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Test  

Správne odpovede uvádzajte do odpoveďového hárku. 

 
Úloha 1 
Občania v demokratickom štáte môžu robiť: 
1.  všetko, čo im zákon nezakazuje     A N  
2. len čo im dovolí Ústava SR     A  N 
3.  len čo im zákon dovoľuje      A  N 
4. len to, o čom rozhodne parlament a vláda   A N 

      
 
Text k úlohe 2 
Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.  (Ústava SR, Čl. 26) 
 
 V školskom prostredí môže mať sloboda prejavu rôzne formy.  
 
Úloha 2  
Rozhodnite A/N, ktoré z uvedených foriem slobody prejavu môžu byť zakázané: 
1. Vyjadrovanie svojho názoru na preberanú učebnú látku.   A N 
2. Maľovanie sa, farbenie si vlasov bez obmedzenia    A N 
3. Sprejovanie školských priestorov, kreslenie do učebníc.    A N 
4. Nosenie dlhých vlasov a náušníc u chlapcov.     A N 
 
 
Text k úlohe 3 
Každý ma právo ma ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného 
a rodinného života.    (Ústava SR, Čl. 19) 
 
Úloha  3 
Rozhodnite ANO/NIE, či v nasledujúcich situáciách došlo k jeho porušeniu: 
1. Matúš H., fotky z facebooku a jemu určené informácie svojej priateľky preposlal 
svojim kamarátom   .    A N 
2. Novinár bulvárneho časopisu uverejnil fotografie rodinných príslušníkov 
známeho vysokopostaveného politika.    A  N 
3. Na viacerých stredných školách nainštalovali v celej budove monitorovacie 
systémy.        A N 
4. Študent/ka sa zdôveril/a triednej učiteľke o nie dobrej rodinnej situácii. Učiteľka 
to vzápätí šla prediskutovať so psychologičkou    A N 
   
Úloha 4 

Odpovedajte na uvedené otázky ÁNO/NIE, či ide o súlad s ľudskými právami: 

1. Výber voliteľného predmetu podľa vášho záujmu je vašim právom   A  N 
2. Riaditeľstvo školy odmietlo žiadosť rodiča o nahliadnutie do materiálov svojho dieťaťa 

z prijímacích pohovorov           A  N 
3. V školskom poriadku sa v záujme ochrany zdravia študentov presadil zákaz nosenia 

piercingov             A  N 
4. Riaditeľstvo súkromnej školy má právo prikázať nosiť rovnošaty   A  N 
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Text k úlohe 5 
 „Čínsky komunistický režim je v súčasnosti jedným z najväčších porušovateľov 
ľudských práv na svete. Je smutne symbolické, že júnová návšteva čínskeho 
prezidenta a generálneho tajomníka komunistickej strany Číny Chu Ťin-tchaa v 
Bratislave sa stala príležitosťou aj na porušovanie ľudských práv v Slovenskej 
republike.  Odniesli si to ľudia, ktorí chceli protestovať proti porušovaniu ľudských 
práv v Číne násilným vytlačením z priestoru zhromaždenia.“   [Sme 25.09.2009, 
Ľudské práva na Slovensku – verzia Čína light) 
Úloha 5 
Rozhodnite A/N, ktoré  ústavou garantovaných práv boli pri tejto príležitosti 
porušené? 
A. právo pokojne sa zhromažďovať,  A  N 
B. sloboda prejavu,     A N 
C. právo na súdnu ochranu    A N  
D. právo na informácie.    A N 
 

Úloha 6 

 „Ani jednej zo sťažností na minuloročné parlamentné voľby súd nevyhovel. Ako poslednú 
súd odmietol sťažnosť mimoparlamentnej Strany demokratickej ľavice pre zjavnú 
neopodstatnenosť. Ešte stále rieši 125 sťažností na decembrové komunálne voľby.“   

Zdroj: Pravda 21. júna 2007 str.8  
 

Rozhodnite A/N, ktorý zo súdov má v kompetencii riešiť uvedené náležitosti: 
A. Najvyšší súd   A N 
B. Ústavný súd  A N 
C. Špeciálny súd  A  N 
D. Krajský súd  A N  
 
 

Úloha 7 

1. Pozorne si pozrite karikatúry. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Politický režim (metódy vládnutia) akého typu štátu symbolizujú jednotlivé 
karikatúry? 

a) diktátorského   A N 
b) totalitného   A N  
c) demokratického  A  N 
d) policajného   A N 
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Text k úlohe 8 

Politický pluralizmus je jedným zo základných znakov demokratického zriadenia. Každá 
politická strana preferuje určité hodnoty.  
 
Úloha 8: Prečítajte si uvedené znaky a rozhodnite o akú politickú stranu ide:  

o v centre pozornosti je človek ako slobodné indivíduum, ktoré má prirodzené právo 
rozhodovať o svojom osude a svojom šťastí 

o spoločnosť je ponímaná ako prostriedok jednotlivca pre naplnenie cieľov, ktoré sú 
v prvom rade individuálne 

o obhajoba základných ľudských práv, ochrana základných slobôd a záujmov 
indivídua 

o akceptovanie triednych rozdielov - sociálnych a ekonomických nerovností, nesúhlas 
so zvýhodňovaním určitých jednotlivcov alebo skupín 

o presadzovanie zásady rovnosti príležitosti 
o štát je neoddeliteľný od právneho štátu 
o platí zásada, že štát je najlepší, keď ekonomiku iba spravuje a nezasahuje do nej, 

pretože hospodársky život určuje slobodná konkurencia a princíp trhu. 
 

