
 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva 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. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Helsinský výbor pre 
ľudské práva na Slovensku. 

 
 

 

 

                                                                                           
KRAJSKÁ KOMISIA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV 

 

OZNAM 
 

Pri príležitosti otvorenia XXII. ročníka Olympiády ľudských práv sa na  

Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch uskutoční dňa 9. októbra 2019 odborné 

školenie pre pozvaných študentov a pedagógov stredných škôl Trnavského kraja 

 
Nosná téma:  

Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia 
 

Prednášky a diskusie:  

Rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru: prevencia radikalizácie mládeže 
  

Témy: 30. výročie Novembra – výzvy pre demokraciu / Dohovor o právach dieťaťa a nové Všeobecne komentáre 

/ Snyderových 20 poučení z 20. storočia 

 

Hosťovské prednášky a diskusie:  

Prečo je vzdelávanie kľúčové pre 21. storočie?  
Doc. Samuel Abrahám, PhD.; BISLA, rektor 

Príbehmi proti predsudkom: využitie autentických výpovedí mladých ľudí vo vzdelávaní  

Dr. Barbara Lášticová, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV 

Modelové prípady ľudských práv  

Odborné pracovníčky Kancelárie verejného ochrancu práv SR 

 

Paralelné bloky pre študentov a pedagógov:  

Tréning modelových prípadov a situácií 

Vek ako podmienka výkonu práv a povinností a postoje mladých ľudí v SR  

 

Lektorský tím Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku: Ing. Viliam Figusch, CSc.;  

PhDr. Peter Guráň, PhD., PhDr. Dagmar Horná, PhD.; PhDr. Kálmán Petőcz, PhD. 

 

Organizátori a garanti olympiády: Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, OĽP, TT SK, Iuventa, MŠVVaŠ 

SR, MS SR, Okresný úrad v Trnave, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku 

 

 

V Piešťanoch, 1.10.2019                                                                                     Doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD. 

                                                                                                                             predseda krajskej komisie OĽP  

 
 

Podujatie sa koná v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠVVaŠ SR na šk. rok 2019/2020 (1.5.4.1. Ľudské práva); 

Smernicou č. 23/2017 o súťažiach (čl. 2 ods. 6); Propozíciami XXII. r. Olympiády ľudských práv. 


