
 
 

Medzinárodné zasadnutie pre mladých účastníkov 

podrobnosti o podujatí 

 

Organizátor: Medzinárodná olympijská akadémia 

Názov podujatia: 61. medzinárodné zasadnutie pre mladých účastníkov 

Miesto: Olympia, Grécko 

Termín: 11. - 21. september 2021 

Hlavná téma: Olympijské hnutie a pandémia 

Špecifická téma: Olympijské hry a pandémia: príležitosti, výzvy a zmeny 

 

Časový harmonogram  

Príchod do Atén: 11. september 2021 

Otvárací ceremoniál v Aténach: 12. september 2021 

Odchod do Olympie: 13. september 2021 

Zasadnutie pre mladých účastníkov: 14. – 20. september 2021 

Odchod z Olympie: 20. september 2021 

Odchod z Atén: 21. september 2021 

 

Popis podujatia a aktivít 

Medzinárodné zasadnutie pre mladých účastníkov MOA je tradičné každoročné 

stretnutie zástupcov národných olympijských akadémií určené pre vekovú kategóriu 20 – 35 

rokov. Cieľom je dať príležitosť mladým ľuďom z celého sveta, aby sa zúčastnili na 

špecifickom vzdelávaní v oblasti olympizmu, ktoré sa koná v multikultúrnom prostredí v 

priestoroch Medzinárodnej olympijskej akadémie. Hlavnou témou pre rok 2021 je „Olympijské 

hnutie a pandémia“ s dôrazom na tému „Olympijské hry a pandémia: príležitosti, výzvy a 

zmeny“.  

Účastníci musia mať vynikajúce znalosti angličtiny alebo francúzštiny, pretože sa od 

nich očakáva, že sa aktívne zúčastnia diskusných skupín, ktoré nasledujú po prednáškach 

vedených odbornými lektormi a pozvanými významnými hosťami. V ďalších neformálnych 

diskusiách sa účastníci spoločne podieľajú na príprave výstupov za jednotlivé sekcie, ktoré sú 

v závere stretnutia prezentované širokej odbornej verejnosti. Všetky oficiálne vzdelávacie 

aktivity sú uverejnené online a archivované na www.ioa-sessions.org.  

 

http://www.ioa-sessions.org/


 
Program zasadnutia dopĺňajú športové i umelecké aktivity s dôrazom na budovanie 

priateľskej atmosféry medzi zástupcami národov z celého sveta. 

 

Prihlasovanie 

Slovenskí záujemcovia vyplnia online prihlášku na výberové konanie Slovenskej 

olympijskej akadémie a v termíne do 21. júla 2021 zašlú motivačný list v anglickom alebo 

francúzskom jazyku na emailovú adresu soa@olympic.sk.  

V prípade záujmu pôsobiť v budúcnosti v rámci aktivít SOA, označia kandidáti vybrané 

možnosti v prihláške na výberové konanie Slovenskej olympijskej akadémie, pričom môžu 

vybrať aj viac možností. 

Vybraní kandidáti budú pozvaní na osobný pohovor, počas ktorého preukážu svoje 

odborné a jazykové znalosti pred výberovou komisiou. Úspešný kandidát sa zúčastní podujatia 

v gréckej Olympii ako oficiálny zástupca Slovenskej republiky.  

Z dôvodu pandemických opatrení súvisiacich s ochorením Covid-19, stanovila 

Medzinárodná olympijská akadémia pre rok 2021 maximálny počet delegátov na osemdesiat. 

Každý účastník musí pri registrácii na podujatie predložiť očkovací certifikát.  

 

Kvalifikačné predpoklady 

❖ Vedomosti v oblasti olympizmu a športu 

❖ Všeobecný geopolitický prehľad 

❖ Znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka minimálne na úrovni B2 

❖ Aktívne pôsobenie v oblasti olympizmu a športu  

 

Príspevky úspešných športovcov 

V prípade, že SOA vyberie za slovenského delegáta úspešného športovca/športovkyňu, 

ktorý/ktorá sa zúčastnili na olympijských hrách, MOA považuje za žiadúce, aby počas 

zasadnutia absolvoval  prezentáciu na tému, ktorá súvisí s jeho/jej olympijskými skúsenosťami.  

Elektronická verzia príspevku sa musí vopred zaslať organizátorovi v jednom z troch 

úradných jazykov MOA – v angličtine, francúzštine alebo gréčtine. Príspevok nesmie 

presiahnuť dve strany a musí byť zaslaný v termíne do 10. augusta 2021. 

Časový rozsah pre prezentáciu na podujatí predstavuje maximálne 8 minút. 

Upozorňujeme, že prezentácie sa vysielajú naživo prostredníctvom online streamu, čo ponúka 

tisíckam ľudí na celom svete možnosť ich sledovať a aktívne sa na nich zúčastniť 

prezentovaním svojich otázok.  

  

mailto:soa@olympic.sk