Ktorú z politických strán charakterizujú uvedené hodnoty v ukážke? 
a) sociálnu   A N 
b) konzervatívnu   A N 
c) liberálnu   A  N 
d) národnú    A N      

 
Úloha 9 

Rozhodnite A/N, ktoré z nasledujúcich tvrdení zodpovedá demokratickým princípom 

fungovania spoločnosti? 

1. Všetci pracujúci musia byť  na základe zákona organizovaní v odboroch,  A N 
2. Prezident má právo vrátiť zákon do parlament      A N 
3. Príslušníci jednej z miestnych cirkví zvolali politické fórum. Umožnili naň prístup 

zástupcom len jednej politickej strany.      A N 
4. Učitelia v krajine nie sú spokojní s pracovnými podmienkami a rozhodnú sa 

štrajkovať.         A N 
 
Úloha 10 

Rozdeľte nasledujúce výroky na pravdivé a nepravdivé: 
 
1. Predmetom referenda môžu byť, dane, odvody a štátny rozpočet.  A N 
2. Vláda môže vyhlásiť nové voľby, ak to sama uzná za vhodné.   A N 
3. O chode obcí rozhodujú volení zástupcovia obyvateľov obce.   A N 
4. Vo voľbách nesmie kandidovať človek odsúdený do väzenia.   A N 
 
Text k úlohe 11 
„Petičné právo sa zaručuje. Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo 
veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány  a orgány 
územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.“ (Ústava SR Čl. 27)  
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Úloha 11 
Uveďte, v ktorých z uvedených prípadoch je petícia v rozpore s Ústavou SR? 

1. Politická strana počas predvolebnej kampane iniciovala petíciu za odstránenie zákazu 
trestu smrti.         A N 

2. Občianske združenie  iniciovalo petíciu proti vybudovaniu utečeneckého tábora v 
regióne.         A  N 

3. Študenti podali petíciu na zrušenie zákazu nosiť tričká s  nemravnými nápismi a logami 
vyzývajúcimi k legalizácii marihuany.       A  N  

4. Študenti spísali petíciu proti zákazu školy nosiť do školy náboženské symboly.  A    N 
 

Úloha 12 

Rozhodnite ÁNO/NIE, ktoré z nasledujúcich výrokov sú rasistické, xenofóbne? 
1. Všetci Indiáni  majú inú farbu kože    A N 
2. Všetci Číňania sú priekupníci a špekulanti    A  N 
3. Všetci Taliani sú hluční      A  N 
4. Všetci Rómovia sú neprispôsobiví a nevzdelaní   A  N 
 
Úloha 13 
Renáta je držiteľom občianskeho preukazu a má 15 rokov. Rozhodnite či 
v tomto veku má právo:   
1. Dediť       A N 
2. Vlastniť bankovú kartu     A N 
3. Založiť si účet v banke     A N 
4. Vstúpiť do pracovného pomeru    A N   
 
Úloha 14 

Ktoré z princípov volebného práva vyjadruje obrázok? 

 

A. Všeobecnosť volebného práva A N  
B. Rovnosť volebného práva   A N 
C. Priamosť volebného práva  A  N 
D. Tajnosť hlasovania   A  N 
 

 

 

 
Úloha 15 
Rozdeľte nasledujúce výroky na pravdivé a nepravdivé: 
 
1. Voľby vyjadrujú mienku občanov.      A N 
2. Voľby zaručujú kvalitnejšie personálne obsadenie parlamentu a vlády.  A N 
3. Voľby umožňujú demokratickú výmenu vlády.     A N 
4. Voľby sú zárukou sociálnej spravodlivosti v krajine.    A N 
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Text k úlohe 16 

 Práva v ústave sú vždy spojené s povinnosťami. Možno povedať, že ide o „spojené 
nádoby“  práv a povinností.  
Úloha 16 
 
K  povinnostiam vyberte a priraďte práva zaručené Ústavou SR. 
 
