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POZVÁNKA 

 
 
Vážená porota, milí súťažiaci z I. a II. miesta v prihláške, pedagogický  dozor. 
 
 
Pozývame Vás na Krajské kolo Olympiády ľudských práv v Banskobystrickom kraji – podľa záväzne doručenej prihlášky.  
 
Skúška programu ku KK OĽP sa uskutoční dňa 7. februára 2022 v čase od 9.00 do 9.15 hod.  
(porotcom aj žiakom bude zaslaný link na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v prihláške). 
 
KK OĽP sa uskutoční dňa 10. februára 2022. 
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 výsledku 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. 
 
 
Druhá časť krajského kola - tézy sa uskutoční tiež dňa 10. februára 2022 v čase od 10 hod – 15 hod. (link bude zaslaný porotcom 
a 15. žiakom). V online priestore bude vysvetlený podrobnejší postup k druhej časti krajského kola.) 
 
 
Organizáciu súťaže zabezpečujú:  
Celoštátna komisia OĽP; OLYMP; Krajská komisia OĽP Banskobystrického kraja, CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica. 
Technické zabezpečenie KK OĽP za Banskobystrický kraj má v kompetencii Mgr. Stanislav Slačka –– CVTI – ŠVS BB. 
Podrobnejšie informácie už zasielala prostredníctvom mailu aj predsedníčka KK OĽP za Banskobystrický kraj – PhDr. Karin 
Straková tel. číslo: 0904 847 999. 
 
S pozdravom 
 
                                                                                                            
 
                                Mgr. Jarmila Lipková, v.r.                                                     
                                riaditeľka CVČ - JUNIOR                                                          
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