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„Aká je hodnota slobody slova, ak nemôžete čítať?“

Jan Eliasson predseda VZ OSN 2006

I. ÚVOD

S obºubou nosím triãko s logom Olympiády ºudsk˘ch práv, no v záplave podobn˘ch s najrôznej‰ími
nápismi obyãajne nevzbudzuje, aspoÀ sa mi tak vidí, asi Ïiadnu pozornosÈ. Ale nakoniec predsa...
Pani predavaãku v pekárni, kde pravidelne chodím premohla prirodzená ºudská zvedavosÈ a op˘tala
sa akú to organizáciu zastupujem. Odpovedám protiotázkou - viete ão je matematická, ãi fyzikálna
olympiáda? Väã‰ine beÏn˘ch obãanov to nerobí problém, ani jej nie. Od základnej ‰koly sa 
s t˘m v‰etci stretávajú. A tak vysvetºujem v rámci ãasov˘ch moÏností a odchádzam s vedomím, 
Ïe som pre propagáciu ão - to urobil. Na prv˘ pohºad by sa mohlo zdaÈ, Ïe ºudské práva sú „moder-
n˘m v˘myslom novoveku“. Domnievam sa, Ïe sprevádzajú celé dejiny ºudstva, aj keì v podobe ich
neznalosti, ãi poru‰ovania, ktoré bolo úplnou samozrejmosÈou. Mohli by sme ÏiviÈ v sebe nádej, 
Ïe smerujeme koneãne k opaãnej polohe?
„Osvietené“ 18. storoãie prinieslo ako v˘sledok, ãi dôsledok viacer˘ch tragick˘ch udalostí zásadn˘
prelom v podobe Ústavy Spojen˘ch ‰tátov americk˘ch a Deklarácii práv ãloveka a obãana. Bol to
nevídan˘ pohºad na túto problematiku a prv˘ krok novoveku.
19. storoãie, známe predov‰etk˘m ako storoãie európskeho nacionalizmu ºudsk˘m právam neprialo,
zaoberalo sa in˘mi problémami ktoré z neho vypl˘vali.
A ão 20. storoãie? Îiaº, ºudstvo muselo preÏiÈ dve svetové vojny s katastrofálnymi následkami, niãe-
ním materiálnych hodnôt, ale predov‰etk˘m nevyãísliteºn˘ch ºudsk˘ch obetí, aby si uvedomili para-
doxne hodnotu ºudského Ïivota. Tieto udalosti boli sprevádzané neblah˘mi skúsenosÈami s totalit-
n˘mi reÏimami, hospodárskymi ãi sociálnymi problémami.
Na pozadí tohto v‰etkého nesmelo vstupoval do dejín a postupne do ºudského vedomia pojem ºud-
sk˘ch práv.
Rozdelen˘ svet odli‰ne vnímal a interpretoval tento fakt. V na‰ich podmienkach sa ºudské práva
povaÏovali za v˘plod burÏoáznej propagandy. Tento pojem dne‰nej mladej generácii na‰Èastie 
(ãi nane‰Èastie) uÏ temer niã nehovorí. ·tyridsaÈ rokov v˘chovy v atmosfére uvedomelosti urobilo
svoje, mechanizmy myslenia a konania sa usadili hlboko vo vedomí niekoºk˘ch generácií, viac, 
ãi menej úspe‰ne fungujú a príkladom, v˘chovou ãi dokonca vzdelávaním sa prená‰ajú na ìal‰ie
generácie. Pred t˘mito faktami nemôÏeme zatváraÈ oãi, tváriÈ sa Ïe neexistujú - práve naopak. 
Je na‰ou úlohou aj aktivitou, ktorá je prezentovaná ako Olympiáda ºudsk˘ch práv stredo‰kolskej
mládeÏe, prispieÈ k tvorbe ºudskoprávneho vedomia. 
Tretie tisícroãie nás k tomu priamo vyz˘va.

