
 

 
CIVI EUROPAEO PRAEMIUM 2020 

   

24. ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE STREDOŠKOLSKEJ MLÁDEŽE 

 

POZVÁNKA 

 

NA DIŠTANČNÉ KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV  

Košického kraja, 10. februára 2022 

 

Záštity 

Prezidentka SR pani Zuzana Čaputová 

Verejná ochrankyňa práv pani Mária Patakyová 

 

Milá škola, pedagogický zbor, milá súťažiaca, milý súťažiaci!  

 

S ohľadom na komplikácie spôsobené pandémiou koronavírusu opakovane organizujeme 

dištančné krajské kolo OĽP. Tešíme sa, že ste s nami! My sme s Vami! 

 

Dištančné krajské kolo OĽP pripravujeme v zmysle Propozícií 24. r. OĽP a priložených 

Inštrukcií. Aktuálne (od 10.1.2022) platí manuál Školský semafor 

(https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/), ktorý má byť aktualizovaný podľa COVID 

automatu. V súlade so Školským semaforom sme prijali rozhodnutie o krajských kolách. 

V nevyhnutnom prípade budeme na ďalšie vládne opatrenia reagovať. Sledujte www.olp.sk a 

https://www.iuventa.sk/olympiady/ k všetkým informáciám a prípadným zmenám.  

 

Základné informácie na webových sídlach vystavíme nasledovne: 

10.1.2022 Tézy k druhej časti krajských kôl, s mesačným predstihom, pre prípravu. 

10.2.2022 Konajú sa krajské kolá v 8 krajoch SR. Vystavíme témy úvah pre postupujúce 

krajské 8-čky do celoštátneho kola. Vystavíme výsledky krajských kôl. 

 

Súťažiť budú súťažiace a súťažiaci z 1. aj 2. miesta prihlášky (platí pre prvú časť 

krajského kola/test, následne rozhodnú výsledky testu).  
Súťažiť sa bude výlučne zo školy. Prvá časť krajského kola/test sa uskutoční na 

http://www.olp.sk/, druhá časť krajského kola/riešenie tézy sa uskutoční v réžii krajských 

komisií/porôt OĽP. 

 

Harmonogram krajského kola 

 

8:00 – 8:30 prihlasovanie na test na http://www.olp.sk/  

8:30 – 9:15 absolvovanie testu 

9:15 – 10:30 prestávka: Oznámenie výsledkov z testu resp. vystavenie výsledkov na 

webových sídlach, zaslanie e-mailov s prihlasovacím linkom na MS Teams a to 

15.-tim súťažiacim, ktorí získali najviac bodov v teste 

10:30 – 15:00 žrebovanie téz, príprava a riešenie téz online cez MS Teams pred komisiou KK 

OĽP 

http://www.olp.sk/
http://www.olp.sk/
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Súťažiace a súťažiaci, venujte pozornosť svojej príprave v línii 15 vystavených téz. Tézy 

si vytlačte, aby ste ich mali pripravené k riešeniu, ak postúpite do 2. časti krajského kola. 

Pripravte sa na test. Využite celú škálu študijných zdrojov z výučby, kroník a publikácií OĽP 

(pozri https://www.olp.sk/vzdelavacie-zdroje/), vlastnej prípravy, diania doma i vo svete, 

z rôznych projektov ale aj vlastného pozorovania, skúseností a premýšľania.  

 

Súhrnná informácia ku krajským kolám je v priložených Inštrukciách. 

 

Organizáciu súťaže zabezpečujú:  
Celoštátna komisia OĽP; OLYMP; Krajská komisia OĽP Košického kraja, CVČ Strojárenská 

3, Košice 

 

Vybavuje:  
PhDr. Viktória Andrášiková, predsedníčka KK OĽP, viktoria.andrasikova@gmail.com, 0910 

202 295 

Ing. Ľubica Guothová, koordinátorka KK OĽP, lubica.guothova@rcm.sk , 0903 807 329 

 

V Košiciach 24.1.2022      

 

Príloha: Inštrukcie ku krajským kolám 

 Tézy                                        
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