali
tiež o možnostiach spolupráce s ukrajinskými partnermi.
V septembri 2017 sa stala novou tajomníčkou CK OĽP pani Barbora Knaperková,
pracovníčka IUVENTY. S odstupom času radi konštatujeme, že sa skvele zžila s OĽP
a výdatne prispela k organizovaniu jej aktivít.
Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku v spolupráci s CK OĽP zorganizoval
7. – 10.9.2017 v Modre-Harmónii Letnú školu ľudských práv, podporenú
Ministerstvom spravodlivosti SR (ďalej „MS SR“) v rámci dotačného programu
na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie
všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným
prejavom intolerancie. Bohatého programu letnej školy sa zúčastnili Alumni OĽP
zo stredných aj vysokých škôl a spektrum odborníčok a odborníkov. Natrénované
zručnosti využili absolventi a absolventky Letnej školy počas nasledujúcich mesiacov
pri organizácii a realizácii rovesníckeho vzdelávania na svojich vlastných školách.
Reprezentácia CK OĽP a Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku
absolvovala 13.9.2017 na pôde Centra pre európsku politiku pracovné stretnutie
s ukrajinskými partnermi, s ktorými sme nadviazali kontakty ešte počas XVIII. ročníka
OĽP. Dohodli sa prvé kroky supervízie zavedenia projektu OĽP na Ukrajine. Následne
sme zaslali ukrajinskej strane reprezentovanej p. Oxanou Ivats oficiálny list, v ktorom
sme vyjadrili ochotu uplatniť naše dlhoročné skúsenosti a expertízu v spolupráci

Smernica č. 23/2017 MŠVVaŠ SR o súťažiach nadobudla účinnosť 1.6.2017. Pozri
https://www.minedu.sk/smernica-c-232017-o-sutaziach_srs/
Žiaľ, v procese jej prijímania ako aj vo finálnej verzii vidíme viaceré nedostatky.
5
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s ukrajinskou stranou a ponúkli ukrajinskej mládeži a učiteľskej komunite zapojenie
sa do obdobných aktivít, aké organizuje CK OĽP s partnermi v Slovenskej republike.
V dňoch 10.10. – 20.10. 2017 sa uskutočnili tradičné multiplikátorské vzdelávacie
podujatia v 8 krajoch SR (bližšie pozri časť 3.). Pred podujatím v Banskej Bystrici sa
uskutočnilo aj rokovanie Krajskej komisie OĽP Banskobystrického kraja a voľba novej
predsedníčky tejto komisie. Stala sa ňou PhDr. Karin Straková z Evanjelického
gymnázia v Banskej Bystrici. Predošlej predsedníčke PaedDr. Mariane Stejskalovej
ďakujeme za vykonanú prácu a tešíme sa na ďalšie stretávanie pri aktivitách OĽP.
Dňa 30.10.2017 sa uskutočnilo rokovanie predsedníčky CK OĽP Dagmar Hornej
a PhDr. Guráňa, PhD., bývalého člena Výboru OSN pre práva dieťaťa a podpredsedu
Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku s predstaviteľmi Slovenského
výboru UNICEF o možnostiach vzájomnej spolupráce. Hovorili sme najmä o formách
práce

na

základných

a stredných

školách

a o vzájomnom

sprostredkovaní

vzdelávacích materiálov.
Predsedníčka CK OĽP Dagmar Horná sa 7.11.2017 zúčastnila podujatia „Olympiády
pod lupou“ – všetko, čo potrebujete vedieť o predmetových olympiádach, ktoré
organizovala Iuventa. Zúčastneným pedagogickým a organizačným zložkám všetkých
stupňov súťažných kôl bola medzi inými predstavená aj OĽP. Pred podujatím
Dagmar Horná zodpovedala na otázky redaktorky RTVS.
S podporou SK pre UNESCO v SR a v spolupráci partnerov: CK OĽP, UNESCO katedry
pre ľudskoprávne vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave; Helsinským
výborom pre ľudské práva na Slovensku; Academia Istropolitana Nova sa
24. – 25.11.2017 v Svätom Jure konala Zimná škola európanstva, demokracie,
ľudských práv. Podujatie spojilo vybrané študentky a vybraných študentov stredných
škôl, ktorí sa v r. 2016/2017 zúčastnili projektov Olympiáda ľudských práv,
Ambasádorské školy Európskeho parlamentu a Kompetencie pre demokratickú
kultúru Rady Európy a ďalších záujemcov a záujemkyne o témy. Zimná škola
nadväzovala na septembrovú Letnú školu ľudských práv a potvrdila

význam

budovania kapacít a posilňovania sietí prostredníctvom odborných prezentácií,
diskusií, filmovej projekcie a simulácie rokovania školskej rady.
Predsedníčka CK OĽP Dagmar Horná sa 30.11.2017 zúčastnila Pracovného
stretnutia predsedníčok a predsedov celoštátnych odborných komisií Predmetových
11

olympiád a postupových súťaží (ďalej „POPS“), pracovníčok a pracovníkov OÚ
a poverených CVČ, ktoré organizovala Iuventa. Prerokované boli aktuálne záležitosti
POPS.
S podporou SK pre UNESCO v SR sme sa 2.12.2017 zúčastnili finále 6. r. Olympiády
lidských práv Českej republiky v Prahe. V odbornej porote zasadli PhDr. Peter Guráň,
PhD., Ing. Viliam Figusch, CSc., PhDr. Dagmar Horná, PhD., reprezentujúci OĽP v SR.
Teší nás, že Leges humanae, ktoré je organizátorom českej OLP aktuálne manažuje
Alumni našej OĽP, Kristína Chlebáková, finalistka XVII. r. OĽP, absolventka Gymnázia
v Michalovciach. Ďalšou viacročnou slovenskou posilou Leges humanae je Adam
Csukás, Alumni OĽP a finalista XIV. r. OĽP a absolvent Gymnázia v Komárne. 6
Odborný garant Olympiády ľudských práv prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc. bol
7.12.2017 ocenený verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou za svoje postoje
vo vzťahu k Charte 77 a obrane ľudských práv. Srdečne blahoželáme!
S podporou Bratislavského samosprávneho kraja sme vydali publikáciu Príručka
OĽP 7 a obstarali knižné ceny pre súťažiace a súťažiacich v XX. r. OĽP. Príručka bola
pripravená nielen pre stredné školy Bratislavského kraja. Priniesla štatistiky, sumáre,
prehľady, vzdelávacie a súťažné zdroje a základné dokumenty OĽP. Tlačenú verziu
sme distribuovali na krajskom kole OĽP Bratislavského kraja 8. februára 2018.
Plodná komunikácia s kanceláriou ministerky spravodlivosti a predsedníčky Rady
vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Lucie Žitňanskej
bola zavŕšená 7.12.2017 podpisom Memoranda o spolupráci medzi MS SR
a Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku pri zabezpečení celoštátneho
kola XX. ročníka OĽP. Išlo o vítanú podporu štátnej inštitúcie, ktorá fakticky umožnila
zorganizovať podujatie v jeho plnom vžitom formáte 3-dňovej konferencie
so súťažnou i odborno-vzdelávacou zložkou, účasťou súťažiacich, pedagogickej
zložky, prestížnych partnerov a hostí z domova i zahraničia. Každoročná podpora
zo strany MŠVVaŠ SR, akokoľvek sme za ňu vďační, kryje len menšiu časť nákladov
celoštátneho kola. Želáme si, samozrejme, aby sa adekvátna štátna podpora nielen
tej našej olympiády, ale všetkých ostatných stala istotou, pravidlom a nie výnimkou.

Viac o OLP v ČR na: http://www.olpcr.cz/;
https://cs-cz.facebook.com/olympiadalidskychprav/
6

7

Pozri http://www.olp.sk/
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Do 8.12.2017 sa konali školské kolá OĽP a 8.2.2018 krajské kolá OĽP (bližšie pozri
časť 4.).
Od 1.1.2018 nadobudol účinnosť nový Organizačný poriadok OĽP 8 (ďalej „OP OĽP“)
Obsahuje články s charakteristikou OĽP, vrátane jej špecifík a poslania, štruktúru
súťaže a jednotlivých kôl, riadenie a organizačné zabezpečenie súťaže, práva
a povinnosti súťažiacich a ďalšie články. Aj keď sme vyslovili nespokojnosť
s procesom prípravy aj textácie podkladov nových organizačných poriadkov v rámci
POPS, uskutočnili sme spresnenie niektorých článkov OP OĽP, ktorý MŠVVaŠ SR
schválilo.
Predsedníčka CK OĽP Dagmar Horná sa 28.2.2018 na MŠVVaŠ SR pri príležitosti
rokovania o Výbore pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv Rady
vlády SR stretla s ministerkou Martinou Lubyovou. Informovala ju o podmienkach
organizovania olympiád, vrátane OĽP, o zámere usporiadania pilota československého finále olympiád ľudských práv (ako súčasti memoranda medzi rezortmi
školstva ČR a SR) a požiadala o podporu OĽP v jubilejnom XX. ročníku a to aj
vo forme ocenenia dlhoročných členiek a členov CK OĽP.
Mgr. Mária Juristová, predsedníčka Krajskej komisie OĽP Trnavského kraja a Mgr.
Zuzana Smetanová, predsedníčka Krajskej komisie OĽP Bratislavského kraja
si 27.3.2018 z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej prevzali najvyššie rezortné
vyznamenania, medaily Sv. Gorazda. 9 Blahoželáme a teší nás, že 2 z 5 nominácií
predsedníčky CK OĽP boli akceptované. Ľudský kapitál OĽP je však bohatší, a preto
v návrhoch na ocenenia budeme pokračovať.
Celoštátne kolo XX. ročníka OĽP,

trojdňová súťaž, vzdelávacie, spoločenské

podujatie sa uskutočnilo v dňoch 11. – 13.4.2018 v zariadeniach Ministerstva
spravodlivosti SR v Omšení pri Trenčianskych Tepliciach (pozri časť 5.).
V dňoch 30.4. – 2.5.2018 sa uskutočnila vzdelávacia návšteva OSN, ktorú na znak
ocenenia jubilujúcej OĽP sponzorsky pripravila a realizovala IUVENTA. Zúčastnilo
sa jej 24 žiačok a žiakov a 5 učiteliek a učiteľov z rôznych typov stredných škôl,
8

Pozri https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP/Organizacny-poriadok-a-

pokyny.alej
9

Pozri https://www.minedu.sk/ministerka-skolstva-martina-lubyova-odovzdala-najvyssie-rezortne-

ocenenia-svateho-gorazda/
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všetko aktérok a aktérov krajských kôl OĽP XX. ročníka. Pedagogická pätica: PhDr. Ján
Chovanec, JUDr. Dagmar Majdanová, PaedDr. Jaroslava Mamčaková, Mgr. Zuzana
Smetanová, PhDr. Karin Straková reprezentovala zároveň KK OĽP aj CK OĽP. Spolu
s víťazmi a víťazkami z prvých troch miest z 8 krajských kôl tak mali možnosť prezrieť
si

úrad

OSN

v Ženeve,

zúčastniť

sa

seminára

k činnosti

vybraných

agentúr, pozorovať zasadnutie Rady pre elimináciu rasovej diskriminácie a zažiť ďalší
bohatý program. IUVENTE vyjadrujeme vďaku za toto mimoriadne obdarovanie
OĽP 10.
V nadväznosti na aprílové celoštátne kolo sa 10.5.2018 uskutočnilo prijatie delegácie
OĽP prezidentom SR Andrejom Kiskom v prezidentskom paláci v Bratislave. Bola to
mimoriadna udalosť, za účasti pracovníčok a pracovníkov kancelárie prezidenta SR,
vrátane JUDr. Stanislava Gaňu, PhD., Mgr. Michala Luciaka, doc. Martina Bútoru
a ďalších. Prijatých bolo vyše 40 osobností OĽP. Pôvodné pozvanie pána prezidenta
pre finálovú dvanástku súťažiacich a jej pedagogickú podporu bolo rozšírené
o zakladateľské osobnosti OĽP, PhDr. Viliama Dolníka a prof. PhDr. Miroslava
Kusého, PhD., celú CK OĽP, Alumni OĽP, reprezentácie UNESCO katedry
pre ľudskoprávne vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave a akadémiu.
Po úvodných slovách predsedníčky CK OĽP Dagmar Hornej nasledoval krátky prejav
prezidenta SR Andreja Kisku a následne živý dialóg pána prezidenta so všetkými
zúčastnenými.
Na webovom sídle prezidenta SR, v ozname venovanom prijatiu delegácie OĽP,
sú uvedené tieto slová: „Na toto stretnutie som sa veľmi tešil. Najmä preto, že vy –
mladí, ste budúcnosť našej krajiny. Pretože o pätnásť rokov to budete vy, kto bude
stáť na čele našej spoločnosti. Budete to vy, kto bude riadiť našu krajinu. Pochopiť
problematiku ľudských práv nie je jednoduché. Je veľa tém, o ktorých aj v našej
krajine vedieme ohnivé polemiky. A vytvoriť si správny názor, mať pochopenie,
empatiu, často k ľuďom, ktorí sú odlišní, je nesmierne dôležité. Budovať túto
empatiu, porozumenie a pochopiť, ako by mala naša spoločnosť fungovať, je ešte
dôležitejšie. Stále nám vznikajú nové témy, máme rómsku problematiku, máme
tu migrantov, LGBTI komunitu, je tu veľa tém, kde stále cítime, že naša spoločnosť
ešte naplno nedozrela do tej modernej európskej krajiny. A je to práve úloha vás
mladých. Ste to práve vy, aby ste pomohli prekonávať stereotypy myslenia. Aby ste
do toho vnášali svoj pohľad a názor. Do toho, ako má moderná krajina vyzerať. Ako
má vyzerať krajina, na ktorú vy budete pyšní. Keď budete študovať po celom svete –
10

Bližie pozri aj časť 9.
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aby ste s pýchou mohli povedať – ja som zo Slovenska. Som na to hrdý. Som hrdý
na to, akou sme krajinou. Je čo robiť. Je čo naprávať. Preto si veľmi vážim, že práve
olympiáda v tomto - v tak dôležitej téme je, že máte možnosť sa aj zoceliť v boji,
nasávať. Tie témy sú často veľmi náročné a obhájiť si svoj názor je preto veľmi
dôležité. Dnes vidíme, že mladí ľudia – len o niečo starší od vás – zorganizovali
protesty Za slušné Slovensko. A dokázali pohnúť celou krajinou. Dokázali vytvoriť tak
nutné spoločenské pohyby a kládli otázky, ktoré práve vy mladí musíte klásť.
Mladá generácia bola vždy tou najkritickejšou. My starší, my si už zvykneme. Nám
už taká tá kritickosť chýba. Vždy, aj v minulosti, aj v roku 1989, to boli mladí ľudia,
ktorí boli nositeľom zmien. Pretože vy ste kritickí. Vy vidíte spoločnosť takú, ako si ju
predstavujete a želáte.

Preto je potrebné, aby váš hlas bolo počuť. Niekedy

si poviete – čo už len ten môj hlások na Slovensku bude znamenať. Každý jeden hlas
je počuť. A každý jeden z nás, kto chce túto krajinu zmeniť, musíme začať meniť
v okruhu, na ktorý máme dosah.

Vy na sociálnych sieťach, medzi svojimi

spolužiakmi, neskôr možno ako budúci politici. Kto vie, čím budete. Ale dôležité je,
že v tomto veku, keď už sa začínajú cibriť názory, tak vy ste sa do toho pustili s plnou
vervou a dokázali ste, že si ten svoj názor viete vytvoriť a ja vám k tomu
blahoželám.“ 11
Projekt EPAS – Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament
Ambassador School) úspešne pokračoval svojim druhým ročníkom a opäť boli jeho
účastníkmi aj školy, ktoré pôsobia v OĽP.
Predsedníčka CK OĽP Dagmar Horná sa 23.5.2018 zúčastnila výročného zasadania
Fóra parnerov SK pre UNESCO, kde prezentovala v mene OĽP aj UNESCO katedry
pre ľudskoprávne vzdelávanie na UK v Bratislave aktivity XX. r. OĽP a poďakovala
komisii za jej podporu. 12

Pozri
https://www.prezident.sk/article/prezident-prijal-finalistov-olympiady-ludskych-prav/
a tiež
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/469190-kiska-ocenil-olympiadu-ludskych-prav/
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/delegaciu-olympiady-ludskych-prav-prijal-prezidentslovenskej-republiky-pan-andrej-kiska-1.alej?ind=
11

12

Pozri http://www.unesco.sk/a/Dna-23-5-2018-sa-v-Kongresovej-sale-MZVaEZ-SR-uskutocnilo-

vyrocne-zasadnutie-Fora-partnerov-Slovenskej-komisie-pre-UNESCO
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V dňoch 14. – 15.6.2018 sa konalo na pôde UNESCO katedry pre ľudskoprávne
vzdelávanie na UK v Bratislave zasadanie Celoštátnej komisie OĽP. Členky a členovia
komisie podrobne vyhodnotili XX. ročník OĽP a sprievodné aktivity, pripravili
propozície XXI. ročníka OĽP a stanovili si súvisiace úlohy.
Dňa 22.6.2018 sa konalo slávnostné vyhlásenie XIII. ročníka súťaže EUSTORY,
ktorého témou bola „Krehkosť slobody“. Súťaž je určená pre stredné školy v SR
a prebieha aj v ďalších európskych krajinách. Predsedníčka CK OĽP Dagmar Horná
na podujatí diskutovala s víťaznými školami (medzi ktorými nechýbali ani školy
s účasťou v OĽP) o príbuznosti OĽP a Eustory a predstavila im možnosti sieťovania
sa prostredníctvom rôznych projektov.
Denník Pravda pozval 2 autorky, jedného autora víťazných úvah, ktoré redakcia
hodnotila, na pracovný obed, ktorý sa uskutočnil 26.6.2018. Mladí ľudia debatovali
so šéfredaktorkou Norou Sliškovou, zástupcom šéfredaktorky Jakubom Prokešom,
redaktorkou Danielou Balážovou a predsedníčkou CK OĽP Dagmar Hornou o voľbe
témy úvahy, o parametroch kvalitného písania ale i o úskaliach obhajoby ľudských
práv.
Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku už po druhýkrát zorganizoval 30.6. –
4.7.2018 Letnú školu ľudských práv podporenú MS SR v rámci dotačného programu
na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie
všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným
prejavom intolerancie. Účastníčkami a účastníkmi letnej školy boli prevažne žiaci
a žiačky stredných škôl, mladší i starší Alumni OĽP, reprezentanti a reprezentantky
projektov EPAS, Create&Control, dejepisnej olympiády a pod. Spektrum odborníčok,
odborníkov a prestížnych hostí otvorilo množstvo tém súvisiacich s teóriou a praxou
demokracie, vrátane kultúrnej a kultivačnej stránky. Lektorský tím v spolupráci
s plénom letnej školy trénoval vzdelanostné, prakticko-organizačné, metodologické
kompetencie pre ďalšie kontinuálne sieťovanie a akčnosť týchto cenných mladých
kapacít a projektoval ďalšie formy spoločných budúcich aktivít. Zaujímavé zistenia
priniesla diskusia a následná sonda do názorov časti prítomných mladých ľudí
na zníženie volebného veku. Pre organizátorov ide o nadviazanie na podobný
prieskum, uskutočnený na celoštátnej vzorke počas októbra – novembra 2015
(výsledky sú súčasťou Kroniky XVIII. r. OĽP) a ďalej diskutovaný prostredníctvom
každoročných októbrových vzdelávacích podujatí v 8 krajoch SR. Organizátori
pripravili aj dotazník sledujúci reflexiu letnej školy 2018. Spracovanie dotazníka
16

ubezpečilo organizátorov, že letné a im podobné školy sú veľmi vítanou príležitosťou
pre tých mladých ľudí, ktorí majú ambície posilniť svoj osobný rast a spoločenskú
aktivitu pri posilňovaní a obrane demokracie. Ako najproduktívnejšie sa ukázali
riešenia modelových prípadov, simulované zasadania medzinárodných orgánov,
témy migrácie, právnej kultúry, kultúry ľudských práv. Vysoko cenený a žiadaný
je

priestor

na

stretnutia

a diskusie

s expertnou

i politickou

garnitúrou

ale aj na výmenu skúseností a vzájomné spoznávanie sa.
Júlové dni, 5. – 7.7.2018 strávili 3 finalistky a 2 finalisti na POHODA Festivale a užili
si tak dar od riaditeľa festivalu, Michala Kaščáka. Krátko nato, 12.7.2018 absolvoval
víťaz XX. ročníka OĽP a zároveň autor víťaznej úvahy v téme č. 1 Tomáš Ťapák
návštevu Informačnej služby OSN vo Viedni. V júli sa tiež uskutočnili stáže u verejnej
ochrankyne práv. Tešili sa dve autorky a jeden autor úvah, ocenených verejnou
ochrankyňou práv, Barbora Dulinová, Ema Šlesarová a Samuel Hrežo (pozri časť 9.).
Za sebou máme jubilejný XX. ročník celoštátnej aktivity, ktorá osvedčila svoje kvality,
výdrž, kapacity, udržateľnosť aj uznanie zo strany domácich a zahraničných
partnerov. Dvadsaťročie (a viac) sme oslávili s radosťou i hrdosťou. Po otázke
vyslovenej v úvode: „Ako dôstojne jubilovať?“ prichádza na rad otázka: „Ako dôstojne
pokračovať?“. Ostávame v situácii zápasu za budúcnosť OĽP, za výkony kryté
adekvátnou podporou, predovšetkým zo strany štátu. Toto úsilie je súčasťou obrany
a kultivácie demokracie na Slovensku, v Európe i vo svete v čoraz komplikovanejších
súvislostiach. Verím, že ideme spolu ďalej!
Do videnia v XXI. ročníku OĽP!
Srdečne,
Dagmar Horná
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2. Propozície XX. ročníka Olympiády ľudských práv
stredoškolskej mládeže 2017/2018
Olympiáda ľudských práv (OĽP) je oficiálne súčasťou predmetových olympiád
a postupových súťaží (POPS) vyhlasovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Ide o celoročné podujatie pre stredné školy SR v príslušnom školskom
roku.
Súťaž sa koná každoročne v súlade s Organizačným poriadkom Olympiády ľudských

práv (OP OĽP). Nakoľko MŠVVaŠ SR vydalo počas roka 2017 novú smernicu
o súťažiach13, musel byť predložený aj nový OP OĽP. Do konca roka 2017 platil OP
OĽP registrovaný na MŠVVaŠ SR pod číslom: 2013-25/79131:14-925 a od 1.1.2018
platí OP OĽP schválený MŠVVaŠ SR 3.10.2017 pod číslom: 2017/14229:1-10G0.
XX. ročník OĽP sa konal v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠVVaŠ SR

na školský rok 2017/2018. 14
Súťaži predchádzalo zasadnutie Celoštátnej komisie OĽP (CK OĽP), ktoré sa konalo
15. a 16. júna 2017 na Univerzite Komenského v Bratislave. CK OĽP podrobne
vyhodnotila XIX. ročník a pripravila XX. ročník OĽP. Novým členom CK OĽP sa stal
Mgr. Roman Balko, bývalý predseda KK OĽP v Banskobystrickom kraji, ktorý vedie
platformu TEUS, n. o. – Učitelia a učiteľky za Európsku úniu na školách.
Propozície XX. ročníka OĽP stredoškolskej mládeže 2017/2018 boli zverejnené
na webových sídlach: IUVENTY a OĽP 15, kde sa nachádza aj ďalšia dokumentácia
a informácie o OĽP.
Propozície stanovili nosnú tému, časový harmonogram, podmienky a usmernenia
súťaže.
Propozície XX. ročníka OĽP uvádzame v plnom znení – nižšie v rámčeku (poznámka:
prvá verzia dokumentu bola zverejnená pred školským rokom 2017 – 2018, finálna
v januári 2018).

13

Pozri https://www.minedu.sk/smernica-c-232017-o-sutaziach_srs/

14

Pozri https://www.minedu.sk/data/att/11847.pdf

15

Pozri http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej a OĽP: http://www.olp.sk/.
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CELOŠTÁTNA KOMISIA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV
Propozície
XX. ročníka Olympiády ľudských práv
stredoškolskej mládeže 2017 – 2018
Vyhlasovateľ súťaže
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Odborná garancia súťaže
Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv
v spolupráci
s UNESCO Chair for Human Rights Education na Univerzite Komenského v Bratislave
a Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku
Záštita nad podujatím
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
a predsedníčka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť, Lucia Žitňanská
(bude ďalej spresnené)

Podpora podujatia
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
a predsedníčka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť, pani Lucia Žitňanská
a partneri
Spoluorganizátor celoštátneho kola
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Olympiáda ľudských práv (ďalej „OĽP“) je dobrovoľnou záujmovou činnosťou
žiačok a žiakov stredných škôl v Slovenskej republike (ďalej „SR“). Uskutočňuje sa
každoročne a možno ju organizovať na všetkých typoch stredných škôl.
Pedagogicko-organizačné pokyny ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
(ďalej „MŠVVaŠ SR“) na školský rok 2017/2018 v časti 1.5.4.1. uvádzajú:
1. V súlade s medzinárodnými záväzkami SR v problematike ľudských práv a
Celoštátnou stratégiou ochrany a podpory ľudských práv v SR, schválenou vládou SR
uznesením číslo 71/2015:
a) naďalej uskutočňovať Olympiádu ľudských práv pre žiakov základných škôl,
b) zapájať sa do Olympiády ľudských práv ako celoštátnej súťaže žiakov stredných
škôl;
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Nosná téma XX. ročníka OĽP:
Aténska škola 21. storočia : demokracia a ľudské práva

školské kolá: do 8. decembra 2017
krajské kolá: 8. februára 2018 (štvrtok)
celoštátne kolo: 11. – 13. apríla 2018 (streda – piatok), Omšenie

1. Školské kolá: do 8. decembra 2017
1.1 Zúčastňujú sa ich všetky žiačky a všetci žiaci, ktorí prejavia o súťaž záujem.
Školské kolo organizuje príslušná predmetová komisia spoločenskovedných
predmetov, pre túto súťaž, školská komisia OĽP (ďalej „ŠK OĽP“). Na jej návrh
riaditeľ/riaditeľka školy poverí zodpovednú osobu, učiteľa/učiteľku riadením
a koordinovaním súťaže.
1.2 Celoštátna komisia OĽP (ďalej „CK OĽP“) odporúča zapojiť do prípravy
a realizácie školského kola (formy, obsahu, práce poroty, sprievodných nesúťažných
podujatí a pod.) žiačky a žiakov. CK OĽP povzbudzuje žiacku obec k iniciatívnemu
prístupu.

1.3 Formu a obsah školského kola stanoví škola a ŠK OĽP. CK OĽP odporúča
napríklad test, diskusiu s demokratickou voľbou postupujúcej alebo postupujúceho
a pod. Inšpiráciou môže byť scenár krajských kôl s písomnou a ústnou zložkou
súťaže (pozri nižšie) alebo súťaž v písaní a obhajobe ľudskoprávnej úvahy.
Námietky na priebeh súťaže možno adresovať predsedovi/predsedníčke ŠK OĽP
bezprostredne po vyhlásení výsledkov školského kola.

1.4 Do krajského kola postupuje víťaz alebo víťazka školského kola. Škola a ŠK OĽP
môže odporučiť na postup aj súťažiacu alebo súťažiaceho z druhého miesta.
Ak škola neorganizuje školské kolo OĽP a žiak/žiačka má individuálny záujem
o účasť na krajskom kole OĽP, je nevyhnutné, aby škola potvrdila prihlášku
žiaka/žiačky individuálne. V nevyhnutnom prípade možno kontaktovať
predsedu/predsedníčku krajskej komisie OĽP (ďalej „KK OĽP“).
O účasti súťažiacich rozhodne predseda/predsedníčka KK OĽP podľa počtu
prihlásených súťažiacich a kapacity súťaže.
1.5 Školské kolá sa uskutočnia do 8. decembra 2017. Všetky prihlášky
do krajského kola musia byť doručené na adresu predsedu/predsedníčky
príslušnej KK OĽP do 15. decembra 2017 (ak nie je určené inak) a to buď listom
alebo naskenované emailom. Po tomto termíne nemusia byť prihlášky akceptované.
Prihláška do krajského kola bude dostupná na webových sídlach
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http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej
a http://www.olp.sk/.

2. Krajské kolá: 8. februára 2018
2.1 Zúčastňujú sa ich súťažiaci a súťažiace podľa bodu 1.4. Krajské kolá organizačne
zabezpečujú školy alebo školské
zariadenia, ktoré podľa 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 súťaže a možností organizátorov.
2.3 Krajské kolá majú dve časti, písomnú (test) a ústnu (tézy). Súťažné podklady
pripraví CK OĽP v spolupráci s partnermi. Test zašle IUVENTA okresným úradom
a predsedníčkam/predsedom KK OĽP. Tézy budú umiestnené na webových sídlach
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej
a na http://www.olp.sk/

2.4 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).
2.5 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%).

2.6 Z každého krajského kola postupuje do celoštátneho kola 8 najúspešnejších
súťažiacich. V prípade rovnosti bodov rozhodne o postupujúcich krajská
porota/krajské poroty podľa stanovených kritérií. Námietky na priebeh súťaže
možno adresovať predsedovi/predsedníčke KK OĽP bezprostredne po vyhlásení
výsledkov krajského kola.
2.7 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.

2.8 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.
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2.9 Záväzné pokyny k napísaniu a zaslaniu písomných prác – úvah:
o rozsah: 3 normostrany (jedna normostrana má 1800 znakov vrátane
medzier); písmo: Times New Roman 12;
o prácu treba dodať v stanovenej 3-stranovej forme a v niektorom z formátov:
.doc, .docx, .rtf, .odt – pozri prílohu č. 1;
o verzie úvahy: 1 ks elektronickej úvahy a 1 ks tlačenej, zopnutej a podpísanej
úvahy;
o adresát/adresátka na zaslanie elektronickej aj tlačenej verzie úvahy:
predseda/predsedníčka KK OĽP príslušného kraja – pozri prílohu č. 2;
o termín zaslania úvahy: do 16. februára 2018.
2.10 Predseda/predsedníčka KK OĽP a) pošle prijaté písomné práce predsedníčke
CK OĽP, tlačené verzie listom a elektronické emailom; b) vypracuje záverečnú
správu o priebehu a výsledkoch školských kôl a krajského kola súťaže odošle
ju emailom predsedníčke CK OĽP a tajomníčke CK OĽP. Písomné práce a záverečnú
správu predseda/predsedníčka KK OĽP odošle do 28. februára 2018.

2.11 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).
3. Celoštátne kolo: 11. – 13. apríla 2018
3.1 Celoštátneho kola sa zúčastňuje 8 súťažiacich za každý kraj, 64 súťažiacich
z celej SR.

3.2 Miestom celoštátneho kola je Omšenie. Podrobnosti budú spresnené v pokynoch.
CK OĽP zverejní Súťažný poriadok celoštátneho kola a Vademecum súťažiacej
a súťažiaceho.
3.3 Celoštátne kolo má tri časti; v prvej časti súťažiace a súťažiaci riešia modelové
prípady/situácie, v druhej obhajujú svoje úvahy, oboje pred postupovými porotami;
hodnotenie týchto dvoch častí je v pomere 1 : 1.

3.4 Postupové poroty sú najmenej trojčlenné a pred každou z nich súťaží spravidla
16 súťažiacich. Z každej postupovej poroty postupujú súťažiace a súťažiaci z 1. – 3.
miesta, spolu maximálne 12 súťažiacich, do tretej časti súťaže, ktorou je finále.

3.5 Vo finále pred najmenej trojčlennou finálovou porotou, celým plénom (žiackym,
učiteľským, partnerským) a hosťami podujatia si súťažiace a súťažiaci žrebujú
zadania týkajúce sa aktuálnych ľudskoprávnych problematík a kľúčových tém
a bezprostredne na ne reagujú. Finálová porota zložená z domácich i zahraničných
odborníčok a odborníkov v oblasti ľudských práv stanoví poradie súťažiacich
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na 1. – 12. mieste.

3.6 Vyhodnocuje a zverejňuje sa len bodový zisk súťažiacich na 1. – 12. mieste;
záznam o účasti ostatných súťažiacich bude zhotovený v abecednom poradí,
bez uvedenia bodového zisku a umiestnenia. Všetci súťažiaci a všetky súťažiace
dostanú diplom.
3.7 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.

3.8 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.

3.9 Víťazi a víťazky celoštátneho kola získajú ceny podľa možností organizátorov
a partnerov. Podrobnosti budú ohlásené priebežne resp. pri otvorení celoštátneho
kola.
3.10 Predsedníčka CK OĽP pripraví Kroniku XX. 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).

3.11 Účasť učiteliek a učiteľov na celoštátnom kole je tradične žiaduca s ohľadom
na jeho špecifikum ako 3-dňovej súťaže sprevádzanej odbornými vzdelávacími
podujatiami. Očakáva sa účasť motivovaných a aktívnych učiteliek a učiteľov, ktorí
majú vážny záujem o zapojenie do všetkých častí celoštátneho kola OĽP (CK OĽP
neakceptuje účasť len vo forme pedagogického sprievodu).

3.12 Náklady súťažiacim a porotám (cestovné a poistné) budú hradené
z prostriedkov MŠVVaŠ SR prostredníctvom IUVENTY. Všetky náklady účastníčok
a účastníkov na ubytovanie, stravovanie a priestory budú hradené z prostriedkov
MS SR (pozri podpora podujatia). Ostatné náklady učiteľkám a učiteľom (nečlenkám
a nečlenom porôt) budú hradené prostredníctvom CK OĽP a z prostriedkov
partnerov. 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.
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PhDr. Dagmar Horná, PhD.
predsedníčka Celoštátnej komisie OĽP

Prílohy:
1. Predpísaný formát písomných prác – úvah.
2. Predsedovia/predsedníčky KK OĽP príslušného kraja – kontakty na zaslanie úvah.
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

3. Vzdelávanie multiplikátoriek a multiplikátorov
ľudských práv a demokratického občianstva 2017
V tradičných vzdelávacích podujatiach bolo možné v roku 2017 pokračovať vďaka
projektu č. D111/2017/13 Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku, ktorý
podporilo

Ministerstvo

spravodlivosti

SR

v rámci

dotačného

programu

na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie
všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom
intolerancie. Podujatia sa uskutočnili v dňoch 10.10. – 20.10. 2017.

3.1 Harmonogram vzdelávacích podujatí
Dátum

Kraj/Koordinátor/ka podujatia

Miesto podujatia

10.10.

Trenčiansky kraj

Obchodná akadémia F. Madvu 2,

Utorok

JUDr. Dagmar Majdanová

971 01 Prievidza

11.10.

Nitriansky kraj

Streda

PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová

Gymnázium vo Vrábľoch,
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Školská 1232/26,
952 80 Vráble

13.10.

Bratislavský kraj

SOŠ HSaO, Na Pántoch 9,

Piatok

Mgr. Zuzana Smetanová

831 06 Bratislava

16.10.

Prešovský kraj

RP MPC, Tarasa Ševčenka 11,

Pondel. PhDr. Marián Richter

080 20 Prešov

Košický kraj
17.10.

PaedDr. Jaroslava Mamčaková

Gymnázium, Alejová 1,

Utorok

Spolupr.: Mgr. Petra Horváthová

040 49 Košice

CVČ – RCM KE – St. Mesto
Banskobystrický kraj

SÚZ – Správa účelových zariadení UMB,

Mgr. Jana Hrabovská

Trieda SNP 53

CVČ – JUNIOR BB

974 01 Banská Bystrica

Žilinský kraj

Gymnázium sv. Františka z Assisi

PhDr. Ján Chovanec

J. M. Hurbana 44,

Mgr. Roman Minek

010 01 Žilina

20.10.

Trnavský kraj

Gymnázium Ivana Kupca, Komenského,

Piatok

Mgr. Mária Juristová

920 01 Hlohovec

18.10.
Streda
19.10.
Štvrtok

3.2 Program vzdelávacích podujatí
9:00 – 10:30
1.1 Cieľ vzdelávacieho podujatia a organizačné pokyny.
1.2 Hodnotenie XIX. ročníka OĽP a príprava jubilejného XX. ročníka OĽP.
Nosná téma XX. r. OĽP: Aténska škola 21. storočia : demokracia a ľudské práva
1.3 Plenárna rozprava:
1.3.1 Bilancia demokratickoobčianskeho a ľudskoprávneho vzdelávania počas 22
rokov vzdelávacích a súťažných aktivít (2 regionálne ročníky, 19
celoštátnych ročníkov, aktuálny XX. celoštátny ročník)
1.3.2 Demokratickoobčianske a ľudskoprávne vzdelávanie dnes. Výzvy a perspektívy.
10:30 – 14:00 (vrátane prestávky)
2.1 Prednášky, práca v skupinách a plenárna rozprava:
2.1.1 Aktuálne témy demokratického občianstva, ľudských práv, európskej dimenzie
vo vzdelávaní. Kompetencie pre demokratickú kultúru/demokratické
občianstvo.
2.1.2 Zaostrené na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu,
xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Skutočnosť, skúsenosti a podnety učiteliek a učiteľov.

25

Lektorský tím
PhDr. Dagmar Horná, PhD.; PhDr. Kálmán Petőcz, PhD.; Ing. Viliam Figusch, CSc.;
PhDr. Peter Guráň, PhD., Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
Mgr. Radka Babeľová, Mgr. Dominika Dudášová, odborné pracovníčky Kancelárie
VOP (pre podujatia v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici)
Mgr. Barbara Lášticová, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
(pre podujatia v Bratislave a v Hlohovci)
Na podujatí v Bratislave vystúpila
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., verejná ochrankyňa práv

3.3 Priebeh a štatistika vzdelávacích podujatí
Ku klasickým prvkom podujatí patrili okrem programových súčastí aj debaty
s vedeniami škôl, ktoré nám, tak ako diskusie s učiteľkami a učiteľmi poskytli vzhľad
do každodennej praxe škôl. Stretli sme sa napríklad s p. riaditeľkou Ing. Máriou
Katreniakovou na SOŠ HSaO V Bratislave, p. riaditeľkou Mgr. Luciou Kajanovou
na Gymnáziu SFA v Žiline, p. zástupkyňou PaedDr. Eliškou Matuškovou na Gymnáziu
vo Vrábľoch, p. zástupcom Mgr. Ivanom Kadlečíkom na Obchodnej akadémii
v Prievidzi – na túto školu sme zavítali po prvýkrát.
V Banskej Bystrici podujatie zabezpečovala Mgr. Jana Hrabovská z Centra voľného
času – JUNIOR, ktorá viedla aj rokovanie Krajskej komisie OĽP Banskobystrického
kraja a voľbu novej predsedníčky tejto komisie. Stala sa ňou PhDr. Karin Straková
z Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici. Predošlej predsedníčke PaedDr.
Mariane Stejskalovej ďakujeme za vykonanú prácu. V Košiciach bola organizačnou
partnerkou Mgr. Petra Horváthová z CVČ – RCM, v Prešove nás privítala PhDr. Jarmila
Verbovská, zástupkyňa riaditeľa RP MPC.
Programovo prínosné boli vstupy odborných pracovníčok Kancelárie verejnej
ochrankyne práv, Mgr. Radky Babeľovej a Mgr. Dominiky Dudášovej, ktoré
zúčastneným predstavili funkcie a činnosť VOP a pripravili si modelový prípad podľa
skutočnosti. Skupinová práca prebiehala tak v žiackej ako aj učiteľskej časti podujatí.
Ukázal sa dopyt po sérii prípadov s príslušnou argumentačnou bázou, ktoré
by poslúžili ako užitočný vzdelávací a tréningový materiál. Rozvinula sa spontánna
debata k výskumu postojov žiačok a žiakov stredných škôl v SR k menšinám. 16
16

Pozri https://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/Sprava_z_vyskumu_2.pdf
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Mgr. Barbara Lášticová, PhD., ktorá ho predstavila, získala od prítomných spätnú
väzbu aj podnety k ďalšiemu výskumu.
Súčasťou podujatí bola rozprava k vzdelávacím zdrojom a distribúcia noviniek.
Učiteľskej časti podujatí vo všetkých krajoch sa dostala čerstvá Kronika XIX. ročníka

OĽP17, predsedníčky a predsedovia krajských komisií získali výtlačok publikácie
Ľudské práva vo výchove a vzdelávaní : aktuálny stav, výzvy a inšpirácie z dielne Nadácie
otvorenej spoločnosti. 18
Po vzdelávacích podujatiach sme odoslali všetkým učiteľským účastníčkam
a účastníkom

súhrnný

podklad

Vzdelávacie

zdroje

k témam

demokratického

občianstva, ľudských práv, prevencie násilného radikalizmu a extrémizmu a ďalšie
užitočné materiály.
Tabuľka: Učiteľská a žiacka účasť na vzdelávaní multiplikátoriek
a multiplikátorov ľudských práv a demokratického občianstva 2017
Kraj

Miesto

BA

Učitelia

Žiaci a žiačky

Partneri

SPOLU

Muži

Ženy

∑

Žiaci

Žiačky

∑

Muži

Ženy

∑

Bratislava

03

16

19

04

03

07

00

01

01

27

BB

B. Bystrica

03

11

14

04

07

11

01

02

03

28

KE

Košice

02

19

21

03

06

09

00

00

00

30

NR

Vráble

03

23

26

25

24

49

00

00

00

75

PO

Prešov

05

16

21

03

11

14

00

00

00

35

TN

Prievidza

00

08

08

10

20

30

00

00

00

38

TT

Hlohovec

02

07

09

03

11

14

00

01

01

24

ZA

Žilina

05

17

22

09

19

28

00

00

00

50

23

117

140

61

101

162

01

04

05

307
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Na všetkých vzdelávacích podujatiach pôsobili 3 lektori a 5 lektoriek, spolu 8
lektoriek a lektorov.

Lektor PhDr. Kálmán Petőcz, PhD. prezentuje ideu Aténskej školy 21. storočia.

Podujatie vo Vrábľoch (Nitriansky kraj), učiteľská diskusia.
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4. Školské kolá (2017) a krajské kolá (2018)
XX. ročníka OĽP
Školské kolá sa uskutočnili do 8. decembra 2017 podľa odporúčaní zverejnených
v Propozíciách XX. r. OĽP. Organizovali ich predmetové komisie spoločenských vied
rs. školské komisie OĽP. Obsah a formu súťaže odporučila CK OĽP, ale školy mali
možnosť prispôsobiť ich svojim podmienkam a potrebám. Školy sa spravidla
inšpirujú predošlými ročníkmi súťaže a pripravujú súťažiacich s ohľadom na vyššie
kolá súťaže.
Krajské kolá sa konali 8. februára 2018. Ako vedomostno-postojová súťaž
pozostávali z písomnej časti/testu a ústnej časti/téz, orientovaných na teóriu a prax
ľudských práv. Test aj tézy boli aktualizované, test bol vydaný v slovenskom
a maďarskom jazyku, tézy v slovenskom jazyku (pozri časti 4.1. a 4.2.). Krajské kolá
organizačne

zabezpečili

krajské

koordinátorky

a

krajskí

koordinátori

OĽP

v spolupráci s okresnými úradmi v sídle krajov a partnermi.
Vzhľadom na to, že krajské kolá sa konajú v jeden deň, mohla predsedníčka,
tajomníčka a členovia CK OĽP ako aj Alumni OĽP navštíviť len niektoré z nich. Viac
pozri v časti 4.3., v Správach predsedníčok a predsedov krajských komisií OĽP
o školských a krajských kolách OĽP.
Do celoštátneho kola postúpilo po 8 súťažiacich z každého kraja. Následne
vypracovali a

predložili úvahy na témy, ktoré boli stanovené a vyhlásené

po konzultáciách s garantmi tém (pozri časť 5.3). Úlohou garantov bolo vyhodnotiť
úvahy v príslušnej téme, a to do konania celoštátneho kola.

4.1. Test pre písomnú časť krajských kôl OĽP
(v slovenskom a maďarskom jazyku)
Olympiáda ľudských práv
XX. ročník, školský rok 2017/2018
Krajské kolo
Kategória: Stredné školy
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Test - úlohy
Milé súťažiace, milí súťažiaci,
test obsahuje 20 úloh. Na ich vypracovanie máte 45 minút.
Každá úloha má jedno správne riešenie. Prvých 10 jednoduchších úloh je 2bodových. Ostatné úlohy, náročnejšie, sú

3-bodové a 4-bodové. Získať môžete

celkom 55 bodov.
Pozorne si prečítajte text a riešenie vpíšte do odpoveďového hárku. Ak nepoznáte
správnu odpoveď, hľadajte najlogickejšie riešenie. Ak sa pomýlite, predošlú voľbu
zreteľne prečiarknite (X) a uveďte iné riešenie.
Skratky použité v teste:
EÚ – Európska únia; SR – Slovenská republika
Úloha 1 – 2 body
Slovenská republika oslávila 1. januára 2018 25. výročie svojho vzniku. Najdôležitejší
právny predpis zakotvujúci základné ľudské práva a slobody obyvateľov a obyvateliek
štátu sa nazýva
a) antidiskriminačný zákon.
b) Ústava Slovenskej republiky.
c) Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv.
Úloha 2 – 2 body
V roku 2018 si pripomíname 70. výročie prijatia významného dokumentu, ktorý sa
stal východiskom a ideovým základom všetkých neskôr prijatých ľudskoprávnych
dohovorov. Tento dokument sa nazýva
a) Európsky dohovor o ľudských právach.
b) Charta základných práv Európskych spoločenstiev.
c) Všeobecná deklarácia ľudských práv.
Úloha 3 – 2 body
Európsky súd pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu je najvyššou súdnou
inštanciou
a) Európskej únie.
b) Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.
c) Rady Európy.
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Úloha 4 – 2 body
Podľa Dohovoru o právach dieťaťa je telesné trestanie a ponižovanie detí
a) dovolené len rodičom a to do takej miery, ktorá dieťaťu nespôsobí trvalú telesnú
či duševnú ujmu.
b) neprípustné, dieťa je plnohodnotným subjektom všetkých ľudských práv, kruté,
neľudské a ponižujúce zaobchádzanie je zakázané za každých okolností.
c) dovolené len pracovníkom a pracovníčkam nápravnovýchovných zariadení
pre deti a mladistvých, pokiaľ je v nich dieťa umiestnené na základe právoplatného
rozhodnutia príslušného orgánu.
Úloha 5 – 2 body
Ktoré tvrdenie najlepšie vystihuje podstatu, zmysel a význam ľudských práv?
a) Ľudské práva sú sociálne oprávnenia, ktoré priznáva štát svojim obyvateľom
a obyvateľkám, pokiaľ si splnili všetky svoje zákonné povinnosti.
b) Ľudské práva sú prirodzené a neodňateľné oprávnenia prináležiace každému
človeku z titulu jeho existencie ako mysliacej a cítiacej ľudskej bytosti, zaručujúce jej
individuálnu slobodu, rovné postavenie a ochraňujúce jej dôstojnosť.
c) Ľudské práva sú oprávnenia, ktoré štát priznáva svojim občanom a občiankam
po nadobudnutí plnoletosti

– napríklad právo voliť a byť volený, právo riadiť

motorové vozidlá, či právo podnikať.
Úloha 6 – 2 body
Charta základných práv Európskej únie zoskupuje základné práva a slobody
do niekoľkých kapitol, označených kľúčovými pojmami filozofie a práva ľudských
práv. Tieto kľúčové pojmy, ktorými často charakterizujeme aj jednotlivé generácie
ľudských práv, sú nasledovné:
a) rešpekt, tolerancia, porozumenie, súdržnosť, empatia, kooperácia.
b) dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita, občianstvo, spravodlivosť.
c) demokracia, konštitucionalizmus, pluralizmus, kompetitívnosť, parlamentarizmus,
participácia.
Úloha 7 – 2 body
Občan patriaci k národnostnej menšine je obvinený v trestnom konaní. Ak vyhlási,
že neovláda slovenský jazyk, alebo, že ho neovláda na patričnej úrovni, platí, že
a) nemá právo sa obhajovať vo svojom rodnom jazyku. Mal sa naučiť po slovensky.
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b) má právo obhajovať sa vo svojom rodnom jazyku, len ak si zaplatí tlmočenie.
c) má právo sa obhajovať vo svojom rodnom jazyku, pričom trovy tlmočenia platí
štát.
Úloha 8 – 2 body
Princíp slobodných volieb znamená:
a) možnosť bezbariérového prístupu do volebných miestností aj pre osoby
so zdravotným postihnutím.
b) možnosť reálneho výberu medzi rôznymi stranami či kandidujúcimi osobami
a slobodu šírenia a prijímania informácií o stranách a kandidujúcich osobách
vo volebnej kampani.
c) možnosť voliť len pre osoby, ktoré nie sú vo výkone trestu.
Úloha 9 – 2 body
Podľa Dohovoru o právnom postavení utečencov je utečencom alebo utečenkou
osoba, ktorá
a) vo svojej domovskej krajine spáchala trestný čin a uteká pred spravodlivosťou
do iného štátu.
b) sa v dôsledku nepriaznivej hospodárskej a sociálnej situácie vo svojej krajine
ilegálne uchádza o prácu v zahraničí.
c) sa nachádza mimo svojho štátu z dôvodu obavy pred prenasledovaním
z rasových, náboženských a národnostných dôvodov alebo z dôvodu alebo
zastávania určitých politických názorov.
Úloha 10 – 2 body
Sloboda názoru je
a)

ľudské

právo

reflektujúce

skutočnosť,

že

v diskusiách

o spoločenských

a politických otázkach sú všetky vyjadrenia a výroky rovnocenné.
b) iný termín pre označenie slobody prejavu, tieto dve práva majú rovnaký obsah.
c) ľudské právo, ktorého zmyslom a podstatou je ochrana jednotlivca pred sankciami
zo strany vyššej moci/štátu v prípade zastávania stanovísk odlišných alebo
protirečiacich oficiálnym stanoviskám.
Úloha 11 – 3 body
Princíp individuálnej povahy ľudských práv vyjadruje tézu, že
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a) ľudské práva prináležia každému človeku priamo a bezprostredne, bez zvolenia
alebo sprostredkovania nejakého kolektívu/vyššej moci, či je to rodina, obec, cirkev
alebo štát.
b) výkon práv je vždy individuálny, nikdy nie kolektívny, skupinový; osobitne sa to týka
nárokovania si rôznych typov autonómie zo strany menšín.
c) každý človek je oprávnený k vlastnému výkladu a uplatňovaniu ľudských práv.
Úloha 12 – 3 body
Vyberte čo najvýstižnejšiu charakteristiku spoločensko-politického zriadenia, ktoré
politická veda označuje ako liberálnu demokraciu.
a) Politický a názorový pluralizmus v medziach právneho štátu, vláda ľudu
prostredníctvom zastupiteľského spôsobu vládnutia na základe všeobecných
a tajných volieb, deľba moci medzi ústavnými orgánmi a jej nezávislá kontrola
vrátane možnosti vládu odvolať nenásilným spôsobom, rešpekt k individuálnym
právam a slobodám a k záujmom menšinových skupín.
b) Vláda ľudu prostredníctvom väčšinového rozhodovania s čo najširším využitím
prvkov priamej demokracie (miestne i celoštátne referendá) a s čoraz širším
využívaním moderných informačných a komunikačných technológií (kampane
a petície na sociálnych sieťach, budovanie prepojených databáz, hlasovanie cez
internet) v riadiacich a rozhodovacích procesoch.
c) Vláda vzdelaných elít, väčšinou liberálneho zmýšľania, ktoré svoj mandát získaný
vo voľbách využívajú výhradne na základe svojho svedomia, pričom základným
referenčným rámcom pre ich rozhodovanie je ideológia ekonomického a politického
liberalizmu.
Úloha 13 – 3 body
Podľa medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov a legislatívy SR je mučenie:
a) dovolené len pri vyšetrovaní obzvlášť závažných trestných činov.
b) zakázané za každých okolností, rovnako v čase mieru i vojny.
c) dovolené len v čase vojny, za účelom získania významných spravodajských
informácií.
Úloha 14 – 3 body
Uveďte, ktoré opatrenie nie je priamou alebo nepriamou diskrimináciou.
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a) Zamestnávateľ neprijme uchádzačku do zamestnania, lebo sa od jedného svojho
podriadeného dozvie, že je tehotná. Ako dôvod uvedie nesplnenie odborných
kritérií.
b) Zamestnávateľ neprijme do zamestnania na miesto zahraničného obchodného
zástupcu do Latinskej Ameriky uchádzača, ktorý neovláda španielsky ani portugalský
jazyk. Uchádzač namieta, že hovorí po anglicky a takto sa dohovorí všade.
c) Prevádzkar reštaurácie vykáže z miestnosti Róma, ktorý sa správa ako bežný
zákazník a ničím nevzbudzuje pozornosť. Ako dôvod uvedie, že je tam uzavretá
spoločnosť, čo však nie je nikde vypísané.
Úloha 15 – 3 body
Extrémizmus napĺňa skutkovú podstatu trestných činov ak ide o
a) konanie, povzbudzovanie ku konaniu či navádzanie na konanie, ktoré deštruktívne
pôsobí na demokraciu a závažným spôsobom porušuje základné práva a slobody
iných ľudí alebo ich skupín.
b) popieranie zásad politickej korektnosti, napríklad používanie vulgárnych,
urážajúcich, neslušných a prehnane emotívnych výrazov v politickom diskurze
verejných činiteľov.
c) výstrednosť pri uplatňovaní práva na slobodu prejavu u jednotlivých ľudí,
napríklad výstredné obliekanie a úprava zovňajšku, správanie vymykajúce sa
tradíciám, expresívne vyjadrovanie.
Úloha 16 – 4 body
Na území Slovenska získali dospelé ženy volebné právo
a) v roku 1920, po vzniku Československej republiky.
b) v roku 1948, po prevzatí moci komunistickou stranou.
c) v roku 1990, po víťazstve „nežnej“ revolúcie.
Úloha 17 – 4 body
V novembri 2017 sa na Slovensku uskutočnili voľby do orgánov ôsmich
samosprávnych krajov, tzv.

