
 
 

Medzinárodný seminár o olympijských štúdiách pre študentov postgraduálneho štúdia 

 

podrobnosti o podujatí 

 

 

Organizátor: Medzinárodná olympijská akadémia 

Názov podujatia: 28. medzinárodný seminár o olympijských štúdiách pre študentov 

postgraduálneho štúdia 

Miesto: Olympia, Grécko 

Termín: 22. september – 6. október 2021 

Hlavná téma: Olympijské hry a olympijské hnutie: minulosť, súčasnosť a budúcnosť – 

analýza z historickej, filozofickej a sociálnej perspektívy 

Špecifická téma: Olympijské hnutie a pandémia 

 

Časový harmonogram  

Príchod do Atén: 22. september 2021 

Príchod do Olympie: 23. september 2021 

Seminár o olympijských štúdiách: 24. september - 5. október 2021 

Odchod z Olympie: 5. október 2021 

Odchod z Atén: 6. október 2021 

 

Popis podujatia a aktivít 

 

Ide o tradičné každoročné stretnutie zástupcov národných olympijských akadémií 

určené pre vekovú kategóriu do 45 rokov. Cieľom je dať príležitosť študentom 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 hry a olympijské hnutie: minulosť, súčasnosť a budúcnosť 

– analýza z historickej, filozofickej a sociálnej perspektívy“ s dôrazom na tému „Olympijské 

hnutie a pandémia“. 

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

nich očakáva, že sa aktívne zúčastnia na všetkých častiach seminára. Všetky súvisiace oficiálne 

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

 

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


 
Prihlasovanie 

 

Slovenskí záujemcovia vyplnia online prihlášku na výberové konanie Slovenskej 

olympijskej akadémie a v termíne do 23. júla 2021 zašlú podrobný životopis, odporúčací list 

od svojho študijného garanta na Slovensku, potvrdenie o znalosti angličtiny a motivačný list 

v anglickom 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 slovenskí kandidáti budú pozvaní na osobný pohovor, počas ktorého preukážu 

svoje odborné a jazykové znalosti pred výberovou komisiou SOA. Následne prebehne, na 

základe predloženej dokumentácie, výberové konanie v rámci MOA. Najlepších dvadsať 

kandidátov z celého sveta bude pozvaných na seminár do sídla MOA. 

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

pre rok 2021 maximálny počet študentov na dvadsať. Každý účastník musí pri registrácii na 

podujatie predložiť očkovací certifikát.  

 

Kvalifikačné predpoklady 

 

❖ Študent postgraduálneho štúdia v oblasti olympizmu a športu 

❖ Všeobecný geopolitický prehľad 

❖ Znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2 

❖ Aktívne pôsobenie v oblasti olympizmu a športu  

❖ Vek do 45 rokov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:soa@olympic.sk

