CELOŠTÁTNA KOMISIA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV
Bratislava, 25. február 2019
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
Olympiáda ľudských práv (OĽP) vstúpila do svojho tretieho desaťročia. Do celoštátneho kola
XXI. ročníka postupuje aj žiak alebo žiačka z vašej školy. Blahoželáme Vám a ceníme si, že
aj prostredníctvom OĽP venujete vo výchovno-vzdelávacom procese pozornosť kultivácii
demokracie, posilňovaniu ľudskoprávneho a občianskeho povedomia mladých ľudí.
Celoštátne kolo XXI. ročníka OĽP sa bude konať 10. – 12. apríla 2019 v Omšení, tradične
ako 3-dňové súťažno-vzdelávacie podujatie za účasti významných osobností zo štátnej
správy, akademickej sféry, mimovládnych organizácií ako aj hostí z prestížnych
medzinárodných inštitúcií.
Na celoštátne kolo pozývame aj učiteľky a učiteľov, pretože nejde len o žiacku súťaž ale aj
o unikátne spoločenské a vzdelávacie podujatie, výmenu skúseností a odborné diskusie počas
sprievodného programu. Tento aspekt, ako aj renomé OĽP nám pomáha zabezpečiť potrebné
prostriedky na krytie učiteľskej účasti (stravy a ubytovania).
Záštitu nad celoštátnym kolom OĽP prevzali: minister spravodlivosti Slovenskej republiky
a predseda Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Gábor
Gál, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR, Martina Lubyová a verejná
ochrankyňa práv Mária Patakyová. Podporu celoštátnemu kolu deklarovala aj Kancelária
prezidenta SR. MS SR poskytuje podujatiu opakovane významnú pomoc prostredníctvom
poskytnutia svojich zariadení v Omšení.
Dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby ste umožnili učiteľke alebo učiteľovi, ktorí
pripravovali žiačku alebo žiaka na súťaž, zúčastniť sa celoštátneho kola OĽP. Prispejete
tak k úspechu podujatia aj k zviditeľneniu vašej školy.
Prosíme Vás, aby ste na podujatie vyslali učiteľku alebo učiteľa so skutočným záujmom
o podujatie a aktívnu účasť na celom programe. Prosím nevysielajte niekoho len ako náhradu.
Dozor pre žiačky a žiakov bez učiteľského sprievodu bude na podujatí zabezpečený.
Skoré prihlásenie sa p. učiteľky alebo p. učiteľa na podujatie je veľmi dôležité, a to na:
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP/21-rocnik-olp-20182019/celostatne-kolo.alej
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