župné voľby, v ktorých sa volili predsedovia alebo

predsedníčky samosprávnych krajov (župani, županky), poslanci a poslankyne
do zastupiteľstva samosprávnych krajov. V týchto voľbách
a) mohli voliť a byť zvolení za poslanca alebo poslankyňu všetci občania a všetky
občianky Slovenskej republiky s trvalým pobytom v obci patriacej do územia
samosprávneho kraja, ak najneskôr v deň volieb zavŕšili 18 rokov veku, za župana
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a županku mohli byť zvolení všetci občania a všetky občianky SR, ak najneskôr v deň
volieb zavŕšili 25 rokov veku a mali dokončené aspoň úplné stredoškolské vzdelanie.
b) mohli voliť a byť zvolení za poslanca alebo poslankyňu všetci obyvatelia a všetky
obyvateľky Slovenskej republiky s trvalým pobytom v obci patriacej do územia
samosprávneho kraja, ak najneskôr v deň volieb zavŕšili 18 rokov veku, za župana
a županku mohli byť zvolení všetci obyvatelia a všetky obyvateľky SR s trvalým
pobytom v obci patriacej do územia samosprávneho kraja, ak najneskôr v deň volieb
zavŕšili 25 rokov veku.
c) mohli voliť všetci obyvatelia a všetky obyvateľky Slovenskej republiky s trvalým
pobytom v obci patriacej do územia samosprávneho kraja, ak najneskôr v deň volieb
zavŕšili 18 rokov veku, avšak byť zvolení za poslanca alebo poslankyňu a za župana
alebo županku mohli byť len občania a občianky SR s trvalým pobytom v obci
patriacej do územia samosprávneho kraja, ak najneskôr v deň volieb zavŕšili 18 rokov
veku.
(Pozn.: Obyvatelia a obyvateľky – občania a občianky, ako aj cudzinci a cudzinky
s trvalým pobytom v obci patriacej do územia príslušného samosprávneho kraja.)
Úloha 18 – 4 body
Na verejnú ochrankyňu práv sa môžu obrátiť
a) osoby s občianstvom SR, ktoré namietajú porušenie ich základných práv a slobôd
orgánom verejnej správy, iným právnym subjektom alebo súkromnou osobou.
b) všetky osoby nachádzajúce sa na území SR, ktoré namietajú porušenie
ich základných práv a slobôd orgánom verejnej správy.
c) osoby s občianstvom SR, ktoré namietajú porušenie ich základných práv a slobôd
orgánom verejnej správy, iným právnym subjektom alebo súkromnou osobou, alebo
sa sťažujú na diskriminačné zaobchádzanie podľa antidiskriminačného zákona.
Úloha 19 – 4 body
Rozsah pôsobnosti Charty základných práv Európskej únie („Charta“)
a) je obmedzený len na inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Európskej Únie, a tiež
pre členské štáty výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Únie; len v týchto prípadoch
sa občan alebo občianka môžu dožadovať nápravy na Súdnom dvore EÚ.
b) sa týka všetkých porušení základných práv zakotvených v Charte domovským
štátom občana alebo občianky, ktorí sa môžu dožadovať nápravy na Súdnom dvore
EÚ v Luxemburgu;
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c) sa týka všetkých porušení základných práv zakotvených v Charte domovským
štátom občana alebo občianky, ktorí sa môžu dožadovať nápravy na Európskom
súde pre ľudské práva v Štrasburgu.
Úloha 20 – 4 body
Predstavte si, že ste účastníčkou/účastníkom odbornej debaty rôznych názorových
prúdov na tému úpravy spolužitia párov rovnakého pohlavia. Ktorý výrok je podľa
Vás najviac kompatibilný s filozofiou ľudských práv?
a) v demokratickom štáte sa každý človek môže správať a môže konať podľa svojej
individuálnej vôle, a to bez obmedzení; štát má individuálnu vôľu svojich obyvateľov
a obyvateliek rešpektovať a vytvoriť pre jej naplnenie príslušné inštitucionálne
a právne rámce.
b) nemáme právo nikoho súdiť za to, že sa nespráva podľa prevažujúcich zvyklostí,
veď aj v Biblii sa píše: „nesúďte, aby ste neboli súdení“, „miluj svojho blížneho ako
seba samého“ a „všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im“. Z toho
vyplýva, že aj ľudí s odlišnou sexuálnou orientáciou máme rešpektovať a umožniť im
uplatňovať si všetky práva, ktoré si nárokujeme aj my.
c) ľudské práva sú univerzálne – všetci ľudia sú oprávnení užívať všetky ľudské práva
bez akejkoľvek diskriminácie a dožadovať sa ich; aj osoby rovnakého pohlavia majú
právo na súkromie a na rodinný život, vrátane života v registrovanom partnerstve;
sloboda jednotlivca môže byť obmedzená, len pokiaľ sa jej uplatnením porušujú
práva iných, k čomu však v danom prípade nedochádza; z princípu rovnej
dôstojnosti všetkých ľudí vyplýva, že ku svojej identite sa každý môže slobodne hlásiť
a plne ju žiť a rozvíjať.

Zdroje:
Ústava Slovenskej republiky; Zbierka zákonov SR; odborné publikácie o ľudských
právach; medzinárodné ľudskoprávne dohovory a dokumenty; denná mienkotvorná
tlač; verejnoprávne médiá; internet
Autor: PhDr. Kálmán Petőcz, PhD.
Recenzentka: PhDr. Dagmar Horná, PhD.
Redakčná úprava: PhDr. Dagmar Horná, PhD.
Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv
Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, 2018
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Olympiáda ľudských práv
XX. ročník, školský rok 2017/2018
Krajské kolo
Kategória: Stredné školy
Test - úlohy
Kedves Versenyzők,
a teszt 20 feladatot tartalmaz. A megoldásra összesen 45 perc áll rendelkezésetekre.
Minden feladatnak egy helyes megoldása van. Az első tíz egyszerűbb feladat 2-2
pontot ér. A többi, mivel nehezebbek, 3 vagy 4 pontot. Összesen 55 pontot
szerezhettek.
Figyelmesen olvassátok el a szöveget, majd válaszaitokat jelöljétek be a válaszadó lap
megfelelő mezőjébe! Ha nem tudjátok a helyes választ, keressétek a leglogikusabb
megoldást. Ha tévesen jelöltétek be a választ, az első jelölést egyértelműen húzzátok
át (X), és jelöljétek meg az új megoldást.
A tesztben használt rövidítések:
SZK – Szlovák Köztársaság
1. feladat – 2 pont
A Szlovák Köztársaság 2018. január 1-jén ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját.
A szlovák állam polgárainak alapvető emberi jogait és szabadságjogait rögzítő
legfontosabb jogi előírás neve
a) antidiszkriminációs törvény.
b) a Szlovák Köztársaság Alkotmánya.
c) az Emberi jogok védelmének és előmozdításának országos stratégiája.
2. feladat – 2 pont
2018-ban emlékezünk meg egy jelentős, az összes többi, később elfogadott emberi
jogi egyezmény kiindulópontjául és eszmei alapjául szolgáló dokumentum
elfogadásának 70. évfordulójáról. E dokumentum neve
a) az Emberi jogok európai egyezménye.
b) az Európai Unió Alapjogi Chartája.
c) az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata.
3. feladat – 2 pont
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A strasbourgi

székhelyű

Emberi

Jogok

Európai

Bírósága

az

alábbi

intézmény legmagasabb szintű igazságszolgáltatási szerve:
a) Európai Unió.
b) Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet.
c) Európa Tanács.
4. feladat – 2 pont
A Gyermekek jogairól szóló egyezmény szerint a gyermek testi fenyítése és
megalázása
a) csak a szülők részéről engedélyezett, és csak olyan mértékben, amely
a gyermeknek nem okoz maradandó testi vagy lelki sérülést.
b) nem megengedett, a gyermek minden emberi jog teljes jogú alanya, a kegyetlen,
embertelen vagy megalázó bánásmód minden körülmények között tilos.
c) csak a gyermek- és ifjúsági javító-nevelő intézetek dolgozóinak megengedett,
amennyiben a gyermeket az illetékes szerv jogerős határozata alapján helyezték el
azokban.
5. feladat – 2 pont
Melyik állítás fejezi ki leginkább az emberi jogok lényegét, értelmét és jelentőségét?
a) Az emberi jogok olyan társadalmi jogosultságok, amelyeket az állam biztosít
polgárai számára, amennyiben azok minden törvényben foglalt kötelezettségüknek
eleget tesznek.
b) Az emberi jogok minden embert mint gondolkodó és érző emberi lényt létezése
jogán megillető természetes és elidegeníthetetlen jogok, melyek biztosítják egyéni
szabadságát, egyenlőségét, és védik méltóságát.
c) Az emberi jogok olyan jogosultságok, amelyeket az állam biztosít polgárai számára,
miután azok elérték a nagykorúságot – például választójog és választhatósági jog,
gépjárművezetési jog vagy vállalkozáshoz való jog.
6. feladat – 2 pont
Az Európai Unió Alapjogi Chartája az alapvető jogokat és szabadságokat néhány
fejezetbe csoportosítja, melyeket az emberi jogi filozófia és jogszabályozás
kulcsfogalmaival jelöl. E kulcsfogalmak, melyekkel az emberi jogok egyes generációit
is gyakran jellemezzük, a következők:
a) tisztelet, tolerancia, megértés, összetartás, empátia, kooperáció.
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b)

méltóság,

szabadságok,

egyenlőség,

szolidaritás,

a polgárok

jogai,

igazságszolgáltatás.
c)

demokrácia,

konstitucionalizmus,

pluralizmus,

versenyképesség,

parlamentarizmus, participáció.
7. feladat – 2 pont
Egy nemzeti kisebbséghez tartozó polgár ellen büntetőjogi eljárás indul. Ha kijelenti,
hogy nem bírja a szlovák nyelvet, vagy nem bírja azt kellő szinten,
a) nincs joga anyanyelvén védekezni. Meg kellett volna tanulnia szlovákul.
b) joga van anyanyelvén védekezni, de csak ha fizeti a tolmácsolást.
c) joga van anyanyelvén védekezni, a tolmácsolás költségeit pedig az állam fizeti.
8. feladat – 2 pont
A szabad választás elve a következőt jelenti:
a) a szavazóhelyiségek akadálymentes megközelítésének lehetősége fogyatékkal élők
számára is.
b) különböző pártok vagy jelöltek közötti reális választás lehetősége, valamint
a pártokat és jelölteket ismertető információk szabad terjesztése és befogadása a
választási kampány során.
c) csak azoknak a személyeknek van lehetősége szavazni, akik ellen nem folyik
büntetőjogi eljárás.
9. feladat – 2 pont
A menekültek helyzetére vonatkozó egyezmény szerint az a személy minősül
menekültnek, aki
a)

hazájában

bűncselekményt

követett

el,

és

más

államba

menekül

az igazságszolgáltatás elől.
b) hazájának kedvezőtlen gazdasági és társadalmi helyzete miatt külföldön akar
illegálisan munkát vállalni.
c) faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, avagy politikai meggyőződése miatti
üldözéstől való félelme okán tartózkodik saját államán kívül.
10. feladat – 2 pont
A véleményszabadság
a) emberi jog, mely arra a tényre reflektál, hogy a társadalmi és politikai kérdésekről
folyó vitákban minden megnyilatkozás és kijelentés egyenértékű.
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b) a szólásszabadság más szóval kifejezve, e két jog tartalma azonos.
c) emberi jog, melynek értelme és lényege, hogy az egyént védje a magasabb
hatalom/államhatalom részéről fenyegető szankciók ellen abban az esetben, ha az
illető egyén a hivatalos állásponttól eltérő vagy annak ellentmondó véleményt
képvisel.
11. feladat – 3 pont
Az emberi jogok individuális természete azt a tézist fejezi ki, hogy
a) az emberi jogok minden embert egyenesen és közvetlenül megilletnek, bármilyen
közösség/magasabb hatalom engedélye vagy közvetítése nélkül, legyen az család,
község, egyház vagy állam.
b) a jogok végrehajtása mindig individuális, soha nem kollektív, közösségi;
ez különösen a kisebbségek különböző típusú autonómiaigénylésére vonatkozik.
c) minden embernek joga van hozzá, hogy saját maga értelmezze és érvényesítse
emberi jogait.
12. feladat – 3 pont
Válasszátok ki a politikatudomány által liberális demokráciának nevezett társadalmipolitikai berendezkedés legtalálóbb jellemzését.
a) Politikai és véleménypluralizmus a jogállamiság keretein belül, általános és titkos
választásokon

alapuló,

választott

képviselői

kormányzástípuson

keresztül

megvalósuló népuralom, az alkotmányos szervek közötti hatalommegosztás és
annak független ellenőrzése, beleértve a kormány erőszakmentes leváltásának
lehetőségét, az egyéni jogok és szabadságok, valamint a kisebbségek érdekeinek
tiszteletben tartása.
b) Többségi döntéshozatalon alapuló népuralom a közvetlen demokrácia elemeinek
(helyi és országos referendumok) minél szélesebb körű felhasználásával, valamint
a modern információs és kommunikációs technológiák (kampányok és petíciók
a közösségi oldalakon, adatbázisok össezkapcsolásának fejlesztése, interneten
keresztül történő szavazás) minél szélesebb körű használatával az irányítási
és döntési folyamatokban.
c) A művelt, többnyire liberális gondolkodású elitek uralma, melyek a választásokon
szerzett mandátumukat kizárólag lelkiismeretük alapján gyakorolják, miközben
döntéshozataluk referenciakerete a gazdasági és politikai liberalizmus ideológiája.
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13. feladat – 3 pont
A nemzetközi emberi jogi egyezmények és a SZK törvényhozása szerint a kínzás:
a) csak a különösen súlyos bűncselekmények kivizsgálásánál megengedett.
b) minden körülmények között tilos, mind béke, mind háború idején.
c)

csak

háború

idején

megengedett,

fontos

hírszerzési

információkhoz

való hozzájutás céljából.
14. feladat – 3 pont
Jelöljétek meg, melyik intézkedés nem közvetlen vagy közvetett diszkrimináció.
a) A munkáltató nem veszi fel az állásra jelentkező nőt, mert egyik beosztottjától
megtudja, hogy az várandós. Indokként szakmai alkalmatlanságot jelöl meg.
b) A munkáltató nem veszi fel a latin-amerikai kereskedelmi képviseleti pozícióra
pályázó jelöltet, aki nem tud sem spanyolul, sem portugálul. A jelentkező azzal érvel,
hogy angolul beszél, és így mindenütt megérteti magát.
c) Az étteremtulajdonos kiutasít a helyiségből egy romát, aki átlagos vendégként
viselkedik, és semmivel sem hívja fel magára a figyelmet. A tulajdonos azzal indokolja
cselekedetét, hogy éppen zártkörű rendezvény van, ez azonban sehová sincs kiírva.
15. feladat – 3 pont
Az extrémizmus akkor minősül bűncselekménynek, ha a következőkben nyilvánul
meg:
a) olyan tett elkövetése, tettre való buzdítás vagy tett előidézése, mely rombolóan
hat a demokráciára, és súlyosan megsérti más emberek vagy csoportjaik alapvető
jogait és szabadságait.
b) a politikai korrektség elveinek tagadása, mint például vulgáris, sértő, illetlen és
túlzott érzelmi töltetű kifejezések használata a közszereplők politikai diskurzusában.
c) szélsőségesség a szólásszabadság évényesítése terén az egyes embereknél,
úgymint kirívó öltözködés és kinézet, hagyományostól eltérő viselkedés, expresszív
kifejezésmód.
16. feladat – 4 pont
Szlovákia területén a felnőtt nők a következő évben szereztek választójogot:
a) 1920-ben, a Csehszlovák Köztársaság megalakulása után.
b) 1948-ban, a kommunista párt hatalomátvétele után.
c) 1990-ben, a „bársonyos“ forradalom győzelme után.
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17. feladat – 4 pont
2017

novemberében

Szlovákia

nyolc

kerületében

kerületi

önkormányzati

választásokra, ún. megyei választásokra került sor, melyek során megválasztották
a megyei önkormányzatok elnökeit (ispán), valamint a megyei önkormányzati
testületek képviselőit. Ezeken a választásokon
a)

szavazhatott

és

képviselőjelölt

lehetett

a Szlovák

Köztársaság

minden

állampolgára, aki az adott önkormányzati kerület területén lévő községben állandó
lakhellyel rendelkezett, ha legkésőbb a szavazás napján betöltötte 18. életévét;
a megyeelnöki posztra a Szlovák Köztársaság azon állampolgárai pályázhattak, akik
legkésőbb a szavazás napján betöltötték 25. életévüket és legalább középfokú iskolai
végzettséggel rendelkeztek.
b) szavazhatott és képviselőjelölt lehetett a Szlovák Köztársaság minden lakosa, aki
az adott önkormányzati kerület területén lévő községben állandó lakhellyel
rendelkezett, ha legkésőbb a szavazás napján betöltötte 18. életévét; a megyeelnöki
posztra

a Szlovák

Köztársaság

lakosai

azon

pályázhattak,

akik

az

adott

önkormányzati kerület területén lévő községben állandó lakhellyel rendelkeztek, és
legkésőbb a szavazás napján betöltötték 25. életévüket.
c) a Szlovák Köztársaság minden olyan lakosa szavazhatott, aki az adott
önkormányzati kerület területén lévő községben állandó lakhellyel rendelkezett, ha
legkésőbb a szavazás napján betöltötte 18. életévét; képviselői vagy megyeelnöki
posztra azonban csak a Szlovák Köztársaság állampolgárai pályázhattak, akik az
adott

önkormányzati

kerület

területén

lévő

községben

állandó

lakhellyel

rendelkeztek, és legkésőbb a szavazás napján betöltötték 18. életévüket.
(Megj.: Lakosok – állampolgárok, valamint azok a külföldiek, akik az adott
önkormányzati kerület területén lévő községben állandó lakhellyel rendelkeznek.)
18. feladat – 4 pont
Kik fordulhatnak az alapvető jogok biztosához (ombudsmanhoz)?
a) a SZK minden állampolgára, aki kifogásolja, hogy valamely közigazgatási szerv, jogi
személy vagy magánszemély megsértette alapvető jogait és szabadságjogait.
b) minden olyan, a SZK területén tartózkodó személy, aki kifogásolja, hogy valamely
közigazgatási szerv megsértette alapvető jogait és szabadságjogait.
c) a SZK állampolgárai, akik kifogásolják, hogy valamely közigazgatási szerv, jogi
személy vagy magánszemély megsértette alapvető jogaikat és szabadságjogaikat,
vagy diszkriminatív bánásmódra panaszkodnak az antidiszkriminációs törvény
alapján.
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19. feladat – 4 pont
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a „Chartának“) a hatóköre
a) csak az Európai Unió intézményeire, szerveire, hivatalaira és ügynökségeire terjed
ki, valamint a tagállamokra is, de csak abban az esetben, ha az uniós jogot
gyakorolják; a polgárok csak ezekben az esetekben kereshetnek jogorvoslatot az
Európai Unió Bíróságán.
b) minden olyan esetre kiterjed, melyben egy állam megsérti állampolgárának
a Chartában foglalt alapjogait: ebben az esetben az állampolgár jogorvoslatért
fordulhat a luxemburgi Európai Uniós Bírósághoz.
c) minden olyan esetre kiterjed, melyben egy állam megsérti állampolgárának
a Chartában foglalt alapjogait: ebben az esetben az állampolgár jogorvoslatért
fordulhat a strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz.
20. feladat – 4 pont
Képzeljétek el, hogy egy különböző vélemény-irányzatokat ütköztető szakmai vita
résztvevői

vagytok.

A vita

témája

az

azonos

nemű

párok

együttélésének

szabályozása. Szerintetek melyik kijelentés leginkább kompatibilis az emberi jogok
filozófiájával?
a) a demokratikus államban minden ember saját egyéni akarata szerint viselkedhet
és cselekedhet, mégpedig minden korlátozás nélkül; az államnak tisztelnie kell
polgárai egyéni akaratát, és biztosítania kell a megfelelő intézményi és jogi kereteket
annak megvalósulásához.
b) nincsen jogunk senkit elítélni azért, mert nem a a többségi szokások szerint
viselkedik, hiszen a Bibliában is ezt olvashatjuk: „ne ítélj, hogy ne ítéltess“, „szeresd
felebarátodat, mint önmagadat“ és „amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek,
ti is azt tegyétek velük“. Ebből következik, hogy az eltérő szexuális orientációjú
embereket is tisztelnünk kell, és lehetővé kell tennünk számukra, hogy minden olyan
jogok érvényesíthessenek, melyekre mi is igényt tartunk.
c) az emberi jogok univerzálisak – minden embernek joga van élni összes emberi
jogával mindenféle diszkrimináció nélkül, és joga van e jogok érvényesülését
követelni; az azonos nemű embereknek is joguk van magánéletre és családi életre,
beleértve a bejegyzett élettársi kapcsolatot is; az egyén szabadsága csak akkor
korlátozható, ha annak érvényesítése mások jogait sérti, ami azonban az adott
esetben nem következik be; az azonos emberi méltóság elve azt jelenti, hogy
mindenki szabadon vállalhatja identitását, megélheti és kiteljesítheti azt.
Források:
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4.2. Tézy pre ústnu časť krajských kôl OĽP
(v slovenskom jazyku)
Olympiáda ľudských práv
XX. ročník, školský rok 2017/2018
Krajské kolo
Kategória: Stredné školy
Tézy pre ústnu časť súťaže
Skratky v texte:
EÚ: Európska únia; OSN: Organizácia Spojených národov; SR: Slovenská republika;
USA: Spojené štáty americké.
1. Slovenská republika vznikla pred 25 rokmi, 1. januára 1993. Pri príležitosti výročia
vzniku štátu, tak ako každý rok, udelil prezident SR štátne vyznamenania.
Prostredníctvom viacerých ocenených osôb sme mali možnosť pripomenúť si nielen
vznik štátu, ale aj udalosti „nežnej revolúcie“ z novembra 1989, keď sa v bývalom
Československu kládli základy demokratického vývoja.
V súvislosti s oboma udalosťami (vznikom samostatného štátu ako aj „nežnou
revolúciou“) môžeme hovoriť o realizácii práva národov na sebaurčenie (right of peoples
to

self-determination).

Sebaurčenie

môže

byť

vonkajšie

a

jeho

výsledkom

je osamostatnenie sa zámorských dŕžav spod koloniálnej nadvlády, alebo vytvorenie
nových národných štátov z pôvodných federálnych alebo mnohonárodných štátnych
útvarov, pričom podľa súčasne platného práva sa týmto proces vonkajšieho sebaurčenia
stáva uzavretým. Pod vnútorným sebaurčením sa spravidla chápe právo národa (ľudu)
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slobodne si zvoliť politické a ekonomické zriadenie v rámci štátu. Dôsledné napĺňanie
práva na vnútorné sebaurčenie predpokladá stále sa prehlbujúcu demokratizáciu štátov
a rozširovanie a posilňovanie ľudských práv, vrátane práv menšín.
Vysvetlite rozdiel medzi obsahom pojmu národ a ľud, podľa toho, ako ich interpretujeme
v strednej a východnej Európe. Čo zo vzťahu oboch pojmov vyplýva pre vzájomné
spolužitie rôznych národnostných komunít v rámci štátov?
2. Všeobecná deklarácia ľudských práv bola Valným zhromaždením Organizácie
Spojených národov prijatá v roku 1948, po takmer tri roky trvajúcich rokovaniach,
ktoré sa začali vzápätí po ukončení 2. svetovej vojny. V tomto roku si pripomíname
70. výročie jej prijatia.
Anglický názov dokumentu je Universal Declaration of Human Rights. Vysvetlite,
čo v danom kontexte pojem „univerzálnosť ľudských práv“ vyjadruje? V čom je chápanie
ľudských práv ako „univerzálnych“ kvalitatívne odlišné od obdobia pred II. svetovou
vojnou? S ľudskými právami sa spájajú aj iné prívlastky. Súvisí „univerzálnosť ľudských
práv“ s ich ďalšími charakteristikami? Ak si myslíte, že súvisí, uveďte aspoň jeden príklad.
Ak si myslíte, že nesúvisí, vysvetlite prečo.
3. Politické zriadenie, v ktorom žijeme, sa nazýva demokracia. Pôvod slova
je v gréčtine a znamená „vládu ľudu“ alebo „moc ľudu“. V Ústave Slovenskej republiky
je princíp „vlády ľudu“ alebo suverenity ľudu vyjadrený v čl. 2, podľa ktorého „štátna
moc pochádza od občanov“.
Vysvetlite hlavné znaky modernej európskej demokracie v tej podobe, v ktorej
sa etablovala najmä po 2. svetovej vojne a v krajinách východnej Európy po roku 1989.
Popíšte najmä vzťah demokracie a ľudských práv. Využite svoje poznatky o pomeroch
v Československu pred rokom 1990 a zhodnoťte najdôležitejšie rozdiely v realizácii
vybraných ľudských práv.
4. V júni 2016 sa vo Veľkej Británii uskutočnilo referendum o vystúpení z Európskej
únie, v ktorom za účasti 72% oprávnených voličiek a voličov padla voľba na odchod
Británie z EÚ pomerom 52% ku 48%. Rokovania o vystúpení stále trvajú, sú zdĺhavé
a náročné. Zdá sa, že aspoň v strednodobom výhľade vystúpenie neprinesie krajine
taký ekonomický, sociálny a politický úžitok, aký sľubovali zástancovia „brexitu“. Keby
sa referendum konalo teraz, pravdepodobne by tesnou väčšinou zvíťazili prívrženci
a prívrženkyne zotrvania v EÚ.
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Rozveďte, aké poučenia by ste vedeli vyvodiť z britského referenda. Využite aj svoje
pozorovania ďalších aktuálnych alebo zamýšľaných aktivít najmä na európskej pôde.
Aké sú podľa vás výhody a nevýhody priamej demokracie? Je možné priamu demokraciu
zneužiť v jej vlastný neprospech? Ak áno, aké záruky by ste uplatnili, aby k tomu nedošlo?
5. Moderná európska demokracia sa spravidla označuje ako liberálna demokracia.
V súčasnosti

čoraz

viac

z politicko-teoretického

i stranícko-politického

frontu

zaznieva názor, že liberálna demokracia je v kríze.
Vysvetlite, prečo nazývame demokratické zriadenia, ktoré existujú vo väčšine
európskych štátov a štátov Severnej Ameriky, liberálnymi demokraciami? Existujú však
aj iné štáty, ktoré sa považujú za demokraciu, alebo majú v názve prívlastok
„demokratický“, napríklad, Kórejská ľudovodemokratická republika, Demokratická
republika Kongo a pod. Skúste popísať hlavné rysy, ktorými sa tieto „demokracie“ odlišujú
od liberálnej demokracie, resp. popíšte kľúčové atribúty, pri absencii ktorých by ste už
politicko-spoločenské zriadenie vy osobne nenazývali demokraciou.
6. V minulom roku sa na Slovensku konali voľby do orgánov samosprávnych krajov.
Vo voľbách banskobystrického predsedu samosprávneho kraja (župana), nezvíťazil,
napriek pesimistickým predpovediam, kandidát strany označovanej politikmi
a politickými komentátormi ako extrémistická. Strana však celkovo získala viac hlasov
ako pred štyrmi rokmi. Táto strana má veľa prívržencov aj v radoch stredoškolskej
mládeže, najmä na odborných školách.
V čom tkvie podľa vás relatívna popularita uvedenej strany a jej lídra medzi
stredoškolskou mládežou? Aké opatrenia, kroky a činy zodpovedných orgánov a inštitúcií
by podľa vás pomohli, aby si mládež uvedomila nebezpečenstvo politického extrémizmu?
Čo považujete za určujúce znaky extrémizmu? Je podľa vás dôležité diferencovať javy
extrémizmu? Ak áno, ako?
7. Nobelovu cenu za literatúru (2016) získal americký pesničkár Bob Dylan, ktorý
je známy svojimi „protestsongmi“, skladbami pranierujúcimi negatívne javy v politike
a spoločnosti. Dylan sa v šesťdesiatych rokoch minulého storočia zapojil do Hnutia
za

občianske

práva

zrovnoprávnenie

(Civil

obyvateľov

Rights

Movement),

a obyvateliek

amerických (USA).
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cieľom

čiernej

pleti

ktorého

bolo

v Spojených

plné

štátoch

Vysvetlite, v čom spočíva rasová segregácia a diskriminácia na základe rasy
a farby pleti. Na báze naštudovaných reálií, prečítanej literatúry a iných zdrojov popíšte,
aké podoby mala rasová diskriminácia v niektorých štátoch USA dokonca ešte v 50. a 60.
rokoch minulého storočia. Ako sa USA s týmto problémom vysporiadali? Aké opatrenia
boli prijaté na federálnej úrovni (Najvyšší súd, Kongres, administratíva), aby
sa diskriminácia eliminovala? Ako vyzerá situácia v tejto oblasti v súčasných Spojených
štátoch amerických?
8. Určite poznáte vo svojom blízkom alebo širšom okolí osobu so zdravotným
postihnutím. Uveďte, ako bezprostredne sa Vás takáto skutočnosť dotýka a ako Vás
kontext ľudských práv vedie k úvahám nad postavením ľudí so zdravotným
znevýhodnením. Zrejmé je, že výkon niektorých ľudských práv je v ich prípade
sťažený.
Uveďte, aké opatrenia zo strany štátu, prevádzkovateľov verejných zariadení
a inštitúcií sú potrebné, aby osoby so zdravotným postihnutím mohli vo svojom živote
rovnocenne realizovať svoje ľudské práva – a to práva občianske a politické ako
aj hospodárske, sociálne a kultúrne. Zamerajte sa na osoby s pohybovým, zrakovým
a sluchovým postihnutím.
9. Národná rada SR prijala v novembri 2016 novelu zákona o slobode náboženskej
viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. Predkladatelia novely
deklarovali cieľ eliminovať špekulatívne registrácie údajných cirkví a náboženských
spoločností za účelom získania finančných príspevkov od štátu. Novela zákona
zvýšila minimálny počet plnoletých členov a členiek pre registráciu cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti z 20-tisíc na 50-tisíc.
Situujte sa do role poslanca/poslankyne Národnej rady SR a argumentujte či je/nie
je novela zákona v súlade s Ústavou SR a jej medzinárodnými ľudskoprávnymi
záväzkami. Vysvetlite, aký dopad môže mať implementácia novely zákona – pozitívny
alebo negatívny – na slobodu myslenia, svedomia, prejavu a vyznania.
10. Európsky parlament prijal 15. novembra 2017 uznesenie a podnikol tak
formálne kroky na spustenie prvej fázy postupu podľa článku 7 Zmluvy o Európskej
únii voči Poľskej republike z dôvodu zreteľného rizika vážneho porušenia hodnôt EÚ
obsiahnutých v článku 2 zmluvy (pozri nižšie). Poľsku tak hrozí odňatie hlasovacích
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práv v Rade EÚ. S týmto krajným riešením však musia súhlasiť všetky členské štáty
EÚ. Dôvodom pre aktiváciu článku 7 je o. i. prijatie série zákonov, ktoré ohrozujú
nezávislosť súdnictva v Poľsku.
(čl. 2 Zmluvy o EÚ: Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti,
slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv
vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským
štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia,
spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.)
Uveďte, v čom spočíva princíp nezávislosti súdnictva. Popíšte systém súdnej moci
na Slovensku. Poukážte na štandardné inštitucionálne a politické záruky nezávislosti
súdnej moci a výkonu spravodlivosti. Sústreďte sa aj na procesné záruky realizácie práva
na spravodlivé konanie/spravodlivý proces. Rozveďte, aké práva má osoba obvinená
a obžalovaná z trestného činu.
11. Pred 100 rokmi sa skončila I. svetová vojna a pred vyše 70-timi rokmi 2. svetová
vojna, najväčšia tragédia v dejinách ľudstva. Jedným z najhroznejších zločinov tejto
vojny

bol

holokaust.

Predvlani

otvorili v priestoroch bývalého

pracovného

a koncentračného tábora v Seredi Múzeum holokaustu, ktorého návštevu školám
spolu s inými pamätnými miestami odporúčalo naše ministerstvo školstva.
Vysvetlite, čo označuje slovo holokaust. Uveďte, aké základné ľudské práva boli
od nástupu nacistickej moci postupne osobám židovského pôvodu odopierané, popíšte
v základných bodoch ich situáciu pred deportáciami a ich položenie v koncentračných
a vyhladzovacích táboroch. Prečo je dôležité pripomínať si holokaust? Ak ste navštívili
pamätné miesta holokaustu, hovorte o dojmoch, ktoré vo vás návšteva individuálne
alebo skupinovo zanechala. Čo by ste v záujme neopakovania činov podobných
holokaustu odporučili politickým elitám?
12. V medzinárodnom testovaní PISA naši 15-roční žiaci a žiačky opakovane
nedosahujú žiaduce

výsledky, a to vo všetkých meraných oblastiach: čítanie

s porozumením, matematická i prírodovedná gramotnosť. Odborníci a odborníčky
čoraz nástojčivejšie poukazujú na to, že právo na vzdelanie, ktoré SR formálne
zabezpečuje všetkým deťom a mladým ľuďom, znamená v zmysle Dohovoru OSN
o právach dieťaťa ale aj podľa Rady Európy právo na kvalitné vzdelanie.
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Vysvetlite, prečo je právo na vzdelanie takým dôležitým ľudským právom? Stručne
vyložte, čo viete o uplatňovaní tohto práva v rôznych častiach sveta a v našej krajine. Ak si
myslíte, že v našej krajine sa úroveň vzdelanosti znižuje/zvyšuje, vysvetlite na jednotlivých
príkladoch, prečo. Aké opatrenia by ste urobili ako premiér/premiérka alebo
minister/ministerka školstva v záujme čo najlepšieho naplnenia práva na kvalitné
vzdelanie pre všetkých ľudí?
13. V článku 28 Dohovoru o právach dieťaťa sa okrem iného uvádza: Štáty, zmluvné
strany, musia prijať všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby
disciplinárne opatrenia v škole boli vykonávané spôsobom zlučiteľným s ľudskou
dôstojnosťou dieťaťa a v súlade s týmto dohovorom.
Pokúste sa analyzovať toto ustanovenie Dohovoru o právach dieťaťa a načrtnúť
model vzťahu ľudských práv dieťaťa a povinností, ktoré sú mu ukladané rodičmi rs.
školským poriadkom. Aký je váš názor na vzťah práv a povinností v školskom poriadku?
A aký je váš názor na spôsob a proces tvorby základných školských dokumentov:
školského poriadku a školského vzdelávacieho programu. Čo by ste prípadne zmenili?
14. Od roku 1991 platí na Slovensku zákaz trestu smrti. Od roku 2003 je tento zákaz
absolútny, vzťahuje sa aj na činy spáchané v čase vojny alebo v čase bezprostrednej
hrozby vojny.
Uveďte, z členstva v ktorej medzinárodnej organizácii a z pristúpenia ku ktorému
medzinárodnému dohovoru formálnoprávne vyplývala pre Slovenskú republiku
nevyhnutnosť zrušiť trest smrti? Aké sú ľudskoprávne, prípadne politické a iné dôvody
zrušenia trestu smrti? Vysvetlite svoje stanovisko v otázke trestu smrti. Uvažujte v širších
súvislostiach, napríklad: rôzne prístupy k zákazu trestu smrti; vyrovnávanie sa demokracií
so zákazom trestu smrti v prípade postihovania osôb páchajúcich teroristické činy a pod.
15. V júli minulého roku schválila Vláda SR Agendu 2030 pre Slovensko. Agenda
2030 je svetový program pre naplnenie 17 cieľov udržateľného rozvoja, prijatý
na úrovni OSN. Prvé výsledky implementácie Agendy 2030 na Slovensku majú byť
prezentované v júni 2018. Jedným z predpokladov udržateľného života na Zemi
je aj priaznivé životné prostredie.
Vysvetlite, v čom spočíva právo na zdravé životné prostredie. Ako sa odlišuje toto
právo, ako tzv. právo tretej generácie, od „klasických“ občianskych a politických práv.
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Popíšte jeho podstatu, spôsob ochrany a realizácie, spôsob vymáhania. Aké konkrétne
príklady porušovania práva na zdravé životné prostredie viete menovať zo svojej vlastnej
životnej skúsenosti rs. na základe sledovania spoločenských procesov? Čo môžete urobiť
pre nápravu vy sám/sama, v súčinnosti so svojimi rovesníkmi a rovesníčkami? Čo môžete
urobiť v škole, doma, v mieste svojho bydliska? Aké záväzky majú verejné a štátne orgány?
16. Rok 2017, Slovensko: naďalej prebiehali diskusie o potrebe ratifikácie Dohovoru
Rady

Európy

o

predchádzaní

násiliu

na

ženách

a

domácemu

násiliu

(tzv. Istanbulského dohovoru). V júni vláda SR odložila ratifikáciu na neurčito. Rok
2017, Európa a svet: v októbri odhalený Weinsteinov škandál spustil na sociálnych
sieťach pod hashtagom MeToo (Ja tiež) lavínu svedectiev mužov a žien o sexuálnom
obťažovaní najmä v Amerike a európskych krajinách. Neskôr sa objavili reakcie, ktoré
upozornili na riziko plošného obviňovania bez riadneho dokazovania, ktoré môže
mnohým ľuďom ublížiť a môže viesť k diskriminácii. Stovka prevažne francúzskych
umelkýň na čele s Catherine Deneuve sa v otvorenom liste ohradila proti tendencii
ku kriminalizácii mužov, ktorá podľa nich zašla priďaleko.
Spája niečo uvedené problematiky. Slovensko – Európa – svet? Ak áno, čo presne?
Uveďte, aký je váš názor na kampaň #MeToo. Prečo kampaň #MeToo u nás v podstate
nerezonovala? Ako by ste zabránili prípadnému zneužívaniu kampane #MeToo
na „krágľovanie“ nepohodlných alebo nesympatických ľudí, napríklad v záujme osobnej
pomsty? Aký je stav v oblasti násilia páchaného na ženách na Slovensku? Kde vidíte
vo vzťahu dvoch ľudí hranicu medzi prejavovaním náklonnosti, prípadne aj netradičným
spôsobom a (sexuálnym) obťažovaním?
17. V roku 2017 sa skoro každý mesiac stal niekde na svete teroristický útok.
Už 8. januára zabíjal kamión v Jeruzaleme a medzi posledným útokom v New Yorku,
kde 11. decembra na autobusovej stanici v Manhattane explodovala nálož, sa stali
štyri útoky v Londýne a ďalšie dva v Paríži. Teror sa nevyhol ani Štokholmu,
Manchestru, Hurgade, Barcelone či Petrohradu. Európanky a Európania sa cítia byť
čoraz ohrozenejšími a očakávajú od svojich vlád ako aj od orgánov Európskej únie
účinné opatrenia na zabránenie hrozby teroristických útokov. Niektorí politici,
političky ale i bežní ľudia vidia príčiny teroristických útokov v nekontrolovanej
migrácii z krajín ležiacich mimo EÚ.
Ako by ste zladili opatrenia zamerané na minimalizáciu hrozby teroristických
útokov v Európe s požiadavkou rešpektovať základné práva a slobody občianok
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a občanov EÚ (napr. právo na súkromie, slobodu pohybu, právo prijímať a rozširovať
informácie), ale aj rešpektovať ľudské práva migrujúcich ľudí? Existuje podľa vás priama
súvislosť medzi terorizmom a masovou migráciou?
18. V období revolučných zmien rokov 1989 – 1990 sa otvorila aj otázka odluky cirkví
od štátu. Pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky sa táto požiadavka
dostala aj do volebného programu viacerých politických strán.
Uvažujte nad tým, čo bolo podstatou požiadavky odluky cirkví od štátu
v Novembri 1989. Aké bolo postavenie cirkví v období monopolnej moci komunistickej
strany? Do akej miery bola zaručená sloboda svedomia, vyznania a náboženstva?
Čo znamená odluka cirkvi od štátu z hľadiska finančného a materiálneho, resp.
politického a ideologického? Vysvetlite, aký je vzťah medzi princípom autonómnosti
a nezávislosti cirkví a princípom slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania
a viery. Aké – pozitívne alebo negatívne – dopady na slobodu svedomia, viery a vyznania
by reálna odluka cirkvi a štátu mala?
19. Slávne heslo Francúzskej revolúcie (1789) „sloboda, rovnosť, bratstvo“ sa niekedy
uvádza v podobe „sloboda, rovnosť, solidarita“, pričom každý z uvedených pojmov
charakterizuje jednu generáciu ľudských práv. V prvej generácii ide o občianske
a politické práva, v druhej o hospodárske, sociálne a kultúrne práva, v tretej o práva
solidarity.
Uveďte aspoň jeden alebo viac konkrétnych príkladov práv z každej z troch
generácií ľudských práv a charakterizujte ich. Kto je ich nositeľom, kto má povinnosť
ich naplnenie garantovať a chrániť, akým spôsobom a prostredníctvom akých nástrojov
a mechanizmov sa vykonávajú, akým spôsobom dochádza k náprave v prípade
ich porušenia.
20. Ústava Slovenskej republiky v článku 12 stanovuje, že ľudia sú slobodní a rovní
v dôstojnosti i v právach. Tiež hovorí, že základné práva a slobody sa na území
Slovenskej republiky zaručujú všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti,
jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod,
príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.
Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
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Čo chápete pod poslednou vetou uvedeného článku ústavy? Vyberte si aspoň
tri dôvody diskriminácie a uveďte ich konkrétne prejavy, s ktorými ste sa stretli vo svojom
živote, alebo o ktorých ste sa dozvedeli z médií alebo v škole. Vysvetlite, v čom spočívalo
v konkrétnom prípade znevýhodňovanie (alebo naopak, zvýhodňovanie), kto bol
diskriminovaný, kto sa dopustil diskriminačného konania, akým spôsobom bola
zjednaná náprava, rs. ak nebola, akým spôsobom by ste nápravu zjednali vy.
Autorka a autor: PhDr. Dagmar Horná, PhD. a PhDr. Kálmán Petőcz, PhD.
Recenzentka: PhDr. Dagmar Horná, PhD.
Redakčná úprava: PhDr. Dagmar Horná, PhD.
Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv
Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, 2018

4.3. Správy o školských a krajských kolách OĽP
4.3.1. OĽP v Banskobystrickom kraji
Správu predložila: PhDr. Karin Straková, predsedníčka KK OĽP
Školské kolá OĽP

Účasť za kraj

Počet škôl

Počet

Počet

Počet

Počet

žiačok

žiakov

učiteliek

učiteľov

Gymnáziá

18

190

114

12

09

SOŠ

14

148

101

15

06

Spolu

32

338

215

27

15

Škola zúčastnená 1.krát

Názov, adresa

Gymnázium

0

SOŠ

0

Spolu škôl - počet

0

Krajské kolo OĽP
Miesto a adresa podujatia

SOŠ IT, Tajovského 30, 974 09 Banská Bystrica a CVČ –
JUNIOR, Tajovského 30,
974 09 Banská Bystrica

Hlavný organizátor - osoba

Mgr. Jana Hrabovská
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Spoluorganizátor - osoba

PhDr. Karin Straková

Spoluorganizátor -

SOŠ IT, Tajovského 30, 974 09 Banská Bystrica a CVČ –

inštitúcia

JUNIOR, Tajovského 30,
974 09 Banská Bystrica

Spolupracovali –

-

osoby/inštitúcie
Hosťovali – osoby a

-

inštitúcie
Krajské kolo financoval

Okresný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

a poskytol + pripomienky
Fotodokumentácia

zaslaná

dostupná na

Škola zúčastnená 1.krát

Názov, adresa

Gymnázium

0

SOŠ

0

Spolu škôl - počet

0

Účasť

Gymnáziá

SOŠ

Školy spolu

Škôl

16

14

30

Účasť

Muži

Ženy

Spolu

Súťažiacich

10

21

31

Učiteľská

07

17

24

Poroty

PRIEZVISKO a meno

Škola

Predseda

Mgr. HOLÉCZY PhD.

Gymnázium J.G.Tajovského,

Martin

Tajovského 25, 974 01 Banská Bystrica

Členka

Mgr. KNOLLOVÁ Ľubica

Členka

PhDr. BRDÁRSKA Alena

Predsedníčka
Členka

Gymnázium Ľ. Štúra
Hronská 1467/3, 960 01 Zvolen
Gymnázium M. Kukučína
Clementisova 1166, 050 01 Revúca

Mgr. VALOVIČOVÁ

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická

Eleonóra

16, 969 01 Banská Štiavnica
Gymnázium B. Slančíkovej – Timravy,

PhDr. RAPCOVÁ Viera

Haličská cesta 9, 084 01 Lučenec
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Členka

SOŠ drevárska

Mgr. KUBÍKOVÁ Soňa

Predsedníčka

Lučenecká cesta 17, 960 01 Zvolen

Mgr. KONCOŠOVÁ

Stredná odborná škola

Monika

Jesenského 903, 980 61 Tisovec

Člen

Mgr. SURMA Rastislav

Člen

Mgr. PERECÁR Marcel

Súkromné gymnázium
Dolná 48/19, 967 01 Kremnica
Katolícke gymnázium Š. Moysesa
Hurbanova 9, 974 00 Banská Bystrica

Do celoštátneho kola postúpili:
PRIEZVISKO a meno
1.

GAJDOŠOVÁ Zuzana

2.

ŽILÁK Igor

3.

SÁSIK Michal

4.

VINCZE Vendelín

5.

KVIETKOVÁ Veronika

6.

PEČKOVÁ Paulína

7.

LADECKÁ Alexandra

8.

KRJAK Tomáš

Najnižší
počet bodov

Škola
Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3,
960 01 Zvolen
Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1,
984 01 Lučenec
Gymnázium A. Kmeťa, Kolpašská 1738/9,
969 17 Banská Štiavnica
Gymnázium J.G.Tajovského, Tajovského 25,
974 01 Banská Bystrica
Gymnázium A. Kmeťa, Kolpašská 1738/9,
969 17 Banská Štiavnica
Gymnázium M. Kováča, Mládežnícka 51,
974 04 Banká Bystrica
Gymnázium F. Švantnera, Bernoláková 9,
968 01 Nová Baňa
SOŠ informačných technológií, Tajovského 30,
974 09 Banská Bystrica

Počet súťažiacich
s najnižším
počtom bodov

Najvyšší
počet bodov

Počet súťažiacich
s najvyšším
počtom bodov

TEST

24

01

51

01

TÉZY

15

01

55

03

54

Pripomienky zo strany súťažiacich:
KK OĽP v BB predložila súťažiacim anonymnú anketu.
V prvej časti boli 4 položky ohľadne: sebahodnotenia (odchádzam s pocitom radosti,
spokojnosti, so zlým pocitom), organizácie (všetko klapalo, sem – tam nejasnosti,
zmätok),

prístupu

organizátorov

a porôt

(ústretoví,

neosobní,

panovační)

a spravodlivosti, objektívnosti súťaže (pravidlá a kritériá sú vyhovujúce, viem
pomenovať

drobné

zmeny,

ktoré

by

súťaž

vylepšili,

výrazné

nedostatky

v spravodlivosti).
Odpovede: všetci (32 žiačok a žiakov) konštatovali spokojnosť, 30 „všetko klapalo“, 2
„sem tam nejasnosti“, všetci (32)

konštatovali ústretový a otvorený a partnerský

prístup, 26 považovalo pravidlá za vyhovujúce, 5 by vedelo pomenovať drobné chyby
na vylepšenie súťaže (ale nik z nich ich nepomenoval), 1 x boli uvedené nedostatky
v spravodlivosti.
V druhej časti ankety bolo 5 položiek ohľadne: testových úloh (++,+,-,--), ústnych téz,
pedagogickej odbornosti komisií, vedomostnej odbornosti komisií a možnosti
výmeny kontaktov.
19 súťažiacich konštatovalo - ++ - pre testové úlohy
12 súťažiacich konštatovalo - + - pre testové úlohy
1 súťažiaci konštatoval – jedna otázka bola položená nezrozumiteľne
8 súťažiacich konštatovalo - ++ - pre tézy ústnej časti
18 súťažiacich konštatovalo - + - pre tézy ústnej časti – tézy boli náročné
5 súťažiacich konštatovalo – „-„ - pre tézy ústnej časti – tézy boli príliš náročné
1 súťažiaci konštatoval – „--„ - pre tézy ústnej časti – tézy boli veľmi obsiahle
Pedagogická odbornosť komisií, vedomostná odbornosť komisií bola vo všetkých 32
prípadoch ++.
14 súťažiacich konštatovalo možnosť uzatvárania kontaktov ++
15 súťažiacich konštatovalo možnosť uzatvárania kontaktov +
3 súťažiaci konštatovali horšiu alebo mínusovú možnosť uzatvárania kontaktov -.
Pripomienky zo strany pedagogického sprievodu:
Počas porady, ktorá sa s porotami uskutočnila počas písania testu, 9 osôb
konštatovalo neprimeranosť téz pre SŠ žiakov a žiačky príp. náročnosť a obsiahlosť
téz.
4 osoby z pedagogického sprievodu konštatovali, že tézy boli zverejnené príliš
neskoro – nevadila by vyššia obťažnosť, ale žiaci a žiačky mali málo času na prípravu.
Podporil to i termín konania krajského kola tesne po polročnom skúšaní. Bolo by
omnoho lepšie, keby boli tézy zverejnené ešte pred zimnými prázdninami.
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1 vyučujúca požadovala zrozumiteľnejšiu formuláciu vedomostnej súťaže.
Ceny:
1. miesto – 15€ (poukážky TESCO)
2. miesto – 12€ (poukážky TESCO)
3. miesto – 10€ (poukážky TESCO)
CVČ JUNIOR financovalo občerstvenie. Dvaja žiaci sa súťaže nezúčastnili, vopred túto
skutočnosť avizovali s odôvodnením, že tézy sú príliš náročné. Z Gymnázia A. Kmeťa, Banská
Štiavnica sa na KK OĽP dostavili dvaja žiaci. Predsedníčka na základe Propozícií (bod 1.4)
rozhodla, že sa aj postupujúci z 2. miesta na prihláške sa môže zúčastniť súťaže. Oprava
testov prebehla bez problémov.
Predpríprava diplomov je náročná, musia byť vopred pre každého súťažiaceho a každú
súťažiacu vytlačené a podpísané, okrem predsedníčky, KK OĽP aj Okresným úradom v B.
Bystrici, odborom školstva, riaditeľkou CVČ – JUNIOR; a to v dvoch verziách, úspešný/á
riešiteľ/ka a ako riešiteľ/ka. Navrhujem opäť dávať osvedčenia. Diplom by sa udeľoval len pre
1. – 3. miesto.

