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INŠTRUKCIE  

ku krajským kolám 24. ročníka Olympiády ľudských práv, 10.2.2022 

 

1. Vítame školy, súťažiace a súťažiacich v krajskom kole. Ďakujeme, že máte pochopenie 

pre opakovaný prechod našej olympiády do online priestoru. So skúsenosťami z predošlého 

23. ročníka a špecifikami OĽP ideme cestou možného. Budeme monitorovať, analyzovať 

a vyhodnocovať  celý priebeh  krajských kôl dňa 10. februára 2022 (štvrtok), pričom vítame 

aj spätnú väzbu v súlade s Propozíciami 24. r. OĽP. 

2. Ak ste tak ešte neurobili, oboznámte sa  

a) s Propozíciami 24. ročníka OĽP; 

b) s webovými sídlami  www.olp.sk a https://www.iuventa.sk/olympiady/; pravidelne sledujte 

informácie; 

c) s tézami, ktoré sme v mesačnom predstihu, 10. januára 2022  vystavili na weboch, aby sa  

súťažiace a súťažiaci mohli pripraviť na druhú časť krajského kola; 

d) s týmito inštrukciami (vystavíme ich na weboch cca 2 týždne pred krajskými kolami); 

e) s témami úvah, ktoré vystavíme na weboch k 10. februáru 2022 a z ktorých si súťažiace 

a súťažiaci vyberú, ak postúpia z krajského kola do celoštátneho. 

3. Krajské kolo sa uskutoční v dvoch častiach v jeden deň, 10. februára 2022 (štvrtok). 

a) Prvej časti krajského kola, testu, sa môžu zúčastniť súťažiaci a súťažiace z 1. aj 2. miesta 

prihlášky. O postupe do druhej časti krajského kola, k tézam, rozhodnú výsledky testu. 

b) Súťažiace/súťažiaci súťažia výlučne zo školy, dištančne.  

c) Ak súťažiaca/súťažiaci musí byť z dôvodu platných protipandemických opatrení (Školský 

semafor) k dňu konania krajského kola v domácej karanténe/dištančnej výučbe, vedenie školy 

môže rozhodnúť nasledovne: ak ide o žiačku/žiaka s očkovaním proti covid-19 alebo po  

prekonaní (režim OT), umožní jej/jemu súťaž z priestoru školy; ak ide o neočkovanú 

žiačku/žiaka, bez prekonania covid-19, nemôže sa súťaže zúčastniť ani z domu ani zo školy. 

 

4. Škola zabezpečí v predstihu  

 

a) pre súťažiaceho/súťažiacu elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet, 

funkčné slúchadlá resp. reproduktory a funkčnú kameru s mikrofónom, prípadne písacie 

potreby za účelom poznámok;   

 

b) k súťažiacej/súťažiacemu dozorujúcu osobu (optimálne je to iná učiteľka, iný učiteľ, ako 

tá/ten, ktorí pripravovali súťažiacu/súťažiaceho), ktorá bude prítomná pri 

súťažiacej/súťažiacom počas celého dňa súťaže a garantuje samostatný výkon 

súťažiacej/súťažiaceho bez akýchkoľvek pomôcok a podpory, len vlastným riešením 
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súťažných podkladov.  

 

5. Prvá časť krajského kola – test. 

 

a) Súťažiaca/súťažiaci pristúpi na www.olp.sk. Test zabezpečuje CK OĽP/OLYMP centrálne. 

 

b) Súťažiaca/súťažiaci sa povinne registruje v čase: 8:00 hod. – 8:30 hod. Súčasťou registrácie 

je vyplnenie hlavičky testu a deklarovanie samostatného výkonu. Súťažiaca/súťažiaci vyplní 

celú hlavičku testu. V hlavičke uvedie svoju platnú emailovú adresu a telef. číslo/mobil. Na 

svoj email dostane prístupové údaje k druhej časti krajského kola (od vedenia krajskej 

komisie/poroty). 