Povinnosť:  
1. Štátu zabezpečiť ochranu domov a obydlia pri živelných pohromách  B 
2. Zapísať dieťa do školy pri dosiahnutí 6 roku veku. Nerušiť spolužiakov na 

vyučovaní.        E 
3. Neotvárať korešpondenciu určenú na meno.   F 
4. Vytvoriť podmienky na vykonávanie náboženských úkonov. A   
Právo: 
A. Právo na vierovyznanie 
B. Právo na ochranu majetku  
C. Právo na súkromie 
E. Právo na  vzdelanie  
F. Právo na listové tajomstvo  
 
Úloha 17 
K dátumom priraďte významné dni, ktoré si z hľadiska ľudských práv pripomíname: 

10. december    správne:  D  
5. máj         A    
17. november      B   
1. jún       C 

A. Deň Európy   
B. Deň študentov   
C. Deň detí     
D. Deň ľudských práv  

 

Úloha 18 

Priraďte organizácie ochraňujúce ľudské práva k dátumom ich vzniku: 

1. 1945     A. Rada Európy    B 
2. 1995   B. Vznik OSN     C 
3. apríl 1949   C. OBSE     D 
4. máj 1949   D. Vznik NATO    A 
 
Úloha 19 

K uvedeným organizáciám priraďte inštitúcie, ku ktorým patria: 

1. NATO                 D 
2. Rada Európy    A 
3. OSN   C 
4. Európska únia  B  
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A. Európsky súd pre ľudské práva    
B. Európsky súdny dvor    
C. Medzinárodný súdny dvor    
D. Severoatlantická rada   

 
Úloha 20 

Ktorá z uvedených organizácií prijala dokument  
Dohovor o ľudských právach?     
A. OSN  
B. NATO  
C. Rada Európy 
D. Európska únia  
 
Text k úlohe 21 
• Informovať širokú verejnosť o Dohovore o právach dieťaťa a sledovať ich 

dodržiavanie. 
• Podporovať výchovu detí k rozvoju osobnosti, k rodičovstvu, k znášanlivosti, k ľudským 

právam a mieru. 
• Presadzovať a podporovať prirodzenú výživu detí (kojencov) minimálne v prvých šesť 

mesiacoch ich života. 
• Bojovať proti komerčnému sexuálnemu zneužívaniu detí, detskej pornografii a detskej 

prostitúcii, proti využívaniu detí ako lacnej pracovnej sily... 
 
Úloha 21 
Uvedené ciele sú len časťou cieľov jednej významnej medzinárodnej organizácie, 
založenej Valným zhromaždení OSN. Napíšte ktorej  ..............UNICEF................... 
 
Úloha 22 
 

Spišský hrad je hradná zrúcanina zaberajúca vrchol travertínovej 
kopy Spišský hradný vrch, tvoriaca dominantu širokého okolia na 
hlavnom cestnom ťahu spájajúcom východoslovenské regióny 
Spiš a Šariš. Je nielen dokladom vývoja architektúry od 12. do 
18. storočia u nás, ale svojou rozlohou prevyšujúcou 4 hektáre 
(presne 41 426 m²) je najväčším hradným komplexom na 
Slovensku a jedným z najväčších v Európe. 
 
 

Táto pamiatka bola zapísaná do zoznamu jedného z orgánov OSN.  
Ktorého? 
1. UNICEF 
2. UNESCO 
3. CULTURE 
4. UNHCR 
 
Úloha 23 

Vyberte z ponúkaných možností tú kombináciu slov, kde sú uvedené práva 
druhej generácie: 
A. právo na odpočinok, slobodnú voľbu povolania, dobré pracovné podmienky 
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B. právo na rodinu, sloboda súkromie, listové tajomstvo, právo na vzdelanie 
C. právo na mier, zdravé životné prostredie,  
D. právo na a právnu ochranu a spravodlivý súdny proces 

 
Úloha 24 

Ak chcete vy a vaši rodičia vedieť, aké sú vaše a ich práva a povinnosti, dozviete sa to 
na začiatku školského roka: 
A. zo školského vzdelávacieho programu 
B. z triednej knihy a klasifikačného záznamu 
C. zo školskej web stránky  
D. z vnútorného poriadku školy 

 
Úloha 25 

Vyberte z ponúkaných možností tú kombináciu slov, ktorá obsahuje všetky názvy 
orgánov, na ktoré sa môže občan Slovenskej republiky obrátiť, ak chce ochrániť 
svoje ľudské práva: 
 
A. súdy, Národná rada Slovenskej republiky, Európska komisia, Európsky súd pre  

ľudské práva, ombudsman (verejný ochranca ľudských práv), 
B. súdy, Ústavný súd Slovenskej republiky, ombudsman (verejný ochranca 

ľudských práv), Európsky súd pre ľudské práva,  
C. Národná rada Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky, Európsky súd 

pre ľudské práva, súdy, ombudsman (verejný ochranca ľudských práv), 
D. vláda Slovenskej republiky, súdy, Ústavný súd  Slovenskej republiky, Európsky 

parlament, ombudsman (verejný ochranca ľudských práv). 
 
Úloha 26 

Možno práva a slobody človeka v demokratickej spoločnosti obmedziť? 
A. Nemožno, lebo Všeobecná deklarácia ľudských práv priznáva každému človeku 

základné práva a slobody. 
B. Možno ich obmedziť len na základe zákona, ak by pri ich uplatňovaní hrozilo, že 

budú obmedzené alebo ovplyvnené práva iných. 
C. Môže ich obmedziť ktorýkoľvek orgán štátnej správy alebo samosprávy aj bez 

zákonného podkladu. 
D. Možno ich obmedzovať na základe rasy, druhu pohlavia, národnosti, výšky majetku, 

spoločenského postavenia. 
 
 

 

Spolu   bodov 83 