Plagát pre krajské kolo OĽP v Banskej Bystrici
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4.3.2. OĽP v Bratislavskom kraji
Správu predložila: Mgr. Zuzana Smetanová, predsedníčka KK OĽP
Školské kolá OĽP

Účasť za kraj

Počet škôl

Počet

Počet

Počet

Počet

žiačok

žiakov

učiteliek

učiteľov

Gymnáziá

19

112

70

14

07

SOŠ

09

121

143

07

00

Spolu

28

233

213

21

07

Škola zúčastnená 1.krát
Gymnázium
SOŠ

Názov, adresa
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Súkromná športová SOŠ, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava

Spolu škôl - počet

3

Krajské kolo OĽP
Miesto a adresa
podujatia
Hlavný organizátor
- osoba
Spoluorganizátor
- osoba
Spoluorganizátor
- inštitúcia
Spolupracovali
– osoby/inštitúcie

Nemecký kultúrny dom, Bratislava – Rača
Mgr. Zuzana Smetanová
Ing. Iveta Pešková, prednostka MČ Bratislava Rača
Mestská časť Bratislava – Rača
SOŠHSaO, Na pántoch 9, Bratislava
Mgr. Peter Pilinský, starosta, MČ Bratislava – Rača;
Ing. Jana Pešková, prednostka, MÚ MČ Bratislava – Rača;
Mgr. Jana Kviečinská, riaditeľka, Kancelária ministerky
spravodlivosti SR;

Hosťovali

Mgr. Igor Urbančík, riaditeľ, Odbor školstva, mládeže

– osoby a inštitúcie

a športu BSK;
Daniela Balážová, redaktorka, denník Pravda;
Ing. Viliam Figusch, CSc., člen, Helsinský výbor pre ľudské
práva na Slovensku a CK OĽP, býv. vedúci, Informačná
kancelária Rady Európy v SR;
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PhDr. Dagmar Horná, PhD., predsedníčka, CK OĽP;
Barbora Knaperková, IUVENTA, tajomníčka, CK OĽP;
Mgr. Miroslava Kumančíková, psychologička, CPPPaP;
Patrik Nalešnik, Alumni, OĽP
Krajské kolo financoval

OÚ Bratislava

a poskytol + pripomienky

Škola zúčastnená 1.krát

Názov, adresa

Gymnázium

Uvedené

SOŠ

v tabuľke pre školské kolo
Uvedené vyššie

Spolu škôl - počet

Účasť

3
Gymnáziá

SOŠ

Školy spolu

17

09

26

Muži

Ženy

Spolu

Súťažiacich

27

17

44

Učiteľská

05

21

26

Škôl

Účasť

Porota č. 1

PRIEZVISKO a meno

Škola

Predsedníčka

Mgr. BOHUNICKÁ Jana

Gymnázium, Vazovova, BA

Člen/členka

Mgr. VAŠKOVÁ Tatiana

Gymnázium Malacky

Mgr. TYROL David

Spojená škola Sv. Rodiny, BA

PaedDr. BECKOVÁ Elena

Gymnázium I. Horvátha, BA

Mgr. KAĽAVSKÁ Ľubica

SPŠaG Drieňová 35, BA

Porota č. 2

PRIEZVISKO a meno

Škola

Predsedníčka

Mgr. GÁBRIŠOVÁ Jana

Gymnázium Grösslingová, BA

Člen/členka

Mgr. ČORŇÁKOVÁ Iveta

Gymnázium Pezinok

Mgr. GONDA Ján

Gymnázium, Česká, BA

PhDr. MIHALÍKOVÁ Margita

Spojená škola De La Salle, BA

Porota č. 3

PRIEZVISKO a meno

Škola

Predsedníčka

Mgr. KMEŤKOVÁ Danka

SOŠ pre ŽTP Mokrohájska, BA

Člen/členka

PhDr. KOPAČKOVÁ Naďa

SOŠ chemická, BA

Mgr. BÍROŠÍKOVÁ Viera

SOŠ Ivánska cesta, BA

PhDr. CAPEKOVÁ Daniela

Gymn. pre ŽTP Mokrohájska, BA
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Mgr. SOKOLOVIČ Marcel

Evanjelické lýceum, Vranovská 2,
BA

Do celoštátneho kola postúpili:
PRIEZVISKO a meno

Škola

1.

ORESKÝ Michael Karol

Gymnázium, Ul. 1. Mája 8, 901 01 Malacky

2.

RACSKÓ Viktor

3.

AXAMIT Maroš

Gymnázium Senecká 2, 902 01 Pezinok

4.

SEKÁČ Ondrej

Obchodná akadémia, Nevädzová3, 820 07 Bratislava

5.

HORNÝ Martin

6.

MLYNÁR Matúš

SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, 821 07 Bratislava

7.

KRČMÁRIK Július

Gymnázium Grösslingová 18, 811 09 Bratislava

8.

KAMENICKÝ Jakub

Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium,
Skalická 1, 831 02 Bratislava

Spojená škola de La Salle, Čachtická 14,
831 06 Bratislava

Najnižší
počet bodov

Spojená škola a gymnázium, Tilgnerova 14,
841 05 Bratislava

Počet súťažiacich
s najnižším
počtom bodov

Najvyšší

Počet súťažiacich

počet bodov

s najvyšším
počtom bodov

TEST

31

01

51

01

TÉZY

03

01

55

04

O Krajskom kole OĽP v Bratislave napísala správu tajomníčka CK OĽP Barbora
Knaperková a článok redaktorka denníka Pravda Daniela Balážová 19

19

Pozri https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/krajske-kolo-xx-rocnika-olp-zazilo-prijemne-

prekvapenie.alej?ind= a denník Pravda 9.2.2018, s. 9 „Olympiáda núti študentov rozmýšľať“.
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4.3.3. OĽP v Košickom kraji
Správu predložila: PaedDr. Jaroslava Mamčaková, predsedníčka KK OĽP
Školské kolá OĽP

Účasť za kraj

Počet škôl

Počet

Počet

Počet

Počet

žiačok

žiakov

učiteliek

učiteľov

Gymnáziá

24

73

158

19

05

SOŠ

15

35

44

11

04

Spolu

39

108

202

30

09

Škola zúčastnená 1.krát

Názov, adresa

Gymnázium

0

SOŠ

0

Spolu škôl - počet

0

Krajské kolo OĽP
Miesto a adresa podujatia

Gymnázium, Alejová 1, Košice

Hlavný organizátor - osoba

PaedDr. Jaroslava Mamčaková

Spoluorganizátor - osoba

Mgr. Petra Horváthová

Spoluorganizátor - inštitúcia

RCM Strojárenská 3, Košice

Spolupracovali – osoby/inštitúcie
Hosťovali – osoby a inštitúcie

Martin Boršč, Iuventa

Krajské kolo financoval a poskytol + pripomienky

KŠÚ Košice

Fotodokumentácia dostupná na

Zaslaná

Škola zúčastnená 1.krát

Názov, adresa

Gymnázium

0

SOŠ

0

Spolu škôl - počet

0

Účasť

Gymnáziá

SOŠ

Školy spolu

24

15

39

Muži

Ženy

Spolu

Súťažiacich

20

19

39

Učiteľská

06

24

30

Škôl

Účasť
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Porota
Predsedníčka
Člen

PRIEZVISKO a meno

Škola

PaedDr. MAMČAKOVÁ

Gymnázium, Alejová 1,

Jaroslava

040 19 Košice

PaedDr. HIRJAK Vladimír

Gymnázium, P. Horova,
Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Gymnázium, Kpt. Nálepku 6,

Členka

Mgr. DEDINOVÁ Radoslava.

Členka

PJONTEKOVÁ Beáta

Porota

PRIEZVISKO a meno

Škola

PaedDr. MAMČAKOVÁ

Gymnázium, Alejová 1,

Jaroslava

040 19 Košice

Predsedníčka
Člen

Mgr. MARJOV Marek

Členka

Mgr. VARGOVÁ Mária

Členka

Mgr. KOTELEŠOVÁ Juliana

073 01 Sobrance
Gymnázium, Školská 7,
052 01 Spišská Nová Ves

Spojená škola, Kollárova 17,
078 01 Sečovce
Gymnázium M. R. Štefánika, Nám. L.
Novomeského 4, 040 01 Košice
Gymnázium Š. Moysesa,
045 17 Moldava nad Bodvou

Do celoštátneho kola postúpili:
PRIEZVISKO a meno
1. ANDREJ Jozef
2. RÁCZ Oliver
3. OLEJÁR Branislav
4. HREŽO Samuel
5. SOPKO ZIMA Lukáš
6. PAPPOVÁ Viktória

Škola
Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa,
ul. M.R. Štefánika, 075 01 Trebišov
Gymnázium, Trebišovská 12, 040 11 Košice
Evanjelické gymnázium J. A. Komenského,
Škultétyho 10, 040 01 Košice
Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice
Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18,
077 01 Kráľovský Chlmec
Gymnázium-Gimnázium, Z. Fábryho 1,
079 01 Veľké Kapušany

7. DULINOVÁ Barbora

Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce

8. ZVOLÁNEKOVÁ Tímea

Gymnázium, Poštová 9, 042 52 Košice
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Počet súťažiacich

Najnižší

s najnižším

počet bodov

Počet súťažiacich

Najvyšší
počet bodov

počtom bodov

s najvyšším
počtom bodov

TEST

24

02

55

01

TÉZY

04

01

45

02

4.3.4. OĽP v Nitrianskom kraji
Správu predkložila: PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová, predsedníčka KK OĽP
Školské kolá OĽP

Účasť za kraj

Počet škôl

Počet

Počet

Počet

Počet

žiačok

žiakov

učiteliek

učiteľov

Gymnáziá

16

89

76

15

1

SOŠ

28

212

204

25

3

Spolu

44

301

280

40

4

Škola zúčastnená 1.krát

Názov, adresa

Gymnázium

0
Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7, 942 01
Šurany; Obchodná akadémia, Bernolákova 26, 953 20
Zlaté Moravce; Súkromná stredná odborná škola Animus,

SOŠ

Levická cesta 40,
949 01 Nitra; SZŠ sv. Vincenta de Paul, Ul. 17. novembra
1056, 955 01 Topoľčany; SOŠ poľnohospodárstva
a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice

Spolu škôl - počet

5

Krajské kolo OĽP
Miesto a adresa podujatia
Hlavný organizátor - osoba

Gymnázium Vráble, Školská 26, 952 01
Vráble
Gymnázium Vráble, PhDr. Ivana Hudaszek
Semjanová

Spoluorganizátor - osoba

PaedDr. Rozália Bezáková

Spoluorganizátor - inštitúcia

OÚ Nitra

Spolupracovali – osoby/inštitúcie
Hosťovali – osoby a inštitúcie

IUVENTA, PaedDr. Ivana Boboňová, PhD..
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Krajské kolo financoval a poskytol +

OÚ Nitra

pripomienky
Fotodokumentácia dostupná na

dodaná

Škola zúčastnená 1.krát

Názov, adresa

Gymnázium

0
Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7, 942 01
Šurany; Obchodná akadémia, Bernolákova 26, 953 20
Zlaté Moravce; Súkromná stredná odborná škola Animus,

SOŠ

Levická cesta 40,
949 01 Nitra; SZŠ sv. Vincenta de Paul, Ul. 17. novembra
1056, 955 01 Topoľčany; SOŠ poľnohospodárstva
a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice

Spolu škôl - počet

5

Účasť

Gymnáziá

SOŠ

Školy spolu

15

25

40

Muži

Ženy

Spolu

Súťažiacich

21

19

40

Učiteľská

04

28

32

Škôl

Účasť

Porota

PRIEZVISKO a meno

Škola

Mgr. KOPECKÁ Helena

Gymnázium Topoľčany

Členka

Doc. Mgr. JAKUBOVSKÁ Viera, PhD.

Filozofická fakulta UKF Nitra

Členka

Doc. JONÁŠKOVÁ Gabriela, CSc.

Filozofická fakulta UKF Nitra

Predsedníčka

Do celoštátneho kola postúpili:
PRIEZVISKO a meno

Škola

1.

KUCBEL Dominik

Gymnázium 17. novembra 1180, 955 01 Topoľčany

2.

RAK Tomáš

Gymnázium Školská 26, 952 80 Vráble

3.

FUJÁK Dominik

Športové gymnázium Nitra, Slančíkovej 2,
950 50 Nitra
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4.

KELEMEN Alexander

5.

BLAŠKOVÁ Zuzana

6.

VYKOUKAL Šimon

7.

CAGALOVÁ Lucia

8.

ŠTEVONKA Branislav

Gymnázium Párovská 1, 950 50 Nitra
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského/
Piaristické gymnázium, Piarististická 6, 949 01Nitra
Gymnázium M. R. Štefánika 16,
940 61 Nové Zámky
Obchodná akadémia, Inovecká 2041,
955 94 Topoľčany
Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87,
934 05 Levice

Počet súťažiacich

Najnižší
počet bodov

s najnižším
počtom bodov

Najvyšší
počet bodov

Počet súťažiacich
s najvyšším
počtom bodov

TEST

23

1

55

1

TÉZY

35

1

55

2

Pripomienky zo strany súťažiacich: -Pripomienky zo strany pedagogického sprievodu:
Týkali sa najmä obsahu téz, s poukazom, že boli veľmi akademické. Najmä učitelia
a učiteľky odborných škôl pripomienkovali skutočnosť, že výučba ľudských práv
a vôbec

občianskej

náuky

je

veľmi

obmedzená, čo sa týka časovej dotácie.
A tak všetko závisí od žiackeho záujmu
žiakov a učiteľskej aktivity. Ľudské práva sa
i na gymnáziách učia v rámci predmetu
občianska

náuka.

V tejto

oblasti

sa

školstvo veľmi ďaleko neposunulo.
Iné:

Financovanie

bolo

nedostatočne

zabezpečené. Ak chce ministerstvo robiť
olympiády, tak by sa malo postarať

aj

o finančnú

to

stránku.

Týka

sa

financovania cien, občerstvenia a odmien
pre členky krajskej komisie.

Víťazná 8-čka Nitrianskeho kraja
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4.3.5. OĽP v Prešovskom kraji
Správu predložil: PhDr. Marián Richter, predseda KK OĽP
Školské kolá OĽP

Účasť za kraj

Počet škôl

Počet

Počet

Počet

Počet

žiačok

žiakov

učiteliek

učiteľov

Gymnáziá

19

128

56

17

06

SOŠ

20

161

122

18

11

Spolu

39

289

178

35

17

Škola zúčastnená 1.krát
Gymnázium

Názov, adresa
Súkromné gymnázium DSA Sabinov

SOŠ

0

Spolu škôl - počet

1

Závery, poznámky a návrhy k školským kolám:
Školské kolá sa uskutočnili v zmysle Propozícií a Organizačného poriadku súťaže.
Väčšina škôl organizovala školské kolo formou testu, prípadne aj ústnym pohovorom
k aktuálnym problémom porušovania ľudských práv. Len málo škôl neorganizovalo
školské kolo a priamo nominovalo súťažiaceho/súťažiacu do krajského kola.
V prípade dvoch škôl boli použité aj video ukážky a prezentácie z oblasti ľudských
práv a slobôd. Stretli sme sa aj s požiadavkou zjednotenia organizovania školských
kôl, čo by podľa niektorých učiteliek a učiteľov prispelo k zobjektívneniu nominácií
žiakov a žiačok do krajských kôl.
Krajské kolo OĽP
Miesto a adresa podujatia

RP MPC Prešov, Ulica Tarasa Ševčenka 11

Hlavný organizátor - osoba

PhDr. Marián Richter

Spoluorganizátor - osoba

Mgr. Juraj Kredátus, PhD.

Spoluorganizátor - inštitúcia

RP MPC Prešov

Spolupracovali –
osoby/inštitúcie
Hosťovali – osoby a inštitúcie
Krajské kolo financoval
a poskytol + pripomienky

OÚ odbor školstva Prešov - nízka finančná
dotácia na občerstvenie = 0,20 € / osoba

Fotodokumentácia dostupná na

dodaná
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Škola zúčastnená 1.krát

Názov, adresa

Gymnázium

Súkromné gymnázium DSA Sabinov

SOŠ

0

Spolu škôl - počet

1

Účasť

Gymnáziá

SOŠ

Školy spolu

16

16

32

Muži

Ženy

Spolu

Súťažiacich

11

21

32

Učiteľská

09

15

24

Škôl

Účasť

Porota

PRIEZVISKO a meno

Škola
Obchodná akadémia,

Predseda/

PhDr. RICHTER Marián

predsedníčka

Volgogradská 3,
080 74 Prešov
Iuventa – Slovenský inštitút

Členka

Mgr. ŠTEFANČÍKOVÁ Soňa

mládeže,
Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Člen

KREDÁTUS Juraj, PhD.

Člen

ONUFRÁK Alexander, PhD.

Súkromná obchodná akadémia,
Petrovianska 4, 080 01 Prešov
Kat. politológie, FF UPJŠ,
Moyzesova 9, 040 01 Košice

Do celoštátneho kola postúpili:
PRIEZVISKO a meno
1. DLUGOŠOVÁ Júlia
2. FENUŠKOVÁ Tatiana
3. ČABALA Norbert
4. REVÁK Dávid

Škola
Gymnázium sv. Moniky, Ulica T. Ševčenka 1,
080 01 Prešov
Evanjelické kolegiálne gymnázium,
Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov
Gymnázium, Konštantínova 1751/64,
091 80 Stropkov
Gymnázium Snina, Študentská 4, 069 01 Snina
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Obchodná akadémia, Volgogradská 3,

5. ZALACKOVÁ Diana

080 74 Prešov
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7,

6. PUCHALOVÁ Natália

058 22 Poprad

7. DANCÁKOVÁ Lenka

Gymnázium, Konštantínova 2, 080 01 Prešov
Súkromná obchodná akadémia, Petrovianska 34,

8. MACKO Matej

080 01 Prešov

Pozn.: Nakoľko Tatiana Fenušková sa vzdala postupu do celoštátneho kola, predseda
KK OĽP určil (pri rovnosti bodov na 9. a 10. mieste) žrebom náhradníčku, ktorou je
Michaela Hutníková zo St. Ľubovne.
Počet súťažiacich

Najnižší
počet bodov

s najnižším
počtom bodov

Najvyšší
počet bodov

Počet súťažiacich
s najvyšším
počtom bodov

TEST

25

01

53

01

TÉZY

15

01

54

01

Pripomienky zo strany súťažiacich:
Pozitívne bol hodnotený výber vhodnejších, estetickejších priestorov v Regionálnom
pracovisku Metodicko – pedagogického centra v Prešove.
Vyslovená bola spokojnosť s ústretovosťou a priateľskosťou poroty a vytváraním
vhodnej atmosféry.
Pripomienky zo strany pedagogického sprievodu:
Podobne ako v prípade súťažiacich prevládala spokojnosť s výberom prostredia. Vyslovená bola maximálna nespokojnosť s financovaním krajského kola, ktorého
sa
ako

aj

zúčastnili

všetci

súťažiaci,

pedagogický

sprievod

na

náklady,

vlastné

prípadne náklady vysielajúcej školy.
Nespokojnosť

sa týkala

neposkytnutia

adekvátneho

občerstvenia, nakoľko naň Okresný
úrad,

odbor

školstva

v Prešove

vyčlenil len sumu 0,20 € na osobu.

Sústredenie sa súťažiacich nad testom v Prešove
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4.3.6. OĽP v Trenčianskom kraji
Správu predložila: JUDr. Dagmar Majdanová, predsedníčka KK OĽP
Školské kolá OĽP

Účasť za kraj

Počet škôl

Počet

Počet

Počet

Počet

žiačok

žiakov

učiteliek

učiteľov

Gymnáziá

10

84

49

14

04

SOŠ

09

53

47

13

01

Obchodná akadémia

02

19

08

05

01

01

14

06

03

00

22

170

110

35

06

Stredná umelecká
škola
Spolu

Škola zúčastnená 1.krát

Názov, adresa

Gymnázium

0

SOŠ

0

Spolu škôl - počet

0

Krajské kolo OĽP
Miesto a adresa podujatia
Hlavný organizátor - osoba

Obchodná akadémia F. Madvu 2,
971 29 Prievidza
Ing. Slávka Čameková/ CVČ Trenčín

Spoluorganizátor - osoba
Spoluorganizátor - inštitúcia

JUDr. Dagmar Majdanová
Obchodná akadémia Prievidza

Spolupracovali –
osoby/inštitúcie
Hosťovali – osoby a inštitúcie
Krajské kolo financoval
a poskytol + pripomienky

CVČ Trenčín
OA PD - obedy, káva, minerálka, koláč pre učiteľov,
koláč a čaj pre žiakov

Fotodokumentácia dostupná na

Škola zúčastnená 1.krát

Názov, adresa

Gymnázium

0

SOŠ

0

Spolu škôl - počet

0
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Účasť

Gymnáziá

SOŠ

10

07

Škôl

Účasť

Obch.

Stredná

Školy

akadémia

umelecká škola

spolu

02

01

20

Muži

Ženy

Spolu

Súťažiacich

07

13

20

Učiteľská

01

19

20

Porota
predsedníčka
členka
členka

PRIEZVISKO a meno
STRMEŇOVÁ Dagmar, Mgr.

Škola
Gymnázium Ivana Bellu ,
Lipová 15, 972 51 Handlová

RAJCIGELOVÁ Katarína,

Gymnázium V. B. Nedožerského,

PaedDr.

Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza

OLEJÁROVÁ Zuzana, Mgr.

Obchodná akadémia, F. Madvu 2,
971 29 Prievidza

Do celoštátneho kola postúpili:
PRIEZVISKO a meno
1. MIKUŠOVÁ Karin
2. VEČEROVÁ Alena
3. MAKAY Matej
4. MOLNÁROVÁ Martina
5. FARSKÁ Karolína
6. OVEČKOVÁ Paulína
7. VYSOČÁNIOVÁ Nikola
8. PAVÚČKOVÁ Dominika

Škola
Gymnázium Janka Jesenského,
Radlinského 665/2,957 01 Bánovce nad Bebravou
Obchodná akadémia M. Hodžu
Martina Rázusa 1, 911 29 Trenčín
Stredná odborná škola strojnícka
Športovcov 341/2,017 49 Považská Bystrica
Gymnázium Ivana Bellu
Lipová 15, 972 51 Handlová
Gymnázium
Školská 2,018 41 Dubnica nad Váhom
Gymnázium Považská Bystrica
Školská 234/8,01 701 Považská Bystrica
Gymnázium V. B. Nedožerského
Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza
Gymnázium
Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov
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Najnižší
počet bodov

Počet súťažiacich
s najnižším
počtom bodov

Najvyšší
počet bodov

Počet súťažiacich
s najvyšším
počtom bodov

TEST

18

1

51

3

TÉZY

21

1

48

1

Pripomienky zo strany súťažiacich: -Pripomienky zo strany pedagogického sprievodu:
Opakovane vzniesli pripomienky k bodovaciemu systému písomnej časti. Požaduje
sa rovnaký počet bodov pre všetky otázky.
Učitelia, učiteľky (ale aj žiaci a žiačky) sa sťažovali na komplikované a veľmi dlhé
zadania otázok k tézam v ústnej časti, teda priveľa úloh, ktoré treba riešiť. Súťažiaci
nezachytia podstatu otázky. Tá sa v tom dlhom texte stráca, súžiaci nerozumejú,
o čom majú vlastne hovoriť, nepamätajú si množstvo otázok a úloh, o ktorých majú
rozprávať.
Len samotné prečítanie zadania trvá pridlho. Ak by mali žiak/žiačka na všetky otázky
odpovedať, museli by mať priestor min. 15 minút, čo je nereálne.

Žiačky a žiak na I. – III. mieste krajského kola Trenčianskeho kraja
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4.3.7. OĽP v Trnavskom kraji
Správu predložila: Mgr. Mária Juristová, predsedníčka KK OĽP
Školské kolá OĽP

Účasť za kraj

Počet škôl

Počet

Počet

Počet

Počet

žiačok

žiakov

učiteliek

učiteľov

Gymnáziá

08

67

55

06

03

SOŠ

05

24

09

08

01

Spolu

13

91

64

14

04

Škola zúčastnená 1.krát

Názov, adresa

Gymnázium

0

SOŠ

0

Spolu škôl - počet

0

Závery, poznámky a návrhy k školským kolám:
na väčšine škôl kopíruje školské kolo model krajského kola, t. j. písomný test
zostavený učiteľom/učiteľkou a ústna časť- diskusia o aktuálnych témach.
Krajské kolo OĽP
Miesto a adresa podujatia

Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01
Hlohovec

Hlavný organizátor - osoba
Spoluorganizátor - osoba
Spoluorganizátor - inštitúcia

Mgr. Mária Juristová
Mgr. Gabriela Tokarčíková
Okresný úrad Trnava, odbor školstva
Mgr. Jozef Urminský, riaditeľ Vlastivedného múzea

Spolupracovali –
osoby/inštitúcie

v Hlohovci, poskytovateľ reprezentatívnych
priestorov refektára Františkánskeho kláštora v
Hlohovci na slávnostné vyhodnotenie výsledkov
krajského kola XX. ročníka OĽP
PhDr. Kálmán Petőcz, PhD., predseda Helsinského
výboru pre ĽP na Slovensku a člen CK OĽP,
Mgr. Michaela Ujházyová, PhD., IUVENTA –

Hosťovali – osoby a inštitúcie

Slovenský inštitút mládeže,
Mgr. Gabriela Tokarčíková, Okresný úrad Trnava,
odbor školstva,
Mgr. Jozef Urminský, riaditeľ Vlastivedného múzea
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v Hlohovci,
Kultúrny program: Vanesa Garová - klavír,
Dominika Vopátová - gitara
Okresný úrad Trnava, odbor školstva (USB kľúče,

Krajské kolo financoval

diáre, poznámkové bloky, perá... + sponzorské

a poskytol

upomienkové predmety)

Fotodokumentácia

https://gymhc.edupage.org/photos/?photo=album

dostupná na

&gallery=112#gallery/112; 58 záberov

Škola zúčastnená 1.krát

Názov, adresa

Gymnázium

0

SOŠ

0

Spolu škôl - počet

0

Účasť

Gymnáziá

SOŠ

Školy spolu

08

05

13

Muži

Ženy

Spolu

Súťažiacich

09

11

20

Učiteľská

04

09

13

Škôl

Účasť

Porota
Predsedníčka

Škola

Mgr. JURISTOVÁ Mária

Gymnázium Ivana Kupca, Komenského
13, 920 01 Hlohovec

Členka, preds.

Gymnázium Angely Merici,

Mgr. KRUPOVÁ Eva

OHK
Členka
Člen

PRIEZVISKO a meno

Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
Športové gymnázium J. Herdu,

Mgr. RÉVESOVÁ Jana
Mgr. CHMURČIAK Peter

J. Bottu 31, 917 87 Trnava
Gymnázium F. V. Sasinka,
Námestie slobody č. 3, 909 01 Skalica

Do celoštátneho kola postúpili:
PRIEZVISKO a meno
1. ŠLESAROVÁ Ema

Škola
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6,
917 92 Trnava
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Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13,

2. CENTKO Ján

920 01 Hlohovec
Gymnázium Janka Matúšku, švrť- SNP 1004/34,

3. CHOLVADT Ján

924 01 Galanta
Gymnázium Janka Matúšku, švrť- SNP 1004/34,

4. PRÍBEĽSKÁ Lucia

924 01 Galanta

5. CHLEBČOKOVÁ Erika
6. MICHÁLKOVÁ Marcela

Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2,
931 01Šamorín
Gymnázium Pierre de Coubertina, Nám. SNP 9,
921 26 Piešťany
Gymnázium F. V. Sasinka, Námestie slobody č. 3,

7. LACINA David

909 01 Skalica
Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10,

8. RAK Branislav

917 01 Trnava

Najnižší
počet bodov

Počet súťažiacich
s najnižším
počtom bodov

Najvyšší

Počet súťažiacich

počet bodov

s najvyšším
počtom bodov

TEST

26

01

53

01

TÉZY

26

01

52

01

Pripomienky zo strany súťažiacich / pedagogického sprievodu: -Organizácia a priebeh krajského kola – popis, hodnotenie, pripomienky, návrhy:
Krajské kolo sa konalo na pôde Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci. Pre súťažiacich,
odbornú hodnotiacu porotu a pedagogický sprievod boli vyčlenené 3 miestnosti.
Test písali súťažiace a súťažiaci pod dohľadom krajskej komisie, do druhého kola
postúpilo podľa výsledkov testu (40 bodov

a menej) 15 z 20 súťažiacich. 15

súťažiacich dostalo diplom úspešného riešiteľa / úspešnej riešiteľky.
Slávnostné vyhodnotenie výsledkov krajského kola XX sa konalo v reprezentatívnych
priestoroch refektára Františkánskeho kláštora v Hlohovci vrátane kultúrneho
programu.

K zakúpeným odmenám z prostriedkov OÚ Trnava, Odboru školstva

postupujúci z 1. až 3. miesta prevzali z rúk Mgr. Michaely Ujházyovej, PhD.,
z IUVENTY, Slovenského inštitútu mládeže, špeciálnu cenu - „Návštevu sídla OSN
v Ženeve“ s účasťou na workshope k téme ochrany ľudských práv.
Ďakovné listy učiteľkám a učiteľom, ktorí dlhodobo pripravujú žiačky a žiakov na OĽP,
odovzdala Mgr. Gabriela Tokarčíková z Okresného úradu Trnava, odbor školstva.
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Jubilejné krajské kolo XX. ročníka OĽP

ukončil vyhodnotením úrovne súťaže a

slávnostným príhovorom PhDr. Kálmán Petőcz, PhD., predseda Helsinského výboru
na Slovensku a člen CK OĽP.
4.3.8. OĽP v Žilinskom kraji
Správu predložil: PhDr. Ján Chovanec, predseda KK OĽP
Školské kolá OĽP

Účasť za kraj

Počet škôl

Počet

Počet

Počet

Počet

žiačok

žiakov

učiteliek

učiteľov

Gymnáziá

17

176

94

12

05

SOŠ

18

110

112

11

07

Spolu

35

286

206

23

12

Škola zúčastnená 1.krát

Názov, adresa

Gymnázium

0

SOŠ

0

Spolu škôl - počet

0

Krajské kolo OĽP
Miesto a adresa podujatia

Gymnázium sv. Františka z Assisi,
J.M. Hurbana 44, 010 01 Žilina

Hlavný organizátor- osoba

PhDr. Ján Chovanec, predseda KK OĽP ZA kraj

Spoluorganizátor - osoba

Mgr. Roman Minek

Spoluorganizátor - inštitúcia

OÚ odbor školstva Žilina

Spolupracovali – osoby/inštitúcie
Hosťovali – osoby a inštitúcie

Ing. Trauerová
Ing. P. Sňahničanová, Iuventa Žilina

Krajské kolo financoval a poskytol

OÚ odbor školstva Žilina

+ pripomienky
Fotodokumentácia dostupná na

Pripojená k výsledkovej listine a na webovom sídle
Gymnázia sv. Františka Žilina

Škola zúčastnená 1.krát

Názov, adresa

Gymnázium

0

SOŠ

0

Spolu škôl – počet

0
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Účasť

Gymnáziá

SOŠ

Školy spolu

Škôl

17

18

35

Muži

Ženy

Spolu

Súťažiacich

19

16

35

Učiteľská

08

10

18

Účasť

Porota

PRIEZVISKO a meno

Škola

PhDr. CHOVANEC Ján

Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

Členka

Mgr. ČERNEKOVÁ Emília

Obchodná akadémia Čadca

Členka

Mgr. KOŽELOVÁ Alžbeta

Gymnázium sv. Františka Žilina

Predseda/
predsedníčka

Do celoštátneho kola postúpili:
PRIEZVISKO a meno

Škola
Gymnázium sv. Františka z Assisi,

1.

ĎURIŠOVÁ Zuzana

2.

ŤAPÁK Tomáš

3.

RIHANEOVÁ Sára

4.

KUTLIAK Maximilián

5.

KNOŠKOVÁ Michaela

6.

PEŠKOVÁ Adriána

Gymnázium, Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina

7.

SMIDA Matej

Gymnázium Bytča, Štefánikova 219/4, 014 44 Bytča

8.

ŠIMČISKO Juraj

Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka

Najnižší
počet bodov

J.M. Hurbana 44, 010 01 Žilina
Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278,
028 01 Trstená
Gymnázium Mikuláša Galandu, Horné Rakovce
1440/29, 039 01 Turčianske Teplice
Gymnázium Antona Bernoláka, Ulica mieru 307/23,
029 01 Námestovo
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského
215, 038 52 Sučany

Počet súťažiacich

Najvyšší

Počet súťažiacich

s najnižším

počet

s najvyšším

počtom bodov

bodov

počtom bodov

TEST

29

01

55

01

TÉZY

00

01
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Predseda KK OĽP PhDr. Ján Chovanec oceňuje víťaznú 8-čku Žilinského krajského kola
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5. Celoštátne kolo XX. ročníka OĽP 2018
5.1. Organizácia, priebeh, partneri, ceny, mediálna podpora
Celoštátnemu kolu predchádzalo zverejnenie a distribúcia pozvánky s programom
v slovenskom jazyku a plagátu v slovenskom aj anglickom jazyku, pokynov
a informácií pre účastníčky a účastníkov.
Na celoštátnom kole bol zverejnený súťažný poriadok a vademecum súťažiacej
a súťažiaceho ako aj dotazníky spätnej väzby pre pedagogickú a žiacku časť
podujatia (dokumenty celoštátneho kola pozri v časti 11.).
Termín celoštátneho kola:

11. – 13. apríl 2018

Miesto celoštátneho kola:

Omšenie
62 20

Počet súťažiacich:
z toho

žiačok:

28

Pedagogická účasť:
z toho

34

učiteľov:

14

muži:

36

účastníkov:

84

46
učiteliek:

32

Hostia, partneri, organizačný tím, poroty:

73

z toho

37

ženy:

SPOLU:
z toho

žiakov:

181
účastníčok:

97

Vyhlasovateľ a záštita: MŠVVaŠ SR/ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
Hlavná podpora a záštita: Ministerstvo spravodlivosti SR, ministerka spravodlivosti
5.1.1 Organizácia celoštátneho kola.
Celoštátne kolo bolo vyvrcholením XX. ročníka súťaže a zároveň oslavou dvadsiatich
rokov aktivít. Zariadenia MS SR v Omšení privítali a hostili vďaka podpore a záštite
podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti SR (v čase konania) Lucie
20

Nakoľko sa z účasti na celoštátnom kole ospravedlnili: Karolína Farská z Gymnázia v Dubnici nad

Váhom (Trenčiansky kraj)

a Alexander Kelemen z Gymnázia, Párovská 1 v Nitre (Nitriansky kraj),

namiesto 64 postupujúcich z 8 krajov nastúpilo na celoštátne kolo 62 súťažiacich.
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Žitňanskej takmer dvesto členné plénum celoštátneho kola: subjekty štátnej správy,
stredoškolskú žiacku i pedagogickú komunitu, akademickú obec, mimovládne
organizácie, významných domácich aj medzinárodných partnerov pôsobiacich
v oblasti podpory a ochrany ľudských práv ako aj členky a členov Alumni klubu OĽP.
Organizácia celoštátneho kola bola na pleciach CK OĽP, organizačného tímu,
IUVENTY,

spoluorganizátorov

tvorili predsedníčka,

a partnerov.

Jadro

organizačného

tímu

tajomníčka, člen a členka CK OĽP, pracovníčka, pracovník

a fotograf IUVENTY, tri Alumnistky a jeden Alumnista OĽP, reprezentant OLYMP
a reprezentantka BISLA. Organizačný tím pricestoval do Omšenia deň vopred, aby
všetko dôkladne pripravil. Nielen nové prostredie celoštátneho kola (Omšenie po
troch ročníkoch v Modre – Harmónii) ale aj jubilejné podujatie boli veľkou
organizačnou výzvou.
Nosná téma XX. ročníka našla svoje vyjadrenie aj v pomenovaní jednotlivých
súťažných a vzdelávacích priestorov. Nazvané boli nasledovne: I. v budove Družba –
Kongresová miestnosť : OLYMP; Zasadacia miestnosť ANTIGONA;

II. v Inštitúte

vzdelávania – Učebňa 1 : AKADEMIA; Malá zasadačka – ATENA. Všetky priestory boli
dekorované plagátmi XX. r. OĽP, plagátmi OSN: 70 výročie Všeobecnej deklarácie
ľudských práv v slovenčine i angličtine, redakčnými a propagačnými článkami o XX.
r. OĽP zverejnenými pred podujatím v denníku Pravda, programovými, súťažnými
a informačnými dokumentami OĽP. V miestnosti Akademia boli vystavené články
Všeobecnej deklarácie ľudských práv v obrázkoch, ktoré pripravila pani učiteľka
Magdaléna Dobiašová z Gymnázia v Bánovciach nad Bebravou. V Zelenej záhrade
budovy Družba boli vystavené fotozábery z rôznych ročníkov OĽP a roll-upy
organizátorov a partnerov.
5.1.2 Slávnostné otvorenie celoštátneho kola.
Úvodné slová predniesla v kongresovej sále OLYMP predsedníčka CK OĽP Dagmar
Horná. Privítala plénum na jubilejnom XX. ročníku OĽP a uviedla: „Kus cesty, ktorý
sme spolu prešli, je výnimočný. Boli sme a sme súčasťou vzrušujúceho budovania
mieru a demokracie v našej krajine, v Európe i vo svete. Dnes však (a nielen) naša
demokracia skladá komplexnú skúšku zo životaschopnosti, podstaty a cti. A my
s ňou. Toto je jeden z kľúčových dôvodov, prečo tu sme“. Poďakovala za uznanie,
záštitu a významnú podporu podpredsedníčke vlády, ministerke spravodlivosti SR
a predsedníčke Rady vlády SR Lucii Žitňanskej (v čase konania celoštátneho kola už
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mimo týchto funkcií) ako aj za súhlas jej nástupcu, súčasného ministra spravodlivosti
Gábora Gála. Vďaku vyjadrila tiež MŠVVaŠ SR, osobitne, za záštitu a uznanie
ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR Martine Lubyovej, ďalej IUVENTE –
Slovenskému inštitútu mládeže, UNESCO katedre pre ľudskoprávne vzdelávanie
na UK v Bratislave, Helsinskému výboru pre ľudské práva na Slovensku, OLYMP-u,
garantom tém, partnerom, donorom ako aj Alumni OĽP. Predoslala, že slová vďaky
budú skloňované počas celého podujatia. Poďakovanie na diaľku, spojené
s potleskom, patrilo zakladateľom OĽP, dr. Viliamovi Dolníkovi a prof. Miroslavovi
Kusému.
Žiaľ, ani pani Žitňanská ani pani Lubyová, nemohli napriek pôvodnej snahe osobne
na celoštátne kolo zavítať.
Slová prezidenta SR Andreja Kisku prostredníctvom video-pozdravu uviedol Stanislav
Gaňa, riaditeľ odboru legislatívy a milostí kancelárie prezidenta a zároveň dlhoročný
Alumni OĽP. Prezident SR sa plénu OĽP prihovoril už druhýkrát (prvý raz, tiež
prostredníctvom video-pozdravu, na otvorení XVIII. r. OĽP v apríli 2016). Olympiádu
ľudských práv nazval jedinečnou a ocenil, že téma ochrany práv a slobôd človeka je
témou, ktorá mladých ľudí zaujíma. Svedčí aj o energickom nasadení všetkých ľudí,
ktorí ju dlhých 20 rokov organizujú. Pripomenul ľudskoprávne i historické udalosti
a výročia, ktorých význam je aktuálny v súčasnosti. Vyjadril vieru, že zanietenie
mladých neskončí s OĽP, ale bude základom ich väčšej angažovanosti. Na znak
ocenenia pozval finálovú dvanástku ako aj ich učiteľky a učiteľov do prezidentského
paláca. 21
Prejav predniesol Martin Nesirky, riaditeľ Informačnej služby OSN vo Viedni,
sprevádzaný Janou Hőnschovou, konzultantkou pre Slovensko. Obaja patria k stálym
a cenným partnerom OĽP. M. Nesirky nás vo svojej funkcii poctil návštevou už po
štvrtý raz. V prejave ocenil možnosť opakovane sa prihovoriť celoštátnemu kolu OĽP
a uviedol: „Tento rok ma to teší obzvlášť, pretože si pripomíname dvojnásobné
výročie – 20. výročie takej úžasnej iniciatívy akou je Olympiáda ľudských práv
a 70.výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv.“ Priblížil historický i aktuálny
význam deklarácie a zároveň, prostredníctvom slov A. Guterresa, generálneho
tajomníka OSN, nutnosť jej dôslednej aplikácie. Deklaroval potešenie z partnerstva
s OĽP prostredníctvom garancie jednej z tém úvah. Vyzval prítomných k účasti
na kampani „Stand up for human rights“. Záverom uviedol: „...rád by som povedal,
21

Video-pozdrav na http://www.olp.sk/, ďalšia informácia v Úvode tejto publikácie.
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že si hlboko vážim všetkých učiteľov a učiteľky a celý organizačný tím Olympiády
ľudských práv, všetkých, ktorí venujú svoj čas a energiu, aby priblížili ľudské práva
mladým ľuďom v celej krajine – nielen tento rok, ale už celých dvadsať rokov. Táto
práca je dnes potrebnejšia ako kedykoľvek predtým.“ 22
Následne D. Horná predstavila ďalších hostí, avizovala ich účasť počas troch dní
celoštátneho kola, ďalej informovala o rozžrebovaní súťažiacich, predstavila
poroty, do pozornosti dala súťažné dokumenty OĽP, uviedla program troch dní
celoštátneho kola a jeho organizačné kontexty.
5.1.3 Obsah a forma súťaže v celoštátnom kole.
Elektronickým žrebovaním bolo 62 prítomných súťažiacich určených do 4
postupových porôt. Žrebovanie overili reprezentanti pedagogickej i súťažnej obce.
Na porade porotcov a porotkýň boli zostavené 4 postupové poroty, ktoré sa venovali
systému súťaže a synchronizácii pravidiel hodnotenia. Postupové poroty boli zložené
z relevantných odborníkov a odborníčok, predsedníčok a predsedov krajských
komisií OĽP. Ich súčasťou boli aj dve učiteľky a dvaja učitelia stredných škôl,
nominovaní

zo

4 krajov

SR, Bratislavského, Banskobystrického, Košického

a Nitrianskeho 23 (v XXI. r. OĽP nastúpi v zmysle uznesenia CK OĽP reprezentácia
ďalších 4 krajov).
Súťaž je trojúrovňová, postojovo – vedomostná.
1. Riešenie modelových prípadov a situácií.
Zadania 16 modelových prípadov obsiahli spektrum rôznych ľudských práv. Išlo
predovšetkým o aktuálne alebo nedávne, živé prípady vnútroštátnej i zahraničnej
proveniencie. Príprava modelových prípadov a situácií je pre autorský tím jednou
z najnáročnejších úloh ročníka. V XX. ročníku sme k tvorbe zadaní po prvý raz prizvali
aj s odborný tím kancelárie verejnej ochrankyne práv.
Rozžrebovanie súťažiacich do postupových porôt pre nich znamenalo aj priradenie
súťažného poradia a jedného zo 16 zadaní. Všeobecné inštrukcie a rady, ako prípad
uchopiť, mali súťažiace a súťažiaci v dokumente Vademecum súťažiacej a súťažiaceho

22

Prejav Martina Nesirkyho v anglickom aj slovenskom jazyku pozri v prílohách, časť 11.

23

Úplné zloženie postupových porôt pozri v časti 5.2.
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na XX. ročníku celoštátneho kola OĽP (pozri časť 11.) Poroty udelili súťažiacim za ich
výkony body.
2. Obhajoba písomných prác – úvah
Obhajobe úvah súťažiacimi predchádzalo tradične viacdimenzionálne, unikátne
hodnotenie úvah rôznymi posudzovateľmi pred celoštátnym kolom aj počas
celoštátneho kola:
o

„Svoje“ balíky úvah osobitne hodnotili pred celoštátnym kolom garanti
jednotlivých tém úvah. Ich hodnotenie nie je súčasťou súťažného bodovania
postupových porôt na celoštátnom kole. Slúži na ocenenie vybraných prác
garantom.

o

Paralelne, už štvrtý rok a pred celoštátnym kolom, nezávisle hodnotila práce
jednej z tém úvah redakcia denníka Pravda. Jej hodnotenie nie je súčasťou
súťažného bodovania postupových porôt na celoštátnom kole. Slúži na ocenenie
vybraných prác.

o

V prvý večer celoštátneho kola práce čítali a predbežne hodnotili porotcovia
a porotkyne 4 postupových porôt.

o

Druhý deň súťaže obhajovali súťažiace a súťažiaci svoje úvahy v 4 postupových
porotách a získali za ne súťažné body. Poroty pri udeľovaní bodov prihliadali
najmä na: uplatnenie predpísaných postupov písania úvahy; zreteľné zameranie
sa na vybranú tému a jej podstatné aspekty; uchopenie témy prostredníctvom
jednoznačne

definovaných, pochopených

a

osvojených

ľudskoprávnych

východísk; identifikáciu jadra nastoleného problému a kľúčových ľudskoprávnych
prvkov, subjektov a vzťahov; jasnosť a zrozumiteľnosť výpovede; vnútorne
logickú argumentácia a uvažovanie v súvislostiach, s prihliadnutím na širšie
kontexty; korektné odkazovanie a citovanie.
Treba poznamenať, že už tretí rok (od XVIII. ročníka) je v zmysle rozhodnutia CK OĽP
formou písomných prác namiesto eseje úvaha. Je však zrejmé, že pojem „esej“ je
stále vo výrokoch pléna OĽP pomerne frekventovaný, t. j. používa sa v kontradikcii
s propozíciami súťaže. Veríme, že obec OĽP si tento rozdiel čím skôr uvedomí a tak
ako sa zžila s formou, zžije sa aj s platným názvom písomným prác.
3. Riešenie finálových zadaní.
Z každej postupovej poroty postúpila „trojka“ najvyššie ohodnotených súťažiacich do
finále, dovedna, zo 4 postupových porôt 12 súťažiacich. Pred finálovou
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porotou, žiackym, učiteľským, partnerským, hosťovským plénom podujatia a bez
prípravy preukazovali v záverečný, tretí deň súťaže svoju pohotovosť, schopnosť čo
najkomplexnejšie zvládnuť finálové zadania, prezentovať argumentačnú presnosť
a presvedčivosť, postojovú vyzretosť a kultivovanosť. Finálová porota stanovila
poradie na 1. – 12. mieste, u ostatných súťažiacich v zmysle propozícií a súťažného
poriadku poradie stanovené nebolo.
5.1.4 Vzdelávacie a slávnostné súčasti celoštátneho kola.
Organizátori, tak ako každý rok, pripravili bohatý odborný sprievodný program
s účasťou renomovaných osobností. Hlavným cieľom bolo venovať sa aktuálnym
témam ľudskoprávneho diskurzu, rozvinúť erudovanú a kultivovanú diskusiu,
poskytnúť súťažiacim aj počas súťaže odbornú vzpruhu a inšpirovať pedagogickú
komunitu v jej ďalšom vzdelávacom pôsobení. Pre súťažiace a súťažiacich je
každoročne účasť na týchto podujatiach dosť náročná, absolvujú ich temer bez
oddychu po zdolaní modelových situácií a obhajoby úvah, napriek tomu sú vždy
veľmi dynamickým prvkom debát. Inak tomu nebolo ani na XX. ročníku.
Zároveň sme v slávnostnej atmosfére bilancovali dvadsaťročie aktivít. Predovšetkým
druhý večer bol večerom spomínania a vďakyvzdania: OĽP ďakovala partnerom
a svojim ľuďom, partneri oceňovali OĽP a jej ľudí.
Sprievodný program prvého dňa, 11.4.2018
Plenárna rozprava: Ostro sledované témy
I. Mladí ľudia hovoria o svojich pohľadoch, aktivitách a skúsenostiach
v projektoch: Kompetencie pre demokratickú kultúru Rady Európy, Olympiáda
ľudských práv, Ambasádorské školy Európskeho parlamentu a i. Zuzana Štrbíková
hovorí o priebehu a výstupoch projektu Rady Európy, ktorý koordinovala za SR.
II. Michal Kaščák hovorí, prečo dáva na festivale POHODA

priestor

spoločensky významným témam a debatám; Ľuba Lesná hovorí, ako dlhodobo
mapuje závažné spoločensko-politické kauzy
Mimoriadne zaujali slová M. Kaščáka, riaditeľa festivalu Pohoda ako aj
spisovateľky a redaktorky Ľ. Lesnej, ktorí boli na pôde OĽP prvý raz.
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Sprievodný program druhého dňa, 12.4.2018
Workshop
Projekcia filmového dokumentu Pavel Traubner, ©EDAH o. z., 2017 a filmového
dokumentu Kroky na hrane : Pomoc a zradu delí len tenká čiara, BENDIK.SK FILMS ©
2017 a & diskusia s Viliamom Bendíkom, Petrom Brestovanským, Matejom Beránkom,

Dagmar Mozolovou a Pavlom Traubnerom
Oba filmové dokumenty navodili atmosféru, v ktorej sa dalo zaujatie a ticho počas
premietania

„krájať“.

Naopak,

diskusia

s režisérom

V.

Bendíkom,

jedným

zo 6 ultrabežcov, ktorí bežali po stopách Vrbu a Wetzlera z Osvienčimu do Žiliny, P.
Brestovanským, priniesla kaskádu otázok a reakcií. Do debaty so svojimi odbornými
skúsenosťami intenzívne prispeli aj Mgr. M. Beránek, PhD. z Múzea holokaustu
v Seredi, redaktorka RTVS/Rádia Slovensko Mgr. D. Mozolová, ktorá predstavila
Encyklopédiu spravodlivých a prof. MUDr. P. Traubner, PhD., ktorý ako dieťa čelil
holokaustu.
Program sledovali aj Zuzana Stavrovská , Komisárka pre osoby so zdravotným
postihnutím a Eva Megová, riaditeľka kancelárie komisárky, Viera Kalmárová , vrchná
štátna inšpektorka, Róbert Hronský, poverený generálny riaditeľ IUVENTA.
Komisárka pre pre osoby so zdravotným postihnutím udelila na záver workshopu
spolu s predsedníčkou CK OĽP Dagmar Hornou ďakovné diplomy trom stredným
školám: Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove; Gymnáziu Mokrohájska 3
v Bratislave a Strednej odbornej škole Mokrohájska 1 v Bratislave za vytváranie
dobrých podmienok pre štúdium žiačok a žiakov so špecifickými potrebami.
Slávnostný večer
k 20. výročiu celoštátnej OĽP za účasti hostí, partnerov a spoluorganizátorov
I. Privítanie publikácie Ľudské práva : Interdisciplinárna príručka 24 & diskusia
s Georgom Lohmanom, Martinom Muránskym, Branislavom Fábrym.

24

POLLMANN, Arnd – LOHMANN, Georg (eds.) Ľudské práva : Interdisciplinárna príručka Kalligram

2017, 560 s., ISBN 978-80-8101-960-9
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Na prezentáciu publikácie zavítali aj ďalší povolaní hostia a naslovovzatí odborníci:

JUDr. Ján Šikuta a JUDr. Michal Davala, Ph.D., LL.M. Napriek tomu, že málokto z publika
mal možnosť oboznámiť sa v predstihu s touto novou rozsiahlou publikáciou,
prezentácie

nemeckého hosťa a spoluautora publikácie prof. G. Lohmana

(v pretlmočení PhDr. Ingrid Zelenay) ako aj komentáre doc. PhDr. M. Muránskeho
a JUDr. B. Fábrym, PhD. sa stretli so živým ohlasom. Zrejmé je, že interdisciplinárna
príručka,

na

ktorej

pracovalo

približne

50

nemeckých

ústavnoprávnych,

ekonomickoprávnych a filozofickoprávnych autoriek a autorov sa stane hlavne
pre vytrvalejších súťažiacich zdrojom prípravy na OĽP ale aj život v demokracii.
II. Oslava: Partneri oceňujú ľudí OĽP/OĽP oceňuje partnerov

Peter Krajňák, štátny tajomník rezortu školstva zavítal na slávnostný večer v mene
ministerky školstva a odovzdal ďakovné listy ministerky školstva 54 osobnostiam
OĽP nominovaných ôsmimi krajskými komisiami OĽP a predsedníčkou CK OĽP.

Dionýz Hochel v mene Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku
ocenil 19 osobností nominovaných predsedníčkou CK OĽP (Viliam Dolník, Miroslav
Kusý, Silvia Miháliková, Ľudmila Malíková, Viliam Figusch, Jana Kviečinská, Kálmán
Petőcz, Peter Guráň, Lukáš Gejdoš, Zuzana Smetanová, Ivana Hudaszek Semjanová,
Mária Juristová, Dagmar Majdanová, Karin Straková, Ján Chovanec, Roman Minek,
Marián Richter, Jaroslava Mamčaková, Roman Balko) za ich zásluhy o OĽP.

Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku udelil na návrh
predsedníčky CK OĽP diplomy 9 osobnostiam (Viliam Dolník, Miroslav Kusý, Silvia
Miháliková, Ľudmila Malíková, Viliam Figusch, Jana Kviečinská, Kálmán Petőcz, Peter
Guráň, Lukáš Gejdoš), každej za osobitný vklad do OĽP.

OĽP s radosťou udelila diplom partnerom: Informačnej službe OSN Viedeň/UNIS
Vienna; Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu na Slovensku; Zastúpeniu
Európskej komisie na Slovensku; Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR;
IUVENTE – Slovenskému inštitútu mládeže; Helsinskému výboru pre ľudské práva
na Slovensku; UNESCO Chair for Human Rights Education, Univerzity Komenského
v Bratislave; Slovenskej komisii pre UNESCO; Friedrich-Ebert-Stiftung v Slovenskej
republike; Vydavateľstvu Kalligram; Denníku Pravda; Kancelárii prezidenta SR,
osobitne Stanislavovi Gaňovi a Michalovi Luciakovi; Lucii Žitňanskej; Jane Kviečinskej;
Rudolfovi Chmelovi; Miroslavovi Kusému, Viliamovi Dolníkovi; Viliamovi Figuschovi;
Silvii Mihálikovej, Ľudmile Malíkovej, Bohušovi Palovičovi, Jánovi Šikutovi, Patrikovi
Nalešnikovi,

Lukášovi

Gejdošovi

(niektoré

z diplomov

boli/budú

odovzdané

až po celoštátnom kole, nakoľko nie všetci ocenenení mohli medzi nás prísť).
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III. Vyhlásenie finálovej „12-ky“
Bolo, ako

vždy, všetkými

s napätím

očakávané.