PhDr.Viliam Dolník
predseda celo‰tátnej komisie OªP
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a Ïe táto záväzná akceptácia zaloÏila medzinárodnú ochranu ºudsk˘ch práv, ktorú musel zaruãovaÈ
kaÏd˘ ãlensk˘ ‰tát pre v‰etk˘ch. Najúãinnej‰ím prostriedkom ochrany ºudsk˘ch práv sa stal kon-
troln˘ systém Európskeho dohovoru s právom na individuálnu sÈaÏnosÈ Európskemu súdu. 
Na Európsky dohovor dnes nadväzuje uÏ 36 ‰pecifick˘ch európskych ºudskoprávnych noriem,
medzi ktor˘mi zvlá‰È dôleÏité miesto zaujíma Európska sociálna charta (1961), vymedzujúca sociálne,
ekonomické a kultúrne práva európskych obãanov, ako aj dve základné európske normy, vyme-
dzujúce men‰inové práva (Európska charta regionálnych alebo men‰inov˘ch jazykov (1992) 
a Rámcov˘ dohovor o ochrane národnostn˘ch men‰ín (1995).

ªudskoprávne základy Európskej únie od zaãiatku spoãívajú na celom tomto súbore ‰pe-
cifick˘ch európskych noriem, pochádzajúcich z dielne Rady Európy.  ZároveÀ v‰ak EÚ postúpila
o podstatn˘ krok ìalej, keì zaloÏila in‰titút európskeho obãana ako reálneho subjektu v‰etk˘ch
práv Európskeho dohovoru a nadväzného súboru európskych ºudskoprávnych noriem. Jej druh˘m
podstatn˘m krokom bolo posilnenie európskeho verejného poriadku ºudsk˘ch práv judikatúrou
Európskeho súdneho dvora v Luxemburgu (doplÀujúceho judikatúru ‰trasburského súdu, pôsobi-
aceho v rámci RE) a napokon aj prijatie Charty základn˘ch práv EÚ v Nice roku 2000.

„Charta základn˘ch práv EÚ, ktorá zoskupuje, systematizuje a „zviditeºÀuje“ pre obãanov
Únie základné práva uÏ garantované Spoloãenstvami a zároveÀ formuje a rozvíja nové práva, zavr-
‰uje dlhodob˘ proces kodifikovania základn˘ch práv v rámci komunitárneho práva.“ (Andrea
Buta‰ová a Daniel ·váby, Ochrana ºudsk˘ch práv a základn˘ch slobôd v európskom priestore, in:
Juraj âorba, ed., Európske právo na Slovensku, Kalligram, Bratislava 2003, s. 207).

V doteraj‰om priebehu procesu európskej integrácie zohralo mimoriadne dôleÏitú úlohu
vyhodnocovanie osobitn˘ch európskych skúseností z budovania a expanzie národn˘ch ‰tátov zoãi
voãi ich prirodzenému multikulturalizmu a z neho vypl˘vajúceho problému postavenia národ-
nostn˘ch men‰ín v nich, z druhej svetovej vojny a holocaustu, z deformujúceho vplyvu totalitár-
nych reÏimov 20. storoãia na európsku politickú scénu, na európsku kultúru a na európskeho ãlo-
veka vôbec. Toto vyhodnocovanie sa odráÏa aj na formovaní obsahu a hodnotovej ‰kály európ-
skych ºudskoprávnych noriem.

Zaujímav˘ pohºad na túto problematiku zvonku poskytuje rusk˘ politológ Lev Gudkov,
profesor z Vysokej ‰koly európskych kultúr v Moskve: „V tomto zmysle predchádzajúce proti-
klady ako „teritoriálna celistvosÈ“, „odmietanie prehodnotenia hraníc“, „úplnosÈ ‰tátnej suverenity“,
„základ povojnového sveta“ slabnú a ustupujú miesto inej forme tejto hodnotovej kolízie: „ práva
národov na sebaurãenie“ - „ºudské práva“... Logika (pod vplyvom celej historickej skúsenosti
Európy) vnútornej filozoficko-právnej racionalizácie tejto dilemy môÏe byÈ kvalifikovaná ako
pohyb smerom k väã‰iemu univerzalizmu a väã‰ej dôleÏitosti princípu ºudsk˘ch práv, t.j. silnejúca
priorita hodnôt indivídua, práv ãloveka nad právami ak˘chkoºvek korporatívnych subjektov a for-
mácií. Tu je najsilnej‰í faktor (historickej pamäti a jej uvedomenia) - skúsenosÈ z holocaustu a tota-
litárnych reÏimov (in: Ruské eseje, Kalligram Bratislava 2006, s. 212). „Preto reálna politika
Západu (nevyhnutnosÈ v˘beru) sa ãoraz väã‰mi buduje na tomto princípe ako právnom základe
(minimálnom pre reguláciu medzinacionálnych vzÈahov), postupne mu podriaìuje princíp národnej
suverenity.“ (tamÏe, s. 215)