 

c) Súťažiaca/súťažiaci pristúpi k riešeniu testu v čase: 8:30 – 9:15 hod. (45 minút) na 

uvedenom webovom sídle www.olp.sk. 

 

d) Súťažiaca/súťažiaci sleduje oznámenie o výsledkoch testu na weboch www.olp.sk a 

https://www.iuventa.sk/olympiady/ a rámcovom harmonograme druhej časti krajského kola. 

Z každého kraja postúpi 15 súťažiacich do druhej časti krajského kola (v prípade bodovej 

rovnosti na 15. mieste postúpi aj viac). 

 

6. Druhá časť krajského kola – téza. 

 

a) Súťažiaca/súťažiaci sa prihlási prostredníctvom súťažnej aplikácie, ktorú v predstihu určila 

a najneskôr po vyhlásení výsledkov testu súťažiacim sprostredkovala príslušná Krajská 

komisia/porota OĽP. Súťažiaca/súťažiaci postupuje podľa pokynov krajskej komisie/poroty 

a je plne aj s dozorujúcou osobou k dispozícii v čase cca 10:30 – 15:00 hod. (porota môže čas 

v odôvodnených prípadoch upraviť). 

 

b) Úvod (privítanie, pokyny, informácie) a záver (informácie o priebehu a výsledkoch 

krajského kola, cenách a diplomoch, usmernenia pre krajskú 8-ku súťažiacich, postupujúcu do 

celoštátneho kola) budú plenárne, zúčastnia sa ho povinne všetci súťažiaci/všetky súťažiace.  

 

c) Každá súťažiaca/každý súťažiaci bude mať cca 15 minút na prípravu (od oznámenia čísla 

vyžrebovanej tézy) a cca 15 minút na riešenie tézy pred krajskou porotou a prípadné 

zodpovedanie jej otázok. Počas riešenia tézy pred krajskou porotou bude s ňou v spojení 

výlučne jeden súťažiaci/jedna súťažiaca. Ďalšia súťažiaca/ďalší súťažiaci sa bude priebežne 

po oznámení čísla vyžrebovanej tézy pripravovať na jej riešenie. 

Odporúčame, aby si každá súťažiaca/každý súťažiaci tézy v predstihu (v záujme prevzatia 

presného zadania tézy a šetrenia času) vytlačili a mali ich počas druhej časti krajských kôl pri 

sebe.  

Krajská komisia/porota zabezpečí regulérnosť žrebovania téz. 

 

d) Po vyhlásení výsledkov krajského kola si postupujúce a postupujúci do celoštátneho kola  

obratom zvolia tému úvahy (záväzné pokyny k napísaniu a zaslaniu úvahy pozri v časti 2.4 
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a 2.5 propozícií 24. r. OĽP a na weboch). Ak nastane v čase tesne po  10.2.2022 

u postupujúcej/postupujúceho do celoštátneho kola odôvodnená prekážka pre napísanie 

úvahy, obratom kontaktuje predsedu/predsedníčku Krajskej komisie OĽP. Otvorí sa tým 

šanca pre postup/napísanie úvahy ďalšej súťažiacej/ďalšieho súťažiaceho v stanovenom 

termíne do 18.2.2022. 

 

e) Prípadné námietky na priebeh a výsledky krajského kola možno adresovať 

predsedovi/predsedníčke Krajskej komisie OĽP priebežne alebo do 30 minút po oznámení 

výsledkov krajského kola (komisia/porota poskytne počas plenárneho úvodu príslušné 

usmernenie). 

 

f) Celková výsledková listina za 8 krajov bude vystavená na webových sídlach 

https://www.iuventa.sk/olympiady/ a http://www.olp.sk/. Sledujete weby, zatiaľ v zmysle 

propozícií platí termín celoštátneho kola 6. – 8. apríl 2022 (streda – piatok). 

 

 

Všetko najlepšie a veľa úspechov praje CK OĽP a OLYMP! 