Verdikt nikdy

nepadne

usporiadateľom ani porotám ľahko, pretože zďaleka nejde len o súťaž, v ktorej je
nevyhnutné poslať do finále pravidlami stanovený počet postupujúcich – povestnú
„12-tku“. Dominantná je úprimná vysoká miera uznania výkonov všetkých
súťažiacich. Dvanástka sa však musela stať skutočnosťou a predstaviť sa prítomným.
Infostánky
Počas celoštátneho kola

poskytovala konzultácie a materiály v infostánku

organizácia Amnesty International Slovensko.
5.1.5 Publikácie, denník Pravda, tričká a ďalšie kultové predmety OĽP.
Na celoštátnom kole bol k dispozíi užitočný vzdelávací a propagačný materiál
z dielne OĽP a partnerov. Prítomným sme ponúkli aj časť archívu OĽP, t. j. kroniky
rôznych ročníkov a samozrejme, správu z XIX. r. OĽP v podobe Kroniky OĽP: XIX.
ročníka. Pre účastníkov a účastníčky podujatia bol pripravený denník Pravda (200 ks
vydania 11.4.2018) redakčne venovaný aj XX. ročníku OĽP.
Plénum OĽP uvítalo možnosť zakúpiť si za symbolické ceny publikácie Ľuby Lesnej.
Z publikácie Ľudské práva : Interdisciplinárna príručka (pozri vyššie) sa tešilo 12
finalistiek a finalistov.
Tradične nik neodišiel z celoštátneho kola bez logo tašky OĽP a bieleho trička
aktualizovaného pre XX. ročník OĽP. Ako sa páčil dizajn trička z dielne Mgr. Lukáša
Gejdoša, sa môžete presvedčiť z dotazníkov spätnej väzby (časť 7). L. Gejdoš
donorsky pripravil a OĽP venoval aj jubilejné spisové obaly a perá. A napokon, ako
„voda života“ fungovala minerálková podpora z Aqua Store, o ktorú sa donorsky
zaslúžil Alumni OĽP Patrik Nalešnik. Ďakujeme!
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5.1.6 Ocenenia súťažiacich v celoštátnom kole.
Ocenenia súťažiacich od MŠVVaŠ SR
Všetci súťažiaci a všetky súťažiace v počte 62 dostali diplomy za účasť v celoštátnom
kole OĽP, 12 finalistiek a finalistov aj s vyznačením umiestnenia. Dvaja víťazi a jedna
víťazka finále dostali zlatú, striebornú a bronzovú medailu.
Ocenenia autorov a autoriek víťazných úvah venované garantmi tém úvah
a hlavným mediálnym partnerom
Téma č. 1: Garant Informačná služba OSN Viedeň.
Miesto Autor/autorka
1.

Tomáš Ťapák

Kraj
ZA

Škola
Gymnázium M.
Hattalu, Trstená
Spoj. škola M.

2.

Sára Rihaneová

ZA

Galandu, Horné
Rakovce

3.

Ján Cholvadt

TT

3.

Veronika Kvietková

BB

3.

Paulína Ovečková

TN

Cena
Poukaz pre 2 osoby:
návšteva úradu OSN vo
Viedni
Rôzne materiály (goodie
bags)

Gymnázium J.

Rôzne materiály (goodie

Matúšku, Galanta

bags)

Gymnázium A. Kmeťa,

Rôzne materiály (goodie

Banská Štiavnica

bags)

Gymnázium

Rôzne materiály (goodie

Považská Bystrica

bags)

Cestu do Viedne absolvoval Tomáš Ťapák 12.7.2018. Reflexiu návštevy UNIS ale aj
samotnej OĽP prinášame v časti 9.
Téma č. 2: I. Garant Verená ochrankyňa práv
Miesto Autor/autorka
1.

Barbora Dulinová

Kraj
KE

Škola

Cena

Gymnázium,

Ďakovný list

Michalovce

Pracovný deň s VOP
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Stáž v KVOP
2.

3.

Samuel Hrežo

KE

Ema Šlesarová

TT

Gymnázium,
Alejová 1, Košice
Stredná zdravot.
škola, Trnava
Gymnázium,

4.

Adriana Pešková

ZA

Varšavská cesta 1,
Žilina

Ďakovný list
Pracovný obed s VOP
Stáž v KVOP
Ďakovný list
Pracovné raňajky s VOP
Stáž v KVOP
Ďakovný list
Stáž v KVOP

Piaristické gymnázium

5.

Zuzana Blašková

NR

sv. J. Kalazanského,

Ďakovný list

Nitra

Unikátnu ponuku pani ombudsmanky využili ocenené a ocenený z 1. – 3. miesta
v júli 2018. My sme sa na ich pobyt pýtali Kancelárie VOP a potešilo nás, že Barbora,
Samuel a Ema vzorne reprezentovali OĽP. Príspevky k tomuto oceneniu pozri bližšie
v časti 9.
Téma č. 2: II. Hlavný mediálny partner Pravda
Miesto Autor/autorka

Kraj

Škola

Cena
300 eur

1.

Adriána Pešková

ZA

Gymnázium,

Darčekové predmety

Varšavská cesta 1,

Uverejnenie úvahy v

Žilina

denníku Pravda
19.5.18
Knižná publikácia

2.

Ema Šlesarová

TT

Stredná zdravot. škola,
Trnava

Darčekové predmety
Uverejnenie úvahy v
denníku Pravda
19.5.18
Knižná publikácia

3.

Branislav Števonka

NR

Gymnázium

Darčekové predmety

sv. Vincenta de Paul

Uverejnenie úvahy v

v Leviciach

denníku Pravda
19.5.18
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Bonusové ocenenie denníka Pravda pre 2 autorky a jedného autora úvah sa
uskutočnilo 26.6.2018, kedy sa stretli na pracovnom obede so šéfredaktorkou
Norou Sliškovou, zástupcom šéfredaktorky Jakubom Prokešom, redaktorkou
Danielou Balážovou a predsedníčkou CK OĽP Dagmar Hornou. Debatovali o voľbe
témy úvahy, o parametroch kvalitného písania ale i o úskaliach obhajoby ľudských
práv.
Téma č. 3: Garant UNESCO Chair for Human Rights Education na UK v Bratislave
Miesto Autor/autorka

Kraj

1.

Tímea Zvoláneková

KE

2.

Natália Puchalová

PO

3.

Vendelín Vincze

BB

Škola

Cena

Gymnázium Poštová 9,
Košice
Spojená škola
D. Tatarku Poprad
Gym. J.G. Tajovského,
Banská. Bystrica

Knižná poukážka
Knižná poukážka
Knižná poukážka

Téma č. 4: Garant Férová nadácia O2
Miesto Autor/autorka

Kraj

Škola

Cena

1.

Matúš Mlynár

BA

Stredná odborná škola
chemická, Bratislava

Hardvér

2.

Maximilián Kutliak

ZA

Gymnázium Antona
Bernoláka v Námestove

Vecná cena

2.

Marcela Michálková

TT

Gymnázium Pierre de
Coubertina, Piešťany

Vecná cena

2.

Lenka Dancáková

PO

Gymnázium,
Konštantínova 2, Prešov

Vecná cena

Návšteva v Informačnej službe
OSN vo Viedni/UNIS Vienna
12.7.2018, zľava doprava:
Sonja Wintersberger, zástupkyňa
riaditeľa UNIS Vienna; Peter Mišík,
stály veľvyslanec SR pri OSN;
Tomáš Ťapák, autor víťaznej
úvahy a víťaz XX. r. OĽP; Michal
Ťapák, brat T. Ťapáka; Irene
Hoeglinger-Neiva, pracovníčka
informačnej služby UNIS Vienna
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Ocenenia pre pre 12 finalistiek a finalistov rs. ich výber
Kancelária prezidenta SR
Prijatie prezidentom SR Andrejom Kiskom 10.5.2018 – 12 finalistiek a finalistov
s pedagogickým sprievodom
Ministerka spravodlivosti SR
Balíčky s propagačnými materiálmi MS SR pre 12 finalistiek a finalistov
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Informačno-študijná exkurzia v inštitúciách EÚ v Bruseli; 1. – 3. miesto vo finále;
3 súťažiaci a 3 pedagógovia (termín: 23. – 25. október 2018, reportáž prinesieme
až v nasledujúcej kronike)
Informačná kancelária Európskeho parlamentu v SR
Darčekové balíčky pre 12 finalistiek a finalistov
CK OĽP a Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku (z dotácie BSK 2017)
Publikácia POLLMANN, Arnd – LOHMANN, Georg (eds.) Ľudské práva:
Interdisciplinárna príručka Kalligram 2017 pre 12 finalistiek a finalistov
Knižné publikácie (vydav. Absynt), 18 ks pre 9 súťažiacich zo stredných odborných
škôl
Michal Kaščák, festival POHODA
5 voľných vstupeniek na Pohodu 2018: prvé tri vstupenky pre víťazov a víťazku
z 1. – 3. finálového miesta, Tomáša Ťapáka, Sáru Rihaneovú a Lukáša Sopka Zimu,
ďalšie dve vstupenky pre najlepšie umiestnené súťažiace, reprezentujúce stredné
odborné školy, Emu Šlesarovú a Alenu Večerovú.
5.1.7 Mediálna podpora XX. ročníka a celoštátneho kola OĽP.
Prvým mediálnym výstupom venovaným XX. ročníku OĽP bol rozhovor predsedníčky
OĽP Dagmar Hornej pre Západoslovenskú televíziu. V rozhovore v diskusnej relácii
Pod lupou odvysielanom 23.1.2018 hovorila s Ľubou Lesnou o histórii i súčasnosti
OĽP.

25

25

Pozri https://www.youtube.com/watch?v=6oUvj_LMQm0
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Už po štvrtý raz sa stal hlavným mediálnym partnerom OĽP denník Pravda
a XX. ročníku venoval intenzívnu pozornosť.
Krajského kola Bratislavského kraja sa 8.2.2018 zúčastnila redaktorka Daniela
Balážová, ktorá živé dialógy

so súťažiacimi a organizátormi predstavila v článku

Olympiáda núti študentov rozmýšľať z 9.2.2018.
Pred celoštátnym kolom zverejnila Pravda olympiáde 3 PR články v denníkoch
9. a 23. marca a 6. apríla 2019. Články pripravila predsedníčka CK OĽP Dagmar
Horná v spolupráci s Lukášom Gejdošom/OLYMP.
Pravda venovala pozornosť aj faktu, že dve dlhoročné stredoškoské učiteľky zároveň
členky CK OĽP a predsedníčky KK OĽP v dvoch krajoch, Mária Juristová a Zuzana
Smetanová boli 27.3.2018 ocenené ministerkou školstva a prevzali si z jej rúk
najvyššie rezortné vyznamenanie. Redaktorka Ivana Štefúnová o tom písala
28.3.2018 v článku Učiteľ môže žiaka naučiť človečenstvu (tu pozri aj Úvod), kde viedla
rozhovor s M. Juristovou, ktorá pôsobí za katedrou Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci
už 44 rokov aj so Z. Smetanovou zo Strednej odbornej školy hotelových služieb
a obchodu v Bratislave. Obe hovoria o histórii i súčasnosti OĽP a o kľúčovej učiteľskej
roli a majstrovstve.
Redaktorka Daniela Balážová pripravila článok do denníka Pravda, ktorý sa v počte
200 kusov dostal do rúk pléna celoštátneho kola v Omšení počas jeho prvého dňa,
11.4.2018. Nadpísaný bol Olympiáda ľudských práv má dôvod aj na oslavy a bol
venovaný rozhovoru s Dagmar Hornou. Následne, 13.4.2018 pani redaktorka
priniesla interview s odborným spolugarantom OĽP pod názvom Petőcz: Dôležité
je, že študenti chápu podstatu. Kálmán Petőcz vyzdvihol vysokú pripravenosť
súťažiacich či v riešení modelových prípadov alebo v odborných rozpravách
sprievodných podujatí celoštátneho kola. Vysvetlil tiež rozhodnutie CK OĽP udeliť
špeciálne ceny najlepším žiačkam a žiakom zo stredných odborných škôl, ktoré
nemajú taký priestor na hodnotové vzdelávanie, ako ho majú napríklad gymnáziá.
Trio šéfredaktorka Nora Slišková, zástupca šéfredaktorky Jakub Prokeš, redaktorka
Daniela Balážová v sprievode fotografa Roberta Hüttnera hosťovalo na záverečnom
treťom dni celoštátneho kola. Redakcia udelila ceny za úvahy, ktoré vyhodnotila ako
najlepšie pri téme, ktorú garantovala verejná ochrankyňa práv (pozri vyššie).
Šéfredaktorka Nora Slišková konštatovala: „Výzvy, pred ktorými v súčasnosti stojíme,
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sú čoraz naliehavejšie. Som presvedčená, že naša spoločnosť ich zvládne. Aj vďaka
takým podujatiam, ako je Olympiáda ľudských práv“. Reportáž o celoštátnom kole
priniesla opäť redaktorka Daniela Balážová v článku Pravda ocenila študentov a ich
eseje z 14.4.2018.
Pravda nemohla chýbať ani na prijatí delegácie OĽP prezidentom SR Andrejom
Kiskom 10.5.2018. Mimoriadnu atmosféru verne popísala redaktorka Daniela
Balážová v článku Kiska ocenil Olympiádu ľudských práv zo dňa 11.5.2018.
Ďalším významným mediálnym počinom Pravdy bolo uverejnenie troch ocenených
úvah v osobitnej prílohe denníka pod názvom Olympiáda ľudských práv 19.5.2018
s redakčným úvodom Daniely Balážovej. Pre autorky úvah Mariánu Peškovú, Emu
Šlesarovú a autora Branislava Števonku to významný štart k celoštátnej publicite. 26
K medializácii OĽP prispela aj pani redaktorka RTVS Dagmar Mozolová, ktorá
už piatym rokom pripravuje Encyklopédiu spravodlivých, o ktorej rozprávala
na celoštátnom kole OĽP v Omšení. Reportáž tvorená rozhovormi s mladými
účastníčkami a účastníkmi celoštátneho kola odznela na Rádiu Slovensko 18.4.2018.
5.1.8 Poďakovanie organizačnému tímu celoštátneho kola
Za skvelý priebeh celoštátneho kola XX. ročníka OĽP patrí poďakovanie: Barbore
Knaperkovej, tajomníčke CK OĽP & IUVENTA; Adriane Trubíniovej/IUVENTA;
Marcelovi

Davidovi/IUVENTA;

Lukášovi

Gejdošovi/OLYMP,

Patrikovi

Nalešnikovi/Alumni OĽP & Aqua store; Kristíne Chlebákovej/Alumni OĽP & Leges
Humanae & OLP v ČR; Kristíne Ježovej a Dominike Chrastovej/Alumni OĽP; Romanovi
Balkovi/CK OĽP & TEUS; Zuzane Smetanovej/CK OĽP; René Lazovému/fotograf; Márii
Dudžákovej/BISLA.
Organizačný tím tvoril skvelý kolektív, ktorý odviedol za 4 dni v Omšení obrovský kus
práce vo vzácnej ľudskej zhode a priateľskej nálade.
Vďaka patrí tiež všetkým žiackym súťažiacim, učiteľským aktérkam a aktérom,
porotám, odborníčkam a odborníkom, partnerom, spoluorganizátorom, hosťujúcim

26

Ćlánky OĽP/Pravda pozri na https://www.pravda.sk/trendove-temy/olympiada-ludskych-prav/
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osobnostiam a v neposlednom rade pracovníčkam a pracovníkom zariadení MS SR
v Omšení za pohostinnosť , súčinnosť a spoľahlivosť.

5.2. Postupové poroty celoštátneho kola
Porota č. 1
Člen / členka poroty

Inštitúcia

Predsedníčka:
Prof. PhDr. Silvia MIHÁLIKOVÁ, PhD.
(miestnosť Olymp)

Sociologický ústav SAV & OLYMP
Univerzita Komenského v Bratislave,

Člen: doc. Erik LÁŠTIC, PhD.

Filozofická fakulta, katedra politológie &
UNESCO Chair for Human Rights
Education

Členka: PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ
Člen: PhDr. Ján CHOVANEC
Člen: Mgr. Martin HOLÉCZY, PhD.

CK OĽP & Gymnázium, Alejová 1, Košice
CK OĽP & Obchodná akadémia, Nábr.
K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského
25, Banská Bystrica
Nominovaný za BB kraj

Porota č. 2
Člen / členka poroty

Inštitúcia

Predsedníčka:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,

Prof. PhDr. Ľudmila MALÍKOVÁ,PhD.
(miestnosť Antigona)

Fakulta sociálnych vied, Katedra verejnej
politiky a verejnej správy

Člen: Ing. Viliam FIGUSCH, CSc.

CK OĽP & Helsinský výbor pre ľudské
práva na Slovensku

Členka: Mgr. Zuzana SMETANOVÁ

CK OĽP & SOŠHSaO,
Na Pántoch 9, Bratislava

Člen: PhDr. Marián RICHTER

CK OĽP & Obchodná akadémia,
Volgogradská 3, Prešov
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Členka: Mgr. Ivana HUDIKOVÁ

Gymnázium-Gimnázium, Zoltána Fábryho
1, Veľké Kapušany
Nominovaná za KE kraj

Porota č. 3
Člen / členka poroty

Predseda:
PhDr. Kálmán PETŐCZ, PhD.
(miestnosť Akadémia)

Inštitúcia
CK OĽP & Helsinský výbor pre ľudské
práva na Slovensku & Rada vlády SR pre
ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť

Členka: Mgr. Daniela KUHNOVÁ

Ministerstvo kultúry SR, Bratislava

Členka: Mgr. Mária JURISTOVÁ

CK OĽP & Gymnázium Ivana Kupca,
Hlohovec

Členka: PhDr. Karin STRAKOVÁ

CK OĽP & Evanjelické gymnázium,
Skuteckého 5, Banská Bystrica

Členka: PhDr. Jana ŠIMKOVÁ

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
Nominovaná za NR kraj

Porota č. 4
Člen / členka poroty

Inštitúcia

Predseda:

Trnavská univerzita, Katedra sociológie; &
Helsinský výbor pre ľudské práva na
Slovensku & Výbor OSN pre práva dieťaťa

PhDr. Peter GURÁŇ, PhD.
(miestnosť Aténa)
Členka: PhDr. Silvia PORUBÄNOVÁ

Inštitút pre výskum práce a rodiny,
Bratislava

Členka: PhDr. Ivana HUDASZEK
SEMJANOVÁ

CK OĽP & Gymnázium, Vráble

Členka: JUDr. Dagmar MAJDANOVÁ

CK OĽP & Obchodná akadémia,
F. Madvu 2, Prievidza

Člen: Mgr. Tomáš KAPUSCINSKÝ

Škola pre mimoriadne nadané deti
a gymnázium, Bratislava
Nominovaný za BA kraj
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5.3. Témy a garanti úvah
Stanovenie tém písomných prác – úvah je náročné na čas aj prípravu. Predchádzali
mu rozhovory s garantmi o XX. ročníku OĽP, návrhy a precizovanie tém, diskusie
o kritériách písania a hodnotenia úvah a napokon aj o vyhliadkach na ocenenie tých
prác, ktoré garanti vyhodnotia ako najlepšie. Medzi garantmi sa ocitli stáli partneri,
domáci odborný garant UNESCO Chair a zahraničný garant, UNIS, reprezentujúci
OSN. Prvý raz sa garantkou jednej z tém úvah stala verejná ochrankyňa práv
a druhýkrát O2 Slovakia prostredníctvom svoje Férovej Nadácie. CK OĽP sa rozhodla
pre 4 garantov a 4 témy z dôvodu osvedčenej proporcionality pri počte 64 víťaziek
a víťazov krajských kôl OĽP v SR. Témy úvah boli vyhlásené k termínu krajských kôl.

Téma
číslo

1.

2.

Názov témy (jazyk témy)

Garant témy

70 years of the Universal Declaration of Human
Rights – highs and lows.
(Všeobecná deklarácia ľudských práv po 70.
rokoch – víťazstvá a prehry.) (AJ)

Ktoré ľudské práva sú podľa Vášho názoru
najviac ohrozené extrémizmom? – Poraďte
verejnej ochrankyni práv, ako môže prispieť k
ich účinnej ochrane. (SJ)

Informačná služba OSN
Viedeň
(UNIS Vienna)

Verejná ochrankyňa práv

UNESCO Chair for Human
3.

Migrácia – výzva pre Európsku úniu i svet (SJ)

Rights Education na
Univerzite Komenského v
Bratislave

4.

Sociálne siete – pasca pre slobodu
alebo trampolína k väčšej slobode? (SJ)

.
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Férová Nadácia O2

5.4. Výber tém úvah podľa krajov
Kraj / téma

č. 1.

č. 2.

č. 3.

č. 4.

Spolu

Banskobystrický

3

3

2

0

8

Bratislavský

2

1

2

3

8

Košický

1

4

1

2

8

Nitriansky

0

5

3

0

8

Prešovský

0

1

4

3

8

Trenčiansky

3

0

1

4

8

Trnavský

2

2

2

2

8

Žilinský

3

1

2

2

8

Spolu

14

17

17

16

64

Poznámka: ako sme uviedli vyššie, celoštátneho kola sa napriek odovzdaniu úvahy
nezúčastnili jeden súťažiaci a jedna súťažiaca. Obhajovaných a hodnotených bolo
preto 62 úvah.

5.5. Súťažili a postúpili v porote č. 1

Súťažiaci/súťažiaca

Rihaneová Sára
Mlynár Matúš
Olejár Branislav

Škola
Spojená škola - Gymnázium M. Galandu,
Turčianske Teplice
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Evanjelické gymnázium J. A. Komenského,
Košice

Počet
bodov

Poradie

240

1.

227

2.

223

3.

Racskó Viktor

ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava

218

4.

Kamenický Jakub

Spojená škola Tilgnerova, Bratislava

201

5.
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Dulinová Barbora

Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce

197

6.

Gajdošová Zuzana

Gymnázium Ľ. Štúra, Zvolen

196

7.

190

8.

189

9.

188

10.

Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180,

Kucbel Dominik

Topoľčany

Dancáková Lenka

Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov
Gymnázium I. Kupca, Komenského 13,

Centko Ján

Hlohovec

Pavúčková Dominika

Gymnázium, 1. mája 905, Púchov

186

11.

Pečková Paulína

Gymnázium M. Kováča, Banská Bystrica

182

12.

Pešková Adriána

Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina

180

13.

Vysočániová Nikola

Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

165

14.

164

15.

Obchodná akadémia, Volgogradská 3,

Zalacková Diana

Prešov

5.6. Súťažili a postúpili v porote č. 2
Súťažiaci/súťažiaca

Škola

Počet
bodov

Poradie

Kutliak Maximilián

Gymnázium, Mieru 307/23, Námestovo

238

1.

Sásik Michal

Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica

227

2.

223

3.

219

4.

213

5.

Šlesarová Ema
Fujak Dominik
Macko Matej

Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6,
Trnava
Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
Súkromná obchodná akadémia,
Petrovianska 34, Prešov

Oreský Michael Karol

Gymnázium Ul. 1. mája, Malacky

208

6.

Rácz Oliver

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice

207

7.

205

8.

Žilák Igor

Súkromné gymnázium, Gemerská cesta č.
1, Lučenec
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Vincze Vendelín

Gymnázium J. G. Tajovského, Banská
Bystrica

204

9.

Molnárová Martina

Gymnázium I. Bellu, Handlová

202

10.

Ďurišová Zuzana

Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

197

11.

Smida Matej

Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča

190

12.

189

13.

Puchalová Natália

Spojená škola, Ul. Dominika Tatarku
4666/7, Poprad

Hrežo Samuel

Gymnázium, Alejová 1, Košice

179

14.

Príbelská Lucia

Gymnázium J. Matúšku, Galanta

176

15.

168

16.

Makay Matej

SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, Považská
Bystrica

5.7. Súťažili a postúpili v porote č. 3
Súťažiaci/súťažiaca

Škola

Počet
bodov

Poradie

Ťapák Tomáš

Gymnázium M. Hattalu, Trstená

245

1.

Knošková Michaela

Bilingválne gymnázium M. Hodžu, Sučany

243

2.

235

3.

Sopko Zima Lukáš

Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18,
Kráľovský Chlmec

Revák Dávid

Gymnázium, Študentská 4, Snina

232

4.

Krjak Tomáš

SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica

230

5.

Axamit Maroš

Gymnázium, Senecká 2, Pezinok

229

6.

225

7.

Mikušová Karin

Gymnázium J. Jesenského, Bánovce nad
Bebravou

Krčmárik Július

Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

220

8.

Rak Tomáš

Gymnázium, Školská 1232/26, Vráble

218

9.

216

10.

Sekáč Ondrej

Obchodná akadémia, Nevädzová 3,
Bratislava
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Lacina David
Hutníková Michaela
Cholvadt Ján
Chlebčoková Erika
Michálková Marcela

Gymnázium F. V. Sasinka, Skalica
Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará
Ľubovňa
Gymnázium J. Matúšku, Galanta
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2,
Šamorín
Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany

205

11.

199

12.

196

13.

185

14.

138

15.

5.8. Súťažili a postúpili v porote č. 4
Súťažiaci/súťažiaca

Škola

Počet
bodov

Poradie

Večerová Alena

Obchodná akadémia Dr. M. Hodžu, Trenčín

245

1.

Dlugošová Júlia

Gymnázium sv. Moniky, Prešov

237

2.

Zvoláneková Tímea

Gymnázium, Poštová 9, Košice

232

3.

223

4.

221

5.

220

6.

218

7.

216

8.

Cagalová Lucia
Pappová Viktória
Vykoukal Šimon
Čabala Norbert
Ovečková Paulína

Obchodná akadémia, Inovecká 2041,
Topoľčany
Gymnázium - Gimnázium, Z. Fábryho 1,
Veľké Kapušany
Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové
Zámky
Gymnázium, Konštantínova 1751/64,
Stropkov
Gymnázium, Školská 234/8 017, Považská
Bystrica

Števonka Branislav

Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Levice

215

9. - 10.

Šimčisko Juraj

Gymnázium, ul. Ľ. Štúra 35, Turzovka

215

9. - 10.

Ladecká Alexandra

Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa

213

11.

210

12.

Andrej Jozef

Cirkevné gymnázium sv. J. Krstiteľa,
Trebišov
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Kvietková Veronika

Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica

209

Horný Martin

Spojená škola De La Salle, Bratislava

209

Rak Branislav

Gymnázium A. Merici, Trnava

207

Blaškova Zuzana

Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského,
Nitra

207

13. 14.
13. 14.
15. 16.
15. 16.

Zo 4 postupových porôt postúpilo do finále spolu 12 súťažiacich. V 3. časti súťaže,
pred finálovou porotou a celým plénom podujatia (žiackym, učiteľským, partnermi
a hosťami) riešili 1 z 12 vyžrebovaných finálových tém.

5.9. Finálová porota
Očakávanie zostavy finálovej poroty je vzrušujúcim prvkom olympiády predovšetkým
pre súťažiace a súťažiacich vo finále celoštátneho kola, a teda aj ročníka. Na strane
organizátorského zázemia ide o radosť z priazne všetkých vysoko erudovaných
porotcovských osobností, ktoré sú ochotné prísť na OĽP a korunovať aj takto jej
úroveň.
Predseda
PhDr. Peter GURÁŇ, PhD.
Trnavská univerzita, Katedra sociológie & Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
& Výbor OSN pre práva dieťaťa
Členky a členovia (abecedne)
JUDr. Michal DAVALA, Ph.D., LL.M.
Advokát & OLYMP
JUDr. Stanislav GAŇA, PhD.
Kancelária prezidenta SR
doc. Erik LÁŠTIC, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra politológie & UNESCO
Chair for Human Rights Education na UK v Bratislave
prof. PhDr. Ľudmila MALÍKOVÁ, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied, Katedra verejnej politiky
a verejnej správy
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prof. PhDr. Silvia MIHÁLIKOVÁ, PhD.
Sociologický ústav SAV & OLYMP
prof. PhDr. Mária PATAKYOVÁ, PhD.
Verejná ochrankyňa práv
PhDr. Kálmán PETŐCZ, PhD.
CK OĽP & Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku & Rada vlády SR pre ľudské
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

5.10. Finálové témy
Kto ich nezažil, netuší... aj tak by bolo možné uviesť túto, vrcholovú súčasť všetkých
ročníkov OĽP. Príprava tém je rovnako náročná, ako je tomu pri ostatných súťažných
podkladoch celoštátneho kola. Dielňa finálových tém nahadzuje koncepty počas
celého roka a vrcholí poradou, revíziou a výberom odborného zázemia celoštátneho
kola tesne pred dňom „D“. Zaujímavé je, že postoj súťažiacich k finálovým témam
aktuálne prechádza istou historickou zmenou. Po XX. ročník boli tieto súťažné
zadania prijímané súťažiacimi aj ostatným plénom celoštátneho kola ako výzva na
pohotovú reakciu a súťažný výkon bez prípravy, vo vymedzenom čase tretieho
súťažného dňa. Ostatné finále XX. ročníka „zamiešalo karty“. Ozvali sa hlasy
v prospech času na prípravu, ktoré CK OĽP v júni 2018 vyslyšala a modifikovala
súťažný poriadok celoštátneho kola v časti finále. Uvidíme, ako sa v XXI. ročníku
zmena ujme.
Finálové témy XX. ročníka OĽP
1. Mám špeciálne danosti a špeciálne potreby. Potrebujem špeciálnu školu?
2. Má sa zakázať vydávanie kníh nacistických autorov?
3. Vražda novinára a protesty ľudí na námestiach. Aké základné práva sú v stávke?
4. Patrí politika na školy? Ako sa mám pripraviť na svoje prvé voľby?
5. Je riešením kriminality detí znižovanie veku trestnej zodpovednosti?
6. Je v poriadku, že hlasy zahraničných Maďariek a Maďarov rozhodli o tom, že
strana Fidesz získala v parlamentných voľbách 2018 ústavnú väčšinu?
7. Má byť čerpanie eurofondov viazané na dodržiavanie princípov právneho štátu,
demokracie a ľudských práv?
8. Kriminalizovať alebo dekriminalizovať ľahké drogy?
9. Ľudské práva v škole – učiť, alebo žiť?
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10. Ako ochrániť Schengen bez porušovania ľudských práv?
11. Aké práva má demokratický a právny štát garantovať obetiam násilných
trestných činov?
12. Keď chcem meniť politiku, musím vstúpiť do politickej strany?

5.11. Výsledková listina finalistiek a finalistov
A takto to dopadlo – finálová porota spresnila finálovej „12-ke“ kontúry. Zopakujme
len, že porotcov a porotkyne finálovej poroty viedla rovnaká úcta k výkonom 12-ky
„v ringu finále“ ako postupové poroty voči 62-ke, teda všetkým súťažiacim. Hoci platí,
že súťaž potrebuje vidieť víťazky a víťazov, platí tiež, že ľudské práva by nemali mať
porazených. Dúfajme, že budeme aj naďalej zdolávať túto dilemu v prospech
všetkých zúčastnených.

Súťažiaci/súťažiaca

Ťapák Tomáš

Škola/kraj
Gymnázium M. Hattalu, Železničiarov 278,
028 01 Trstená (Žilinský kraj)

Počet

Poradi

bodov

e

195

1.

193

2.

190

3.

188

4.

184

5.

183

6.

181

7.

180

8.

Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu,

Rihaneová Sára

Horné Rakovce 29, 039 01 Turčianske Teplice
(Žilinský kraj)

Sopko Zima Lukáš

Dlugošová Júlia

Šlesarová Ema

Kutliak Maximilián

Večerová Alena

Mlynár Matúš

Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18,
077 01 Kráľovský Chlmec (Košický kraj)
Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1,
080 01 Prešov (Prešovský kraj)
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6,
917 92 Trnava (Trnavský kraj)
Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove,
Ulica Mieru 23, 029 01 Námestovo (Žilinský kraj)
Obchodná akadémia Milana Hodžu,
911 29 Trenčín (Trenčiansky kraj)
Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo
50, 821 07 Bratislava (Bratislavský kraj)
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Sásik Michal

Knošková Michaela

Zvoláneková Tímea

Olejár Branislav

Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 9,
969 17 Banská Štiavnica (Banskobystrický kraj)
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu,
Komenského 215, 038 52 Sučany (Žilinský kraj)
Gymnázium, Poštová 9, 042 52 Košice
(Košický kraj)
Evanjelické gymnázium J. A. Komenského,
Škultétyho 10, 040 01 Košice (Košický kraj)

178

9.

175

10.

174

11.

173

12.

5.12. Ďalšie súťažiace a ďalší súťažiaci – v abecednom poradí
Andrej Jozef

Cirkevné gymnázium sv. J. Krstiteľa, Trebišov

Axamit Maroš

Gymnázium, Senecká 2, Pezinok

Blaškova Zuzana

Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského, Nitra

Cagalová Lucia

Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany

Centko Ján

Gymnázium I. Kupca, Komenského 13, Hlohovec

Čabala Norbert

Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov

Dancáková Lenka

Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov

Dulinová Barbora

Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce

Ďurišová Zuzana

Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

Fujak Dominik

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

Gajdošová Zuzana

Gymnázium Ľ. Štúra, Zvolen

Horný Martin

Spojená škola De La Salle, Bratislava

Hrežo Samuel

Gymnázium, Alejová 1, Košice

Hutníková Michaela

Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa

Chlebčoková Erika

Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín

Cholvadt Ján

Gymnázium J. Matúšku, Galanta

Kamenický Jakub

Spojená škola Tilgnerova, Bratislava

Krčmárik Július

Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

Krjak Tomáš

SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica

Kucbel Dominik

Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

Kvietková Veronika

Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica
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Lacina David

Gymnázium F. V. Sasinka, Skalica

Ladecká Alexandra

Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa

Macko Matej

Súkromná obchodná akadémia, Petrovianska 34, Prešov

Makay Matej

SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Michálková Marcela

Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany

Mikušová Karin

Gymnázium J. Jesenského, Bánovce nad Bebravou

Molnárová Martina

Gymnázium I. Bellu, Handlová

Oreský Michael Karol

Gymnázium Ul. 1. mája, Malacky

Ovečková Paulína

Gymnázium, Školská 234/8 017, Považská Bystrica

Pappová Viktória

Gymnázium - Gimnázium, Z. Fábryho 1, Veľké Kapušany

Pavúčková Dominika

Gymnázium, 1. mája 905, Púchov

Pečková Paulína

Gymnázium M. Kováča, Banská Bystrica

Pešková Adriána

Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina

Príbelská Lucia

Gymnázium J. Matúšku, Galanta

Puchalová Natália

Spojená škola, Ul. Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

Racskó Viktor

ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava

Rácz Oliver

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice

Rak Branislav

Gymnázium A. Merici, Trnava

Rak Tomáš

Gymnázium, Školská 1232/26, Vráble

Revák Dávid

Gymnázium, Študentská 4, Snina

Sekáč Ondrej

Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava

Smida Matej

Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča

Šimčisko Juraj

Gymnázium, ul. Ľ. Štúra 35, Turzovka

Števonka Branislav

Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Levice

Vincze Vendelín

Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica

Vykoukal Šimon

Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky

Vysočániová Nikola

Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

Zalacková Diana

Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov

Žilák Igor

Súkromné gymnázium, Gemerská cesta č. 1, Lučenec
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6. Vyhodnotenie úvah XX. ročníka OĽP garantmi
a texty víťazných úvah
6.1. Vyhodnotenie úvah garantmi
Téma 1

70 years of the Universal Declaration of Human Rights – highs and lows.
(Všeobecná deklarácia ľudských práv po 70. rokoch – víťazstvá a prehry.)
(AJ)

Garant

Informačná služba OSN Viedeň (UNIS Vienna)
Napísaných a hodnotených bolo 14 úvah

Poradie

1. Tomáš Ťapák, Gymnázium Martina Hattalu, Trstená (ZA)
2. Sára Rihaneová, Spojená škola Mikuláša Galandu, Horné Rakovce (ZA)
3. Ján Cholvadt, Gymnázium Janka Matúšku, Galanta (TT)
3. Veronika Kvietková, Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica (BB)
3. Paulína Ovečková, Gymnázium Považská Bystrica (TN)

Téma 2

Ktoré ľudské práva sú podľa Vášho názoru najviac ohrozené extrémizmom?
– Poraďte verejnej ochrankyni práv, ako môže prispieť k ich účinnej
ochrane. (SJ)

Garant

Verejná ochrankyňa práv
Napísaných a hodnotených bolo 17 úvah

Poradie

1. Barbora Dulinová, Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce (KE)
2. Samuel Hrežo, Gymnázium, Alejová 1, Košice (KE)
3. Ema Šlesarová, Stredná zdravotnícka škola, Trnava (TT)
4. Adriana Pešková, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina (ZA)
5. Zuzana Blašková, Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského, Nitra (NR)

Téma 3

Migrácia – výzva pre Európsku úniu i svet (SJ)

Garant

UNESCO Chair for Human Rights Education UK v Bratislave
Napísaných a hodnotených bolo 17 úvah

Poradie

1. Tímea Zvoláneková, Gymnázium, Poštová 9, Košice (KE)
2. Natália Puchalová, Spojená škola D. Tatarku, Poprad (PO)
3. Vendelín Vincze, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica (BB)

Téma 4

Sociálne siete – pasca pre slobodu alebo trampolína k väčšej slobode? (SJ)

Garant

Férová Nadácia O2
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Napísaných a hodnotených bolo 16 úvah
Poradie

1. Matúš Mlynár, Stredná odborná škola chemická, Bratislava (BA)
2. Maximilián Kutliak, Gymnázium A. Bernoláka v Námestove (ZA)
2. Marcela Michalková, Gymnázium Pierre de Coubertina, Piešťany (TT)
2. Lenka Dancáková, Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov (PO)

Cena Pravdy Redakcia si zo 4 tém úvah vybrala a hodnotila 17 prác témy č. 2:

Ktoré ľudské práva sú podľa Vášho názoru najviac ohrozené extrémizmom?
– Poraďte verejnej ochrankyni práv, ako môže prispieť k ich účinnej ochrane.
(SJ)
Poradie

1. Adriana Pešková, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina (ZA)
2. Ema Šlesarová, Stredná zdravotnícka škola, Trnava (TT)
3. Branislav Števonka, Gymnázium sv. Vincenta de Paul v Leviciach (NR)

6.2. Texty víťazných úvah
Téma 1

70 years of the Universal Declaration of Human Rights – highs and
lows.
(Všeobecná deklarácia ľudských práv po 70. rokoch – víťazstvá a prehry.)
(AJ)

Garant

Informačná služba OSN Viedeň (UNIS Vienna)

Autor

Tomáš Ťapák, Gymnázium Martina Hattalu, Trstená (ZA)
The Universal Declaration of Human Rights – The Power of Moral
Imperativeness

The Universal Declaration of Human Rights [the Declaration] is a milestone
accomplishment of humankind. The Declaration has become the foundation of
modern international law and has spurred the internalization of human rights
into national legislations. Yet despite the positive impact it had on the
adherence to human rights, the international community has on many
occasions failed to intervene in countries violating human rights. Moreover,
throughout the 20th century, the universality of the Declaration was doubted by
some nations. In spite of these setbacks, the mark which this remarkable
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document left on the modern world is substantial.
The Declaration is not legally binding, yet it needs not to be. Its influence is
derived from its sheer moral weight. The explicit expression and enumeration of
human rights in the Declaration has began the process of incorporation of these
norms into the international law and domestic legislation and policies. This
process was not driven by the legal authority of the document, but by its moral
imperativeness.
The adoption of the Declaration created a self-enforcing framework for the
conduct of governmental and nongovernmental actors. By the time of its
adoption, the document already harnessed a worldwide support. Despite the
presence of the Cold War, the widespread acceptance of the Declaration, present
primarily in western world, created peer and internal pressure on governments
to adhere to the norms stated by the document. At the end of the Cold War, this
pressure became so significant in the Eastern Bloc that it eventually led to its
dissolution and transformation of formerly totalitarian governments into
democracies.
Furthermore, the pressure on the adherence to human rights derived from the
Declaration was amplified by the adoption of several legally binding documents.
These documents were based on the Declaration and some even shared authors
with it. Moreover, the very legally binding nature of these documents would be
just a formality if the Declaration had not begun the process of internalization of
human rights. The concept of legal obedience in the international arena is
significantly different from its counterpart at the domestic level, where a legal
authority possesses the brute force necessary to enforce compliance with the
law. At the international level, there is no legal authority with such apparatus.
Thus, the compliance with the international law requires nations to choose to
comply. This tendency to comply would be much lower were it not for the
explicit list of human rights provided in the Declaration. Indeed, the Declaration
has epitomized the very commitment of humanity to uphold human rights.
Without it, the increase in awareness about human rights followed by their
internalization would happen much more slowly or not happen at all, and thus
the power of legally binding documents would be greatly diminished.
However, the level of internalization of the norms present in the Declaration
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has exhibited variations among cultures, with some expressing their disdain for
the “pro-western” nature of the document. The Cairo Declaration on Human
Rights in Islam represents an attempt of Islamic countries to restrict the
Universal Declaration. Another such attempt to gain independence from the
perceived western dominance was the 1993 Bangkok Declaration. Signatory
countries challenged the universality of the UDHR by asserting their own “Asian
values.” It seems that the Declaration has not been so far able to completely
change rooted cultural attitudes.
Nevertheless, I do not find this surprising. It would be naive to assume that the
Declaration would be accepted enthusiastically all around the world. Culture
matters and some cultures exhibit more collectivist and discriminatory features
than others. Due to its individualistic and egalitarian spirit, it is only natural that
the Declaration raised controversies. Yet, as the liberal democratic regime
continues to be so far the the most successful political system, the lure of its
values grows ever stronger.
It is often stated that the biggest failure of the Declaration was the fact that it
failed to prompt the international community to intervene when human rights
were abused. When nonviolent peer-pressure is not effective, a military action is
warranted. Yet when it comes to deploying a military force, the imperative of
human rights gives way to more pragmatic notion of national security.
This is saddening yet expected outcome. It would require the international
community to be truly unified in order for interventions punishing human
rights abuse to regularly take place. The adoption of the Declaration could not
suddenly halt the geopolitical struggle taking place since time immemorial. The
lack of such interventions against the abusers of human rights is not the failure
of the Declaration, it is the result of political reality. Nevertheless, by spurring
the process of internalization of human rights, the Declaration has been slowly
but steadily reshaping the political reality.
In conclusion, the Declaration has sparked a remarkable development. Due to its
moral authority, it spurred the incorporation of human rights into international
and domestic law, and thus it made the adherence to human rights an inherent
aspect of modern world. Despite the expected setbacks, the Declaration
has been a major victory for humankind.
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Téma 2

Ktoré ľudské práva sú podľa Vášho názoru najviac ohrozené
extrémizmom? – Poraďte verejnej ochrankyni práv, ako môže
prispieť k ich účinnej ochrane. (SJ)

Garant

Verejná ochrankyňa práv

Autorka

Barbora Dulinová, Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce (KE)

Slovo extrémizmus v preklade znamená krajne radikálne, výstredné
konanie a postoje k verejným záležitostiam. V dnešnej dobe sa často stretávame
s týmto pojmom, ale naozaj mu rozumieme? Ktoré ľudské práva sú
extrémizmom najviac ohrozené? Je veľmi jednoduché zaujať v našich životoch
„politiku appeasementu“, teda zavrieť oči pred tým, čo sa nás priamo netýka.
Sme si však istí, že sa nás to netýka?
Rozlišujeme tzv. pravicový extrémizmus (fašistické a nacistické názory)
a ľavicový extrémizmus (komunistické názory). Živnou pôdou pre extrémizmus
v akejkoľvek podobe boli krajiny zdevastované vojnami a ekonomickou krízou.
Extrémistické strany ľuďom sľúbili, že vyriešia všetky problémy.„Sľúbili
všetkým všetko.“ Takto sa dostali k moci.
Extrémisti vedia vybrať ten najchúlostivejší problém a nastoliť riešenie,
ktoré je po hlbšom zamyslení sa zväčša nereálne. Najsilnejšie emócie sú také,
ktoré dokážu hýbať masami. Strach, hnev, zúfalstvo, to sú emócie, s ktorými
extrémizmus pracuje. Keď sme zúfalí, vydesení, nahnevaní, sme ochotní uveriť
čomukoľvek, len aby sme sa svojich problémov zbavili.
Vo všeobecnej deklarácii ľudských práv sa v prvom článku píše o tom, že sa
všetci

rodíme

slobodní

a rovní

a máme

sa

chovať

v duchu

bratstva.

Extrémizmus už vo svojej podstate vylučuje určitú skupinu obyvateľstva
a označuje ju za nežiaducu. Sme blondíny i brunetky. Praváci a ľaváci. Ženy
a muži. Katolíci či evanjelici. Kedykoľvek sa nejaká extrémistická skupina môže
zamerať na kohokoľvek. Zväčša začnú proti tejto skupine organizovať rôzne
kampane, propagandu. Často obvinia úplne nevinných ľudí, alebo celú skupinu.
Ak jeden Slovák ukradne bicykel, môžeme povedať, že sú všetci Slováci zlodeji?
Ak spácha jedna žena vraždu, sú všetky ženy vrahyne? Na týchto príkladoch
môžeme vidieť absurditu takéhoto zmýšľania.
Právo na život patrí každému bez rozdielu. Pre extrémizmus je typické
zbaviť sa nepohodlných ľudí a neváhajú použiť nelegálne prostriedky. Žiadne
právo na ochranu pred mučením a zabitím, nieto uväznením. Žiadna
prezumpcia neviny. Žiadne nezávislé a spravodlivé súdy. Im nejde o to,
či ste vinný, ale či ste vhodný pre štátom nanútenú ideológiu a štátne zriedenie.
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Už Mária Terézia vedela, aké dôležité je, aby bol ľud vzdelaný. Čím sú ľudia
vzdelanejší, tým sú pre extrémizmus nepohodlnejší, nebezpečnejší. Nebudú to
radové ovečky, lebo sú si vedomí svojej hodnoty a svojich práv.
Je paradoxom, že na to, aby sa extrémizmus mohol presadiť, potrebuje
demokratické zriadenie. V demokratickej spoločnosti je veľmi ťažké eliminovať
extrémistické prejavy, pretože extrémisti sa odvolávajú na slobodu myslenia,
prejavu či zhromažďovania. Nie je ironické, že keď uchopia moc do svojich rúk,
sú to práve tieto slobody, ktoré zakážu ako prvé?! Stratégiou extrémistov je
„démonizovať“ istú skupinu obyvateľov a vytesniť ich zo spoločnosti. Tým, že ich
vykreslia ako démona, má spoločnosť v konečnom dôsledku pocit, že vlastne
urobili dobre, keď sa zla zbavili.
Verejná ochrankyňa práv by mala voči extrémizmu zvoliť úplne inú
stratégiu. Všade sa extrémizmus označuje ako zlý, nevhodný, desivý či
nesprávny a v ľuďoch to vyvoláva úplne opačné emócie. Odporúčam poskytnúť
verejnosti akýsi skok do budúcnosti a ukázať, čo extrémizmus môže spôsobiť.
Myslím si, že namiesto vykresľovania extrémizmu pomocou negatívnych
prívlastkov, by sme ho mali vykresľovať ako režim, ktorý je postavený na
strachu a hneve. Jeho podstatu ukázať na konkrétnych prejavoch, konkrétnych
činoch,

na

konkrétnych

dopadoch.

Domnievam

sa,

že

odsudzovanie

extrémizmu má na spoločnosť dopad, ako keď malému dieťaťu poviete, aby sa
nedotýkalo horúcej žehličky, lebo sa popáli. Dieťa to bude lákať a nepoučí sa,
kým sa nepopáli. Otázka znie: „Potrebuje sa táto spoločnosť popáliť?“ Možno by
bolo vhodné, ak by verejná ochrankyňa práv poukazovala už na menšie prejavy
extrémizmu a upriamila na to pozornosť verejnosti. Nielen veľké kauzy, ale aj tie
malé sú škodlivé a nebezpečné.
Medzi extrémistickým prejavom a slobodným prejavom je veľmi tenká
hranica. Je v poriadku vyjadriť, že sa nám niečo nepáči. Avšak venovať
absolútne nenávistnú reč niekomu, kto si to nezaslúži, to už v poriadku nie je.
Svoj názor môžeme vyjadriť aj asertívne. Bolo by dobré, ak by verejná
ochrankyňa práv apelovala na orgány verejnej správy, aby zaručili ochranu pred
takýmito prejavmi. Je potrebné ľuďom ukázať, že každý režim má svoje
problémy, aj naša demokracia, ale snaží sa ich riešiť, tak to neriešme radikálne,
berme si ponaučenie z minulosti. V neposlednom rade si myslím, že by mala
naša verejná ochrankyňa práv viac propagovať svoju činnosť. Dospelí aj deti
potrebujú vedieť, že je tu pre nás a je ochotná nám pomôcť. Extrémizmus je
vážna vec a či už priamo alebo nepriamo, týka sa aj nás.
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V minulosti sa ľudia až tak veľmi nelíšili od zvierat. Doba išla dopredu a čím
sme bližšie k prítomnosti, vidíme ničivejšie zbrane a viac obetí. P.A.T
na začiatku svojej piesne Nero hovorí: „To, čo žijete dnes, je výsledkom toho, čo
ste vykonali v minulosti.“ Minulosť nezmeníme, ale budúcnosť áno.
„Sloboda mojej päste končí na špičke tvojho nosa,“ povedal John Locke. Človek je
kolektívny tvor, a preto nemyslime iba na seba. Myslime aj na to, ako naše
skutky ovplyvňujú životy iných ľudí. Predtým ako niečo vykonáme, premyslime
si to a zamyslime sa aj nad dôsledkami.

Téma 3

Migrácia – výzva pre Európsku úniu i svet (SJ)

Garant

UNESCO Chair for Human Rights Education UK v Bratislave

Autorka

Tímea Zvoláneková, Gymnázium, Poštová 9, Košice (KE)

Sobota ráno, nájazd na Miškovec, smer supermarket. Nedeľa večer urputné zdieľanie posolstiev pospolitosti uzatvoriť hranice. Streda poobede privítavanie

najmilovanejšieho

syna,

podnikateľa

v Londýne.

Štvrtok

napoludnie - zájsť do Lidlu po bambusové fakle v akciovej ponuke. Blíži sa
protimigračný protest a dlažobné kocky vraj už nie sú povolené.
September - presadzovanie morálnych princípov otvorenej náruče. Marec
zas v znamení zatvárania balkánskych ciest cez „pofidérne“ dohody –
parafrázujem: „Nechceme viac loviť mŕtve telá z morí sieťkami na akváriové
rybičky. Nechceme ich loviť vôbec.“ A pri hranici sa nechať počuť, že ten plot
chráni ľudské právo vychádzajúce priamo z našej podstaty, no o pár metrov
ďalej

odpinknúť

vodným

delom

ženu

s červeným

krížom

na

hrudi

pre podávanie deky päťročnému Hasanovi.
Akoby tu panoval nejaký kolektívny druh novodobej neurózy. Protirečíme
si a tvoríme navzájom odporujúce si zákony. Deň predtým nesúc sa v duchu
čistej definície liberálnej hodnoty, a následne vykľučkovať korektnou formou
k selektívnej nenávisti. Taká malá kompletná sada paradoxov a opozít vyvolaná
na podnety klasického hýbateľa dejín – migrácie.
Migrácia nie je novodobý fenomén, aj keď sa to navzdory dusnej
prítomnosti pravidelných hystérií nezdá. Je tu prítomná dlhšie, ako tu prítomná
nie je. Veď všetci ľudia vraj pochádzajú z Afriky, najnovšie i z Ázie, a sťahovanie
skupín či národov sa v Európe deje tak raz za nejaké to storočie. Špeciálne
miesto v tomto okruhu pritom zastáva tzv. veľké sťahovanie národov. Obdobie
okolo tisíc päťsto rokov dozadu, keď sa Huni pohrali s etnografickou mapou
Európy popri návšteve polovice obývaných území, v čase keď už Západorímska
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ríša smerovala dávno do záhuby. Na prvý pohľad realita tragického obrazu doby,
po bližšom zistení však vidno základ umožňujúci rozvíjať celé kategórie
vyspelých kultúr i národov. Niečo ako platforma na identity do budúcnosti. Je to
až cynické, no ešte aj v takom vyhrotenom prípade dokážeme nájsť, že migrácia
nie je synonymum pre devastáciu krajiny.
Samozrejme, toto nie je prvý a posledný prípad nedehonestujúcej
migrácie. Sme svedkami jej prítomnosti neustále. Nový život v Amerike po prvej
svetovej vojne, Židia a azyly, ktoré počas druhej sv. vojny zachraňovali životy,
úteky z komunistického Československa do Austrálie, a i tá najnovšia Európska migračná kríza. Zdalo by sa, že sú podobné, no len jedna z nich
vyvoláva toľko emócií. Je ňou práve tá, ktorá naše osobnosti testuje najviac.
Prechádzame revolučnou zmenou, keď už nie sme iba my – Európania – tí, ktorí
potrebujú ochrániť, respektíve získať novú možnosť na život. Tradične
vysťahovalecký

charakter

metamorfuje

na

jeho

opak.

Európa

začína

predstavovať domov pre milióny cudzincov v mnohých prípadoch priamo
hľadajúc útočisko s potrebou medzinárodnej ochrany. EÚ má morálnu aj právnu
povinnosť poskytovať ochranu ľudom, ktorí sú nútení utiecť zo svojich
domovských krajín. Ale je na nás, ľuďoch samotných, ako sa k tomu postavíme.
Preukázali sme schopnosť prijímať pomoc, dokážeme ju aj dávať?
Aktuálny trend v migrácií je pre nás možnosťou preukázať, že svet sa dá
budovať

aj

inak

ako

nekonečnými

vojnami,

že

sa

nemusíme

držať

paralyzujúceho odkazu strachu a nenávisti, že nebudeme násilne brániť
zbližovaniu ľudí prejavom vyhrotených nacionalistických tendencií, a že
dokážeme niesť budúcnosť v duchu hesla buďme ľudia, ale hlavne ľudia

mysliaci ľudsky.
Nuž zdá sa, že migrant dnes dokáže pobúriť viac, než neonacista so
svastikou vytetovanou na zátylku hlavy. Vo svete tak začínajú vznikať absurdné
situácie, keď podporu dostávajú represívne politiky v mene zachovania hodnôt
a tradícii Európy. Používame demokraciu na zničenie demokracie, aby sme
zabránili demokraciu zničiť iným. Bojujeme proti tým, ktorí sa o jej pád
nepokúšajú, a používame pri tom tých, ktorí sa o vnútorný pozvoľný rozklad
demokracie neboja prihlásiť. Preto sa pýtam, aké hodnoty tým vlastne chceme
obhajovať?
Moja, a verím, že nielen moja Európa totiž stojí na princípoch
nedeliteľnosti a univerzálnosti hodnôt ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti
a solidarity. Nedeliteľnosti, pretože ich nemôžeme selektovať podľa toho, ako sa
nám to práve hodí, univerzálnosti, pretože sú aj pre mňa, aj pre teba, aj
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pre migranta, aj pre každú ďalšiu ľudskú bytosť na zemi. Neuplatňujeme tu
princíp rovných a rovnejších ani exkluzívnosť slobody.
Pred Európou stojí výzva, osobnostný test krajín. Ako z nej vyjdeme my?

Téma 4
Garant
Autor

Sociálne siete – pasca pre slobodu alebo trampolína k väčšej
slobode? (SJ)
Férová Nadácia O2
Matúš Mlynár, Stredná odborná škola chemická, Bratislava (BA)
Pavučiny slobody a sloboda pavučiny

MySpace, Facebook, Linkedln či DIASPORA, toto je len zlomok sociálnych
sietí, ktoré nás dnes obklopujú. Sociálna sieť, po anglicky „the web“, tento pojem
možno preložiť aj ako pavučina. Slovo, ktoré vo väčšine z nás evokuje
osemnohého tvora, ktorý čaká na to, keď sa nejaký jeho „hmyzí kolega“ prichytí
na sieť a stane sa jeho pokrmom.
Väčšina pavúkov má svoju pavučinu a väčšina ľudí má v dnešnej dobe svoj
profil na niektorej zo sociálnych sietí. Každá pavučina v prírode je jedinečná a
rovnakým prívlastkom sa iste pýši i každý profil, či už na Facebooku alebo na
MySpace.
V dnešnej dobe demokracie hovoríme o slobode slova, slobode myslenia,
slobode zhromažďovania a mnohých iných slobodách, a bez pochyby ako
občania Slovenskej republiky týmito slobodami disponujeme, ale máme rovnaké
slobody i na sociálnych sieťach?
Tento svet internetu a sociálnych sietí je akoby vymanený z možnosti fyzického
prežívania slobody, no pokiaľ natrafíme na obmedzenie, rýchlo túto stratu
pocítime.
Všetko má svoje klady a zápory, iste ich mnoho nájdeme aj na sociálnych
sieťach, no práve sloboda je to, čo nám sociálne siete na prvý pohľad poskytujú.
Môžeme slobodne vyjadriť svoju nespokojnosť, svoj názor či pocit.
Prostredníctvom

týchto

online

pavučín

si udržiavame

v praxi mnoho

základných ľudských práv, dohadujeme si zhromaždenia, protesty, verejne
vyjadrujeme svoje názory, postoje a obhajujeme naše pohľady. To všetko svedčí
o tom, že sme zo sociálnych sietí urobili demokratické a slobodné „pavučiny“.
Má to však i odvrátenú stranu, pretože sociálne siete sú mnohokrát miestom
šírenia rôznych bludov, dezinformácií a správ, ktoré sú cielene zneužívané

112

na

ovplyvňovanie

človeka,

a teda

priamo

útočia

na

jeho

slobodu.

Prostredníctvom strachu a lži kruto manipulujú s ľudskou dôstojnosťou,
slobodou myslenia, slobodou prejavu a predovšetkým zabíjajú slobodu človeka
ako takú.
Sloboda je v základe definovaná ako stav neprítomnosti donucovania.
Môže nás teda niekto, kto nesedí pri nás, ale možno je desaťtisíce kilometrov
ďaleko, k niečomu nútiť? V skutočnosti ani nemusí. Stačí, že v nás svojím
príspevkom vyvolal strach, hnev či inú emóciu, pocit. A tento podnet nás skľúči
a pripraví o slobodu, ktorú si tak chránime, a o ktorú sa i právom bojíme.
Čo je však najhoršie, tieto jedovaté šípy namierené na slobodu, mnohokrát
zablúdia i k deťom, ktoré sa na sociálnych sieťach objavujú čoraz častejšie.
Pokiaľ sú však tieto pomyselné šípy také nebezpečné pre dospelého a slobodne
zmýšľajúceho človeka, koľké nebezpečenstvo predstavujú pre dieťa, ktoré sa
môže razom ocitnúť vo víre manipulácie, neslobody a strachu.
Ešte väčšiu škodu však takáto situácia spôsobí štátu, pretože z toho dieťaťa,
ktoré bolo o slobodu myslenia i o svoju vnútornú slobodu pripravené, sa raz
stane občan, člen štátu. A práve deti sú jeho budúcnosť, lebo v ich rukách bude
štát i rešpekt k ľudským právam v ňom. A pokiaľ sú tvorcovia budúcnosti nášho
štátu neslobodní, nikdy nemôže z takýchto ľudí vzísť štát slobody. Nezabúdajme
preto na ten dôležitý fakt, že práve mladí sú živou budúcnosťou nášho sveta,
a práve oni stelesňujú jeho budúcu formu.
Keď raz niekoho strhne vír neslobody, je už veľmi ťažké, no nie nemožné,
mu slobodu vrátiť. Problémom však je, že sloboda je pre človeka cesta, smer
i samotný cieľ, palivo na cestu a zároveň dodáva i odvahu. So slobodou je
bezpochyby spätá i nádej a pokiaľ človeku tieto prostriedky a pocity odnímeme,
stratí mnohé zo života. To je však voda na mlyn pre tých, ktorých cieľom je ľudí
manipulovať a zastrašovať.
Takíto ľudia predstavujú hrozbu pre našu slobodu a zároveň vytvárajú
v niektorých zákutiach sociálnych sietí miesto neslobody, miesto nástrah
a hrozieb.
Je priam fascinujúce, ako je sloboda pre človeka dôležitá a ako rýchlo o ňu môže
prísť. Ešte hrozivejšie je, že pavučina sociálnych sietí k tomu neraz prispieva.
Ako povedal Albert Camus, francúzsky spisovateľ, filozof a nositeľ
Nobelovej ceny za literatúru: “Sloboda nie je odmena, ani vyznamenanie,
ktoré oslavujeme pri šampanskom. Nie je to ani darček, kazeta s maškrtami, po
ktorých

sa

len

zalizujeme.

Ach,

práve

diaľkový beh... úmorný, a v plnej osamelosti.“
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naopak,

je

to

hrdovisko,

Práve tento citát nám ukazuje ťarchu zodpovednosti za slobodu a zároveň
ukazuje i to, aké ťažké je slobodu si udržať. A o čo ťažšie je to na sociálnych
sieťach, ktoré sú tak abstraktné, neraz sa na nás valia a podupávajú našu
slobodu.
My ľudia, ktorí si uvedomujeme cenu a krehkosť slobody, by sme sa mali
zamyslieť i nad sebou. Či sme niekedy na sociálnej sieti tiež nevytvorili bublinu
neslobody, keď napríklad naše vyjadrenia pod zásterkou slobody vyslovenia
názoru niekoho ranili či urazili. Naozaj sme nikdy omylom nezdieľali niečo, čo
by mohlo slobodu ľudí na sociálnych sieťach ohroziť? Nesmieme ale zabudnúť
aj na to, že sloboda sa spája so zodpovednosťou a na tento fakt nás upozorňuje
i anglický dramatik, esejista a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru George
Bernard Shaw, ktorý hovorí: „Sloboda znamená zodpovednosť, preto sa jej
väčšina ľudí bojí.“
Tento výrok nám hovorí, že práve my sme zodpovední za svoju slobodu, ale aj
za slobodu druhých, a rovnako tak sme zodpovední i za to, či sú sociálne siete
miestom slobody či neslobody. Nikto iný za to nezodpovedá viac než ich
používateľ. Nebojme sa teda byť slobodní a prevziať svoju zodpovednosť za
slobodu. A pokiaľ vidíme, že zo sociálnych sietí sa stávajú miesta neslobody,
ohraďme sa voči tomu, slušne sa postavme a chráňme slobodu nás i druhých.
No nezabúdajme na to, že hoci sa snažíme chrániť slobodu, nesmie to byť na
úkor ľudskej dôstojnosti a iných ľudských práv.
Iste, dovolím si povedať, že v dnešnom svete poznáme hneď niekoľkých
majstrov v popieraní slobody ako takej, no a konkrétne slobody myslenia,
zhromažďovania a vyjadrovania. Možno takým najjasnejším príkladom je
Kórejská

ľudovodemokratická

republika,

ktorá

potrela

slobodu

hneď

niekoľkokrát, a to vedome a cielene.
Mnohokrát je však podobné zaobchádzanie vidno i v Európe, stačí sa pozrieť na
neďaleké Rusko, aká krehká je tam reálna sloboda, a o to krehkejšia je tá na
sociálnych sieťach.
Tieto štáty neraz využívajú k obmedzovaniu slobody ľudí práve sociálne siete,
na ktorých šíria svoju propagandu a kontrolujú svojich občanov, či náhodou
slobodne nevyjadrili svoj názor, alebo nezačali kriticky myslieť.
Nástrahy sociálnych sietí však nespočívajú len v tom, že sú prostriedkom
pre šírenie poloprávd a lží,

či manipuláciou verejnej mienky. Ľudia na

sociálnych sieťach neraz vydierajú druhých zneužívaním osobných údajov,
alebo útokom na ich česť a psychiku. Kyberšikana, Sexting či Happy slapping,
tieto pojmy priamo hovoria o nástrahách na sociálnych sieťach, no nesmieme
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zabudnúť, že tieto hrozby neútočia iba na slobodu vo virtuálnom svete internetu,
ale útočia priamo na daného jedinca. Happy slapping je dokonca forma nástrahy
na sociálnej sieti, keď je nakrútené reálne fyzické napadnutie človeka.
Ako príklad sa dá uviesť i zneužívanie detí cez sociálne siete. Mnohokrát sa
rovesníci navzájom zastrašujú zdieľaním intímnych fotografií či iných
osobných materiálov.
Takéto prípady iste priamo potláčajú slobodu, lebo vytvárajú vzťah vydierač vydieraný, kde vydierač sa stane neobmedzeným vládcom, diktátorom.
Sociálne siete sú iste výbornou zbraňou v rukách ľudí, ktorí ich chcú
zneužívať na porušovanie ľudských práv, no zároveň sú to práve sociálne siete,
ktoré nás spájajú, umožňujú nám slobodne komunikovať a taktiež nám dávajú
možnosť za slobodu bojovať.
Rád by som však upozornil aj na ďalší dôležitý faktor podobnosti
sociálnych sietí s pavučinou, a tou je práve človek. Človek čakajúci na to, kým do
jeho krásne učesanej pavučiny vletí hmyz, aby ho mohol do nej zabaliť
a pripraviť o slobodu. A čím viac sa bude táto muška či iný chrobák na tej
krásnej, ale už nie tak príťažlivej pavučine vrtieť, tým viac sa bude zamotávať
v sieti neslobody. Mali by sme urobiť všetko preto, aby sme vniesli slobodu do
lživých pavučín, ktorých cieľom je zmiasť a oklamať človeka, aby neboli
vyjadrením neslobody a neúcty k človeku a jeho právam.
Na záver si teda dovolím povedať, že prostredníctvom mojich myšlienok
sa mi podarilo poskladať takmer ucelený obraz pavučiny, alebo aspoň načrtnúť
mapu a charakterizovať základné typy pavučín. Ukázať tie dobré, no i tie zlé.
Poskytol som obraz o niektorých nástrahách pre našu slobodu. No rád by som
dal dôraz i na posolstvo tejto úvahy. Nezabúdajme na to, že sloboda je krásne
utkaná pavučina, ale jej tkanie bolo náročné, stálo mnoho ľudských životov
a pracovali sme na nej počas celej existencie ľudstva. Ctime si preto slobodu i na
sociálnych sieťach, kde je naozaj dôležitá. Dávajme si pozor na to, aby sme
nevleteli do pascí na slobodu, ktoré

rozprestreli mnohí

pavúci internetu.

Taktiež na to, aby sme nešírili lži a neposielali ľudí do pavučín beznádeje
a neslobody. Majme na pamäti hrdinov, ktorí sa zaslúžili o to, aby sme mali
slobodu v reálnom živote, a tak si ctime slobodu človeka i v tom internetovom,
sociálne virtuálnom.
Aby krehkú a súčasne mocnú pavučinu našej slobody nezničila samotná
sloboda pavučiny, ktorá snová svoje siete potichu a nenápadne s cieľom
o slobodu nás pripraviť.
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Téma 2

Ktoré ľudské práva sú podľa Vášho názoru najviac ohrozené
extrémizmom?
– Poraďte verejnej ochrankyni práv, ako môže prispieť k ich
účinnej ochrane.

Cena Pravdy
Autorka

Adriana Pešková, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina (ZA)

Nevedomosť je sila. Touto vetou George Orwell ešte v roku 1949 vysvetlil, prečo
sme my, ľudia, takí zraniteľní. Prečo tak ľahko uveríme. Stačí pár kvetnatých
slov, pár „nepopierateľných dôkazov“... Postačuje postupne utopiť vlastné chyby
v nedostatkoch konkurencie. Prifarbiť, zhyperbolizovať a zrazu nezáleží na tom,
že ten človek spochybňuje holokaust. Odrazu je úplne jedno, že tá osoba sa
otvorene hlási k neonacizmu.
V dobe, keď sa extrémistické prejavy a myšlienky plné xenofóbie a rasizmu šíria
nezastaviteľnou rýchlosťou je nesmierne dôležité nezabúdať na minulosť. Práve
ona totiž pripomína, čo z prejavov extrémizmu môže vzrásť. Koľko životov bolo
navždy stratených len kvôli ľudskej nenávisti? Koľko ľudských práv bolo
pošliapaných, akoby vôbec nič neznamenali?
Jedno z práv, ktoré bolo extrémistami porušované predtým a je porušované
i teraz, je právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti a osobnej cti. Toto právo je
jedno z prvých, ktoré extrémista hodí do smetného koša. Zdehonestuje osobu,
zavesí na ňu všetky možné negatívne prívlastky, ktoré nájde a spraví z nej
svojho najväčšieho nepriateľa. Koniec koncov, každá doba extrémizmu mala
svojho nepriateľa.
Keď už je teda stanovený nepriateľ, začínajú extrémisti surovo útočiť na ďalšie
ľudské práva a slobody. Jedným z nich je aj právo na osobnú bezpečnosť.
Koľkokrát sa stalo, že extrémisti bez pomyslenia napadli človeka? Koľkokrát
ohrozovala netolerancia extrémistov nielen osobnú bezpečnosť, ale už aj život
samotný? Slová a urážky sa vtedy menia na údery a fyzické násilie. A tak končí
aj také dôležité právo, akým je právo na život, zabudnuté kdesi v transporte
pošliapaných a ponížených ľudských slobôd, nechané napospas smrti.
Kategorizuje, škatuľkuje, zvýhodňuje a dosádza isté skupiny nad ostatné.
Diskriminuje a neznáša. Či už ide o neznášanlivosť rasovú, náboženskú
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či národnostnú, každá z nich nakoniec vedie k diskriminácii a k poníženiu
ľudskej dôstojnosti. I tu sa nevedomosť prejavuje ako sila. Práve z nej sa rodia
predsudky. Ona dáva život stereotypom, na ktorých sa nenávisť priživuje. Ale
proti nevedomosti, ktorá toto všetko spôsobuje, bojovať vieme.
O prevencii nárastu extrémizmu sa rozpráva často. Hovorí o nej prezident,
poslanci v Národnej rade i verejná ochrankyňa práv. Práve ona, ombudsmanka,
na túto tému reaguje okrem iného aj oslovením študentov počas Olympiády
ľudských práv. Keďže extrémizmus narastá najmä na stredných školách,
myslím si, že tento krok je správny. Odkiaľ dostať lepšiu odozvu než
z prostredia, kde tento nárast prebieha?
Osobne vnímam problém extrémizmu ani nie tak v počte hodín, ktoré sú tejto
téme venované na hodinách dejepisu alebo občianskej výchovy, ale v ich
prevedení. Ja som mala šťastie na učiteľky, ktoré túto tému vedeli podať pútavo,
zaujímavo a jasne. Na mnohých školách také šťastie nemajú. Učiteľ len
prednesie učivo, študenti si zapíšu poznámky a dohodnú si termín testu.
Doslova sa „nabiflia“ pojmy (dovolím si tvrdiť, že pri mnohých ani to nie je
istota), napíšu test a o týždeň nevedia, že na Slovensku platil Židovský kódex.
To, že učivu neporozumeli, netrápi ani ich, ani učiteľa.
Preto by som navrhla oslovenie Ministerstva školstva, no nie s požiadavkou
nasúkať do osnov ešte viac hodín či učiva. Moja predstava ochrany proti
extrémizmu a proti porušovaniu ľudských práv by spočívala v boji proti
nevedomosti. Študenti stredných škôl by mali reálne pochopiť, čo sa stalo
a prečo demokratická spoločnosť extrémizmus odmieta. Mali by pochopiť, aké
dôsledky môže prítomnosť extrémizmu mať. Ak má žiak niečomu porozumieť,
ak v ňom chceme vzbudiť záujem o danú tému, nemala by byť vnucovaná
dátumami a testami. Tieto hodiny by mali byť vedené formou diskusie
a vyjadrenia názoru. Vtedy sa dozvieme, prečo sa mladí utiekajú k extrémizmu.
Nie z tabuliek a čísel, ktoré tento alarmujúci nárast vyjadrujú.
My mladí sme totiž viac ohrození hrozbou manipulácie než starší. Či už ide
o manipuláciu davom alebo médiami, mladý človek, ktorý si svoje názory ešte
len vytvára, je v tomto ohľade veľmi zraniteľný. Nie nadarmo som spomenula
vetu z knihy Georga Orwella „Nevedomosť je sila“. Túto nevedomosť extrémisti
využívajú.
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Najlepším príkladom sú pravdepodobne sociálne siete, ktoré sa pre mladých
stali druhým domovom. Stránky extrémistov majú aj 80 000 fanúšikov a každý
jeden fanúšik dokáže posúvať tieto extrémistické myšlienky ďalej a ďalej.
Extrémizmus tak vie šíriť svoje chápadlá bez nejakej väčšej námahy.
Je ťažké povedať, ako by sa dala táto problematika riešiť bez toho, aby nebola
obmedzená sloboda prejavu. Pravdou však ostáva, že opäť je možné posilniť
študentské povedomie aj v oblasti ohrozenia a manipulácie na internete. To ale
vyžaduje nielen oslovenie Ministerstva školstva, ale aj komunikáciu s učiteľmi a
so samotnými žiakmi.
Extrémizmus bezprostredne ohrozuje ľudské práva. Ohrozoval ich v minulosti,
ohrozuje ich dnes a určite s tým zo dňa na deň neprestane. Je to skutočnosť
tejto doby. Je to ale skutočnosť, ktorej ďalšie smerovanie vieme ovplyvniť.
Prevenciou,

zvýšením

povedomia,

pochopením

dôvodov,

komunikáciou

a vyslovením jasného NIE myšlienkam diskriminácie, netolerancie a nenávisti.

7. Dotazníky spätnej väzby XX. ročníka OĽP
Zisťovanie spätnej väzby je súčasťou OĽP od jej počiatkov. Respondenti
a respondentky majú možnosť vyplniť dotazník na celoštátnom kole a vyjadriť sa tak
k rôznym fázam a stránkam aktuálneho ročníka, práci jednotlivých školských aj
krajských komisií ale aj k budúcnosti OĽP a stavu ľudských práv v SR. Dotazníky
sledujú aj ďalšie dáta, motivácie respondentiek a respondentov a s OĽP súvisiace
témy.
V XX. ročníku sme upustili od inovácie uplatnenej v XIX. ročníku, nakoľko vypĺňanie
cez mobilnú aplikáciu nie veľmi „zabralo“. Vrátili sme sa preto k papierovej forme.
Výzvou pre CK OĽP ostáva čo najvyššia návratnosť učiteľských i žiackych dotazníkov.
V podmienkach programom „nabitého“ celoštátneho kola to nie je jednoduché,
tobôž, ak

dotazníkové reakcie majú reflektovať o. i. aj celé celoštátne kolo. Na

vyplnenie dotazníka treba mať primeraný a vhodne zvolený čas.
A sú tu ďalšie výzvy. Ako docieliť, aby si respondenti a respondentky pozorne
prečítali zadania dotazníka a čo najpresnejšie odpovedali? Ako dosiahnuť, aby písali
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čitateľne? Ako štruktúrovať a technicky pripraviť dotazník? Ktoré zistenia sú pre CK
OĽP podstatné? Atď.
Vyhodnotenie spätnej väzby prinášame v maximálne autentickej podobe dát
a výpovedí. Veríme, že pre nás všetkých budú nielen zaujímavým čítaním ale aj
dôvodom na premýšľanie o OĽP a jej kontextoch.
Dotazníky z 20 ročníkov ale aj iné dostupné zdroje (napríklad štatistiky z Kroník a iné
materiály) by si zaslúžili komplexné spracovanie. Prácu so štatistikami sme započali
a pokračujeme v nej. Dúfame, že nám v tom pomôžu aj Alumni OĽP. Hĺbkovejšie
spracovania by mohli priniesť odpovede na otázky: Ako OĽP začínala a ako sa
s/formovala? Koľko učiteľskej a žiackej účasti obsiahla OĽP za svoju históriu? Ktoré
kraje/školy vysielali na OĽP najviac súťažiacich a prečo? Ktoré kraje/školy boli za celú
históriu OĽP najúspešnejšie a prečo? Aké sú možnosti, výsledky a špecifiká gymnázií
a stredných odborných škôl? Kde sú a prečo sú ´biele miesta´, netknuté OĽP? Aká
bola variabilita, úspešnosť i kritika súťažných podkladov v krajských kolách
a v celoštátnych kolách? Aké boli sprievodné aktivity organizované OĽP a do akých
príbuzných aktivít sa ľudia z OĽP zapájali? Ako sme organizovali a realizovali
vzdelávania multiplikátoriek a multiplikátorov? Ako za dané roky vyzerá učiteľská
základňa OĽP? Koľkopočetné je naše ´rodinné učiteľské striebro´a môžeme rátať
s novými posilami strednej a mladšej učiteľskej garnitúry? Pôsobia na školách
koordinátori a koordinátorky demokratického občianstva a ľudských práv? Aké sú
podmienky organizovania OĽP na jednotlivých školách? Sú vedenia škôl priateľské
k OĽP? A širšie: ako funguje demokratickoobčianske a ľudskoprávne vzdelávanie
(vrátane ich európskej dimenzie) vo formálnej výučbe na našich školách?
Sprostredkúva študujúcim občianske a spoločenské kompetencie v dostatočnej
miere? Ktoré faktory rozhodujú o tom, že niektoré školy sú v sledovaných
parametroch vzorové a niektoré sú značne pozadu? Kde sú a čo robia Alumni OĽP
a čo im OĽP dala do života? Akých má OĽP stálych a akých nových partnerov? Ako je
to s medzinárodnou a ako s vnútroštátnou prestížou a podporou OĽP? Zlepšili sa
v demokratickej histórii SR podmienky pre predmetové súťaže a postupové
olympiády vrátane OĽP? Ako hodnotia respondenti a respondentky OĽP úroveň
podpory a ochrany ľudských práv v SR? Atď., atď.
Žiaduca je tiež všeobecná, post-dotazníková rozprava k položkám dotazníkov.
Vysvetlenie viacerých ´holých´ faktov o podmienkach udržania existencie a úrovne
OĽP by mohlo mať vplyv na objektivizáciu respondentských reakcií. To, čo sa
s ohľadom na ohlas a renomé OĽP javí ako samozrejmé, takým totiž vôbec nie je.
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Rozprava k týmto bodom sa preto stáva súčasťou letných škôl i jesenných
vzdelávacích

podujatí pre multiplikátorky a multiplikátorov demokratického

občianstva a ľudských práv, ktoré CK OĽP organizuje s partnermi, pravda, pokým sa
na ne podarí získať finančné prostriedky. Budeme však radi, ak sa tieto otázky budú
nastoľovať v celom cykle OĽP, na školských, krajských kolách aj na kole celoštátnom.
Z dotazníkov

tiež vysvitá, že vzorka účastníčok a účastníkov súťaže (učiteľských

nevynímajúc) neraz nie je dôkladne oboznámená s propozíciami ročníka a súťažným
poriadkom, ktoré sú k dispozícii na weboch a na jednotlivých kolách a zrejme aj
z tohto dôvodu adresuje organizátorom neopodstatnené pripomienky.

7.1 DOTAZNÍK – žiaci a žiačky – respondenti a respondentky. Zistenia
Účasť na celoštátnom kole

62 súťažiacich

28 žiačok

34 žiakov

Dotazník spolu vyplnilo

32 súťažiacich

14 žiačok

18 žiakov

Dotazník vyplnila približne polovica žiackych respondentiek a respondentov (ďalej
„RESP“), čo je porovnateľné s predchádzajúcim celoštátnym kolom XIX. ročníka OĽP.
Anonymne dotazník vyplnilo 15 RESP: 6 žiačok a 9 žiakov, neanonymne 17 RESP: 8
žiačok a 9 žiakov (v porovnaní s XIX. r. sa mierne zvýšil počet neanonymných
dotazníkov).
Poznámky k spracovaniu dotazníkov a jeho čítaniu:
o Presné znenie dotazníkov je k dispozícii v prílohovej časti kroniky.
o Uvádzame základné zistenia z tých odpovedí, ktoré boli poskytnuté.
o Nakoľko dotazníky pre učiteľskú i žiacku časť RESP boli vo viacerých položkách
identické, poskytujú možnosť porovnania odpovedí žiackeho a učiteľského
segmentu.
o Voľne uvedené respondentské výroky uvádzame všetky a bez úpravy – aj
skratkovité, s vyskytujúcimi sa syntaktickými a gramatickými chybkami či istou
nejasnosťou výpovede.
o V niektorých prípadoch, pre objasnenie a prospech veci, je pripojené farebne
odlíšené stanovisko predsedníčky CK OĽP pod značkou DH.
1. Medzi žiakmi bol 1 RESP, ktorý neoznačil, či je žiak alebo žiačka, ale dopísal „c)
génius“ (zvyšná časť, 31 RESP vyznačila, či ide o žiaka alebo žiačku).
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2. Z odpovedí žiackych RESP vyplýva, že 18 z 32 bolo na OĽP po prvý raz.
3. Veľmi proporčne RESP uvádzali prihlásenie sa do OĽP na podnet učiteľa/učiteľky
rs. z vlastnej vôle i prípravu na súťaž s učiteľskou asistenciou alebo samostatne.
Jeden RESP uviedol: „nepripravoval som sa“ (ide o toho žiaka, ktorý sa v položke č. 1
označil ako „génius“)
DH: Ľudia obdarení genialitou zvyčajne vedia, že bez prípravy aj genialita atrofuje 
4. Položku týkajúcu sa účasti na predchádzajúcich ročníkoch OĽP nebolo možné
správne vyhodnotiť, nakoľko nekoreluje s údajom, že 18 RESP bolo na OĽP po prvý
raz. V budúcom dotazníku prípadne zvážime užitočnosť tejto položky dotazníka.
5. Na položku školské kolo OĽP nereagovalo 5 žiačok a 10 žiakov z 32 RESP.
Uvádzame postrehy (a/alebo) podnety tých RESP, ktorí reagovali:
Žiačky:
o Gymnázium Mikuláša Kováča, B. Bystrica: „Zúčastňuje sa ho pomerne málo
ľudí“.
o Gymnázium Púchov: „Bolo veľmi fajn, aj modelové situácie (ústna časť) boli
veľmi zrozumiteľné“.
o Gymnázium Veľké Kapušany: „Všetko v poriadku“.
o Gymnázium Poštová 9, Košice: „V pohode“.
o Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Bystrica: „Pomerne podobný priebeh ako
krajské kolo“.
o Gymnázium Považská Bystrica: „Malý záujem zo strany študentov“.
o bez udania školy (TT kraj): „Všetko super“.
o OA SL (PO kraj): „Neobjektívne, každý rok isté otázky, žiaci sa chcú iba uliať“ .
o Gymnázium Janka Matúšku v Galante: „Podľa môjho názoru realizovanie šk.
kola je fajn, môžu sa ho zúčastniť žiaci, ktorý o danú tému prejavia záujem“.
Žiaci:
o bez udania školy (PO kraj): „Formálne“.
o Gymnázium J. G. Tajovského B. Bystrica: „Bez výhrad, páčila sa mi práca
s karikatúrami“.
o bez udania školy (BB kraj): „OK“.
o SOŠ chemická, Bratislava: „Šk prebehlo zaujímavou formou, nemám
konkrétne výhrady“.
o Gymnázium Grösslingova 18, Bratislava: „Na Grösslingovej 18 to prebehlo
fajn“.
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o Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa (KE kraj): „Nemám podnety“.
o Stredná odborná škola IT (BB kraj): „Výber do krajského kola na základe
testu!“
o bez udania školy (BA kraj): „Sme nemali“.
6. Na položku krajské kolo OĽP nereagovalo 10 žiačok a 8 žiakov z 32 RESP.
Uvádzame postrehy (a/alebo) podnety tých RESP, ktorí ich uviedli:
Žiačky:
o BB kraj: „Zaujímavé témy, odborný prístup poroty“.
o BB kraj: „Rapídne jednoduchší test oproti minulému ročníku“.
o KE kraj: „Super organizácia“.
o KE kraj: „Okrem toho, že nás tam porota vraždila pohľadom, to bolo v
pohode“.
DH: Evidentne ste ostali na žive  Odporúčam komunikovať s porotou
a navodzovať radostnú atmosféru.
o PO kraj: „Naplnil očakávania, porota milá a objektívna, ale chýbalo mi
občerstvenie teda aspoň voda nakoľko to je celodenná súťaž“.
o TN kraj: „Mám z neho veľmi zmiešané pocity, negatívne, kvôli prístupu
organizátorov a poroty + miesto, kde sa konalo, bolo úplne odruky, preto sa
viacerí nezúčastnili“.
DH: Odporúčam výhrady k organizácii a porotám bezprostredne adresovať
počas krajského kola predsedníčke krajskej komisie v zmysle Propozícií OĽP.
Predsedníčka Vám tiež vysvetlí, prečo sa miesto podujatia spravidla viaže na
školu krajskej predsedníčky (viaceré organizačné dôvody).
o TN kraj: „Porotkyne nehodnotili objektívne, uprednostnili žiaka z odbornej
školy, nehodnotili podľa princípov OĽP“.
DH: Pozri komentár vyššie.
o T kraj: „Všetko super až na dlhé čakanie“.
o TT kraj: „Veľké časové sklzy, dlhé trvanie, inak porota hodnotila objektívne“.
o ZA kraj: „Dievča, ktoré obsadilo 1. miesto už tretí rok za sebou otočilo každú
tézu, ktorú si vytiahla proti moslimom. Bolo to očividne nesprávne
a neobjektívne, jej vyjadrenia boli čisté dezinformácie, jej argumenty
vychádzali z predsudkov a vyjadrovala sa mimo tézy!“
DH: Vaše indície znejú znepokojivo, bolo by ich však treba konfrontovať
s dojmami ostatných účastníčok a účastníkov krajského kola. Odporúčam
obdobné výhrady bezprostredne adresovať počas krajského kola predsedovi
krajskej komisie v zmysle Propozícií OĽP.
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Žiaci:
o BA kraj: „Nevýhodou bola prítomnosť dvoch porôt v jednej miestnosti, čo
sťažovalo koncentráciu na danú tézu“.
DH: Pokiaľ to priestorové podmienky dovolia, budú poroty oddelené.
o BA kraj: „Tiež všetko prebehlo fajn“.
o BA kraj: „1. miesto, BA kraj“.
o BA kraj: „Bolo fajn“.
o BB kraj: „Trošku dlhšie rozhodovanie“.
o BB kraj: „OK“.
o BB kraj: „Dobrý a aktuálny výber tém“.
o BB kraj: „Bol som spokojný“.
o KE kraj: „Nič“.
o PO kraj: „Primerane“.
o TN kraj: „Problém s dopravou; výborná organizácia“.
o TT kraj: „Výborné! Bez chyby!“.
7. Vzdelávacích podujatí OĽP a partnerov (október 2017) a iných súvisiacich
projektov sa z 32 žiackych RESP zúčastnili 1 žiačka a 5 žiakov a vítajúc ich uviedli:
o „Zimnej školy – skvelý odborný prístup a výklad“.
o „Školenie najmä pedagógov“.
o „Zúčastnil som sa seminára ĽP na FiF UK ktorý mi poskytol dobrú prípravu
a doučil ma aspoň základy ľudskoprávnej problematiky, ktorej sme sa v škole
nevenovali“.
o „Letná škola ľudských práv, Modra-Harmónia“: 2
Neúčasť uviedlo 22 z 32 RESP, z toho 12 žiačok a 10 žiakov. Súhrnne uvádzame
dôvody neúčasti (s počtom odpovedí):
o Nevedel/a som o nich, rs. nedostal/a som informácie (12x)
o Nechcel/a som (1x)
o Oni existujú? (1x)
o Nezaujímali ma, mám iné záujmy (1x)
o V tom termíne som mal/a iný program (2x)
o Lenivosť (1x)
o Lebo doteraz som sa neangažoval (1x)
o Nemohol som sa zúčastniť (rodinné dôvody) (1x)
o Vítam a nezúčastnil som sa ich (1x – ide o toho žiaka, ktorý sa v dotazníkovej
položke č. 1 označil ako „génius“)
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DH: Záujemcom a záujemkyniam o októbrové vzdelávacie podujatia, letné
a zimné školy a pod. odporúčam sledovať webové sídlo www.olp.sk alebo
dotazovať sa u vedenia krajských komisií OĽP a partnerov OĽP.
8. S publikáciami vydanými pre OĽP: Slovník ĽP (2013), Vybrané texty k ĽP (2013)
a Právo na vzdelanie a jeho kľúčové aspekty (2015) pracovalo 15 z 32 RESP, z toho 6
žiačok a 9 žiakov. Publikácie hodnotili nasledovne:
Žiačky:
o „Sú prehľadne spravené“ (1x)
o „Celkom fajn, sú zrozumiteľné“ (1x)
o „Nápomocné“ (1x)
o „Veľmi dobre“ (1x)
o „2“ (1x)
o „Dobre, sú zrozumiteľné aj pre študenta SŠ, nie písané zložitým odborným
jazykom“ (1x)
Žiaci:
o „Veľmi pozitívne“ (1x)
o „Dobre“ (1x)
o „Príliš časté opakovanie niekt. Slov a slov. spojení na miestach, kde z hľadiska
pochopenia textu nie sú potrebné“ (1x)
o „Mimoriadne kladne a podnetne“ (1x)
o „Kladne“ (1x)
o „Pozitívne“ (2x)
o „Veľmi dobre vypracované, ľahko pochopiteľné“ (1x)
o „Čo to je?“ uviedol RESP, ktorý sa v položke č. 1 dotazníka označil za génia (1x)
Pýtali sme sa aj na iné zdroje alebo kľúčové aspekty prípravy. Tu bolo uvedené:
o „Ľudské práva – interdisciplinárna príručka; Príručka o antidiskriminačnom
práve EÚ Via Iuris“ (1x)
o „Istanbulský dohovor; Ústava“ (1x)
o „Internet“ (2x)
o „Materiály učiteľa a príručka k ĽP“ (1x)
9. Inej, OĽP príbuznej súťaže sa z 32 RESP nezúčastnilo 10 žiačok a 11 žiakov.
Príbuznej súťaže sa zúčastnilo 12 žiačok a 6 žiakov. Uviedli:
Žiačky:
o Olympiáda zo slovenského jazyka, olympiáda zo španielskeho jazyka (2016,
2017): 1
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o Iné predmetové olympiády (chémia) (1x)
o Filozofická olympiáda 2017; 10. miesto celoštátne kolo (1x)
o Mladý Európan 2017, 3. miesto kraj; Súťaž Trnavskej univerzity o EÚ 2017 (1x)
Žiaci:
o Dejepis 2016, debata 2017 (1x)
o Teoretický turnaj Slovenskej debatnej ligy 2017 – štvrťfinále fin. turnaja – veľmi
zaujímavé (1x)
o Mladý Európan 2017, 1. miesto; Československé légie 2016, 4. miesto (1x)
o Mladý Európan 2016 (1x)
o Mladý Európan; Dejepisná súťaž Cheb; Dejepisná olympiáda (1x)
10. Respondenti a respondentky (RESP) mali uviesť, ktorú tému úvahy si vybrali
a prečo. Na túto položku dotazníka neodpovedali len 2 žiaci.
K voľbe témy č. 1 „70 years of the Universal Declaration of Human Rights – highs and

lows (Všeobecná deklarácia ľudských práv po 70. rokoch – víťazstvá a prehry)“ uviedli
RESP nasledovné dôvody:
Žiačky:
o „Najzaujímavejšia téma, veľmi sa zaujímam o ľudské práva“
o „Vyhovoval mi jazyk a sloboda témy“
o „Výzva, sloboda vyjadrenia, komplexnosť témy, angličtina mi vyhovuje pre
písanie podobného textu, keďže

viac omnohodostupnejších zdrojov je

v angličtine“
o „Vedela som hneď, o čom v nej chcem písať, no zároveň mi poskytla priestor
sa niečo i naučiť počas researchu“
o „Angličtina, téma sa dala pochopiť“
o „Páčila sa mi“
Žiaci:
o „Zaujímam sa o dokumenty vydané OSN a tiež mechanizmami v OSN“
o „Zaujímavá téma, angličtina“
o „Je mi to blízka téma“
K voľbe témy č. 2: „Ktoré ľudské práva sú podľa Vášho názoru najviac ohrozené

extrémizmom? – Poraďte verejnej ochrankyni práv, ako môže prispieť k ich účinnej
ochrane“ uviedli RESP nasledovné dôvody:
Žiačky:
o „Je dôležité bojovať proti nemu“
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Žiaci:
o „Aktuálna téma“
o „Chcel

som

sa

venovať

téme,

ktorá

je

aktuálna

(pokrokom)

ale

z konzervatívneho (kresťanského) hľadiska a vyrovnať tým jednostranný
pohľad“
o „Aktuálnosť, som z BB, vidím problém extrémizmu hlavne futuristicky...“
o „Slabé témy“ (ide o reakciu žiaka, ktorý sa označil za génia)
K voľbe témy č. 3: „Migrácia – výzva pre Európsku úniu i svet“ uviedli RESP nasledovné
dôvody:
Žiačky:
o „Bola sympatická“
o „Ťažký problém na globálnej úrovni, snažila som sa vyjadriť svoj postoj
k nemu, dozvedieť sa niečo nové“
o „Zaujala ma, v danej problematike mám dostatočné množstvo informácií“
Žiaci:
o „Exaktnosť, utriedenie myšlienok“
o „Z môjho pohľadu najzábavnejšia téma“
o „Najlepšia téma“
o „Je to aktuálny problém aj v našom regióne“
o „Téma, ktorá ovplyvňuje súčasné dianie v Európe a svete“
K voľbe témy č. 4: „Sociálne siete – pasca pre slobodu alebo trampolína k väčšej

slobode?“ uviedli RESP nasledovné dôvody:
Žiačky:
o „Stále narastajúca popularita sociálnych sietí“
o „Každodenný problém“
o „Sú mi veľmi blízke“
o „Týka sa mojej generácie (17 r) čoraz viac a viac a chcela som sa dotknúť tejto
problematiky mládeže“
Žiaci:
o „Aktuálnosť, fenomén mladých, virtuálne prežívanie slobody“
o Vzhľadom na krátky čas a moju vyťaženosť som si vybral podľa mňa
najjednoduchšiu“
o „Boli mi blízke“
o „Podľa mňa fenomén dnešnej doby známy a týkajúci sa všetkým mladých ľudí“
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11. K rôznym stránkam celoštátneho kola XX. ročníka OĽP sa v rôznej miere vyjadrilo
30 z 32 žiackych RESP. Nevyjadrili sa len 1 žiačka a 1 žiak

Organizačná stránka celoštátneho kola XX. r. OĽP
o 1 (1x)
o 7/10 (1x)
o Bez chyby! (1x)
o Dobrá (3x)
o Celkom dobrá (1x)
o Veľmi dobrá (1x)
o Veľmi pozitívna (1x)
o Veľmi dobrá: úžasne zorganizované, avšak dosť náročné sedieť skoro celý deň
a počúvať nie je pre mňa (1x)
o Super - (1) (1x)
o Všetko super (2x)
o Výborná (1x)
o Výborná, oveľa lepšie ako v Modre minulý rok, priestory a strava (1x)
o Sála OLYMP – veľmi komfortná (1x)
o Prepracovaná a kvalitná (1x)
o Zvládnutá (1x)
o Super, nebolo občerstvenie  (1x)
o Absencia švédskych stolov, žiadne drobné pochutiny ku káve, občerstvenie
(na zuby) (1x)
o Napriek malým časovým posunom, dobrá, ľahká orientácia (1x)
o Neskorý program, ale zvládneme  (1x)
o Príliš veľa aktivít! (1x)
o Prvý deň začínať 1-2 hod.neskôr (1x)
o Veľa príhovorov a slávnostných formuliek a ceremónií (1x)
o Veľa času stráveného formalitami a prestojmi (1x)

Súťažná časť celoštátneho kola XX. r. OĽP
o Výborná (1x)
o 1 (1x)
o 10/10 (1x)
o Veľmi dobrá - (2) (1x)
o Veľmi pozitívna (1x)
o Dobrá (1x)
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o Fajn (1x)
o Príjemná (1x)
o Komplexné, zaujímavé témy týkajúce sa širokého spektra problémov (1x)
o Oceňujem ľudský prístup poroty; a témy zo života, avšak témy na modelové
situácie dosť náročné na čítanie (1x)
o Modelové situácie vážne náročné pre stredoškolákov, inak OK (1x)
o Všetko super (1x)
o O.K. (1x)
o Bez výhrad (1x)
o Pán Petöcz dával dobré otázky, ale ja som sa nedal (aspoň myslím) (1x)
o Odpovedať o 8 večer? (1x)
o Neskoré večerné odpovedanie na modelové situácie NIE (1x)
o Psychické deptanie, ale také milé (1x)
DH: Vskutku kuriózny postreh, skúste to prosím konkretizovať a zosobniť, aby
sme vedeli zjednať v budúcnosti nápravu  A samozrejme, reagovať je
potrebné priamo na podujatí.
o Rozdiely v podmienkach – miestnosti (1x)
o Viac porôt → kratšie trvanie kôl, krátky čas na napísanie úvahy (1x)
o Je tu priestor pre subjektivitu v hodnoteniach jednotlivých komisií, finále sú
zbytočne stresujúce! Ja rozumiem, že tomu chcete dať určitú gradáciu, no
všetci súťažiaci sme sa zhodli na tom, že to, čo predsa chcete, je nás
motivovať k ďalšiemu rastu v oblasti ľudských práv, no že je to zároveň súťaž.
Ale to, že nemáme žiaden čas na prípravu v kombinácii s tým, že sa všetci na
nás dívajú + to že v komisii sú fakt zaujímaví ľudia nás stresuje tak, že sa
častokrát nevieme vymotať a strápnime sa, hoci ak by sme mali aspoň 5 min.
na príparavu, boli by celkvo prejavy lepšie (1x)
o Ťaž (1x)
o Nevyvážené prípady (Antigona) (1x)
o Časové sklzy, prví odpovedali príliš dlho, na ostatných bolo menej času
i otázok zo strany poroty (1x)
o Zvýhodňovanie stredných odborných škôl – podľa mňa by mali ukázať čo
vedia aj napriek chýbajúcim predmetom (1x)

Nesúťažná časť celoštátneho kola XX. r. OĽP
o Veľmi pozitívna (1x)
o 1 (1x)
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o 1, viac zapájať publikum vo workshopoch lebo keď tam sedíme 3 hod,
nevnímame (1x)
o 8/10 (1x)
o Ešte lepšia (ako súťažná) (1x)
o Super (1x)
o Všetko super (1x)
o Najlepšie besedy, na ktorých som kedy bol (1x)
o Fajn (1x)
o Veľmi dobré jedlo, palec hore, aj prostredie úžasné (1x)
o Príjemná (1x)
o Príjemné

prostredie,

ubytovanie,

strava

–

oveľa

lepší

dojem

ako

z predchádzajúceho ck, bohatý program (1x)
o V pohode (1x)
o Je skvelé, že bol veľký priestor pre neformálne stretnutia a bohatý program
(1x)
o Prajná k zoznámeniu s ostatnými (1x)
o Výborní speakri, spolusúťažiaci (1x)
o Zaujímavá (1x)
o Zaujímavá a obohacujúca (1x)
o Zaujímavé diskusie a hostia (1x)
o Trochu dlho bez prestávky (1x)
o Málo voľna (1x)
o Uvítala by som prvý deň oddychovejší nakoľko súťažiaci sú po dlhej ceste,
radšej obhajoba úvah, večer viac oddychový – kultúrny program napr., skôr
končiť nie večer o 11  (1x)
o Dlhé prejavy zbytočné a natiahnuté (1x)

Celková atmosféra celoštátneho kola XX. r. OĽP
o 1 (2x)
o 10/10 (1x)
o Dobrá (1x)
o Veľmi dobrá (1x)
o Veľmi pozitívna (1x)
o Podľa mňa dobrá, zabavil som sa, len ste mali malé poháriky (1x)
o Organizácia zvládnutá na výbornú (1x)
o Výborná (2x)
o Super

(1x)
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o Všetko super (1x)
o Super (3x)
o Príjemná (3x)
o V pohode (1x)
o Pohodová, skvelá, otvorený kolektív, inšpiratívna (1x)
o Spoznal som veľa ľudí, musím hodnotiť pozitívne (1x)
o Naozaj skvelá – priateľská (1x)
o Priateľská (2x)
o Priateľská, milá (1x)
o Porota už nevraždila pohľadom, takže úžasná (1x)

Hodnotenie dizajnu tričiek celoštátneho kola XX. r. OĽP
o Výborné (1x)
o Super (1x)
o 1 (1x)
o 7/10 (1x)
o Dá sa  (1x)
o Dobré (1x)
o Veľmi pekné (1x)
o Veľmi pozitívne (1x)
o Všetko super (1x)
o Som spokojná (1x)
o Krajšie ako minulý rok (1x)
o Jednoduchosť – v kladnom zmysle slova (1x)
o Pekné (2x)
o Pekné, jednoduché (1x)
o Nevidela som (1x)
o Ešte som nedostal v tomto momente (1x)
o Ešte som si ho nepozrel (1x)
o Na môj štýl príliš biele a malé písmená pre názov OĽP (1x)
o Myslím, že je čo vylepšiť do budúcna (1x)
o Fakt slabé, nájdite si nového grafika!
DH: Kto má na to, hláste sa s inšpiráciou – napokon, asi by sme mali
v nasledujúcom dotazníku položiť otázku, či vôbec naďalej pripravovať
a distribuovať OĽP tričká (ako všetko iné, vyžadujú si čas, dobrovoľný výkon,
získané financie...)
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Iné k celoštátnemu kolu XX. r. OĽP
o Všetko super (1x)
o V pohode (1x)
o Jedlo – 2 (1x)
o Skvelá lokalita (1x)
o Rozkladací gauč neni moc dobré riešenie (1x)
o Občerstvenie bez jedla nie je občerstvenie (1x)
o Chýbajúce občerstvenie napr. zákusky, chlebíky, sladkosti, ovocie (1x)
o Trošku rozdielna obtiažnosť tém v mod.situáciách (1x)
o Krátke to bolo (1x)
DH: Pokiaľ ide o súťažnú časť celoštátneho kola, organizačné záležitosti
a sprievodné aktivity, budeme sa snažiť zohľadniť pripomienky v XXI. r.; pokiaľ
ide o organizačnú stránku celoštátneho kola: sme vskutku limitovaní
prostriedkami a podporou – vôbec nie je jednoduché získať a financovať
miesto a réžiu 3-dňového podujatia s účasťou cca do 190 ľudí, preto
vyzývame k porozumeniu rs. konštruktívnym návrhom a/alebo pomoci pri
získavaní prostriedkov napr. vo forme crowdfundingu (kolektívnej podpory).
Kto sa dá na to?
12. Podnety k budúcnosti OĽP poskytlo 11 žiačok a 9 žiakov z 32 RESP:
Žiačky:
o Mne osobne sa to veľmi páči, som spokojná s organizáciou (1x)
o Má naozaj veľký potenciál. Držím jej palce, ak by som mala možnosť, rada sa
zapojím a v budúcnosti aj ako organizátor alebo akoľvek inak ju podporím (1x)
o Mala by rozhodne pokračovať! (1x)
o Pokračujte v tom, čo robíte; moje odporúčanie je viac propagovať súťaž, aby
o nej vedelo čo najviac študentov (1x)
o Dúfam, že sa dostanem na celoštátne aj na budúce  (1x)
o Rozprávať veľa a mať rozprávkový hlas je vražedná kombinácia (1x)
DH: Radi by sme tento odkaz pochopili a odovzdali, takže na budúce
poprosíme konkrétnejšie...
o Ja osobne by som znížila počet súťažiacich, kt. sa dostanú do celoslov. kola,
pretože súťažné časti sú nekonečné (1x)
DH: A čo konkrétne navrhujete? V širšom garde ide o možnosti komplexnejšej
reformy súťaže, nad čím už roky uvažujeme. Túto intenciu však každoročne
„prevalcuje“

nevyhnutná

starosť

o udržanie

a základné

zabezpečenie

celoštátneho kola. Na prípravu reformovaného celoštátneho kola je potrebný
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najmenej 2-ročný predstih (príprava štruktúry súťaže a súvisiace zmeny
základných dokumentov súťaže) za situácie istoty a dostatočnosti zdrojov.
o Ďalej zaujímaví hostia z iných krajín (1x)
o Dajte aspoň 5 minút na prípravu počas finále!
DH: Táto požiadavka sa dosiaľ vôbec nevyskytla, ale v celoštátnom kole XX. r.
sa ukázala opakovane, hoci presný údaj spomedzi 62 súťažiacich nemáme.
Celoštátna komisia OĽP sa týmto podnetom v júni 2018 zaoberala a riešenie
včlenila do Súťažného poriadku celoštátneho kola XXI. ročníka OĽP.
o Len pozmeniť tie súťažné disciplíny časovo 
o Viac času na napísanie úvahy do celoštátneho kola – časovo náročné popri
mimoškolských aktivitách a záujmoch, stres (1x)
DH: Tu sa postoje za ostatné roky dosť líšia, jedni sú za viac času, iní nie (s
odkazom, že aj tak sa robí na poslednú chvíľu).
Žiaci:
o Len tak ďalej! (1x)
o Som rád, že sa tu stretávame a debatujeme a to je potrebné zveľaďovať,
potrebné je podľa mňa viac venovať sa právu na život...inšpirujúc sa
prirodzenoprávnou školou (1x)
o Určite pokračovanie OĽP + zväčšenie priestorov (1x)
o Napredovanie v zvyšovaní kvality súťaže (1x)
o Všetko je v poriadku, ale cestovanie a súťaž v jeden deň je náročná (1x)
o Možno pridať aj test do celoštátneho, alebo to obzvláštniť, aby to nebolo 2x
to isté (poprípade zapojiť poslucháčov) (1x)
o Treba dávať viac povinného čítania, okrem Antigony aj Hamleta (toto uviedol
žiak, ktorý sa v dotazníkovej položke č. 1 označil ako génius)
o Neprivilegovať stredné odborné školy tak veľmi, treba dať šancu ich
schopnostiam bez zásahu (1x)
DH: Rozhodne nejde o privilegovanie a v tomto duchu bude CK OĽP
pripravovať XXI. r. OĽP. Dôležité je vyjadriť ocenenie a podporu SOŠ-kám,
pretože vskutku pracujú za sťažených podmienok v porovnaní napr.
s gymnáziami (málo hodín alebo žiadne hodiny na ľudskoprávne témy
a spoločenskovedné predmety, slabšia viditeľnosť ľudských práv v živote školy,
výučbe, interakciách, atď. )
o Menej ceremónií (1x)
DH: Prosíme o pochopenie, išlo o jubilejný XX. r. Naviac, „ceremónie“ alebo
presnejšie

vďakyvzdanie

sú

dôležité
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tak

vo

vzťahu

k účastníčkam

a účastníkom ako aj partnerom; takto pokope ich nikde inde nemáme, čo
využívame aj na prezentáciu OĽP.
13. Súťažiaci respondenti a respondentky sa mohli vyjadriť tiež k úrovni podpory
a ochrany ľudských práv v SR. Reagovalo 8 žiačok a 9 žiakov z 32 RESP:
Žiačky:
o Väčší záujem zo strany úradov o bežných ľudí (1x)
o Myslím, že nie sú na zlej úrovni, avšak vždy je čo zlepšovať (1x)
o Zvýšiť osvetu ľudských práv medzi mladými ľuďmi na školách (1x)
o Myslím si, že by sme sa ĽP mali na školách zaoberať čo najskôr, myslím si že
to bude hodnotné pre maturantov rovankao ako pre prváčikov na ZŠ (1x)
o Viac vzdelávania (1x)
o Je čo zlepšovať najmä v oblasti práv menšín (1x)
o Viac na tých školách nejako propagovať, učitelia nemajú sna hu častokrát (1x)
o Mohla by byť väčšia podpora na školách, nepodceňovanie humanitných
predmetov (1x)
Žiaci:
o Zlepšiť výučbu na školách – takmer sa nevyučujú.... (1x)
o Vzdelávanie ku kritickému mysleniu a aplikácia ĽP aj na škole (1x)
o Treba byť otvorený všetkým možnostiam, komunikácia je veľmi dôležitá, bez
nej sa rodia predsudky (1x)
o Všetko je to v komunikácii!!! (1x)
o Zlepšiť povedomie u mladých to podľa mňa chýba (1x)
o Presne vďaka súťažiam ako je táto mám nádej v lepšiu budúcnosť (1x)
o Je potrebné chrániť práva najslabších – tj. Vychádzam z kresťanstva nenarodených detí, chudobných, starých (1x)
o Naši ľudia nemajú problém (1x)
o Vymeniť vládu → predčasné voľby (1x)

14. Pokiaľ išlo o záujem o účasť a spoluprácu s ALUMNI klubom OĽP, z 32 žiackych
RESP ho neprejavilo 12 RESP (6 žiačok a 6 žiakov), prejavilo 14 RESP (6 žiačok a 8
žiakov). RESP, ktoré a ktorí prejavili záujem, vyplnili kontaktné údaje.
Niekoľko RESP vyjadrilo na margo ALUMNI klubu OĽP istú váhavosť:
o Zatiaľ som o ňom nepočula tak neviem posúdiť (1x)
o Asi? (1x)
o Zatiaľ oň mám len záujem (1x)
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7.2 DOTAZNÍK – učitelia a učiteľky – respondenti a respondentky.
Zistenia
Spolu Učiteľky Učitelia
Učiteľská účasť na celoštátnom kole (pedagogický
sprievod)
Učiteľská účasť na celoštátnom kole (8 členiek a členov
CK OĽP + 4 nominovaní z krajov BA, BB, KE, NR ako
súčasť postupových porôt)
Dotazník vyplnilo

46
12

21

32

14

08

04

18

03

Dotazník vyplnila cca tretina všetkých SŠ učiteľských respondentiek a respondentov
(ďalej „RESP“). V XIX. r. to bola slabšia polovica, treba brať však v úvahu, že v XX. r. 12
z nich bolo súčasťou porôt a ich zaneprázdnenosť bola značná.
Anonymne dotazník vyplnilo 8 RESP (7 učiteliek a 1 učiteľ), neanonymne 13 RESP (11
učiteliek a 2 učitelia).
Poznámky k spracovaniu dotazníkov a jeho čítaniu:
o Presné znenie dotazníkov je k dispozícii v prílohovej časti kroniky.
o Uvádzame základné zistenia z tých odpovedí, ktoré boli poskytnuté.
o Nakoľko dotazníky pre učiteľskú i žiacku časť RESP boli vo viacerých položkách
identické, poskytujú možnosť porovnania odpovedí žiackeho a učiteľského
segmentu.
o Voľne uvedené respondentské výroky uvádzame všetky a bez úpravy – aj
skratkovité, s vyskytujúcimi sa syntaktickými a gramatickými chybkami či istou
nejasnosťou výpovede.
o V niektorých prípadoch, pre objasnenie a prospech veci, je pripojené farebne
odlíšené stanovisko predsedníčky CK OĽP pod značkou DH.
1. Rok narodenia učiteľských RESP sme zisťovali druhý raz v ére dotazníkov OĽP.
Takáto je ich veková štruktúra:
Učiteľky: 1956 (2); 1958 (2); 1960 (1); 1964 (1); 1966 (1); 1968 (1); 1969 (1); 1971 (1);
1972 (2); 1975 (1); 1979 (1); 1980 (1); 1983 (1); 1990 (1). Nevyplnila (1)
Učitelia: 1983 (1); 1989 (1). Nevyplnil (1)
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Aké predmety učia učitelia a učiteľky?
Učiteľky: Občianska náuka bola uvedená 15x, Dejepis 8x, Slovenský jazyk/lit. 5x,
Etická výchova 4x, Ruský jazyk 3x, Spoločensko-vedný seminár 2x, Právna náuka 1x,
Ekonomické predmety 1x, Anglický jazyk 1x, Nemecký jazyk 1x, Biológia 1x.
Učitelia: Občianska náuka bola uvedená 2x, Dejepis 2x, 1 RESP neodpovedal.
2. Z dotazníka vyplynulo, že v XX. r. sa o OĽP prvýkrát zaujímali 2 učiteľky a žiaden
učiteľ (pre porovnanie – v XIX. r. nik nedeklaroval raný záujem ale opakovaný). Drvivá
väčšina RESP sa na OĽP vyskytla opakovane (1 učiteľ však neodpovedal).
3. Dotazník sledoval, kto inicioval prihlásenie sa/prípravu žiackych súťažiacich do/na
OĽP. Zo záznamov učiteľských RESP vyplýva, že na podnet učiteľa/učiteľky sa do OĽP
prihlásili, ale pripravovali sa samostatne 2 žiaci/žiačky. Na podnet učiteľa/učiteľky sa
prihlásilo a spolu s ním/ňou sa pripravovalo 10 súťažiacich. Z vlastnej vôle sa
prihlásilo/samostatne sa pripravovalo 0 súťažiacich. Z vlastnej vôle sa prihlásili, ale
s učiteľskou pomocou sa pripravovalo 8 žiačok/žiakov. Na položku neodpovedal 1
učiteľ. Zaujímavé je, že tieto odpovede sú u žiackych RESP proporčnejšie, takže
žiacky a učiteľský pohľad na túto vec sa líši.
4. Podľa vyjadrení 20 učiteliek a učiteľov sa z prítomných žiačok/žiakov (ktorých
sprevádzali na celoštátnom kole XX. r.) predchádzajúceho XIX. ročníka OĽP
nezúčastnilo 9 súťažiacich (1 učiteľ neodpovedal). Z tých 11, ktorí sa ho zúčastnili, 1
súťažil/a v školskom kole ale bez postupu do krajského kola (tu ide o omyl, nakoľko
kto je na celoštátnom, musel postúpiť zo školského a krajského); 6 súťažili
v krajskom kole, ale nepostúpili do celoštátneho kola (opakovaný omyl); 3 súťažili v
celoštátnom kole, ale nepostúpili do finálovej 12-tky; 1 súťažil/a a umiestnil sa na
prvých miestach celoštátneho kola (2. miesto). Na položku neodpovedal 1 učiteľ.
5. Z tých reflexií učiteľských RESP ku školským kolám OĽP, ktoré boli opisné,
uvádzame:
o bez udania školy (KE kraj): „Školské kolo sa nekonalo → slabý záujem“.
o Obchodná akadémia Topoľčany: „Zvyšujúci záujem zo strany žiakov“.
o Gymnázium sv. Moniky Prešov: „Čoraz menej žiakov má záujem o hlbšie
štúdium humanitných predmetov a OĽP, tohto roku iba 2 žiačky sa prihlásili
na školské kolo“.
o Gymnázium v Stropkove: Zvyšujúci sa záujem žiakov o OĽP“.
o bez udania školy (TT kraj): „Prebehlo bez problémov“.
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o OA M. Hodžu Trenčín: „Užitočná, školou podporovaná akcia“.
o Gymnázium Fr. Švantnera v Novej bani: „ Školské kolo sa skladá z 2 častí →
test, riešenie situácií“.
o bez udania školy a kraja: „„Školské kolo prebieha a) formou testu, b) formou
eseje“.
o SOŠ strojnícka Pov. Bystrica: „Študenti prejavujú záujem“.
o Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica: „Stabilný počet
súťažiacich (okolo 20-30)“.
o Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Prešov: „Organizácia bola dobre
zabezpečená. Žiaľ, školské kolo organizujem sám bez pomoci kolegov “.
6. Ku krajskému kolu XX. ročníka OĽP sa z 21 učiteľských RESP nevyjadrilo 11
učiteľských RESP. Z explicitných reflexií uvádzame:
BB kraj
o „Krajské kolo malo vysokú úroveň. Tézy k ústnej časti boli zverejnené veľmi
neskoro, prosím, aby boli zverejnené v polovici decembra“.
DH: Test a tézy sa pripravujú simultánne (súvisia), takže je to spravidla január.
Názory na túto vec nemáme podrobne zmapované, ale zdá sa, že skoršieho
zverejnenia téz sa dožaduje menšina učiteliek a učiteľov. Pokiaľ nám to
okolnosti dovolia, urýchlime zverejnenie téz.
o „Pomerne vhodné kritériá, tézy na ústnu časť boli aktuálne (reflektujúce
nedávne udalosti)“.
KE kraj
o „Výborná organizácia, priateľská atmosféra, mohli by sa od Vás učiť aj iné
podobné súťaže ako napr. DO (dejepisná olympiáda)“.
TN kraj
o „Pozmeniť spôsob hodnotenia ústnej časti“.
o „Po organizačnej stránke výborne pripravené zásluhou koordinátorky D.
Majdanovej. Znížiť počet zadaní na ústnu časť kk OĽP, zjednodušiť formuláciu
a znížiť náročnosť téz / jednoduché, zrozumiteľné, jednoznačné, jasné...“.
o „Výborne pripravený po organizačnej stránke. Znížiť počet zadaní na ústnu
časť z 20 na 15, zjednodušiť formuláciu aj znížiť náročnosť tém (jednoznačné,
zrozumiteľné)“.
o „Prebehlo tento rok na vysokej úrovni. Tézy k ústnej časti boli zverejnené
veľmi neskoro, až na podnety! Prosíme zverejniť v polovici decembra!“
DH: Pozri vyššie uvedenú reakciu.
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o „Navrhla by som zmeniť spôsob hodnotenia ústnej časti“.
DH: Poprosíme konkretizovať a tlmočiť predsedníčke KK OĽP.
o „Zvážiť hodnotenie, aby bolo objektívnejšie“.
DH: Poprosíme konkretizovať a tlmočiť predsedníčke KK OĽP.
PO kraj
o „Je lepšie, keď je to v budove MPC kvôli tomu, že tam nie je taká zima ako na
chodbách Obchodnej akadémie v prešove“.
Kraj neuvedený: „Tézy na diskusiu neboli pre stredoškolákov. Formulácia
komplikovaná“.
7. Jesenných vzdelávacích podujatí pre multiplikátorky a multiplikátorov ľudských
práv v októbri 2017 sa z 21 učiteľských RESP zúčastnilo 7. Uvedené boli nasledovné
hodnotenia:
o „Veľmi dobré, cením si informácie nielen o samotnej OĽP ale aj všeobecnejšie
o ľudských právach, keďže som koordinátor výchovy k Ľ.P.“
o „Veľmi podnetne“.
o „Oceňujem snahu upozorniť na dôležitosť prepájať generácie“.
o „Prínosné, oceňujem, že aj študenti sú pozvaní (a študentky)“.
Ako dôvody tých RESP, ktorí sa nezúčastnili, boli uvedené: choroba, rodinné dôvody,
rôzne pracovné povinnosti ale aj neinformovanosť alebo neskorá informovanosť.
8. S publikáciami Slovník ĽP (2013), Vybrané texty k ĽP (2013) a Právo na vzdelanie
a jeho kľúčové aspekty (2015) z 21 RESP pracovalo 18 RESP, nepracoval 1 RESP,
neodpovedali 2 RESP. Písomne učiteľky a učitelia uviedli nasledovné hodnotenia
publikácií:
o „Dobre“.
o „Dobrá pomôcka“.
o „Veľmi kladne“.
o „Veľmi dobré“ (4x).
o „Výborné“.
o „Sú výborné, je to kvôli tomu, že sa máme o príprave o čo oprieť“.
o „Prínosné“.
o „Užitočné“.
o „Pozitívne“ (3x).
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o „Pozitívne, výborná pomôcka“.
o „Veľmi užitočné a prehľadné“.
o „Prehľadné, zaujímavé, dobre spracované“.
o „Poskytujú študijný materiál“.
DH: Veľmi si ceníme výsostne kladné reakcie a najmä fakt, že s publikáciami sa
pracuje.
9. Podľa vyjadrení 20 z 21 učiteľských RESP sa 15 ich žiakov a žiačok nezúčastnilo
inej príbuznej súťaže. Z indikovaných účastí išlo o tieto súťaže a umiestnenia: Mladý
Európan – bez určenia umiestnenia; Mladý Európan – 2016, 5. miesto; Slovenská
debatná liga bez určenia umiestnenia; SOČ – neumiestnila sa.
10. Možnosť hodnotenia krajskej komisie OĽP z 21 učiteľských RESP nevyužilo 5
RESP a využilo 16 RESP. Z nich 5 uviedlo, že v KK už pracovali alebo pracujú. Záujem
o spoluprácu s KK prejavilo 6 RESP, 1 v BA kraji, 2 v KE kraji, 1 v NR kraji, 1 v TT kraji
a 1 v PO kraji. Záujem o prácu v KK nebol avizovaný. Nezáujem o prácu v krajskej
komisii rs. o spoluprácu s ňou uviedli 2 RESP, z toho 1x v BB kraji a 1x v NR kraji.
11. Uvádzame všetky výpovede (požadované boli zásadné postrehy), ktoré uviedli
učiteľky a učitelia k celoštátnemu kolu XX. ročníka OĽP (nie vždy bolo uvedené
stanovisko ku každej zložke):

Organizačná stránka celoštátneho kola XX. r. OĽP
o „Dobrá“.
o „Výborná/výborne zvládnutá“ (6x)
o „Perfektne zvládnuté“
o „Vynikajúco zvládnutá !!! Krásne ubytovanie, konečne si niekto aj učiteľov
uctil. Ďakujem“.
o „Ďakujeme za skvelú prácu“.
o „Presahovanie a nedodržanie časového harmonogramu“
o „Skrátiť čas medzi vyhlásením výsledkov a odchodom → 3. časť rs. 3. deň!;
príliš dlhý ceremoniál „odmeňovací“ “ → 2. Večer
DH: 1. Ide o ojedinelý podnet; 2. Skutočné oceňovanie bolo potrebné –
oceňovali sme po 20 rokoch 
o „Vcelku v poriadku, ale ceremónie, príhovory, oficiality by bolo potrebné
skrátiť“.
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DH: Išlo o mimoriadny jubilejný XX. r. OĽP, takže to všetko sme považovali za
potrebné tak vo vzťahu k ľuďom OĽP ako aj partnerom. Nikde inde sa v takej
zostave nemáme šancu stretnúť.
o „V postupových porotách bolo málo stoličiek“.
DH: Kapacity hostiaceho zariadenia nepustia....
o „Načo bolo slávnostné oblečenie? Na sedenie na stoličkách?“
DH: Aj na to  veď išlo o jubileum, prečo si spoločne nedopriať slávnostný
pocit?

Súťažná časť celoštátneho kola XX. r. OĽP
o „Dobrá“.
o „Veľmi dobrá“.
o „Veľmi dobrá, vyvážená“.
o „Príjemná atmosféra“
o „Výborná“
o „Výborná organizácia, výborné zloženie porôt“.
o „Perfektne zvládnuté“
o „Profesionálna úroveň“.
o „Navrhujem kratšie modelové situácie“.
o „Navrhujem kratšie modelové situácie, ale inak som spokojná, výborne!“
o „Niektoré časti v modelových prípadoch boli zložité“.
o „V rámci komisie (DH: respondent má na mysli postupovú porotu) by som
navrhoval, aby každý jej člen uviedol svoj počet bodov pri každom súťažiacom,
a to nezávisle ako hodnotili ďalší členovia. Výsledky by sa sčítali a ten, kto by
mal najviac bodov by postupoval ďalej – bez ohľadu na to, či patrí k nejakej
menšine (kvôli lepšej objektivite by tiež mali byť udeľované body za jednotlivé
zručnosti ako je to napr. na krajskom kole kde hodnotia sa 1) vedomosti 2)
argumentácia 3) vystupovanie. Nepáčilo sa mi napr., že postupujúci získal
„bonusové body“ od niektorých členov poroty len preto, že bol študent 1.
ročníka na strednej odbornej škole, pričom v oblasti vedomostí, argumentácie
a aj vystupovania podľa môjho názoru nepatril medzi najlepších“.
DH: Na budúce odporúčam: 1. Reagovať podnetom na postupovú porotu rs.
predsedníčku CK OĽP priamo na celoštátnom kole; 2. V dotazníku sa vyjadriť
adresne, aby bolo možné pripomienku riešiť na zasadaní CK OĽP. Na
zdokonaľovaní hodnotenia výkonov súťažiacich budeme naďalej pracovať.
o „Prosím upraviť harmonogram 1. dňa, súťaž trvala až do 20:15, čo žiakov
veľmi vyčerpávalo. Prípadové štúdie (niektoré) boli príliš dlhé“.
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DH: 1. Išlo o mimoriadny posun súťaže kvôli nevyhnutnosti prerušiť časť:
riešenie modelových výdajom večere (požiadavka zariadenia). 2. Tvorba 16
modelových rs. prípadových zadaní je veľmi náročná vec, tak pokiaľ ide
o tématickú pestrosť, inovácie i rozsah. Stačí si to vyskúšať ....ale budeme sa
stále snažiť.
o „Prípadové štúdie dlhé – žiaci sa strácali. Nevyvážené – 1. – Humanoidné
roboty vs. 2. Antigona (prerozprávane obsah)“.
DH: Pozri pozn. 2. vyššie (obdobná pripomienka sa vyskytla len u 1 žiackeho
RESP).
o „Začala veľmi neskoro a trvala do 20:15 čo žiakov veľmi vyčerpávalo, nakoľko
od 15:00 počúvali svojich spolužiakov. Myslíme si, že žiaci by mali mať viac
priestoru na vyjadrenie, predseda viedol dlhý monológ v prípadovej štúdii, ba
dokonca skĺzol k dlhému vysvetľovaniu. Prípadové štúdie (niektoré boli príliš
dlhé.)“.
DH: 1. Pozri vysvetlenie vyššie. 2. Neuvádzate, ktorý predseda (predpokladám
jednej z postupových porôt), takže neviem interpelovať, iba ak všeobecne (na
začiatku budúceho celoštátneho kola); v budúcnosti odporúčam vyjadriť
pripomienky priamo počas súťaže.
o „Pri rozlosovaní → súťažiaci a učitelia keď zistili, že sú v komisii u K. Petocza →
boli nešťastní / rád sa počúva, naťahuje skúšanie, nie je vecný“.
DH: 1. Nik iný netlmočil túto výhradu (t. j. nemožno vyvodiť, nakoľko je Vaše
zovšeobecnenie pravdivé); 2. V budúcnosti odporúčam reagovať počas
celoštátneho kola, t. j. obrátiť sa na predsedníčku CK OĽP; 3. Na OĽP sa
z princípu neskúša, ale súťaží, prezentuje, rieši.

Nesúťažná časť celoštátneho kola XX. r. OĽP
o „Dobrá“.
o „Veľmi kvalitný výber hostí a tém“.
o „Veľmi dobrá – zaujímaví hostia, témy“.
o „Veľmi zaujímavá a obohacujúca“.
o „Výborná/výborne zvládnutá“ (2x)
o „Výborná – bez pripomienok“.
o „Skvelé akcie“.
o „Perfektne zvládnuté“
o „Zaujímavá, skvelí hostia“.
o „Zaujímaví hostia aj témy veľmi aktuálne“.
o „Málo voľného času, výborné sprievodné podujatia“.
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o „Doplniť aj kultúrny program“

Celková atmosféra celoštátneho kola XX. r. OĽP
o „Priateľská“ (2x).
o „Veľmi dobrá, priateľská, slušná“.
o „Príjemná, priateľská, pekné prostredie“.
o „Výborná/vynikajúca“ (9x).
o Veľmi výborná“.
o „Dobrá, neformálna“.

Hodnotenie nového dizajnu tričiek celoštátneho kola XIX. r. OĽP
o „Dobrý“ (3x)
o „Pekné, nápadité“ (2x)
o „Výborný“ (2x)
o „Som spokojná – výborné!“
o „OK“ (2x)
o „Nemám výhrady“.
o „Tak tie sú najkrajšie“.

Iné k celoštátnemu kolu XX. r. OĽP
o „Nemám pripomienky, som maximálne spokojná s atmosférou, prístupom
organizátorov, hostí, poroty a vysoko hodnotím pripravenosť súťažiacich, za
čo sa treba poďakovať nielen žiakom, ale predovšetkým učiteľom“.
o „Výborná atmosféra, vysoká úroveň súťažiacich“.
o „Občas prestriedať mäsové jedlo s bezmäsitým. Oceňujem dostupnosť bufetu
a občerstvenia a krásne prostredie“.
DH: Preferenciu bežnej/vegetariánskej stravy bolo možné uviesť v prihláške
na celoštátne kolo.
o Strava → 2. večera forma ovocia , zeleniny; najmä 2. deň – deti boli hladné“.
DH: Skladba jedla bola daná hosťujúcim zariadením. Nik zo žiackych RESP
neuviedol nedostatok stravy/hlad, len zopár by uvítalo viac občerstvenia vo
forme sladkostí a ovocia (na druhej strane, v zariadení boli k dispozícii bufety
– aspoň pokiaľ ide o drobné sladkosti).
o „Študenti boli hladní. Jedlo by mali dostať 5x za deň / olovrant, desiatu –
chýbali – aspoň ovocie/ študenti s bezlepkovou stravou nedostali pečivo ani
chlieb“.
DH: Pozri vyššie uvedené poznámky k strave/občerstveniu.
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o „Večer na besede v piatok – to bol večer pre p. Petőcza – alebo pre žiakov?“
DH: Ide pp. o štvrtok, v piatok poobede podujatie skončilo; štvrtkový večer
bol, samozrejme, pre všetkých.
Jedna RESP zhrnula položku č. 11: a – f nasledovne:
„Všetko výborné, veľmi oceňujem vašu prácu a nasadenie . Jediné, čo
pokladám za problematické bolo, že moja žiačka, ktorá v 1. deň cestovala zo
Sabinova od 3:30 súťažila až o 20:45, čo bolo pre ňu dosť náročné“.
DH: 1. O poradí jednotlivých súťažiacich v jednotlivých postupových porotách
rozhoduje elektronické žrebovanie pred celoštátnym kolom (nik voči poradiu
nenamietal); 2. Súťaž 1. dňa končila o 20:00, kedy začínala plenárna rozprava.
Jedna RESP zhrnula položku č. 11: a – f nasledovne:
„Hodnotím pozitívne“.
12. Zásadné podnety učiteliek a učiteľov k budúcnosti OĽP:
o Ak to bude také, ako 20. ročník, bude to výborné. Jedna z najlepších súťaží!
Pokračujte...prosím“.
o „Pokračovať v organizácii tejto súťaže“.
o „Poriadať to v tomto zariadení a pokračovať v poriadaní OĽP“ (2x).
DH: Zariadenie MS SR v Omšení bolo poskytnuté grátis vtedajšou ministerkou
Luciou Žitňanskou pri príležitosti XX. r. OĽP (čo sa stalo prvý raz za celú
históriu OĽP). Pokúsime sa získať toto alebo podobné zariadenie opäť.
o „Aj naďalej udržiavať či dokonca zvyšovať jej úroveň“.
o „Pokračovať dalej“.
o „Pokračovať a zvýšiť počet hodín OBN na všetkých typoch škôl“.
o „Nápad je skvelý, chcem ďalej pokračovať!“
o „Workshopy trocha kratšie (náročné na pozornosť)“.
o „Dodržiavať harmonogram. Slávnostný večer by mohol končiť neformálnym
občerstvením, nie prednáškou a udeľovaním diplomov“.
DH: 1. Dodržiavanie harmonogramu ovplyvňujú viaceré faktory, snažíme sa,
nie vždy je to celkom možné. 2. Udeľovanie diplomov súviselo s 20 ročným
jubileom OĽP, jej ľudí a partnerov....
o „Ak sa odstránia hore uvedené pripomienky (DH: išlo o dodržiavanie
hramonogramu súťaže), môže sa smelo pokračovať“.
o „Uverejniť modelové situácie na stránke Iuventy ...(nečitateľný text)“.
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13. Zásadné postrehy a podnety učiteliek a učiteľov k úrovni podpory a ochrany
ľudských práv v SR:
o „Ďakujeme organizačnému tímu za zorganizovanie 20. ročníka OĽP! Úroveň
podpory a ochrany ĽP je na Slovensku iba priemerná, ale aj vďaka OĽP
a ďalším aktivitám sa situácia zlepšuje“.
o „Aby MŠ aktívne podporovalo vyučovanie, napr. zvýšiť časovú dotáciu
občianskej, podporiť finančne exkurzie“.
o „Je potrebné zvýšiť časovú dotáciu vyučovania OBN, skvalitniť učebnice,
metodicky pomáhať školám“.
o

MŠ SR by sa malo usilovať zvýšiť časovú dotáciu výuky Občianskej náuky,
skvalitniť učebnice, zvýšiť dotáciu na Ľudské práva a metodicky pomáhať
školám“.

o „Navrhujem, aby sa podpora a ochrana ĽP nielen formálne deklarovala, ale
aby sa to prejavilo aj v časovej dotácii pre žiakov 1.-4. roč. všetkých typov škôl.
Na gymnáziách máme len 3 hodiny pre ročníky 1.-2. Ak si študent nevyberie
OBN ako voliteľný predmet, už sa viac s touto problematikou v 3.+ 4.r.
nestretne“.
o „Chýba nám podpora a docenenie zo strany MŠ SR“.
o „Získať podporu ministerstva školstva a vlády SR aj prezidenta“.
o Získať podporu EÚ, MŠVVaŠ, MS SR, MV SR....aj prezidenta SR“.
o „Treba viac vzdelávacích aktivít“.
o „V súčasnej situácii je potrebné ešte pridať, chvála bohu, že vaša OĽP pracuje
a zvyšuje povedomie mladých ľudí v tejto oblasti“.
DH: My aj Vy pridávame koľko vieme, snáď začnú pridávať aj kompetentné
inštitúcie.
o „Naďalej pracovať s mládežou“.
o „Implementáciu ĽP do praxe. Zverejniť modelové situácie“.
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8. Štatistika XX. ročníka OĽP (2017/2018)
8.1 XX. ročník OĽP (2017/2018), účasť v jednotlivých aktivitách/kolách
Vzdelávanie multiplikátoriek a multiplikátorov ľudských práv
a demokratického občianstva, október 2017
Kraj

Miesto

BA

Učitelia

Žiaci a žiačky

Partner

SPOLU

Muži

Ženy

S

Žiaci

Žiačky

S

Muž

Žena

S

Bratislava

03

16

19

04

03

07

00

01

01

27

BB

B. Bystrica

03

11

14

04

07

11

01

02

03

28

KE

Košice

02

19

21

03

06

09

00

00

00

30

NR

Vráble

03

23

26

25

24

49

00

00

00

75

PO

Prešov

05

16

21

03

11

14

00

00

00

35

TN

Prievidza

00

08

08

10

20

30

00

00

00

38

TT

Hlohovec

02

07

09

03

11

14

00

01

01

24

ZA

Žilina

05

17

22

09

19

28

00

00

00

50

23

117

140

61

101

162

01

04

05

307

Na všetkých vzdelávacích podujatiach pôsobili 3 lektori a 5 lektoriek, spolu 8.
Školské kolá OĽP, december 2017
Kraj

Spolu

Účasť škôl
Z toho
Z toho
Gymnáziá
SOŠ

Účasť súťažiacich
Z toho
Z toho
Spolu
žiačok
žiakov

Účasť učiteliek a učiteľov
Z toho
Z toho
Spolu
žien
mužov

BA

28

19

09

446

233

213

28

21

07

BB

32

18

14

553

338

215

42

27

15

KE

39

24

15

310

108

202

39

30

09

NR

44

16

28

581

301

280

44

40

04

PO

39

19

20

467

289

178

52

35

17

TN

22

10

12

280

170

110

41

35

06

TT

13

08

05

155

91

64

18

14

04

ZA

35

17

18

492

286

206

35

23

12

S

252

131

121

3284

1816

1468

299

225

74

144

Krajské kolá OĽP – zastúpené školy, 8.2.2018
Kraj

Gymnáziá

SOŠ

Škôl spolu

BA

17

09

26

BB

16

14

30

KE

24

15

39

NR

15

25

40

PO

16

16

32

TN

10

10

20

TT

08

05

13

ZA

17

18

35

Spolu

123

112

235

Krajské kolá OĽP – žiacka a učiteľská účasť, 8.2.2018
Účasť súťažiacich
Kraj

Účasť učiteľská

Spolu

Žiačky

Žiaci

Spolu

Učiteľky

Učitelia

BA

44

17

27

26

21

05

BB

31

21

10

24

17

07

KE

39

19

20

30

24

06

NR

40

19

21

32

28

04

PO

32

21

11

24

15

09

TN

20

13

07

20

19

01

TT

20

11

09

13

09

04

ZA

35

16

19

18

10

08

Spolu

261

137

124

187

143

44

145

Z 8 krajských kôl do celoštátneho kola postúpili – druhy škôl a počet súťažiacich
Stredná škola

BA

BB

KE

NR

PO

TN

TT

ZA

Spolu

Gymnázium štátne

03

06

06

04

03

06

06

07

41

Gymnázium štátne /
Škola pre mimor.
nadané deti a gymn.

01

01

Gymnázium štátne
športové

01

Gymnázium
súkromné

01

01

Gymnázium
cirkevné / katolícke

01

Gymnázium
cirkevné / evanjelické

01

Spojená škola
štátna

01

Spojená škola
cirkevná / katolícka

01

01

Spolu škôl

01

01

01

02

01

02

01

01
01

01

04

01

01
01

01

01

01
01

01

01
08

05

01

01

SOŠ / Obchodná
akadémia súkromná
SOŠ / Stredná
zdravot.
škola štátna
Stredná odborná
škola
štátna / chemická
Stredná odborná
škola
štátna / strojnícka
Stredná odborná
škola
štátna / IT

01

01

Spojená škola
cirkevná / piaristická
SOŠ / Obchodná
akadémia štátna

01

08

01
08

08
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08

08

08

08

64

Celoštátne kolo OĽP, 11. – 13. apríl 2018, celková účasť
Účastníci a účastníčky

Muži

Ženy

Spolu

Žiacka obec : súťažiace žiačky a súťažiaci žiaci

34

28

62

Učiteľská obec stredných škôl : pedagogický sprievod

14

32

46

Poroty

09

12

21

Organizačný tím

05

07

12

Partneri, spoluorganizátori, hostia

22

32

54

SPOLU

86

101

187

Pozn. 1. : zo 64 postupujúcich nastúpilo do celoštátneho kola 62 súťažiacich.
Pozn. 2.: postupové poroty boli zložené okrem expertnej zložky (pozri 5. časť) aj zo
zložky SŠ učiteliek a učiteľov, ôsmych, ktorí predsedajú Krajským komisiám OĽP
a štyroch, ktorých nominovali KK OĽP z BA, BB, KE a NR kraja.

8.2 XX. ročník OĽP (2017/2018), celková účasť
Celková účasť žiačok a žiakov v XX. ročníku OĽP
Vzdelávacie podujatia pre multiplikátorov

162

Školské kolá

3284

Krajské kolá

261

Celoštátne kolo

62
3769

SPOLU

Celková účasť učiteliek a učiteľov v XX. ročníku OĽP
Vzdelávacie podujatia pre multiplikátorov

140

Školské kolá

299

Krajské kolá

187

Celoštátne kolo

46

SPOLU

672

147

Celková účasť žiackej, učiteľskej obce, et al v XX. ročníku OĽP
Žiaci a žiačky

3769

Učitelia a učiteľky

672

Poroty, organizačný tím, partneri,
spoluorganizátori, hostia celoštátneho
kola

87

4528

SPOLU

9. Reportáže, reflexie a príspevky (nielen)
XX. ročníka OĽP
9.1. Bruselská a prezidentská reportáž Mateja Čermana, víťaza
predchádzajúceho, XIX. ročníka OĽP
V predchádzajúcej Kronike XIX. ročníka (s. 142 – 144) sme priniesli prvý príspevok
Mateja Čermana, autora víťaznej úvahy na tému, ktorú navrhla a vyhodnotila
Informačná služba OSN/UNIS vo Viedni. V príspevku opísal, ako čerpal svoju
odmenu, návštevu UNIS-u, ktorá sa konala 14.8.2017. Ako celkový víťaz celoštátneho
kola XIX. ročníka OĽP však Matej získal ešte ďalšiu atraktívnu cenu, študijný pobyt v
európskych inštitúciách v Bruseli, ktorý venovalo Zastúpenie Európskej komisie na
Slovensku. Exkurzie sa zúčastnil až v októbri 2017, po uzávierke Kroniky XIX. ročníka
OĽP, preto jeho bruselskú reportáž prinášame v Kronike XX. ročníka OĽP. Matej však
adresuje slová aj samotnej OĽP, ktorá mu, ako píše, otvorila aj ďalšie možnosti,
napríklad stáž v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky.
Profil: MATEJ ČERMAN
Pôvodná škola: Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica
Víťaz krajského kola XIX. r. OĽP v Banskobystrickom kraji, víťaz celoštátneho kola XIX.
r. OĽP a autor víťaznej úvahy k téme vyhlásenej UNIS Vienna.
Aktuálna škola: LEAF Academy, Bratislava.
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MATEJ ČERMAN: Od OĽP k novým príležitostiam
Keď som na školskej nástenke prvýkrát uvidel oznam o školskom kole
Olympiády ľudských práv, ani mi nenapadlo, že sa dostanem do sídla Európskej
komisie v Bruseli, či Prezidentského paláca v Bratislave. Práve na tieto miesta
ma však OĽP zaviedla, a tak mi rozšírila obzory a sprostredkovala nové
príležitosti.
Ako víťaz OĽP som sa v októbri 2017 zúčastnil cesty do Bruselu, ktorú
organizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Do Belgicka som
vycestoval so svojím učiteľom a víťazmi iných školských súťaží súvisiacich
s Európskou úniou. Po krátkom lete sme sa ubytovali v centre európskej štvrte
a vydali sme sa na prehliadku mesta. Brusel je mimoriadne kozmopolitné
a multikultúrne

mesto,

v ktorom

sa

stredoveké

historické

jadro

snúbi

s modernými sídlami európskych inštitúcií či nadnárodných korporácií.
Okrem dvoch oficiálnych jazykov mesta – flámčiny a francúzštiny – v uliciach
často počuť i angličtinu či desiatky iných jazykov, ktoré sem prinášajú obchodní
cestujúci, lobisti, či turisti. Na vlastné oči sme tak videli demonštráciu za
nezávislosť Kurdistanu organizovanú miestnou kurdskou komunitou.
Hlavným programom našej cesty bola návšteva európskych inštitúcií
sídliacich v Bruseli. Celý deň sme tak strávili v známom sídle Európskej
komisie, budove Berlaymont, ktorá sa nachádza i v logu komisie. Námestie pred
touto mohutnou kancelárskou budovou zdobí 28 vlajok Európskej únie, ktoré
symbolizujú, že úlohou komisie je konať v záujme celej EÚ a nevyzdvihovať
záujmy niektorých členských štátov nad iné. V priestranných a moderných
konferenčných miestnostiach vnútri nás čakala séria prednášok na témy ako
úloha a fungovanie Európskej komisie, environmentálna politika EÚ, či
energetická únia. O tej nám hovoril Juraj Nociar, šéf kabinetu Maroša Šefčoviča,
slovenského podpredsedu Európskej komisie. Okrem prednášok sme mali
možnosť pozrieť si budovu, vrátane rozľahlej tlačovej miestnosti, kde prebiehajú
tlačové konferencie či brífingy komisárov. Prechádzajúc po chodbe sme na
vlastné oči videli Jeana-Clauda Junckera, predsedu komisie a bývalého
premiéra Luxemburska.
Na nasledujúci deň sme zavítali do Európskej rady, kde sme si pozreli
rokovacie miestnosti, v ktorých sa stretávajú premiéri a ministri členských
štátov. Zároveň sme si vypočuli veľmi zaujímavý výklad o zákulisí týchto
zasadaní, ktoré sa pri riešení gréckej dlhovej krízy tiahli až do skorých ranných
hodín. Následne sme sa presunuli do budovy Európskeho parlamentu, kde sme
si prezreli rokovaciu sálu pre 750 europoslancov. Tí sa presúvajú medzi
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Štrasburgom, kde sa koná väčšina plenárnych zasadnutí, a Bruselom, kde rokujú
výbory Európskeho parlamentu.
Celkovo bola návšteva Bruselu veľmi obohacujúcim zážitkom, ktorý nás
vniesol priamo do centra európskej politiky – vyjednávania Európskej únie
a Spojeného kráľovstva o Brexite prebiehali len poschodie nad nami. Mali sme
možnosť

spoznať

dennodenné

fungovanie

komplikovaného

a

často

démonizovaného systému európskych inštitúcií, ktoré sa starajú o mier
a prosperitu v Európe.
Vďaka Olympiáde ľudských práv som mal možnosť absolvovať v júni stáž
v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky, na odbore vnútornej politiky.
V rámci stáže som vyhľadával informácie a spracúval podklady k stretnutiam
prezidenta

Andreja

Kisku,

či

už

išlo

o prijatia

politikov

a osobností

v prezidentskom paláci alebo o výjazdy prezidenta. Pracoval som na širokom
okruhu tém, ktoré ukazujú rozmanitosť povinností prezidenta.
Na vlastné oči som tak zažil fungovanie štátnej inštitúcie, ktorá sa naďalej
v očiach verejnosti teší dôvere a robí všetko pre to, aby ukázala, že štátna správa
môže byť profesionálna a slušná. Taktiež som sa s prezidentovým tímom
zúčastnil viacerých podujatí, či už išlo o návštevu školy, výročie národného
parku alebo správu o stave republiky, ktorú pán prezident predniesol v Národnej
rade.
Stáž v Kancelárii prezidenta ma napĺňala a naučila ma množstvu nových
zručností. Zároveň som spoznal tím nadšených a schopných ľudí, ktorí pracujú,
aby sa naša krajina mala lepšie a usilujú sa o slušnú politiku. Preto by som sa
chcel poďakovať pánovi Michalovi Luciakovi, gestorovi mojej stáže, za túto
cennú príležitosť. Moja vďaka taktiež patrí Olympiáde ľudských práv, ktorá mi
v živote otvorila množstvo dverí.

9.2 Viedenský príspevok Tomáša Ťapáka, víťaza XX. ročníka OĽP
Tomáš Ťapák nebol v XX. ročníku OĽP žiadnym elévom ale trojnásobným
účastníkom! Do OĽP sa zapojil už od XVIII. ročníka. Je dôkazom toho, že sa oplatí
sústavnejšie sa venovať problematike, naberať skúsenosti zo súťaže a korunovať
toto úsilie najcennejším úspechom.
A ešte niečo iné slúži ku cti Tomášovi – jeho prirodzený ľudský prístup k súťažnému
kolegovi. Ocenili sme to všetci a všetky.
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Profil: TOMÁŠ ŤAPÁK
Škola: Gymnázium M. Hattalu, Trstená
Spoluvíťaz krajského kola XVIII. r. OĽP v Žilinskom kraji; 6. – 7. miesto na krajskom
kole XIX. ročníka OĽP v Žilinskom kraji; finalista celoštátneho kola XIX. r. (12. miesto);
2. miesto na krajskom kole XX. ročníka OĽP v Žilinskom kraji; víťaz celoštátneho kola
XX. ročníka OĽP a
a autor víťaznej úvahy k téme vyhlásenej UNIS Vienna.
Aktuálna vysoká škola: LSE Londýn, Veľká Británia.
TOMÁŠ ŤAPÁK: Môj deň vo Vienna International Centre
Na začiatku júla som dostal príležitosť vidieť na vlastné oči sídlo OSN vo
Viedni. Toto miesto malo priam auru dôležitosti. Hneď po prechode za
bezpečnostnú kontrolu sme sa ocitli na vskutku majestátnom nádvorí obklopení
vlajkami členských a pozorovateľských štátov.
Následne sme spolu s pracovníčkou UNIS-u prešli do samotných
pracovných priestorov Informačnej služby Spojených národov, kde sme boli
oboznámení s funkciou a pracovnými povinnosťami Informačnej služby.
Nanešťastie nebol prítomný pán Nesirky, no i tak som cítil hrdosť, keď som
v mene Olympiády ľudských práv pracovníčkam UNIS-u odovzdával slávnostné
“Ďakujem” za dlhoročnú spoluprácu.
So stážistkami sme sa vrátili na nádvorie, kde nás už čakala skupinová
prehliadka celého Vienna International Centre. Počas tejto guided tour sme mali
možnosť vidieť rokovací sál, sídlo Medzinárodnej agentúry pre atómovú
bezpečnosť či interaktívny glóbus demonštrujúci desivú frekventovanosť
jadrových testov až do prijatia Strategic Arms Reduction Treaty.
Okrem náučných aspektov prehliadky si neviem odpustiť spomenúť
umelecké kúsky a historické predmety, ktoré sa nachádzajú vo Vienna
International Centre. Moje obľúbené boli abstraktné maľby v hlavnej rotunde
a zlatá platňa, ktorá mala slúžiť potomkom Čingischána na dokázanie ich
pôvodu. Môj brat ako môj spoločník a veľký nadšenec do histórie tiež ocenil
zbierku, ktorú sme mohli vidieť.
Na záver prehliadky sme mali príležitosť naobedovať sa v jedálni OSN
a potom už prišla moja najobľúbenejšia časť: rozhovor so slovenským Stálym
predstaviteľom pri OSN vo Viedni Petrom Mišíkom. Počas tejto konverzácie,
ktorá sa nakoniec natiahla ešte o pol hodinu oproti pôvodnému plánu, sme

151

prešli mnoho tém, osobných aj odborných. Asi najzaujímavejšiou bola debata
o fungovaní rokovaní Rady Európskej únie.
Deň strávený vo Vienna International Centre bol poučný, veľmi príjemný
a intelektuálne stimulujúci. Je skvelé, že Olympiáda ľudských práv vďaka
svojim partnerom dáva účastníkom príležitosť niečo takéto zažiť.

9.3 Príspevky Barbory Dulinovej, Samuela Hreža a Emy Šlesarovej,
ktorých ocenila verejná ochrankyňa práv
Profil: BARBORA DULINOVÁ
Škola: Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
V XX. ročníku OĽP 7. miesto v krajskom kole Košického kraja, účastníčka
celoštátneho kola, autorka ocenenej úvahy k téme vyhlásenej VOP
V dňoch 9.- 13. júla 2018 som sa zúčastnila stáže u verejnej ochrankyne práv.
Táto stáž bola hlavnou cenou za úvahu do celoslovenského kola OĽP. Bola to pre
mňa obrovská skúsenosť. Kancelária VOP nám umožnila pozrieť si i vyskúšať
prácu na takmer všetkých oddeleniach. Hovorili nám aj o svojich výjazdoch
do terénu. Nie je to iba o práci v kancelárií, ale aj o tej medzi ľuďmi. Naozaj si
veci zisťujú a overujú na vlastnej koži. Na právnom oddelení nám vysvetlili
a ukázali, ako to vlastne funguje s podnetmi. Do kancelárie prichádza naozaj
mnoho podnetov a všetci tam pracujú veľmi usilovne. Mediálne oddelenie to
v období mojej stáže malo naozaj náročné, pretože sa blížil Dúhový Pride. Videli
sme, koľko správ tam prichádza a ako veľmi sa kancelária snaží komunikovať
s verejnosťou. Veľa ľudí nemá dostatok informácií o náplni práce VOP, čo je
podľa môjho názoru škoda. Oddelenie pre zahraničné vzťahy nám vysvetlilo
,ako to funguje s VOP v ostatných krajinách a že v každej krajine to funguje
na trošku inom systéme. Najviac ma zaujal rakúsky model, ktorý má hlavných
VOP troch a okrem nich je tam osobitný ombudsman takmer pre každú oblasť
(napr. pre deti, pre invalidov a pod.). Naša VOP má veľmi dobre prepracovaný
program pre stážistov z vysokej školy. Som veľmi rada, že som sa tejto stáže
mohla zúčastniť. Veľmi sa mi tam páčilo. Všetci boli veľmi milí a ústretoví.
Ak ma niečo zaujímalo, alebo som niečomu nerozumela, ochotne mi to
vysvetlili. Ďakujem za túto skúsenosť.
Profil: SAMUEL HREŽO
Škola: Gymnázium, Alejová 1, Košice
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V XX. ročníku OĽP 4. miesto v krajskom kole Košického kraja a účastník celoštátneho
kola a autor ocenenej úvahy k téme vyhlásenej VOP
SAMUEL HREŽO: XX. ročník Olympiády ľudských práv a stáž u verejnej
ochrankyni práv
Na prelome leta som dostal možnosť absolvovať krátkodobú stáž v kancelárií
verejného ochrancu práv. Túto výnimočnú cenu som získal na XX. ročníku
Olympiády ľudských práv, keď pani ombudsmanka ocenila moju úvahu
na tému „ Ohrozenie ľudských práv extrémizmom“.
Čo sa týka samotnej účasti na olympiáde ľudských práv, ostal som veľmi milo
zaskočený jej profesionálnou organizáciou a zaujímavými aktivitami, ktoré boli
prichystané pre súťažiacich.
Dnes je veľmi dôležité podporovať aktivity na ochranu ľudských práv a myslím,
že aj vďaka tejto súťaží sa to darí. Mal som možnosť stretnúť zaujímavých ľudí,
ktorí sa ľudským právam venujú a zväčšiť si vedomosti ohľadom ochrany
ľudských práv.
Olympiáda a následná stáž mi ukázali možnosti a hlavne som získal
informácie, ktoré ma posunú ďalej v ďalšom vzdelaní na vysokej škole a potom
v zamestnaní, no najviac si vážim možnosť zasvietenia do problému ľudských
práv priamo zvnútra, čím som získal objektívny pohľad na veľa vecí, ktoré som
predtým vnímal inak.
Počas stáže som mal možnosť oboznámiť sa s tým, ako funguje kancelária a aké
sú jej úlohy, získal som vedomosti a informácie o tom, kam siaha pôsobnosť
verejného ochrancu práv a, čo už naopak riešiť nemôže. Taktiež som dostal
možnosť spoznať problémy ľudí, s ktorými sa denne obracajú na kanceláriu,
pričom som mohol pomôcť riešiť ich problémy.
Zistil som, že taká inštitúcia okrem kvalitných právnikov potrebuje mať aj dobrú
mediálnu politiku a komunikačnú stratégiu. Dozvedel som sa, na akom princípe
funguje komunikácia s médiami, ako pracovať na sociálnych sieťach a na záver
som si vyskúšal, aké je to pripraviť plnohodnotnú tlačovú správu a výstup
na sociálnej sieti.
Na záver stáže som mal možnosť s verejnou ochrankyňou práv zúčastniť sa
pietnej spomienky k výročiu rómskeho holokaustu v Dunajskej Strede a taktiež,
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na ďalší deň navštíviť Domov sociálnych služieb v Rohove. Na týchto
návštevách

som

mal

možnosť

porozprávať

sa

s pani

ombudsmankou

na zaujímavé témy, získať nové informácie a zistiť, aké náročné je vykonávať
túto funkciu.
Veľmi si vážim poznatky, ktoré mi ponúkla Olympiáda ľudských práv a som
presvedčený, že je veľmi dôležité šíriť jej osvetu

a hlavne zaoberať sa

problematikou ľudských práv.
Profil: EMA ŠLESAROVÁ
Škola: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava
V XX. r. OĽP 5. miesto na celoštátnom kole, autorka ocenenej úvahy k téme
vyhlásenej VOP (ocenená aj Pravdou), 1. miesto na krajskom kole Trnavského kraja;
v XIX. r. OĽP 5.miesto na krajskom kole Trnavského kraja, účastníčka celoštátneho
kola, 3. miesto za úvahu téma 4; v XVIII. r. OĽP, 5.miesto na krajskom kole
Trnavského kraja, účastníčka celoštátneho kola
Rozhodla som sa skúsiť niečo napísať práve na tému, ktorú zverejnila pani
ombudsmanka, bola to trochu výzva, pretože som nad extrémizmom v kontexte
s ochrancom ľudských práv predtým nepremýšľala.
Moje písanie dopadlo úspešne, z čoho som mala naozaj radosť. Jednou z odmien
bola ponuka pracovných raňajok s pani Patakyovou.
Bola to pre mňa celkom nová situácia, premýšľala som, čo si obliecť, o čom
hovoriť...Moje obavy však boli celkom zbytočné. Strávili sme spolu vskutku
príjemné ráno, ktoré ma utvrdilo v tom, že najviac môže mladý človek získať, ak
sa v rozhovoroch neobmedzuje iba na svojich rovesníkov, ale je otvorený
myšlienkam ľudí skúsenejších od neho.

9.4 Príspevky starších i mladších Alumni OĽP k 20-ročnému jubileu OĽP.
Na tomto mieste prinášame profily a reflexie Alumni OĽP, ktorými reagovali na výzvu
na webe OĽP.
Niektoré sú kratšie, iné dlhšie, ale všetky si ceníme pre ich úprimnosť voči OĽP a pre
svedectvá o tom, aké miesto v ich životoch OĽP zohrala.
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Sieťovať Alumni vôbec nie je jednoduché. Za 20 ročníkov sú ich stovky ba tisíce, ich
výskumom, administrovaním a sieťovaním by sa uživila jedna samostatná inštitúcia.
Napriek tomu sa s partnermi pokúšame a budeme pokúšať o zmysluplné projekty,
ktoré by našich Alumni väčšmi vrátili „do hry“. Niektoré abolventky a niektorí
absolventi OĽP ostali pri OĽP kontinuálne. Ich pomoc je významná a teší nás.
Príspevky prinášame v pôvodnej úprave.
Alumni OĽP: JUDr. Adam CZUKÁS
Reprezentoval:
Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno
OĽP úspechy:
5. miesto na celoštátnom kole XIV. ročníka OĽP;
2. miesto na celoštátnom kole XIII. ročníka OĽP
V súčasnosti:
Právnická fakulta Univerzity Karlovej, Praha (magisterské štúdium: 2012–2017,
doktorandské štúdium v prezenčnej forme štúdia: 2017–)
Olympiáda ľudských práv v ČR – člen organizačného týmu (2013–2017)
Spoločnosť pre cirkevné právo, Praha – tajomník (2013–), výkonný redaktor
vedeckého recenzovaného časopisu Revue církevního práva (2015–)
Ústredná cirkevná kancelária Českobratskej cirkvi evanjelickej, Praha – právnik
(2018–)
Až v septime som sa rozhodol, že budem študovať práva. Do tej doby som sa
v snahe nájsť odbor, ktorému by som sa po maturite venoval, zúčastnil mnohých
predmetových olympiád – od geografickej cez chemickú až po „slovenčinársku“.
Veľmi jasne si spomínam, že v roku 2011 som cestoval z Komárna do Vrábľov,
dejiska krajského kola Olympiády ľudských práv v Nitrianskom kraji,
so zmiešanými pocitmi. Pochopiteľne som chcel svoje gymnázium dôstojne
reprezentovať, no so svojou účasťou na tejto súťaži som nespájal žiadne zvláštne
očakávania. Olympiáda ako každá iná, vravel som si.
Po spravodlivom zápolení som sa znenazdajky ocitol na „bronzovom“
stupienku, poverený príjemnou povinnosťou vydať sa o niekoľko mesiacov nato
na celoštátne kolo do Liptovského Jána. Počas týchto troch nezabudnuteľných
dní som si našiel mnohých nových priateľov. Viac-menej nedopatrením som sa
ocitol i na ustanovujúcej schôdzi Alumni klubu Olympiády ľudských práv,
do ktorého som samozrejme bez váhania vstúpil. Súťaženie v kulisách
nespočetných srdečných rozhovorov mi vtedy vynieslo striebornú medailu. Tu
som sa rozhodol pre svoje ďalšie štúdium. Tu sa začala moja cesta s Olympiádou
ľudských práv.
Nie je to žiadna pomyselná cesta. V júni 2011 som sa s ďalšími víťazmi –
na Olympiáde ľudských práv totiž niet porazených – vydal do Primorska
v Bulharsku, kde sme sa spolu s bulharskými a rumunskými študentmi
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zúčastnili letnej školy ľudských práv. Ďalší zážitok, na ktorý sotva zabudnem
a ktorý ma veľmi ovplyvnil. O rok neskôr som sa opäť cez Vráble vybral
do Liptovského Jána.
A o rok znovu. Tento raz však už ako študent prvého ročníku Právnickej
fakulty Univerzity Karlovej a člen Alumni klubu. Zoznámil som sa tu s Oskarom
Blažkom, stredoškolským študentom, ktorý sa podieľal na organizácii
Olympiády ľudských práv v Českej republike. Po svojom návrate do Prahy som
sa zapojil do organizačného tímu tejto vskutku sesterskej súťaže. S radosťou, že
to isté vzrušené chvenie spôsobené prítomnosťou podobne zmýšľajúcich ľudí,
ktoré som vždy pociťoval v Liptovskom Jáne či neskôr v Modre, pocítia i českí
študenti.
Ako roky plynuli, dozrievalo vo mne presvedčenie, že Olympiáda
ľudských práv je nevyhnutnou súčasťou slovenského verejného života. Žiadna
doba nie je natoľko pokojná, aby ňou občasné turbulencie spôsobené niektorými
krikľúňmi nedokázali otriasť. Obzvlášť mladí ľudia sú náchylní poddať sa rýchlo
neznášanlivosti, odporu, áno i nenávisti k svojim rovesníkom odlišného pôvodu,
národnosti, farby pleti, náboženstva.
Verím, že semeno priateľstva, porozumenia, úcty k ľudských právam,
ktoré Olympiáda ľudských práv na Slovensku rozosieva už dvadsať rokov, je
zárukou, že jej „veteráni“ vo svojom ďalšom živote prispejú k tomu, aby bolo
Slovensko i naďalej demokratickým právnym štátom, v ktorom sa občianska
spoločnosť aktívne zasadzuje za hodnoty, ktoré si jej členovia cenia. Pokiaľ bude
Olympiáda ľudských práv úspešne prekonávať protivenstvá všetkých svojich
neprajníkov, o Slovensko sa nebojím.

Alumni OĽP: LENKA DANCÁKOVÁ
Reprezentovala: Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov
OĽP úspechy: Účastníčka krajského kola XIX. r. OĽP v Prešovskom kraji; finalistka
krajského kola XX. r. OĽP v Prešovskom kraji a účastníčka celoštátneho kola
XX. r. OĽP.
„Existuje množstvo súťaží humanitného alebo prírodovedného zamerania, ktoré
ponúkajú študentom prezentovať ich nápady alebo ohodnotiť ich vedomosti
v konkurencii študentov z iných škôl a miest, jednotlivých krajov, ba dokonca aj
krajín. No existuje aj súťaž, ktorá by umožňovala získať nové poznatky a zaujať
individuálne postoje k témam z oblastí práva, politológie či filozofie? Existuje a
je to práve Olympiáda ľudských práv, ktorá môže byť hrdá svojím obdobím
pôsobenia – XX. jubilejným ročníkom. Myslím si, že je spôsobom ako u mladých
ľudí formovať ich právne vedomie, priviesť ich k záujmu o túto problematiku,
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možno aj začiatkom väčšej všímavosti o ľudí a svet okolo seba, a zmenou
svojich názorov na základe faktov.
Moja účasť v súťaži pre mňa predstavovala pozitívnu skúsenosť. Na základe
doterajších skúseností z iných súťaží môžem povedať, že porotcovia tejto
olympiády sú tí najobjektívnejší, s prívetivým a príjemným prístupom, ktorým
dokázali, že ich zaujíma to čo študent v skutočnosti vie a nie to čo neovláda.
Veľmi oceňujem objektívne hodnotenie, to že do ďalších kôl postupujú študenti,
ktorí porotu presvedčia svojimi vedomosťami a postojmi, nie na základe toho, že
sa v porote nachádza učiteľ daného študenta, porotca pozná rodinného
príslušníka, prípadne s ním spolupracuje v iných oblastiach a preto ho posunie
ďalej.
Svoje rozhodnutie vyhľadať pedagóga na škole a oznámiť mu, že som si
Olympiádu ľudských práv našla na internete, chcela by som byť jej súčasťou,
považujem za tú najsprávnejšiu, aj keď som vedela, že si musím so všetkým
poradiť sama. Postupu do krajského kola predchádzala moja samostatná
individuálna príprava a chuť pracovať nad rámec školy. Pracovala som
s odbornou literatúrou, sledovala aktuálne politické dianie a zisťovala názory
spolužiakov na danú tému. Niektoré odborné články, historické udalosti či
zákony, ktoré som považovala za dôležité, boli náročné na pochopenie, no aj
napriek tomu to netreba vzdávať, ale práve naopak, ešte viac som si uvedomila,
že vlastnou pracovitosťou, cieľavedomosťou a odvahou je možné dôjsť
k vysnívanému cieľu. Tým mojim cieľom je štúdium práva a neskôr aj
vykonávanie praxe. Chcem stáť na strane spravodlivosti a pomáhať ľuďom s ich
ťažkosťami, ktoré prináša každodenný život.“
Alumni OĽP: Bc. KRISTÍNA CHLEBÁKOVÁ
Reprezentovala: Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
OĽP úspechy: 4. miesto na krajskom kole XVII. ročníka OĽP Košického kraja;
11. – 12. miesto na celoštátnom kole XVII. ročníka OĽP
V súčasnosti:
Členka výboru Leges Humanae (Praha, ČR) a Alumni OĽP(SR)
Študentka Európskej integrácie na FMV VŠE v Prahe
KRISTÍNA CHLEBÁKOVÁ: Od finalistky k organizátorke
Keď som sa pred vyše troma rokmi rozhodla súťažiť na Olympiáde ľudských
práv, vôbec som netušila ako dlho ma toto rozhodnutie bude ovplyvňovať.
Myšlienkami som sa sústredila len na tri veci: určite sa niečo nové naučím,
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možno dobre umiestnim (predsa len, je to súťaž 😊😊 ) a snáď to veľmi nespomalí
moju prípravu na maturitu.

A to všetko sa mi aj podarilo splniť ... a ešte omnoho viac. Nielenže som sa
dostala až do najužšieho finále, veľký úspech zaznamenala najmä moja esej,
vďaka ktorej som dostala ponuku študovať na prestížnej bratislavskej BISLA.
A hoci ma to odvialo do Prahy na Fakultu medzinárodných vzťahov Vysokej
školy ekonomickej, za takúto príležitosť som vďačná dodnes. Tiež som sa
dostala na návštevu sídla OSN vo Viedni, keďže garantom mojej eseje bola
Informačná služba OSN. Práve od pána Nesirkyho som sa dozvedela o tej
úžasnej veci akou sú Modely OSN, na ktorých som sa potom počas vysokej školy
začala pravidelne zúčastňovať.
A v neposlednom rade, stala som sa Alumni OĽP a tým pádom spoznala
skvelých ľudí. Najmä teda Adama, vďaka ktorému som dodnes členkou českého
spolku Leges Humanae. Našou hlavnou úlohou a náplňou je organizácia
sesterskej súťaže OĽP – Olympiády lidských práv. Síce nás čaká ešte dlhá cesta
aby sme dosiahli taký celoštátny úspech ako slovenská verzia, no vďaka nášmu
skvelému tímu plného odhodlaných mladých študentov som plná nádeje
a očakávaní. Snáď sa v budúcnosti ku mne a Adamovi pridajú aj ďalší slovenskí
Alumni, ktorí prinesú nové know-how, elán do práce a chuť pomáhať ďalším
žiakom rozšíriť si obzory, nabrať nové vedomosti, zdokonaliť sa v diskusiách,
no hlavne, spoznať ďalších zapálených ľudí.
Alumni OĽP: Mgr. ZUZANA SOJKOVÁ
Reprezentovala: Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec
OĽP úspechy: 3. miesto v celoštátnom kole XIII. ročníka OĽP
ZUZANA SOJKOVÁ: Čo som sa už naučila v Kecerovciach
Vaneska* je v piatom ročníku, v „najhoršej“ triede a na (výsledkovo) veľmi
slabej škole. Býva v osade, v jedenástich dokáže už navariť kompletný obed
pre celú rodinu aj samostatne vybavovať príplatky za cestovné pre seba
a pre brata. Náš prvý mesiac, kedy som sa stala jej učiteľkou, bol búrlivý.
Vaneska sa veľmi rada kedykoľvek prechádzala po triede, keď ju niečo
nahnevalo, nevadilo jej urobiť okolo stredného radu aj desať bleskových
kolečiek. Vykrikovala tak, že z toho zvonilo v ušiach, bila sa so spolužiakmi,
z ničoho nič chodila len tak písať po tabuli, nenosila si pomôcky, absolútne nič
na ňu nefungovalo. Veľmi a dlho som s trápila, čo si v tejto triede počať. Takéto
decká ide ľahko odpísať ako nesústrediteľné či bez potenciálu. Ale to ani
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v najmenšom nie je pravda.
Vaneska je zároveň predsedníčkou triedy. Sedí v lavici a úporne sa snaží
mať dobré známky. Vždy sa zaujíma ako sa mám a čo som robila cez víkend.
Bola pre ňu veľká udalosť keď sme boli na obyčajnom výlete v botanickej
záhrade v Košiciach. Chce byť učiteľkou a najradšej sa hrá tak, že zoberie
učebnicu, a deti v osade za starou lavicou učí to, čo sa učí ona v škole. Jej šance,
že sa jej tento sen splní, sú každým rokom menšie a menšie – nie však pre jej
nedostatočnú húževnatosť alebo inteligenciu – pre systém samotný.
Volám sa Zuzana Sojková a cez projekt Teach for Slovakia učím
na základnej škole v Kecerovciach. Keď som mala sedemnásť rokov, zúčastnila
som sa Olympiády ľudských práv a navždy to pre mňa ostane zásadná
skúsenosť. Bol to veľmi výrazný impulz k tomu, že ľudskoprávna debata je veľmi
dôležitá, a ja sama ňou dokážem byť relevantnou súčasťou. Olympiáda ma
do veľkej miery „vychovala“ a aj preto som v tejto téme ostala. Po strednej som
išla študovať právo, a po škole som sa rozhodla pre projekt Teach for Slovakia,
ktorý sa v teréne a budovaním komunity usiluje o to, aby každé dieťa
na Slovensku malo šancu v živote uspieť. A presne takto som sa ako učiteľka
dostala do na východ.
V regióne majú Kecerovce reputáciu hardcore inštitúcie. Je to škola
preplnená deťmi (máme 47 tried a budovu, ktorá je už pritesná – nemáme
knižnicu, telocvičňu ani jedáleň). Ide o rómsku školu, kde drvivá väčšina detí je
z rodín v hmotnej núdzi a celoslovensky patríme k najspodnejším trom
percentám v čitateľskej gramotnosti.
Kecerovce sú učebnicovým príkladom toho, ako školstvo nefunguje tak,
ako má. Nie však pre konkrétneho vinníka, na ktorého by sa dalo ukázať prstom,
či nezáujem väčšiny. Práve naopak, ľudia, s ktorými pracujem, sa naozaj z hĺbky
srdca snažia deti vzdelávať a vychovávať kvalitne a na úrovni, a jednoznačne
patria k najostrieľanejším učiteľkám a učiteľom, akých som ja osobne kedy
v živote stretla. Napriek tomu sú tieto deti na úplne inej štartovacej čiare ako ich
rovesníci a rovesníčky, a tento rozdiel pravdepodobne už nikdy nedobehnú.
Spoznala som deti, ktoré ešte aj na druhom stupni základnej školy bojujú
s čítaním a písaním, no systém pre nich nemá efektívnu schému extra pomoci.
Učím deti, ktoré sú nesmierne talentované, ale samy si neveria natoľko, že by
mali na strednú školu. Pracujem s deťmi, ktoré nedokážu ovládať svoje emócie
a okolie ich potom rado škatuľkuje ako nevychovaných a nenapraviteľných.
Bez pátosu môžem povedať, že táto skúsenosť mi zmenila život. To, o čom
som predtým čítala články a vo veľkom teoretizovala, som zažila na vlastnej
koži. Tu sú tri veci, ktoré som sa za od septembra naučila:
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Po prvé, deti sú definíciou potenciálu. Akékoľvek predsudky si musia dať
stopku, jednoducho nie sú pravdivé – a pozor, nemyslím len rasistické
predsudky o inteligencii, ale predovšetkým predstavy, že naučené správanie
detí ide meniť ťažko preťažko a pomaly. Je to veľmi náročné, a ten boj nikdy nie
je ukončený, ale rýchlosť progresu, aký pozorujem, je neskutočná. Adam mal
minulý rok trojky a štvorky, a teraz ide na Pytagoriádu. Laura bude zrejme naša
prvá jednotkárka. Boris, ktorý sa predo mnou mesiac ukrýval v skrini a raz sa
na mňa v ráži zahnal, mi teraz skladá záložky do kníh a vždy ma s úsmevom
zdraví. Marika, ktorá je inak vyslovene tichý typ, slušne a bez kriku
konfrontovala spolužiaka s tým, že nemá iným nadávať do postihnutých.
Samozrejme, nie všetko je ružové a vždy sa vyskytujú nové a nové výchovné
výkričníky. Ale chyba nie je v tých deťoch. Robia všetko čo môžu, aby ich raz
mohol niekto pochváliť – a nič pre ne nie je šokujúcejšie 27. Je to dôkaz toho, že
sú často zvyknutí najmä na všeobecné podceňovanie až urážanie, ktoré si silno
internalizujú.
Po druhé, ľudskoprávne princípy sú jediná vec, ktorá naozaj funguje.
Dôstojnosť, slušnosť, demokracia a transparentnosť sú nielen niečím, čo máme
deťom vštepovať, ale čo reálne potrebujú zažívať všade, kam sa len pohnú. Škola
ako inštitúcia by mala v prvom rade dbať na dodržiavanie a pretláčanie
najlepších praxí čo sa týka práv detí, pretože bez nich je akokoľvek
prepracované kurikulum nanič. Deti takýto prístup oceňujú – veľmi kvitujú ak
sú braní ako partneri a nie podriadení. Ja sama mám najlepšie skúsenosti ak
dám deťom viacero možností, z ktorých si môžu vybrať (napr. aktivít na hodine
alebo sankcií za zlé správanie), ak im priamo vysvetlím, čo konkrétne sledujem,
ak priznám vlastné zlyhanie a ospravedlním sa zaň.
Po tretie, tento problém je komplexný, a nevyrieši ho len jedna osoba. Ale
inštitucionálna kultúra je obrovským faktorom. Ak je kultúra triedy nastavená
tak, že sa snažíme zo všetkých síl, deti sa naozaj začínajú snažiť a ťahať
navzájom 28. Ak sme si príkladom v tom, že sme k sebe slušní a spravodliví, deti
na to fakt reagujú 29. Ak nahlas oceňujem každú maličkosť, ostatní chcú byť
27

Môj žiak Milan sa ma raz asi päť minút dookola pýtal či poviem jeho maminke

na rodičovskom združení, že je šikovný. Ja som sa ho spýtala, či si sám o sebe myslí, že je
šikovný, čo on odmietol. Následne potreboval až desať príkladov situácií, kedy podľa mňa
preukázal obrovskú šikovnosť, aby napokon naozaj uznal, že šikovný je. Odvtedy patrí
k najväčším snaživcom našej triedy.
28

Ja ako triedna som sprvu od každého vyžadovala, aby si opravil známky z aspoň jedného

predmetu. Prvý raz som musela byť vcelku direktívna, aby si každý vybral aspoň jeden. Druhý
raz drvivá väčšina triedy uviedla minimálne dva predmety, ktoré si opravia.
29

V jednej triede som raz mala celú hodinu problém s disciplínou a vôbec som nerozumela
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súčasťou týchto očakávaní 30. Pravdaže, veľký objav to nie je – ale je vrcholne
fascinujúce, že nič na naše správanie nefunguje tak konzistentne a výrazne, ako
budovanie kultúry našej inštitúcie. Veľkou výzvou je kultúra školy ako takej,
a kultúra škôl celoslovensky ako téma, ktorá podľa mňa absolútne absentuje.
Obrovský potenciál tiež vidím v tom, do akej miery sa deti aktívne zapájajú
do kultúry svojej školy.
Moja situácia napriek tomu stále nie je ružová či vybojovaná. Stále mám
triedy, kde bojujem s elementárnou disciplínou až autoritou. Stále sa dejú zlé
veci, kedy dieťa urazí vyučujúcu alebo sa odmieta ospravedlniť pre nejaké
porušenie pravidiel. Stále bojujeme s tým, že nie všetci sa chcú učiť či zlepšovať
svoje výsledky, hoci talent na to majú. Ak som si ale niečím naplno a celou
bytosťou istá, je to fakt, že tento boj má výrazný zmysel. Že zaoberanie sa
a skvalitňovanie práv detí, príp. ľudskoprávnej agendy, má životne dôležitý
zmysel. Že som sa dobre rozhodla a za túto skúsenosť som vrcholne vďačná.
Vždy budem každého podporovať, aby sa podobnými otázkami zaoberal.
Rovnako budem vždy vďačná za svoju skúsenosť na Olympiáde ľudských práv.
Bez tejto súťaže by som ťažko nabrala odvahu, skúsenosti a kontakty naplno sa
do niečoho podobného pustiť. Pevne verím, že olympiáda bude naďalej
pokračovať ešte dlhé roky. V našej spoločnosti má nezastupiteľné miesto.
* - mená všetkých detí tohto príbehu sú zmenené
Alumni OĽP: MAX STEUER, M.A.
Reprezentoval: Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín
OĽP úspechy: 4. miesto v celoštátnom kole XIII. ročníka OĽP
V súčasnosti: doktorand na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave a hosťujúci výskumník vo Vedeckom centre pre sociálny
výskum, Berlín

z čoho to plynie. K záveru som už rezignovala a neriešila nič iné ako dôvod, prečo sa všetci
správajú ako sa správajú. Vysvitlo, že na začiatku hodiny som podľa nich nebola dostatočne
spravodlivá a nepotrestala jedného ich spolužiaka za porušenie pravidiel.
30

Tu je nutné uviesť prípad dochádzky, ktorá bola sprvu v mojej triede katastrofálna (minulý

školský rok mali takmer všetci pokarhania práve pre neospravedlnené hodiny). Síce to chcelo
obehávanie rodičov a dochádzku ako hlavnú tému niekoľko týždňov, no výsledky sa dostavili:
momentálne je už zabehnuté, že mi deti píšu, kedy budú chýbať, príp. ospravedlnenky donesú
hneď na nasledujúci deň bez toho, aby som ich k tomu ja vôbec musela vyzývať.
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MAX STEUER: Olympiáda ľudských práv: Dvere do demokratickej spoločnosti
„Olympiáda ľudských práv (OĽP) bola od svojho vzniku a stále zostáva
jedinečným projektom z medzinárodnej perspektívy s pozitívnym a výrazným
vplyvom na vzdelávanie k ľudským právam a demokracii ako aj aktívnemu
občianstvu pre nastupujúce generácie. Hoci som sa jej zúčastnil po prvý raz
v roku 2010 a na celoštátnom kole v roku 2011, dodnes považujem za vzácnu
príležitosť sledovať jej pokrok a občas sa zúčastniť na niektorých aktivitách
v rámci nej. Dôvodom pre to je, že na jednej strane každý ročník ponúka viacero
unikátnych programových komponentov (vrátane tém študentských úvah
a samotného ročníka, partnerov, workshopov a iných podujatí na celoštátnom
a na krajských kolách). Na strane druhej však za každým ročníkom stojí
kvalitný a vysoko motivovaný organizačný tím, ktorý aj napriek častokrát
neľahkým podmienkam v slovenskom školskom systéme dokáže vytvoriť
fórum pre diskusiu o spoločnosti a jej integrálnych prvkoch (demokratické
inštitúcie a aktéri, právne princípy i pravidlá a implementácia verejných politík
v praxi na Slovensku aj v zahraničí) pre študentky a študentov. Tým následne
prispieva k osobnému, ale aj profesionálnemu rozvoju mladých ľudí stojacich
pred

vysokoškolským

štúdiom

alebo

pred

neraz

prvými

pracovnými

skúsenosťami.
Zo širšieho pohľadu osobitne oceňujem, že OĽP oslavuje rôznorodosť – tak jej
účastníčok a účastníkov, ako aj ich osobných a kariérnych ciest. Nepodsúva
myšlienku, že „správna“ cesta pre tých, ktorí sa zaujímajú o ľudské práva
a demokratické vládnutie, je študovať, resp. pracovať v odboroch, ktoré s týmito
okruhmi už na prvý pohľad súvisia. Práve naopak, ukazuje, ako sú ľudské práva
a demokracia relevantné prierezovo, pre každú a každého z nás bez rozdielu,
pretože všetci žijeme v spoločnosti hlásiacej sa (predovšetkým už v ústave
a prostredníctvom

medzinárodných

záväzkov)

k princípom

demokracie

a ľudských práv.
Mne osobne OĽP väčšmi pootvorila dvere pre štúdium sociálnych vied
na

univerzitnej

úrovni

politológie,

práva

a medzinárodných

vzťahov

a európskych štúdií). Poskytla mi už na strednej škole osobitný priestor
na premýšľanie, písanie a rozpravu o témach verejného záujmu spôsobom, ktorý
sa stal základom pre kritické univerzitné štúdium o rok-dva neskôr. Za túto
príležitosť som a ostávam vďačný a dúfam, že sa naskytne ešte mnohým
ďalším. Aj preto vidím dlhodobý potenciál v Alumni klube OĽP, ktorý úspešne
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zahájil svoju činnosť práve na tom celoštátnom kole OĽP, na ktorom som sa
zúčastnil ako súťažiaci. Nepochybne má zmysel ľudskoprávne vzdelávanie
a študentské

iniciatívy

za

jeho

účelom

podporovať

aj

u absolventiek

a absolventov OĽP. Ja sám sa s radosťou OĽP zúčastňujem pri každej možnej
príležitosti a aj počas dvoch rokov, kedy som pôsobil ako asistent na UNESCO
Katedre výchovy k ľudským právam Univerzity Komenského, som mal
príležitosť podieľať sa na niekoľkých projektoch a iniciatívach v tomto ohľade.
OĽP počas dvadsiatich rokov vypĺňala významnú medzeru v stredoškolskom
vzdelávaní na Slovensku. Hoci dúfam, že táto medzera sa v nasledujúcich dvoch
dekádach zúži, je potešujúce, že bez ohľadu, či k tomu dôjde, je dôvod veriť, že
Olympiáda poskytne študentkám a študentom stredných škôl na Slovensku aj
v budúcnosti prístupný spôsob, ako si ju môžu svojou aktivitou a záujmom
vyplniť aj sami.“
Alumni OĽP: BIANKA VALKOVIČOVÁ
Reprezentovala: Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, Bratislava
OĽP úspechy: 4. miesto vo finále ck X. r., 2. miesto vo finále ck XI. r.
V súčasnosti: pracuje v Európskej komisii.
„Bez preháňania môžem povedať, že Olympiáda pre ľudské práva bola
zlomovým momentom môjho života. Moja účasť bola tak trochu náhodou,
za ktorú vďačím aktívnej učiteľke náuky o spoločnosti. Dnes však neviem, akým
smerom by som sa vydala, keby nebolo tejto náhody.
Olympiáda bola iná ako čokoľvek, čo som poznala zo školy. Priestor na diskusiu,
rozvoj kritického myslenia, dospelí, odborníci, ktorí chceli počuť názor nás
"pubertiakov" a aktívne nás podporovali v kladení otázok. Na Olympiáde sa zišla
aj vynikajúca partia, spoznala som iných študentov z celého Slovenska. Tento
zážitok mi pomohol pri výbere vysokej školy a ujasnil mi, čo je pre mňa v živote
dôležité, čomu sa chcem venovať a aké hodnoty rozvíjať svojou prácou. Vďaka
pánovi Mariánkovi z hnutia Human som mala možnosť cestovať do Nemecka
na medzinárodnú konferenciu ľudských práv. V dobrom sme mali občas pocit,
že nám vybuchne hlava od toľkých informácií, no domov sme sa vrátili iní –
a dúfam, že o niečo lepší ľudia.“
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9.5 Reportáže z UNOG Ženeva.
Ako píšeme v Úvode tejto publikácie, IUVENTA pripravila pre jubilujúcu OĽP
atraktívnu odmenu. Dostalo sa jej víťazkám a víťazom krajských kôl XX. ročníka OĽP
ako

aj

pedagogickej

päťke,

reprezentujúcej

učiteľskú,

organizátorskú

i multiplikátorskú bázu OĽP. V dňoch 30.4. – 2.5.2018 sa uskutočnila vzdelávacia
návšteva OSN v Ženeve. Prinášame tlačovú správu Iuventy vrátane odkazu na linky
s obsiahlejšími informáciami 31 ako aj príspevok, ktorého autorom je Viktor Racskó,
účastník Ženevskej exkurzie.
TLAČOVÁ SPRÁVA MŠVVaŠ SR a IUVENTY, Bratislava, 11.5.2018: OSN v Ženeve
privítala našu stredoškolskú elitu v oblasti ľudských práv
Olympiáda ľudských práv už dvadsať rokov podporuje mladých ľudí
so

záujmom

o ľudskoprávnu

problematiku

a upozorňuje

tak

na

význam

ľudskoprávneho vzdelávania a zvyšovanie jeho kvality na slovenských školách. Vďaka
osobnému nasadeniu celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv ponúka táto
súťaž obohacujúce sprievodné podujatia a príležitosť stretnúť sa s významnými
osobnosťami v oblasti presadzovania a ochrany ľudských práv na Slovensku.
Iuventa – Slovenský inštitút mládeže považuje vzdelávanie k ľudským právam
a demokratickému občianstvu za jednu zo svojich priorít a uvedomuje si význam
súťaže pre rozvoj mladých ľudí v tejto oblasti. Pri príležitosti XX. výročia Olympiády
ľudských práv sa preto rozhodla udeliť špeciálnu cenu: vzdelávaciu návštevu OSN
v Ženeve a účasť na workshope „Neformálne o ľudských právach“, ktorý bude
realizovaný na Slovensku v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre
ľudské práva. Táto cena bola udelená trom najlepším riešiteľom a riešiteľkám
v krajských kolách Olympiády ľudských práv, a na obe podujatia boli pozvaní piati
predsedovia a predsedníčky krajských kôl ako ocenenie ich práce.
Vzdelávacej návštevy v OSN, ktorá sa uskutočnila 30. apríla – 2. mája 2018, sa
zúčastnilo 24 žiakov a žiačok z rôznych typov stredných škôl a piati stredoškolskí
učitelia a učiteľky občianskej náuky, ktorí zabezpečujú krajské kolo súťaží a poskytujú
odbornú podporu učiteľom v jednotlivých krajoch. Celodenný program bol
zabezpečený v spolupráci s United Nations Office v Ženeve a ponúkol účastníkom
31

Pozri: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/osn-v-zeneve-privitala-nasu-stredoskolsku-elitu-v-

oblasti-ludskych-prav.alej?ind=
a https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/Ludske-prava/vzdelavacia-navsteva-united-nations-v-zeneve.alej
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a účastníčkam

semináre

k činnosti

vybraných

agentúr,

prehliadku

OSN

a pozorovanie zasadnutia Rady pre elimináciu rasovej diskriminácie.
Zaujímavosti z histórie, činnosti OSN a jej agentúr sa členovia delegácie dozvedeli
na komentovanej prehliadke OSN, počas ktorej navštívili napríklad Sálu ľudských
práv a aliancie civilizácií či Snemovňu bezpečnostnej rady OSN. Na seminári
k činnosti Rozvojového programu OSN (United Nations Development Program)
diskutovala s účastníkmi a účastníčkami pani Wahida Shah, odborníčka na klimatické
zmeny a lesné porasty pre UNDP. Pani Shirlene Afshar, ktorá pracuje pre Agentúru
OSN pre utečencov (UNHCR) ako spravodajkyňa pre Európu, rozprávala o osobných
skúsenostiach s prácou v utečeneckých táboroch a poslaní agentúry. Na záver
programu mali možnosť zúčastniť sa verejného zasadnutia Rady pre elimináciu
rasovej diskrimácie, na ktorej prebiehala diskusia o stave dodržiavania ľudských práv
v Mauritánskej islamskej republike. Počas pobytu mali účastníci a účastníčky
možnosť navštíviť pamiatky starého mesta v Ženeve, previesť sa po Ženevskom
jazere a Múzeum červeného kríža.
Počas celej návštevy bolo hostiteľom zrejmé, že majú pred sebou výnimočnú
skupinu mladých ľudí, ktorí už majú základné znalosti o fungovaní OSN, informácie
o aktuálnych environmentálnych a spoločenských problémoch a v neposlednom
rade aj svoj vlastný názor. Je nepochybné, že svoju úlohu zohrali učitelia a učiteľky,
ktoré sa im venujú a podporujú ich záujem o spoločenské otázky a ľudské práva.
Pri sledovaní diskusií mladých ľudí so zamestnancami OSN o histórií OSN, limitoch
inštitúcie,

kariérnych

možnostiach

a pracovnej

náplni

zamestnancov

UNDP

či UNHCR bolo zrejmé, že návšteva OSN splnila svoj účel: motivovala, informovala,
rozšírila mladým ľuďom obzory, poskytla nové kontakty. Účastníci a účastníčky tiež
ocenili možnosť komunikovať v anglickom jazyku, stretnúť sa so stážistami a byť
jednoducho súčasťou bežného pracovného dňa v sídle OSN.
Získané informácie a dojmy z celého pobytu účastníci a účastníčky spracujú
vo forme reportážnych správ, ktoré budú zverejnené na webovej stránke súťaže
(www.olp.sk) a Iuventy (www.iuventa.sk). Na vzdelávací pobyt bude nadväzovať
trojdňový seminár 21. – 23. júna 2018, na ktorom budeme s témou ľudských práv
pracovať formou zážitkového učenia.
Profil: VIKTOR RACSKÓ
Škola: Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Skalická 1, Bratislava
2. miesto na krajskom kole v Bratislavskom kraji a účastník celoštátneho kola XX. r.
OĽP, účastník XIX. r. krajského kola Bratislavského kraja
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VIKTOR RACSKÓ: Od OĽP k Ženeve
Môj prvý ročník Olympiády ľudských práv bol ten XIX-ty a viažu sa mi k nemu
spomienky, ako mi postup do celoslovenského kola unikol o vlas. To bol jeden
z momentov, kedy som si povedal, že na sebe musím viac pracovať. A v ďalšom
ročníku, jubilejnom XX-om, mi už postup neujde. Tak sa stalo. A ešte navyše
som postúpil tam, kam som ani nečakal, že postúpim. Na vzdelávací seminár
v Ženeve!
Olympiáda ľudských práv je úžasnou súťažou, ktorá ponúka stredoškolákom
možnosť vzdelávať sa o problematike ľudských práv

a ich uplatnení

v regionálnom ale aj celosvetovom kontexte. Táto téma je celkovo v našom
vzdelávacom systéme nedostatočne prebádaná a Olympiáda ľudských práv sa
tento nedostatok v systéme snaží vyvážiť vhodným spôsobom. Toto mi bolo
jasné po absolvovaní spomínaného XIX. ročníka ako aj Zimnej školy OĽP. Ale to,
že pre prvých troch víťazov krajských kôl pripravili vzdelávací seminár
v Ženeve s návštevou OSN a špičkovým programom, už bol úplne iný level. Keď
sme dostávali poukazy a diplomy, ešte stále sa mi to nechcelo veriť. Tento pocit
vo mne vyprchal až 30. apríla 2018, na letisku vo Viedni. Program bol
mimoriadne bohatý, doplnený aj o prehliadku samotnej Ženevy, ktorá viacerým
z nás prirástla k srdcu. Náš druhý deň exkurzie sa začal hneď v OSN, kde sme
absolvovali prednášku o environmentálnom programe Organizácie Spojených
národov. Samotné ženevské sídlo OSN pritom pôsobilo naozaj príjemným
dojmom, aj keď sa priveľmi nelíšilo od bežného pracoviska s kanceláriami.
Vo vnútri boli vyvesené plagáty, propagujúce rovnoprávnosť a aktivity OSN,
medzi nimi Agendu 2030, ako aj rôzne stáže. Miestnosti boli zariadené podľa
krajiny, ktorá na jej fungovanie prispieva. Nachádzala sa tam aj Česká
a Slovenská miestnosť, ktorá bola predčasom Československá. Po obohacujúcej
prednáške sme boli prevedení po celom sídle OSN, čo si myslím, že bol
pre viacerých z nás úžasný zážitok. Videli sme aj miestnosť, kde rokuje Výbor
pre ľudské práva OSN. Na tejto rokovacej sieni bol pozoruhodný najmä jej strop,
ktorý hral farbami. Z každej časti ste videli inú súhru farieb. Neskôr sme sa
dozvedeli od nášho sprievodcu, že to bol aj úmysel. Strop rokovacej siene
a rozličné farby majú reprezentovať rôznorodý pohľad na ľudské práva. Každá
krajina sa na ľudské práva díva inak a vidí ich z iného uhlu, no predsa majú
niečo spoločné. Naša skvelá exkurzia, kde sme sa okrem iného dozvedeli niečo
aj o historickom kontexte OSN a jej predchodcovi Spoločnosti národov,
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sa zakončila obedom. Potom sme sa opäť zišli na ďalšiu prednášku, tentokrát
o aktivitách UNHCR, komisariátu pre utečencov. Táto prednáška nebola
sklamaním ani pre jedného z nás a znova sme sa dozvedeli kopu zaujímavostí
a taktiež položili množstvo otázok. Prednášajúca bola naozaj veľmi milá a bolo
vidno, že jej práca ju baví. Vraj kľúčom k tomu, aby ste sa dostali do OSN je byť
otvorený. Je to rozhodne zaujímavé.
Na záver našej návštevy sídla sme sa presunuli do ďalšej rokovacej siene,
tentokrát v budove UNHCR, v ktorej prebiehalo rokovanie. Účastníci semináru
tak mohli uzrieť rokovania OSN v priamom prenose. Témou zasadnutia bolo
novodobé otroctvo v Mauritánii, za prítomnosti delegátov tamojšej vlády
a mimovládnych organizácií. Rokovacím jazykom bola francúzština, ale okrem
toho bolo rokovanie prekladané ešte do angličtiny a španielčiny. Pre mňa bolo
rokovanie rozhodne zlatým klincom programu. Hoci, odmietavý postoj
mauritánskej vlády voči obvineniam nebol prekvapením. Náš deň ešte
pokračoval prehliadkou centra Ženevy a ženevského jazera a zakončil sa
návratom na hotel. Posledný deň sa niektorí z nás rozhodli využiť návštevou
múzea Červeného kríža. Exponáty v múzeu boli z väčšej časti interaktívne
a samotné

múzeum

ponúkalo

náhľad

do

sveta

obetí

vojny

a vojnou

zasiahnutých území. Násilnosti na civilnom obyvateľstve, utečenci a devastácia
krajiny boli témou mnohých výstavných miestností.
Počas odletu som si v duchu prehrával všetky spomienky. Tieto spomienky
so mnou pobudnú veľmi dlhý čas, ako aj informácie z prednášok, exkurzií
a výstavy. Verím, že (okrem suvenírov a prázdnych peňaženiek) si všetci veľa
odniesli z tohto vzdelávacieho seminára. Takáto príležitosť sa nenaskytne len
tak. Som veľmi rád, že IUVENTA a Olympiáda ľudských práv ponúkli nám
stredoškolákom, možnosť zúčastniť sa takejto akcie. Platí, čo nám vraveli: táto
príležitosť a nadobudnuté vedomosti vám pomôžu posunúť sa. Získali sme
množstvo nových skúseností, zaujímavých informácií a mali sme možnosť
si vypočuť odborníkov priamo z OSN. Seminár mal rozhodne zmysel, všetci sme
sa naučili niečo nové a navyše ešte videli aj kúsok sveta. Plne dúfam,
že aj v budúcnosti sa podarí presadiť podobné zmysluplné akcie.
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9.6 Ako sme čerpali Ceny ZEK – zážitky ľudí OĽP v októbrovom Bruseli
2018 : zo zápisníka predsedníčky CK OĽP a účastníčky študijného
pobytu
Dagmar Horná
Kto by pomyslel, že zostavenie cestovného tímu z vrcholu finálovej 12-ky XX. r.
OĽP bude neľahkým „orieškom“? A veru bolo. Zastúpenie EK na Slovensku (ZEK)
venovalo dvom víťazom a jednej víťazke z 1. – 3. miesta a ich pedagogickým
zástupcom a zástupkyniam študijný pobyt v Bruseli, ktorého dátum bol
stanovený medzi 23. a 25. októbrom 2018. Pre nástup na zahraničné štúdiá
najprv rezignoval Tomáš Ťapák a jeho pán učiteľ. Pedagogický sprievod sa
nepodarilo anagažovať ani v prípade Sáry Rihaneovej a Lukáša Sopka Zimu.
Postúpili sme preto k adeptkám zo 4. miesta finále, k Júlii Dlugošovej a pani
učiteľke Jozefíne Lazorovej.
Zostava bola výborná a pobyt pod skvelou taktovkou pána Andreja Krchňavého
zo ZEK SR si užila plnými dúškami, či to bola exkurzia v Európskej komisii, Rade
EÚ alebo v Európskom parlamente, všetky spojené s tematickými obhliadkami,
prednáškami a diskusiami. Zaujali nás odborné výklady pp. Romana Doubravu,
Patrície Balagovej, Maryiany Nacheva, Anji Fiedler, Tomáša Kukliša, Martina
Buknu ako aj živá diskusia s eurokomisárom Marošom Šefčovičom. Mladé aj
učiteľské OĽP-EÚ kompetencie sa naplno prejavili v kladených otázkach ale aj
v skupinovej priateľskej atmosfére, vzájomnej žičlivosti a dobrej nálade. Tešilo
nás naviac, že celá skupina pozostávala z premiantiek a premiantov Euroscoly,
Mladého Európana, Mladého digitálneho Európana ale aj EPAS programu, čo
násobilo

všetky

kvalitatívne

parametre bruselského pobytu a umožnilo

bezprostredne nadväzovať kontakty a plánovať ďalšiu spoluprácu či v rámci OĽP
alebo

prostredníctvom

projektu

európskej demokratickej

kultúry 32

Platforma

ambasádoriek a ambasádorov

.

Srdečne ďakujeme Zastúpeniu EK na Slovensku za ceny pre XX. r. OĽP
a vynikajúco pripravený a realizovaný bruselský pobyt!

32

Projekt podporený ESF, realizovaný Academia Istroplitana Nova a Helsinským výborom pre ľudské

práva na Slovensku v rokoch 2018-2020 v rámci OP Efektívna verejná správa
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Barbora Rapantová
Volám sa Barbora Rapantová a som študentka Obchodnej akadémie v Trnave.
Už približne tretí rok sa zapájam do rôznych súťaží spojených s EÚ, napríklad
Euroscola, Mladý Európan, Mladý digitálny Európan alebo EPAS. Práve vďaka
výhre v Mladom digitálnom Európanovi sa mi podarilo zúčastniť sa návštevy
Bruselu a inštitúcií Európskej únie. Brusel ako mesto je zaujímavý, plný života
a za každým rohom čaká na človeka niečo nové. Napriek tomu, že z každej
strany sa na nás pozerala moderná architektúra, niektoré časti metropoly stále
dýchali históriou. Samozrejme, že najzaujímavejšou časťou boli návštevy
Komisie, Rady a Parlamentu. Okrem toho, že sme mali príležitosť zúčastniť sa
mnohých

prednášok,

miestni

zamestnanci nám poukazovali aj
rôzne „zákutia“ týchto dôležitých
budov. Už spomínané diskusie mi
osobne

rozšírili

rozhľad

v oblasti

ochrany

prostredia

a každodennej

zamestnancov
inštitúcií.

Samu

najmä

životného
práce

európskych
ma

prekvapilo,

koľko práce je za všetkým, čo sa deje
v EÚ každý deň. Bola to pre mňa
veľmi

obohacujúca

príležitosť

a nezabudnuteľná skúsenosť.

horný rad zľava doprava: p.uč. Jozefína Lazorová (XX.
OĽP), p.u. Katarína Rajcigelová (EPAS II.), Tomáš Štrba
(EPAS II.), Lukáš Sopko Zima (XX. OĽP), dolný rad zľava
doprava: Júlia Dlugošová (XX. OĽP), Dagmar Horná (CK
OĽP), Barbora Rapantová (EPAS I.), p.uč. Tatiana Škodová
(EPAS I.); naviac úspešní aj v Euroscole, Európanoch
a pod. ; na zábere chýba Sára Rihaneová (XX. OĽP)

9.7 OĽP ako výskumná téma SOČ-ky Igora Žiláka.
Zaujímavým prekvapením sa počas XX. ročníka OĽP stalo avízo Igora Žiláka zo
Súkromného gymnázia v Lučenci, že sa púšťa v rámci stredoškolskej odbornej
činnosti do výskumu OĽP. Na krajskej prehliadke SOČ získal svojou prácou Ľudské
práva v kontexte Olympiády ľudských práv v odbore História, filozofia a právne vedy 1.
miesto a postup na celoslovenské kolo SOČ. Ako inak, Igor sa zapojil aj do XX.
ročníka OĽP až po jeho celoštátne kolo. Jeho portfólio záujmov (i úspechov) je však
širšie, ako o tom svedčí profilová informácia na webe školy z pera jeho pani učiteľky
PhDr. Viery Jakubove, ktorá bola tiež konzultantkou Igorovej SOČ. 33 Rozsah Igorovej

33

Pozri: http://www.sgymlc.sk/sk
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práce nám nedovoľuje včleniť ju ako celok do tejto kroniky. Po vzájomnom dohovore
publikujeme jej časti, úvod, záver, zhrnutie, prílohy: rozhovory s Alumni OĽP, ktoré
poskytujú ďalšie cenné spätné pohľady na našu OĽP. Celá práca bude dostupná na
inovovanom sídle www.olp.sk. Veríme, že sa stane výzvou k diskusii a možno aj
pokračovaniu vo výskume.
Profil: IGOR ŽILÁK
Škola: Súkromné gymnázium v Lučenci
2. miesto na krajskom kole v Banskobystrickom kraji a účastník celoštátneho kola
XX. r. OĽP.
IGOR ŽILÁK: Ľudské práva v kontexte Olympiády ľudských práv
Úvod
Dennodenne sa stretávame so správami, ktoré nás informujú o porušovaní
základných ľudských práv kdekoľvek vo svete, v Európe a aj u nás doma
na Slovensku.
Základné práva ľudí, ktoré sú sformulované v rôznych medzinárodných
dokumentoch

počnúc

základným

dokumentom

o ľudských

právach

–

Všeobecnou deklaráciou ľudských práv z 10. 12. 1948 a dodnes v nespočetnom
množstve dokumentov sformulovaných na pôde rôznych medzinárodných
organizácií,

sú

v reálnom

živote

hrubo

porušované.

Napriek

medzinárodné spoločenstvo priznáva tieto práva všetkým

tomu,

ľuďom

bez

akýchkoľvek rozdielov kdekoľvek na svete. Obete vojen v súčasnom svete,
prenasledovaní ľudia z politických, náboženských, národnostných iných
rôznych

dôvodov,

zdravotne

znevýhodnení

ľudia,

novodobé

otroctvo,

zneužívanie detí – to je len stručný výpočet tých, ktorých práva sú dnes
porušované.

A sú

porušované

napriek tomu,

že

štáty

sa

signovaním

medzinárodných dokumentov o ľudských právach vlastne zaviazali, že budú
garantovať dodržiavanie ľudských práv vo svojich krajinách, čo mnohé
premietli aj do formulácie základných ľudských práv a občianskych slobôd
vo svojich ústavách ako najvyšších a právne najsilnejších zákonov štátu. Reálne
to však tak nie je, z čoho nám vyplýva, že ľudské práva a ich problematika sú aj
dnes veľmi aktuálnou témou, bez ohľadu na to, či sa jedná o nedemokratické či
demokratické režimy, o ekonomicky rozvinuté či chudobné krajiny, či hovoríme
o Afrike, Ázii, Amerike, Európe, či Slovensku.

170

Táto téma sa dotýka všetkých oblastí života, lebo otázky ľudských práv sú
prítomné všade. V súvislosti s dodržiavaním a ochranou ľudských práv sa však
nemôžeme spoliehať len na štát a štátne inštitúcie, aj keď v tomto smere
zohrávajú kľúčovú úlohu. Myslíme si, že v súvislosti s ľudsko-právnou
problematikou mimoriadne dôležitú úlohu zohrávajú výchova a vzdelávanie
k ľudských
že

právach

významnú

a demokratickému

úlohu

vo

vzdelávaní

občianstvu.
a

výchove

Myslíme

si

k ľudským

tiež,

právam

a demokratickému občianstvu zohráva škola. Na Slovensku je mnoho škôl, kde
sa táto problematika stala súčasťou výchovy, vzdelávania a ich každodenného
života.

Veď

napokon

aj

Pedagogicko-organizačné

pokyny

pre

školy

na jednotlivé školské roky, ako dokument Ministerstva školstva Slovenskej
republiky, už niekoľko rokov výchovu a vzdelávanie k ľudským právam určujú
ako neoddeliteľnú súčasť výchovy a vzdelávania v školách na všetkých
stupňoch. Napriek tomu, podľa našich zistení, ľudsko-právne povedomie ľudí, aj
mladých ľudí, je na nízkej a nedostatočnej úrovni. Ľudí táto problematika buď
nezaujíma, nevenujú jej pozornosť, alebo sa s ňou z rôznych dôvodov
nestotožňujú. Škola je však iba jedným, aj keď dôležitým článkom výchovy
v tejto oblasti. Podľa nášho názoru hlavným a kľúčovým subjektom výchovy
k ľudským právam a demokratickému občianstvu by mala byť rodina, teda
rodičia. A tú vidíme dnes vážny problém. V rodinách mnohokrát dochádza
k deformáciám základných morálnych hodnôt, ktoré s akceptovaním ľudských
a občianskych práv neoddeliteľne súvisia. Výchova zameraná na ekonomickú
a spoločenskú úspešnosť, výchova detí k tomu za každú cenu sa presadiť, byť
prvý, najlepší a najúspešnejší, je podľa nás v príkrom rozpore z filozofiou
ľudských práv. Asertivita nemôže byť nahrádzaná agresivitou, tolerancia
intoleranciou,

rešpektovanie

inakosti

jej

odmietaním,

ba

priam

dehonestovaním, empatia a solidarita presadzovaním výlučne vlastných
záujmov a samých seba... Veď hádam by stále malo platiť známe: „Moje práva

končia tam, kde začínajú práva iných ľudí...“
Tieto negatívne až nebezpečné tendencie, s ktorými sa dnes stretávame veľmi
často, boli jedným z dôvodov, prečo sme si zvolili ako tému našej práce Ľudské

práva v kontexte Olympiády ľudských práv. Našou prácou sme chceli poukázať
na jednu z možností ako

zvýšiť povedomie mladých ľudí o ľudsko-právnej

problematike, pretože veľa mladých ľudí, ktorí nemajú dostatočné informácie
o ľudsko-právnych témach, alebo sa s nimi z rôznych dôvodov nestotožňujú,
sa často stávajú obeťami diskriminácie, radikalizmu až extrémizmu, alebo sú
sami nositeľmi týchto negatívnych a nebezpečných sociálno-patologických
javov.

Práve Olympiáda ľudských práv (OĽP) ako súťaž stredoškolských
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študentov je veľmi vhodnou, neformálnou a efektívnou formou zvyšovania
povedomia o ľudsko-právnych témach. Mnohí jej účastníci sa s filozofiou
ľudských práv totiž stotožnili a ľudské práva, ich rešpektovanie o ochrana
sa stali súčasťou ich ďalšieho života. Mnohí z nich sa dnes aktívne zasadzujú
v rámci demokratického občianstva za presadzovanie, ochranu a uplatňovanie
ľudských práv v bežnom každodennom živote.
Naším hlavným cieľom bolo spracovať informácie o Olympiáde ľudských práv.
Pomocou kroník jednotlivých ročníkov OĽP sme spracovali informácie o počte
zúčastnených študentov v jednotlivých krajoch a celkovej účasti od roku 2000.
Na základe týchto informácii sme mali možnosť porovnávať regióny a zistiť, či
celková participácia stúpala alebo klesala. Následne sme sa pokúsili pozrieť
na Olympiádu ľudských práv z rôznych uhlov pohľadu, napríklad ako
sa aktuálne rozvíjali tematické zamerania jednotlivých ročníkov, či témy téz
alebo úvah reagovali na aktuálne problémy v oblasti ľudských práv. Urobili sme
rozhovory s niektorými účastníkmi celoštátnych kôl, ktorí dosiahli popredné
umiestnenia a opýtali sme sa ich, či využili vedomosti, skúsenosti a zručnosti
získané v tejto súťaži vo svojom živote bežnom každodennom živote, a teda či
sa s filozofiou ľudských práv osobne stotožnili. Našim ďalším cieľom bolo tiež
zistiť, či ľudia, najmä mladí, poznajú OĽP a zároveň zistiť stav informovanosti
o ľudských právach vo verejnosti.
respondentov na ich názory a

Pomocou dotazníkov sme sa opýtali

základné vedomosti o tejto ľudsko-právnej

problematike.
Získané informácie z nášho výskumu nám jednoznačne potvrdili obrovský
a nezastupiteľný význam Olympiády ľudských práv v súvislosti so zvyšovaním
ľudsko-právneho povedomia mladých ľudí a jej vplyv na ich aktivity v ľudskoprávnej oblasti smerom k aktívnemu občianstvu.
Naša práca je rozdelená na teoretickú časť, praktickú časť a prílohy. V prvej časti
tejto práce sme sa zamerali na teoretické východiská. Najprv sme zadefinovali,
čo sú to ľudské práva a popísali sme stručnú históriu ich formulovania
v medzinárodných dokumentoch. Našim cieľom však nebolo zaoberať vývinom
formulovania

ľudských

práv

sa zmienili aj o tom, akým

v medzinárodnom

kontexte.

Stručne

sme

spôsobom sú ľudské práva a občianske slobody

zakotvené u nás v Slovenskej republike. V teoretickej časti našej práce sme
sa viacej zamerali na tému porušovania ľudských práv vo svete a na Slovensku
a hlavne na možnosti ich ochrany na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej
úrovni, a to preto, aby sme logicky mohli prejsť na praktickú časť našej práce,
ktorej hlavným a konečným cieľom bolo podporiť a potvrdiť mimoriadny
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a nezastupiteľný význam Olympiády ľudských práv pri výchove a vzdelávaní
k ľudským právam a demokratickému občianstvu.
V praktickej časti našej práce sme zvolili dotazníkovú formu výskumu, ktorú
sme následne graficky znázornili. V tejto časti sú takisto uvedené aj rozhovory
s účastníkmi

Olympiády

ľudských

práv

a e-mailová

komunikácia

s jej

zakladateľmi a organizátormi. Ďalej sme spracovali kroniky jednotlivých
ročníkov OĽP, ktorých výsledky sú uvedené v tabuľkách a grafoch, tak aby sme
opäť potvrdili naše východiskové a hlavné tvrdenie o význame Olympiády
ľudských práv. Na záver sme uviedli možnosti riešení, ktoré by mohli zvýšiť
záujem

verejnosti

o ľudské

práva,

čo

považujeme

v súčasnosti

plnej

negatívnych a nebezpečných konfrontácií za mimoriadne dôležité.
Príloha obsahuje dôkazy o výskume a aktivitách autora: znenie dotazníka,
printscreenové

snímky,

grafy,

tabuľky

a videozáznamy

z rozhovorov

s účastníkmi OĽP.
Záver
Cieľom našej práce bolo zistiť prínos Olympiády ľudských práv pre žiakov
a žiačky stredných škôl a gymnázií. Aj bývalí študenti, ktorí sa zapojili do OĽP,
uviedli v rozhovore s nami, že získané poznatky a vedomosti využívajú dodnes.
Napriek tomu, že počet účastníkov sa stále pohybuje v tisíckach, za posledné
roky sa účasť na tejto súťaži znížila, čo vnímame ako nezáujem študentov
o ľudské práva. Myslíme si, že táto správa je alarmujúca, pretože spomínaná
problematika ovplyvňuje životy každého jedinca. Ľudská apatia, nezáujem
o ľudsko-právne hodnoty vedie k oslabeniu empatie a solidarity a môže vyústiť
až do intolerancie, extrémizmu a agresivity, čo sú stále viac sa prejavujúce javy,
ktoré odporujú filozofii ľudských práv a sú pre demokratické spoločnosti 21.
storočia veľmi nebezpečné. To je však už vážny celospoločenský problém, ktorý
musí byť riešený systémovo, najmä v súvislosti s výchovou a vzdelávaním detí
a mládeže. Tu zohráva však kľúčovú úlohu rodina a štát.
V tomto smere OĽP podporuje angažovanosť mladých, problémy dneška presne
definuje a pomáha hľadať odpovede. Toto potvrdzuje aj zameranie tém téz
na krajských kolách, témy úvah a témy vo „veľkom finále“ na celoštátnych
kolách OĽP. Aj tematické zameranie jednotlivých ročníkov OĽP dokazuje,
že Olympiáda ľudských práv reaguje na vážne celospoločenské problémy u nás
a vo svete, najmä čo sa týka porušovania ľudských práv. Na potvrdenie týchto
našich slov uvádzame v prílohe prehľad téz, tém a zamerania jednotlivých
ročníkov OĽP, ktoré uvádzame z Príručky Olympiády ľudských práv autorky
PhDr. Dagmar Hornej, PhD. Z roku 2017.
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Zhrnutie
V našej odbornej práci sa zaoberáme ľudsko-právnou problematikou. Cieľom
našej práce s názvom Ľudské práva v kontexte Olympiády ľudských práv bolo
zistiť, aký význam má Olympiáda ľudských práv pre výchovu a vzdelávanie
k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Na základe našej práce sme
dospeli k uzáveru, že jej miesto a úloha v tomto smere sú nezastupiteľné.
Olympiáda ľudských práv v tomto roku jubiluje, prebieha XX. ročník.
Jej organizátori, podľa našich zistení, majú byť na čo hrdí, ale v ďalších rokoch,
vzhľadom na spoločenské problémy aj demokratického sveta ich čaká veľmi
náročná práca. Držíme im palce, lebo táto aktivita má obrovský celospoločenský
význam a môže ovplyvniť konanie mladých ľudí v budúcnosti.
Príloha B č. 2
Rozhovor s účastníčkou Olympiády ľudských práv Mgr. Zuzanou Sojkovou
• Prečo si sa zapojila do OĽP?
 Od začiatku som sa chcela zapojiť do tejto súťaže, počula som o nej veľmi

dobré veci a veľmi som sa snažila, aby sa mi podarilo do nej dostať. Chcela
som byť jej súčasťou a čo najlepšie tam uspieť.
• Čo Ti dala OĽP?
 Veľmi veľa. Považujem ju za jeden z najdôležitejších zážitkov v mojom živote.

Dala mi veľmi veľa kontaktov, metodických vecí. Vďaka súťaži som sa dostala
do projektov, kde som sa učila ako vzdelávať a vychovávať deti k ľudským
právam, čo teraz priamo využívam aj vo svojej práci učiteľky cez Teach for
Slovakia. Bol to výrazný impulz k tomu, že táto práca je dôležitá, treba sa tým
zaoberať a má to zmysel ďalej sa tomu venovať. Dostať ho v takom mladom
veku a na takej vysokej úrovni je veľmi vzácne.
• V dnešnej dobe sme svedkami porušovania ľudských práv, či už
na medzinárodnej alebo národnej úrovni. Čo si myslíš o tomto probléme?
 Samozrejme, je to veľmi pálčivý a naliehavý problém, ktorý by sme mali riešiť.

Je to komplexný problém, ktorému je potrebné sa hlbšie venovať. Našťastie
existuje OĽP, ktorá na toto upozorňuje. Participujú na nej priamo ľudia
z praxe, z výkonnej správy a mimovládnych organizácií, ktorí problémy
poznajú a aktívne aj riešia. Stretávajú sa s mládežou, spolu o tom diskutujú
a darí sa nastavovať kultúru riešenia problému spoločne ako riešenie
spoločnosti a nie ako kariérna vec pre pár ľudí, ktorí sa v tom pohybujú.
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• Čo by bolo nevyhnutné podľa teba robiť, aby bola ochrana ľudských práv v
tomto smere efektívna?
 Ja osobne som veľkou zástankyňou inštitucionálneho princípu. V prvom rade

je dôležité, aby nebola ochrana ľudských práv len na jednotlivcoch, ale aby sa
cieľavedome pracovalo na tom, že inštitúcie ako celok musia fungovať
na určitej kultúre, kde sú ľudské práva dôležité, kde sa to totálne zdôrazňuje
v každom jednom aspekte ich činnosti. Je potrebné diskutovať a hovoriť
o tom, nestačí, aby problém riešili len súdy a úzka skupina ľudí, ale aby sa tým
zaoberala a rozoberala to celá spoločnosť aj v rámci OĽP, vždy však musí byť
najviac zdôraznená odborná stránka.
Príloha B č. 3
Rozhovor s účastníčkou Olympiády ľudských práv Júliou Gonovou
• Prečo si sa zapojila do OĽP?
 OĽP som počula od Zuzky a od iných ľudí z našej školy. Mala som záujem sa

do nej zapojiť, avšak som nemala dosť času na prípravu. Nakoniec vzišla
iniciatíva zo strany mojej pani profesorky, ktorá si myslela, že mi účasť
na olympiáde prospeje, nechala som sa prehovoriť, išla som na krajské kolo,
dopadlo to tak, že by bola škoda, aby som nešla na celoštátne a povedala som
si, že keď už som sa tam dostala, tak sa budem snažiť a neoľutovala som to.
• Čo Ti dala OĽP?
 Moje názory a môj morálny kompas bol už utvorený pred OĽP. OĽP mi dala

nádej a väčší optimizmus v tom, že nie som jediná, kto má takéto názory. Má
zmysel sa v tomto angažovať a rozprávať sa o tom. OĽP mi dala popud, že som
sa neskôr zapojila a stále sa zapájam do podobných projektov a určite mi
pridala aj na schopnosti argumentovať svoje názory, nakoľko toto bolo veľkou
časťou celého procesu tejto súťaže.
• Dennodenne sa stretávame cez internet, v mediách alebo v publikáciách,
časopisoch, denníkoch, magazínoch s problematikou ľudských práv a ich
porušovaním. Čo si o tom myslíš?
 Úplne s tým súhlasím, že je to dennodenné. Som dosť sklamaná, že napriek

tomu, že sa s tým stretávame úplne všade, vo veľkej časti obyvateľstva je to
stále nepodstatný problém, alebo niečo, čo je a nedá sa to riešiť. Pritom to nie
je pravda. Ja si práve myslím, že sa to dá riešiť a ide o komunikáciu. Nie však
jednosmernú ale o dialóg. Aby nám problémy neboli podávané, ale aby sme sa
o nich rozprávali a konfrontovali aj druhú stranu, ktorá možno s nami
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nesúhlasí, pretože nijako inak nebudeme schopní bojovať za nápravu, pokiaľ
nezistíme pohľad a argumenty druhej strany. Naozaj sa stretávame
s rôznorodými porušeniami ľudských práv, aj takými, ktoré sa nám možno
nezdajú dôležité. Predsa len, nadávka na nejakú skupinu obyvateľstva
niektorým ľuďom príde ako nepodstatná oproti fyzickému útoku, avšak ja si
myslím, že práve tá verbálna stránka je veľkým dôvodom prečo rasizmus
alebo iná diskriminácia pretrvávajú a podávajú sa na ďalšie generácie. Pritom
je úplne jasné, že pomáha práve konfrontovať tieto verbálne útoky a pýtať sa
týchto ľudí, že prečo si myslia, že toto je v poriadku, či vôbec rozmýšľajú nad
tým, aký vplyv to má na obete týchto verbálnych osočovaní? Som si istá,
kebyže sa týmto problémom viac venujeme, vieme porušovanie ľudských
práv riešiť.
• Čo je podľa teba nevyhnutné robiť, aby sa zabránilo porušovaniu ľudských
práv a čo si myslíš, ako by sme ich mali ochraňovať?
 Myslím, že som sa k tejto otázke už vyjadrila v tej predošlej. Povedala by som,

že je to postupné budovanie nielen osvety ale aj komunikácie, dialógu
a zisťovanie si názorov tých ľudí, ktorých sa to týka a ich nápadov riešenia
problémov. Určite to musíme riešiť aj z inštitucionálneho hľadiska
a v školách, pretože je to práve tá ďalšia generácia, ktorá s tým môže niečo
robiť a ktorá bude pokračovať v tom, čo sa robí teraz. Je to o tom, že nesmieme
mlčať, keď niečo vidíme, musíme konať prví, pretože inak sa k zmene
nedostaneme. Zákony na ochranu ľudských práv sú vyvinuté
do neskutočného levelu a človek si myslí, že tým je všetko vyriešené, ale nie
je. Musíme začať od seba a v každej krajine strážiť, či sa zákony dodržujú a či
v každej komunite máme ľudí, ktorí sú ochotní dozerať, že nedochádza
k porušovaniu ľudských práv. Myslím si, že musíme ísť od človeka, školy,
komunity, mesta, kraju až po štát a snáď takým spôsobom by sme sa mohli
dostať, keď nie ku kompletnému, tak aspoň k vysokému stupňu dodržiavaniu
ľudských práv.
Príloha B č. 4
Rozhovor s účastníkom Olympiády ľudských práv Matejom Gajdošom
• Prečo si sa zapojil do OĽP?
 Ja som mal vždy blízko k právu, politike a myslím si, že ľudské práva úzko

súvisia s obidvomi sférami môjho záujmu. Tak som sa dostal aj k nim
samotným. Vždy som si vážil základné ľudské práva ako je sloboda prejavu,
samozrejme právo na života podobne. Keď prišla možnosť olympiády,
176

tak som neváhal, zapojil som sa, nakoľko mám aj skúsenosti s verbálnym
prejavom pred širším publikom, takže nemal som strach a zaujalo ma to.
• Čo Ti dala OĽP do života?
 Bol to pre mňa zážitok, na ktorý nezabudnem do konca života, pretože keď

som tam išiel, tak som odchádzal veľmi frustrovaný s tým, ako to tu funguje
a aké sú názory Slovákov, aká je politická situácia a aké problémy má táto
spoločnosť. Odchádzal som tam vyslovene pesimisticky naladený. Ja som
už nedúfal v lepší zajtrajšok, no práve po OĽP mi svitla nádej, že to možno
bude lepšie. Je faktom, že na OĽP, či už na krajských alebo celoštátnom kole
sa stretáva naozaj veľmi kvalitná vzorka ľudí. Celoštátne kolo je fantastické
práve v tom, že sa tam trávi čas a aj večery, ktoré sú spojené s diskusiou
s ostatnými kolegami v súťaži. Akokoľvek boli rozdiely v názoroch, niekedy
aj na konkrétne ľudské práva, vždy som mal pocit, že všetci smerujeme
k jednému cieľu, a to je, aby táto spoločnosť čo najviac chránila práve ľudské
práva. Boli sme tam v zoskupení úžasných mladých ľudí, ktorí dúfam, že
neodídu a ostanú tu, tak ako aj ja plánujem a budú môcť urobiť Slovensko
lepším.
• Chcel by som sa Ťa opýtať na názor ohľadom porušovania ľudských práv
vo svete a na Slovensku?
 Myslím si, že porušovanie ľudských práv je zakorenené v ľuďoch, pretože

každý človek má predsudky. Tvrdiť, že niekto je bez predsudkov, je klamstvo.
Aj ja mám predsudky, je však veľmi dôležité, ako ich dokážeš zvládať, ako
si ich uvedomuješ, snažíš sa ich meniť a možno ich časom vykoreníš zo seba.
V súčasnosti to vnímam tak, že sociálne stability v našej spoločnosti začali
padať, vidím veľkú krízu v rodine a to považujem za základnú jednotku
v spoločnosti a z toho pramení problém v ľudských právach. Myslím, že je
na čase, aby si ľudia uvedomili, že ľudské práva sa ich týkajú stále. My si to
uvedomíme len vtedy, akonáhle je naše právo porušené a neuvedomujeme si,
že koľkokrát rôznymi prejavmi názorov aj na internete porušujeme ľudské
práva, lebo zabúdame na základné pravidlo aj OĽP, že moje práva končia tam,
kde tvoje začínajú. Je to veľmi ťažká problematika, ja neviem, či vôbec
niekedy úplne prestane porušovanie ľudských práv. Nazdávam sa, že nie,
ale dúfam, že to bude čoraz lepšie. Tých spôsobov, ako zlepšiť povedomie
o ľudských právach a vykoreniť porušovanie zo spoločnosti je veľmi mnoho.
• Čo si myslíš, ako by mali ľudia ochraňovať ľudské práva?
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 Ak berieme jednotlivca, musí si povedať, ako som už spomenul, že moje práva

končia tam, kde začínajú tvoje a čo sa týka celospoločenského hľadiska,
zo strany štátnych alebo mimovládnych inštitúcií, je veľmi dôležité
a tu trochu absentuje, aby začala diskusia o jednotlivých problémoch
ľudských práv, ktoré vznikajú aj napríklad pokrokmi v technike. Mne sa veľmi
páčil prístup Veľkej Británie, ktorý nastal pred pár rokmi vo veci umelého
oplodnenia. Jednalo sa o to, že dieťa môže mať dve matky a jedného otca.
Nastala odborná diskusia doktorov, vedcov, ktorú neskôr preniesli
do spoločnosti. Bol o ňu veľký záujem, týkala sa viery, presvedčenia, práva
na život. Na základe toho britský parlament prijal zákon, ktorý túto možnosť
umožnil, pretože videl, že spoločnosť takúto alternatívu vo väčšine prijala.
Toto je podľa mňa cesta, aby sme diskutovali o problémoch a aby tú diskusiu
nezačali viesť indivíduá, ktoré nemajú inteligenčnú kapacitu na to, aby takúto
diskusiu mohli otvoriť, ale aby to robili ľudia odborníci, ktorí majú nejakú
prácu za sebou a aby tam bol nastavený určitý rámec slušnosti, aby
sa to nestalo témou v krčmách a na pofidérnych internetových fórach,
ale viedla sa kvalitná diskusia.
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10. Vyhlasovateľ, organizátori, partneri XX.
ročníka OĽP
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11. Prílohy
1. Pozvánka s programom na celoštátne kolo XX. ročníka OĽP v slovenskom jazyku
2. Plagát celoštátneho kola XX. ročníka OĽP v slovenskom jazyku
3. Plagát celoštátneho kola XX. ročníka OĽP v anglickom jazyku
4. Prejav Martina Nesirkyho/UNIS Vienna v AJ/SJ
5. Informácie pre účastníčky a účastníkov celoštátneho kola XX. ročníka OĽP
6. Súťažný poriadok celoštátneho kola XX. ročníka OĽP
7. Vademecum súťažiacej a súťažiaceho na celoštátnom kole XX. ročníka OĽP
8. Prehľad tém esejí/úvah OĽP za I. – XX. ročník OĽP
9. Dotazníky spätnej väzby – formuláre, XX. ročník OĽP
11. Tričko OĽP XX. ročníka.
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Vyhlasovateľ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Organizátori
Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv & IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Záštita nad podujatím
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky a predsedníčka
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Lucia Žitňanská
a
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Martina Lubyová
Podpora podujatia
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky a predsedníčka
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Lucia Žitňanská
a partneri
POZVÁNKA
na celoštátne kolo 20. ročníka Olympiády ľudských práv
11. – 13. 4. 2018, Omšenie
NOSNÁ TÉMA
Aténska škola 21. storočia : demokracia a ľudské práva
Registrácia, ubytovanie, stravovanie, slávnostné otvorenie, súťaž a vyhodnotenie súťaže:
Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR, Omšenie 825, 914 43 Omšenie
GPS súradnice: 48.9022002,18.200822199999947
PROGRAM
11.4.2018 streda
09:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30

Registrácia účastníčok a účastníkov, priebežné občerstvenie
Porada porôt a žrebovanie súťažiacich
Obed
Slávnostné otvorenie
Privítanie, video-pozdrav, príhovor, prejav

14:30 – 15:00
15:00 – 17:30
17:30 – 18:30
18:30 – 20:00
20:00 – 22:00

Prestávka s občerstvením
Súťažná časť 1.1. Riešenie modelových prípadov
Večera
Súťažná časť 1.2. Riešenie modelových prípadov
Plenárna rozprava: Ostro sledované témy
I. Mladí ľudia hovoria o svojich pohľadoch, aktivitách a skúsenostiach
v projektoch: Kompetencie pre demokratickú kultúru Rady Európy,
Olympiáda ľudských práv, Ambasádorské školy Európskeho
parlamentu a i.
II. Michal Kaščák hovorí, prečo dáva na festivale POHODA priestor
spoločensky významným témam a debatám; Ľuba Lesná hovorí, ako
dlhodobo mapuje závažné spoločensko-politické kauzy

12.4.2018 štvrtok
07:15 – 08:00
08:00 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 16:30

16:30 – 17:30
17:30 – 18:30
18:30 – 19:30
19:30 – 22:00

Raňajky
Súťažná časť 2.1. Obhajoba úvah
Prestávka s občerstvením
Súťažná časť 2.2. Obhajoba úvah
Obed
Príprava na workshop
Workshop: projekcia filmového dokumentu Pavel Traubner, ©EDAH
o. z., 2017 a filmového dokumentu Kroky na hrane : Pomoc a zradu
delí len tenká čiara, BENDIK.SK FILMS © 2017 a & diskusia s Viliamom
Bendíkom, Petrom Brestovanským, Martinom Korčokom, Dagmar
Mozolovou a Pavlom Traubnerom
Voľno I., občerstvenie, neformálne stretnutia, relax 1
Večera
Voľno II., neformálne stretnutia, relax
Slávnostný večer k 20. výročiu celoštátnej OĽP za účasti hostí,
partnerov a spoluorganizátorov
19:30 – 20:30
I. Privítanie publikácie Ľudské práva : Interdisciplinárna príručka 2

V čase od 16:30 možnosť navštíviť infostánok Amnesty International Slovensko, ktorý predstaví 57 rokov
činnosti medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie

1

POLLMANN, Arnd – LOHMANN, Georg (eds.) Ľudské práva : Interdisciplinárna príručka Kalligram 2017,
560 s., ISBN 978-80-8101-960-9
2

20:30 – 22:00
II. Oslava: Partneri oceňujú ľudí OĽP/OĽP oceňuje partnerov
III. Vyhlásenie finálovej „12-ky“
13.4.2018 piatok
07:15 – 08:00
08:00 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 14:00
14:30

Raňajky
Súťažná časť 3.: Finále – 12 súťažiacich rieši finálové zadania
Práca finálovej poroty / prestávka s občerstvením
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže
Obed
Záver podujatia, kyvadlová doprava do dopravných uzlov

Kontakt:
PhDr. Dagmar Horná, PhD.
predsedníčka Celoštátnej komisie OĽP
dagmar.horna@gmail.com
+421 915 714 786
www.olp.sk
Barbora Knaperková
tajomníčka Celoštátnej komisie OĽP
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4
barbora.knaperkova@iuventa.sk
+421 905 448 227
www.olympiady.sk

Prejav na otvorení finálového kola Olympiády ľudských práv, 11.apríl 2018
Martin NESIRKY, riaditeľ, Informačná služba OSN (UNIS) Viedeň

Vážené excelencie,
Vážené dámy a páni,
Ctené finalistky a finalisti Olympiády ľudských práv 2018

Najprv by som sa veľmi rád poďakoval za pozvanie a možnosť prihovoriť sa vám na otvorení
finálového kola Olympiády ľudských práv. Tento rok ma to teší obzvlášť, pretože si pripomíname
dvojnásobné výročie – 20. výročie takej úžasnej iniciatívy akou je Olympiáda ľudských práv
a 70.výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv.
V prvom rade by som však najskôr rád poblahoželal všetkým finalistom a finalistkám – všetci môžete
byť hrdí, že ste sa dostali až do celoštátneho kola.
Za 70 rokov od prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv 10.decembra 1948 došlo k významnému
zlepšeniu života miliónov ľudí.
Je veľa dôvodov, prečo by sme si mali uctiť to, čo sa nám týmto prelomovým dokumentom podarilo
dosiahnuť, a vďaka ktorému sú ľudské práva všeobecné a nescudziteľné.
Dnešné turbulentné a ťažké časy sú s tým však často v rozpore a pred nami je stále veľa práce.
V nedávnom prejave pred Radou pre ľudské práva, sa generálny tajomník OSN António Guterres
vyjadril, že slová Všeobecnej deklarácie sa ešte stále nepretavili do praxe. Ľudia na celom svete sa
stále stretávajú s neúplnou aplikáciou či dokonca popieraním ich ľudských práv. Ako povedal
generálny tajomník OSN, dôraz na ľudské práva je jadrom prevencie konfliktu, ktorý sa musí stať
našou najvyššou prioritou. Ľudské práva nie sú luxusom navyše, ale kolektívnou zodpovednosťou
všetkých členských štátov OSN, ktorí ju podpísali.
Mier a bezpečnosť, rozvoj a ľudské práva predstavujú tri hodnotové piliere, na ktorých je Organizácia
Spojených národov postavená. Z hľadiska dosiahnutia udržateľného rozvoja a stability je zásadne
dôležité, aby boli všetky rovnako rešpektované. Všetci sa rodíme slobodní a rovní, a je dôležité, aby
budúce generácie vyrastali s ľudskoprávnym vedomím a šírili ho ďalej. Olympiáda ľudských práv
k tomu významne prispieva.
V Informačnej službe OSN (UNIS) Viedeň sme s hrdosťou prijali ponuku pokračovať v partnerstve
s Olympiádou v sekcii úvah v anglickom jazyku. Tento rok sme si ako tému úvah vybrali „Všeobecná
deklarácia ľudských práv po 70 rokoch – víťazstvá a prehry.“
Spolu s kolegyňami som mal radosť pri čítaní každej jednej z vašich úvah. Spôsob, akým ste tému
analyzovali, štýl, aj jazyk, ktorý ste použili na mňa urobili veľký dojem.
Milé finalistky, milí finalisti,
Postaviť sa za ľudské práva nikdy nie je ľahké, vždy to však zostane dôležité.
Váš zápal a húževnatosť mi ale dávajú dôvod pozerať sa do budúcnosti s veľkou dôverou. Máte
v rukách všetky nástroje, ktoré potrebujete, aby ste mohli vytvoriť lepší zajtrajšok, kde budú mať svoje
miesto mier, spravodlivosť aj stabilita pre všetkých. Všetci by sme sa mali snažiť, aby sme sa stali
skutočnými zástancami ľudských práv.
Vy ste to však už preukázali tým, že ste sa zapojili do Olympiády ľudských práv. A viem, že v tejto
ľudskoprávnej ceste budete pokračovať ešte dlho po ukončení podujatia.
Každý z nás môže prejaviť podporu ľudským právam aj tým, že sa zapojí do kampane „Stand up for
human rights“ a stiahnutím aplikácie Human Rights bude sledovať najnovší vývoj kampane.
A na záver ešte jeden dôležitý bod – rád by som povedal, že si hlboko vážim všetkých učiteľov
a učiteľky a celý organizačný tím Olympiády ľudských práv, všetkých, ktorí venujú svoj čas a energiu,
aby priblížili ľudské práva mladým ľuďom v celej krajine – nielen tento rok, ale už celých dvadsať
rokov. Táto práca je dnes potrebnejšia ako kedykoľvek predtým.
Milé finalistky a finalisti,
Čoskoro sa začne finálové kolo Vašej súťaže. Želám Vám v ňom veľa šťastia.

Ďakujem.

Remarks to Human Rights Olympics, Final Round, 11 April 2018
Martin Nesirky, Director, UNIS Vienna

Excellencies,
Ladies and Gentlemen,
Distinguished finalists of the Human Rights Olympics 2018

Thank you for inviting me once again to address you at the national final of the Human Rights
Olympics. It is a particular pleasure because it is a double celebration - the 20th anniversary of this
th
tremendous initiative and the 70 anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.
First of all: congratulations to all of you, the finalists! You can be really proud of yourselves for
reaching the final of this nationwide competition.
Over the 70 years since the inception of the Universal Declaration of Human Rights on 10 December
1948, the lives of millions of people have been significantly improved.
There are many reasons to honour the achievements of this milestone document, which makes clear
human rights are inalienable and universal.
Yet we live in turbulent and troubling times that suggest otherwise. There is much work to do.
In a recent speech before the Human Rights Council, the Secretary-General of the United Nations,
António Guterres, said the words of the Universal Declaration are not yet matched by facts on the
ground. People all over the world still endure constraints on – or even total denial of – their human
rights.
He said an emphasis on human rights lies at the heart of conflict prevention, which must be our
highest priority. Human rights are not a luxury; they are a collective responsibility all Member States of
the United Nations have signed on to.
Peace and security, development and human rights are the three pillars which the United Nations was
built upon. It is crucial that all three are respected equally to achieve sustainable development and
stability. We are all born free and equal, and it is important for future generations to grow up with this
awareness and spread it. The Human Rights Olympics are an important contribution.
The United Nations Information Service, Vienna, is proud once again to partner with the Human
Rights Olympics on the English essay competition. The theme this year was “Seventy years of the
Universal Declaration of Human Rights – highs and lows”.
My colleagues and I enjoyed reading every one of your essays. I was very impressed with the
analysis, style and language.
Dear finalists,
Standing up for human rights is never an easy endeavour but it will always be important.
Your passion and perseverance give me great confidence in the future. You hold all the tools needed
to shape a better tomorrow of peace, justice and stability for all. We should all strive to be true human
rights champions.
You have demonstrated this by taking part in the Human Rights Olympics. I know you will continue to
do so long after the event.
Every one of us can show support by joining the “Stand up four human rights” campaign and stay
informed by downloading the Human Rights app.
Finally but importantly, let me express my deepest respect for all the teachers and the organizers of
the Human Rights Olympics who have dedicated their time and effort to bring human rights closer to
young people all over the country, this year and for the past 20 years. Now more than ever this work is
vital.
Dear finalists, you will soon start the final round of your competition. I wish you the very best of luck.
Thank you.

INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍČKY A ÚČASTNÍKOV
celoštátneho kola XX. ročníka Olympiády ľudských práv
11. – 13. 4. 2018, Omšenie
Registrácia, prihlasovacie a organizačné pokyny
1.

Prihláste sa na konkrétne celoštátne kolo Olympiády ľudských práv podľa Vášho
účastníckeho statusu a na príslušnom webovom sídle:
Status A:

súťažiaca/súťažiaci, registrujte sa a prihláste na www.olympiady.sk

Status B:

člen/členka poroty, registrujte sa a prihláste na www.olympiady.sk
(pri SŠ učiteľkách a učiteľoch len predsedovia/predsedníčky krajských
komisií OĽP a 4 nominovaní z BA, BB, KE, NR kraja)

Status C:

učiteľ-nečlen/učiteľka-nečlenka poroty t. j. sprievod, prihláste sa na
www.olympiady.sk

Pozvánka, informácie pre účastníkov a účastníčky, zoznam súťažiacich a odkaz na
prihlasovací formulár na celoštátne kolá sú zverejnené na www.olympiady.sk samostatne
pod každou súťažou, príslušným školským rokom, v časti Celoštátne kolo/kolá.
2.

Status A + B + C: Oficiálne súťažiace žiačky/súťažiaci žiaci, členky/členovia poroty a
učiteľ-nečlen/učiteľka-nečlenka poroty t. j. sprievod, sa na celoštátne kolo registrujú
a prihlasujú na www.olympiady.sk. Okrem elektronického prihlásenia sa je potrebné
zaslať v stanovenom termíne na adresu organizátora vytlačenú a podpísanú
prihlášku, ktorá Vám bude doručená na vašu e-mailovú adresu. Zároveň je treba
poslať sken prihlášky na e-mailovú adresu barbora.knaperkova@iuventa.sk.
V prihláške je potrebné vyznačiť požiadavky na ubytovanie a stravovanie.

3.

Na účasť súťažiacich žiačok a žiakov na podujatiach zabezpečovaných organizáciou
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (ďalej „organizácia IUVENTA“) je nevyhnutný
písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu a taktiež súhlas, podpis
riaditeľa/riaditeľky školy, odtlačok pečiatky školy, ktorú navštevujete a tiež podpis
súťažiacej/súťažiaceho, ako súhlas s použitím jej/jeho osobných údajov v rozsahu
potrebnom pre zabezpečenie účasti na celoštátnom kole.

4.

Rodič alebo zákonný zástupca žiačky/žiaka je povinný uviesť v prihláške na
celoštátne kolo informácie o zdravotných špecifikách žiačky/žiaka. V prípade vzniku
zdravotných problémov, ktorým sa dalo predísť informovaním organizátora, preberá
rodič za vzniknutý zdravotný stav plnú zodpovednosť.

5.

Ubytovanie a stravu zabezpečuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

6.

Poistenie súťažiacich na celoštátnom kole platí v čase od registrácie až po jeho záver
podľa pozvánky. Zároveň prosíme súťažiacich, aby si so sebou doniesli kópiu
preukazu poistenca, ktorú odovzdajú službukonajúcemu dozoru pri registrácii.

7.

Za bezpečnosť súťažiacich v čase od registrácie až po záver celoštátneho kola (pozri
pozvánku) zodpovedá oficiálny dozor a) ktorý zabezpečuje IUVENTA a b) učiteľský
sprievod, kedy učiteľ/učiteľka preberá zodpovednosť za svoju žiačku/žiaka; pri

registrácii podpíšu tri strany učiteľka/učiteľ, žiačka/žiak, organizátor v zastúpení
oficiálnym dozorom prevzatie zodpovednosti za žiačku/žiaka.
8.

Prihlásené účastníčky a prihlásení účastníci sa zaväzujú zotrvať na celoštátnom kole
až po jeho záver (podľa pozvánky). V odôvodnených prípadoch môže ich predčasný
odchod z celoštátneho kola povoliť pracovníčka/pracovník IUVENTY na základe
písomnej žiadosti rodiča, ktorú musí súťažiaca/súťažiaci predložiť už pri registrácii.
Organizátori však nebudú zasielať diplomy tým súťažiacim, ktorí si ich neprevzali.

9.

Organizátori nezodpovedajú za prípadnú stratu cenných vecí účastníčok a účastníkov
celoštátneho kola.

10.

Zoznam súťažiacich postupujúcich do celoštátneho kola je zverejnený na
www.olympiady.sk.
Cestovné – preplatenie cestovných nákladov

1.

Status A + B: Cestovné bude oficiálnym súťažiacim žiačkam/žiakom
a členkám/členom porôt celoštátneho kola preplatené na základe predložených
originálov cestovných dokladov z oboch ciest, zaslaných na adresu organizácie
IUVENTA spolu s vyplnenými tlačivami, ktoré nájdete aj s podmienkami preplácania
cestovného na www.olympiady.sk v časti Dokumenty. Žiadame Vás, aby ste
prednostne využívali bezplatnú vlakovú dopravu.
Cestovné bude preplatené len pri plnej účasti na podujatí (okrem odôvodnených
odchodov z vážnych dôvodov). Účastníci a účastníčky cestujú na celoštátne kolo a
z neho individuálne. Organizátori nepreberajú zodpovednosť za ich bezpečnosť počas
cesty na celoštátne kolo a z neho

2.

Status C: Cestovné pre učiteľky/učiteľov bez členstva v porotách/sprievod nebude
preplácané (prosím zabezpečte si ho samostatne; protihodnotou je grátis ubytovanie,
strava a bohatý program).

Cestovné – pokyny a informácie

Registrácia účastníčok a účastníkov sa uskutoční 11. 4. 2018 od 09:00 do 11:00 v Inštitúte
vzdelávania v Omšení, Omšenie č. 825.
Organizátori odporúčajú účastníkom a účastníčkam celoštátneho kola docestovať do
Trenčína na autobusovú/železničnú stanicu (sú vedľa seba) do 9:00 hod a na miesto konania
v Omšení sa dostaviť najneskôr do 11:00 hod.
Dňa 11. 4. 2018 o 8:45, 9:35 a 10:20 bude odtiaľ zabezpečená preprava autobusom
označeným logom OĽP na miesto konania podujatia (typ, prepravnú firmu a miesto
pristavenia pri stanici spresníme).

Ďalšie možnosti pre tých, ktorí docestujú do Trenčína skôr/neskôr, alebo sa nezmestia do
autobusu:
Autobusy SAD Trenčín, smer Omšenie, odchody: 08:02, 9:01, 10:02; cesta trvá asi 30 min,
príchod/výstup na zastávke Omšenie JAS (pri priehrade). Miesto konania celoštátneho kola
je vzdialené 15 minút peši, trasa bude vyznačená. V odôvodnených prípadoch, kontaktujte
tajomníčku CK OĽP, Barboru Knaperkovú.
Dňa 13. 4. 2018 bude zabezpečená preprava dvomi autobusmi od Inštitútu vzdelávania
v Omšení na železničnú/autobusovú stanicu v Trenčíne o 14:40. Odchod je možný aj
autobusmi SAD zo zastávky Omšenie – priehrada.

Mapka prístupu na miesto konania celoštátneho kola OĽP, Omšenie
Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR
Omšenie č. 825
http://www.ja-sr.sk/node/81
GPS súradnice: 48.9022002,18.200822199999947

❶

❷

Vysvetlivky:
1 – Inštitút vzdelávania MS SR – miesto konania celoštátneho kola
2 – Autobusová zastávka Omšenie JAS (pri priehrade)
zdroj: googlemaps
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Súťažný poriadok
celoštátneho kola XX. ročníka OĽP, 11. – 13. apríla 2018
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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, 11.4.2018, 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, 12.4.2018, 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 12.4.2018.
Poradie ostatných súťažiacich, ktoré dosiahli v jednotlivých postupových porotách,
bude zverejnené na výveskách.
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, 13.4.2018, riešia súťažiaci a súťažiace zadania venované
aktuálnym ľudskoprávnym témam.
Súťažiace a súťažiaci si vyžrebujú jednu z 12 obálok so zadaním, prečítajú ho
a bezprostredne zadanie riešia počas cca 10 – 15 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.
Odvolanie alebo sťažnosť možno podať bezprostredne po zverejnení výsledkov
predsedníčke CK OĽP.

CELOŠTÁTNA KOMISIA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

Vademecum 1 súťažiacej a súťažiaceho na XX. ročníku
celoštátneho kola OĽP, 11. – 13. apríla 2018
•

využite všetky svoje znalosti z prípravy na olympiádu, zo školy, zo života;

•

učte sa aj počas tejto súťaže, jej sprievodných vzdelávacích aktivít, z rozhovorov so
všetkými zúčastnenými;

•

k zadaniam a úlohám pristúpte najprv objektívne, analyticky, kriticky, nezaujato
a vecne;

•

identifikujte podstatu konkrétneho ľudskoprávneho problému, prípadu, situácie, témy;

•

uvažujte o podobných, príbuzných, súvisiacich prípadoch, problémoch, o ktorých ste
sa dozvedeli z literatúry alebo z médií, debatovali ste o nich v škole a inde, viete o
nich zo života; porovnajte ich a pokúste sa o zovšeobecnenie;

•

navrhnite spôsob alebo spôsoby riešenia/riešení a podložte ich argumentmi;

•

uveďte, ako (by) ste riešili daný problém, prípad, situáciu, keď (by) sa Vás osobne
týkali; angažovali (by) ste v prípade niekoho iného – ak áno prečo, ak nie, čo Vám
bráni?

•

formulujte Váš osobný názor a postoj a vysvetlite, ako tú - ktorú vec ľudských práv
vnímate, či a aký s ňou máte „problém“, čo Vás ovplyvňuje, alebo, čo Vám chýba;

•

snažte sa, aby bol Váš názor a postoj jasne sformulovaný, neprotirečivý a obhájiteľný,
opretý o istú odbornú a nielen laickú interpretáciu;

•

odvolávajte sa aj na znalosti medzinárodných a vnútroštátnych ľudskoprávnych
dokumentov, inštitúcií alebo na odbornú literatúru;

•

uplatnite kreativitu, príďte s vlastným prístupom; rozhodujúce je, aby viedol k čo
najhodnotnejšiemu a najpresvedčivejšiemu výkonu v zmysle súťaže ale hlavne,
v záujme podstaty ľudských práv.

Palce Vám drží Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv.
1

Vademecum: príručka, sprievodca; z latinského vade mecum – poď so mnou.

CELOŠTÁTNA KOMISIA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

TÉMY
ESEJÍ a ÚVAH OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV
v I. – XX. ročníku
1

Ročník
Školský rok

1

2 regionálne piloty (1996-1997 a 1997-1998) bez esejí
Témy

I.
1998-1999

bez esejí

II.
1999-2000

Čo môžem urobiť, aby sa intolerancia, diskriminácia a rasizmus stali minulosťou ?

III.
2000-2001

Právo byť iný.

IV.
2001-2002

Nechcem s tebou sedieť v jednej lavici, lebo si...

V.
2002-2003

1. Prečo chcem byť európskym občanom.
2. Európske tradície vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.
3. Je interrupcia slobodným rozhodnutím ženy ?
4. Bál som sa ísť do školy...

VI.
2003-2004

1. Byť tolerantný k druhým, a prečo ?
2. Som vozičkár...
3. Ideme a ukážeme tomu farebnému, kam patrí...
4. Dokážeme sa vysporiadať s predsudkami v spoločnej Európe ?

VII.
2004-2005

1. Som alebo nie som rasista ?
2. Mám 54 rokov, stredoškolské vzdelanie a hľadám prácu.
3. Som nepatrný človiečik malého národa vo veľkej Európe.
4. Civilizovaní ľudia by nemali stavať múry...
5. Osvienčim.

VIII.
2005-2006

1. Povinnosť mi prikazuje a svedomie mi bráni.
2. Každému sa raz zíde rovnosť šancí.
3. „Nechcem byť žienka domáca...“
4. Európska charta a euroobčan.

IX.
2006-2007

1. ...a vôbec – dajme iným šancu (Každý iný všetci rovní).
2. Rovnosť príležitostí pre všetkých ?
3. Kým si v škole, si len žiak...
4. Sloboda myslenia a slova v Európskej únii ako prostriedok boja proti netolerancii.

Od XVIII. ročníka OĽP sa písomné práce nazývajú ÚVAHY.
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X.
2007-2008

1. „Zastavme domáce násilie voči ženám“
2. Mám kamaráta Róma aj skína…
3. Prínos Európskeho parlamentu v oblasti ľudských práv.
4. Význam náboženskej slobody a tolerancie pre našu spoločnosť.
5. Potrebuje demokracia obmedzenie slobody prejavu aby sa mohla brániť ?

XI.
2008-2009

1. Pred 20 rokmi ľudia voliť slobodne nemohli, teraz môžu, aj do Európskeho
parlamentu, ale budú ?
2. Chudoba cti netratí ? (ľudová múdrosť v kontexte ľudských práv)
3. Futbal – šport alebo priestor pre manifestáciu nacionalizmu a násilia ?
4. Čo znamená November 1989 pre ľudské práva.

XII.
2009-2010

XIII.
2010-2011

1. JA a TY spolu MY.
2. Narodil som sa bez identity, ako som k nej dospel ? Nadobudol som ju ?
3. V EÚ je 19 miliónov detí ohrozených chudobou v roku boja proti chudobe a sociálnemu
vylúčeniu.
4. Holokaust – pripomínať, či zabudnúť ?
5. Stačí spolucítiť s chudobnými deťmi ? Čo by som urobil ja ?
6. Predstav si, že by si sa narodil chudobný...(chudobná).
1. Obdivujem dobrovoľníctvo ... (Európsky rok dobrovoľníctva podporujúci aktívne
občianstvo).
2. Spoločnosť je tým slobodnejšia, čím vzdelanejší sú jej členovia.
3. Nenávisť na internete – ako jej čeliť ?
4. Európsky parlament a boj proti obchodovaniu s ľuďmi.
5. Mojím najľudskejším právom je ...
6. Gender quotas: Effective tool for empowering women or unfair ? – Rodové kvóty:
efektívny alebo nespravodlivý nástroj posilňovania postavenia žien ?
(eseje písané v anglickom jazyku)

XIV.
2011-2012

1. Škola základ života. A čo spoluzodpovednosť pri vzdelávaní ?
2. Starší ľudia okolo mňa- čo mi dávajú a čo môžem ja dať im ?
3. Nevadia mi menšiny, vadia mi protimenšinové postoje.
4. Sacharovova cena Európskeho parlamentu tentoraz v rukách aktivistov Arabskej jari.
5. "We didn´t get anything for free, why should we care about the poor ?" slovensky
preklad – My sme zadarmo nič nedostali, prečo by sme sa mali starať o chudobných ?
(eseje písané v anglickom jazyku)

XV.
2012-2013

1. Mladý človek a Európa. Možnosti vplyvu na jej ďalšie smerovanie.
2. Sú povolania, ktoré sa pre mňa nehodia?
3. Ženy v politike a politika pre ženy.
4. Nobelova cena za mier pre Európsku úniu – európsky príbeh (od vojenských konfliktov
k mieru a spolupráci).
5. „Gender equality - what's stopping it from becoming a reality?“ –
Rodová rovnosť - čo jej bráni v tom, aby sa stala realitou?
(eseje písané v anglickom jazyku)

XVI.
2013-2014

1. Pred 70 rokmi sme bojovali proti nenávisti, za slobodu a ľudské práva – dnes čelíme
prejavom nenávisti opäť.
2. Voľby do Európskeho parlamentu a ľudské práva. Konaj. Reaguj. Rozhoduj.
3. Strengthening democracy through education: growing up as a global citizen –
Posilňovanie demokracie prostredníctvom vzdelania: výchovou k svetoobčanovi.
(eseje písané v anglickom jazyku)
4. Práva dieťaťa na Slovensku. Ako môže pomôcť detský ombudsman ?
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XVII.
2014-2015

XVIII.
2015-2016

XIX.
2016-2017

1. Slobodné a zodpovedné konanie v živote. Ako využívam vzdelávanie v škole a mimo
nej na získanie tejto kompetencie.
2. „Extrémisti sa kníh boja, sila vzdelania ich desí. Kniha a pero – to sú naše najsilnejšie
zbrane“. – Načrtnite, čím Vás a Vašu generáciu môže inšpirovať príbeh pakistanského
dievčaťa Malály Júsufsajovej, laureátky ceny Andreja Sacharova za slobodu myslenia,
ktorú udeľuje Európsky parlament a nositeľky Nobelovej ceny mieru.
3. Dá sa naučiť tolerancii k menšinám ?
4. Ending poverty with the help of education. (Ukončenie chudoby pomocou vzdelania)
(eseje písané v anglickom jazyku)
1. Vzdelávanie a výchova k ľudským právam a demokratickému občianstvu. (SJ)
2. "Migration is an expression of the human aspiration for dignity, safety and a better
future." (UN Secretary-General Ban Ki-moon) — "Migrácia je vyjadrením ľudskej túžby
po dôstojnosti, bezpečnosti a lepšej budúcnosti." (generálny tajomník OSN Pan Ki-mun)
(AJ)
3. Mala by Európska únia podporovať ochranu ľudských práv vo svete? (SJ)
4. Demokracia, právny štát a ľudské práva : Ako sa domôcť svojich práv
v demokratickom štáte? (SJ)
1. Rešpektovanie rozmanitosti kultúr, tradícií národov a národnej identity v kontexte
slobody myslenia, svedomia a vyznania. (SJ)
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?)
3. Diversity: Europe's strength or weakness? (AJ) – (Diverzita: Silná alebo slabá stránka
Európy?)
4. #internet#slobodaprejavu#zodpovednosť (SJ)
1. 70 years of the Universal Declaration of Human Rights – highs and lows.

XX.
2017-2018

(Všeobecná deklarácia ľudských práv po 70. rokoch – víťazstvá a prehry.)
2. Ktoré ľudské práva sú podľa Vášho názoru najviac ohrozené extrémizmom? –
Poraďte verejnej ochrankyni práv, ako môže prispieť k ich účinnej ochrane.
3. Migrácia – výzva pre Európsku úniu i svet.
4. Sociálne siete – pasca pre slobodu alebo trampolína k väčšej slobode?
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XX. ročník OĽP, 2017 – 2018
DOTAZNÍK – spätná väzba – učitelia a učiteľky
Prosím zakrúžkujte všetko hodiace sa resp. čitateľne doplňte. Ďakujeme Vám!
1. Som

a) učiteľka

b) učiteľ

Rok narodenia:.........................

Učím predmety (plný názov)......................................................................................................
2. O OĽP som sa v tomto ročníku zaujímal/a
a) prvýkrát
b) opakovane, a to:.......................krát
c) opakovane, pretože v OĽP pôsobím dlhodobo, od r...................................
3. Žiak/žiačka, kt. sprevádzam sa do tohto ročníka prihlásil/a
a) na môj podnet, ale pripravoval/a sa samostatne
b) na môj podnet a pripravovali sme sa spolu
c) z vlastnej vôle a pripravoval/a sa samostatne
d) z vlastnej vôle, ale pripravovali sme sa spolu
4. Žiak/žiačka, kt. tu sprevádzam sa v predchádzajúcom ročníku OĽP
a) nezúčastnil/a.
b) súťažil/a v školskom kole, ale nepostúpil/a do krajského kola.
c) súťažil/a v krajskom kole, ale nepostúpil/a do celoštátneho kola .
d) súťažil/a v celoštátnom kole ale nepostúpil/a do jeho finálovej 12-tky .
d) súťažil/a v celoštátnom kole a vo finále obsadil/a.......................miesto.
5. Školské kolo OĽP na našej škole (uveďte jej celý názov) – moje zásadné postrehy
a podnety:

6. Krajské kolo OĽP (uveďte kraj) – moje zásadné postrehy a podnety:

7. Vzdelávacích podujatí (pre multiplikátorov ĽP a demokrat. občianstva) v októbri
2017 som sa
a) zúčastnil/a (uveďte postrehy a podnety):
b) nezúčastnil/nezúčastnila (uveďte dôvod):

8. S publikáciami vydanými pre OĽP: Slovník ĽP (2013); Vybrané texty k ĽP (2013);
Právo na vzdelanie a jeho kľúčové aspekty (2015) som
a) pracoval/pracovala a hodnotím ich:
b) nepracoval/nepracovala
Hodnotenie:
9. Okrem OĽP sa môj žiak/moja žiačka
a) nezúčastnil/a inej príbuznej súťaže;
b) zúčastnil/a inej príbuznej súťaže (uveďte názov, rok, umiestnenie a postrehy):

10. Krajská komisia OĽP v našom .................................................................kraji:
a) pracujem v nej....................rokov
b) mám záujem spolupracovať s ňou a prikladám preto dole údaje o sebe
c) mám záujem pracovať v nej a prikladám preto dole údaje o sebe
d) nemám záujem ani spolupracovať s ňou ani pracovať v nej
e) postrehy a podnety ku krajskej komisii v našom kraji:
11. Moje zásadné postrehy k aktuálnemu celoštátnemu kolu OĽP:
a) organizačná stránka:
b) súťažná časť:
c) nesúťažná časť:
d) celková atmosféra:
e) hodnotenie dizajnu tričiek:
f) iné:

12. Moje zásadné podnety k budúcnosti OĽP :
13. Moje zásadné postrehy a podnety k úrovni podpory a ochrany ľudských práv v SR:

Meno a priezvisko ........................................................................................................................
Škola, adresa:................................................................................................................................
Osobný email:...............................................................................................................................
Osobný mobil:...............................................................................................................................

CELOŠTÁTNA KOMISIA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV
XX. ročník OĽP, 2017 – 2018
DOTAZNÍK – spätná väzba – súťažiace a súťažiaci
Prosím zakrúžkujte všetko hodiace sa resp. čitateľne doplňte
1. Som

a) žiačka

b) žiak

2. Do OĽP som sa prihlásil/a
a) prvýkrát
b) druhýkrát

c) tretíkrát

3. Do OĽP v tomto ročníku som sa prihlásil/a
a) na podnet učiteľa/učiteľky ale pripravoval/a som sa samostatne
b) na podnet učiteľa/učiteľky a pripravovali sme sa spolu
c) z vlastnej vôle a pripravoval/a som sa samostatne
d) z vlastnej vôle ale pripravoval/a som sa spolu s učiteľom/učiteľkou
4. V predchádzajúcom ročníku OĽP
a) som sa súťaže nezúčastnil/a.
b) som súťažil/a v školskom kole, ale nepostúpil/a som do krajského kola.
c) som súťažil/a v krajskom kole, ale nepostúpil/a som do celoštátneho kola .
d) som súťažil/a v celoštátnom kole ale nepostúpil/a som do jeho finálovej 12-tky.
d) som súťažil/a v celoštátnom kole a vo finále som obsadil/a.......................miesto.
5. Školské kolo OĽP na našej škole (uveďte jej názov) – moje zásadné postrehy a podnety:

6. Krajské kolo OĽP (uveďte kraj) – moje zásadné postrehy a podnety:

7. Vzdelávacie podujatia OĽP a partnerov (októbrové) a iné súvisiace projekty:
a) vítam a zúčastnil/a som sa (uveďte presnejšie):
b) nezúčastnil/a som sa (uveďte dôvod):
8. S publikáciami vydanými pre OĽP: Slovník ĽP (2013); Vybrané texty k ĽP (2013);
Právo na vzdelanie a jeho kľúčové aspekty (2015) som
a) pracoval/pracovala a hodnotím ich:
b) nepracoval/nepracovala
c) iné zdroje alebo kľúčové aspekty mojej prípravy:

9. Inej, OĽP príbuznej súťaže som sa
a) nezúčastnil/a;
b) zúčastnil/a (uveďte názov, rok, umiestnenie a postrehy):
10. Prečo som si vybral/a svoju tému úvahy pre celoštátne kolo OĽP:
Téma/názov:
Dôvod:
11. Moje zásadné postrehy k aktuálnemu celoštátnemu kolu OĽP :
a) organizačná stránka:
b) súťažná časť:
c) nesúťažná časť:
d) celková atmosféra:
e) hodnotenie dizajnu tričiek:
f) iné:

12. Moje zásadné podnety k budúcnosti OĽP:

13. Moje zásadné postrehy a podnety k úrovni podpory a ochrany ľudských práv v SR:

14. ALUMNI klub OĽP
a) nemám záujem o účasť a spoluprácu;
b) mám záujem o účasť a spoluprácu, prikladám preto nižšie údaje o sebe;
c) mám k nemu nasledovné podnety:

Meno a priezvisko ........................................................................................................................
Škola, adresa:................................................................................................................................
Môj email:.....................................................................................................................................
Môj mobil:.....................................................................................................................................

Skratky:
CK OĽP – Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv
EPAS – European Parliament Ambassador School (Ambasádorská škola Európskeho
parlamentu)
HVS – Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
IUVENTA : IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
KK OĽP : Krajská komisia/Krajské komisie Olympiády ľudských práv
MPC – Metodicko-pedagogické centrum
MS SR – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MZVaEZ SR – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky
NÚCŽV – Národný ústav celoživotného vzdelávania
OĽP – Olympiáda ľudských práv
OP OĽP – Organizačný poriadok Olympiády ľudských práv
OSN – Organizácia Spojených národov
POP – Pedagogicko-organizačné pokyny
POPS – Predmetové olympiády a postupové súťaže
SR – Slovenská republika
ŠK OĽP – Školská komisia/Školské komisie Olympiády ľudských práv
TEUS, n.o. – Učitelia a učiteľky za Európsku úniu na školách.
UNESCO Chair – UNESCO katedra pre výchovu k ľudským právam na Univerzite
Komenského v Bratislave/UNESCO Chair for Human Rights Education, Comenius
University
UNIS – Informačná služba OSN, Viedeň
VOP – verejná ochrankyňa práv