BraÈ do úvahy tieto a ìal‰ie kontexty v‰etk˘ch katalógov a listín ºudsk˘ch práv znamená
zásadné prehlbovanie na‰ich vedomostí o celom komplexe ºudskoprávnej problematiky. Ambíciou
Olympiády ºudsk˘ch práv je postúpiÈ v kaÏdom jej ìal‰om roãníku o kus ìalej v na‰ich vedomos-
tiach o ºudsk˘ch právach. Hoci uÏ vstupujeme do deviateho roãníka OªP, máme e‰te stále 
pred sebou nové, zatiaº „neprebádané“ roviny kontextov, v rámci ktor˘ch sa nám treba ºudsk˘mi
právami zaoberaÈ.

Miroslav Kus˘
15.8.2006
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II. Európska integrácia a ľudské práva

Olympiáda ºudsk˘ch práv je vedomostná súÈaÏ zameraná na ºudskoprávnu oblasÈ. 
Do tejto oblasti patria predov‰etk˘m katalógy jednotliv˘ch ºudsk˘ch práv (ako je právo na Ïivot,
sloboda svedomia, ãi právo na sebaurãenie) a ich systémové kategórie (obãianske práva, sociálne
práva, men‰inové práva). V dejinnom slede boli sformulované a prichádzali na svet v podobe jed-
notliv˘ch ºudskoprávnych listín (deklarácií, dohovorov, chárt), ktoré boli obvykle zoskupením
nejakého súboru práv rôznych kategórií, spôsobov ich presadzovania a in‰titucionálneho zabez-
peãenia. 

Je dôleÏité poznaÈ nielen obsah t˘chto listín (napríklad Charty základn˘ch práv EÚ), ale aj
dôvody, pre ktoré tieto listiny práve v danej podobe vznikli, k ãomu smerovali, ak˘ bol ich 
celkov˘ zmysel. To nám veºa napovie  aj o povahe konkrétneho obsahu a ‰truktúry tej - ktorej
listiny. Pozrime sa  z tohto hºadiska na previazanosÈ základn˘ch ºudskoprávnych dokumentov 
s procesom európskej integrácie, ktorého sme dnes aj my neoddeliteºnou súãasÈou.

V‰eobecnú deklaráciu ºudsk˘ch práv (OSN 1948) moÏno chápaÈ aj ako dokument huma-
nistického posolstva, predznamenávajúceho v‰eobsiahly proces globalizácie, ktor˘m sa naplno
zaãal uberaÈ svet po Druhej svetovej vojne. Tento dokument proklamoval univerzálne ºudské
práva pre univerzálneho ãloveka, svetoobãana. StupÀujúci sa tlak globalizácie v‰ak zákonite vyvolal
aj protitlak regionalizácie.  Najväã‰ie regionálne jednotky - svetadiely - hºadajú v tomto procese
svoju ‰pecifickú kultúrnu a civilizaãnú identitu, ako aj organizaãnú základÀu jej zafixovania a upev-
nenia. Bol to proces, ktor˘ sa zaãal práve v Európe a viedol ku vzniku najprv Rady Európy a potom
aj samotnej Európskej únie. Základn˘m dokumentom tejto európskej regionálnej integrácie sa
stáva  Európsky dohovor o ºudsk˘ch právach - European Convention on Human Rights (1950,
cel˘ oficiálny názov: Dohovor o ochrane ºudsk˘ch práv a základn˘ch slobôd - Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms). Bol to dokument, ktor˘ vymedzoval
ºudské práva, vypl˘vajúce zo ‰pecifick˘ch európskych kultúrnych a civilizaãn˘ch tradícií, t.j. ºudské
práva, ‰ité na mieru pre práve vznikajúceho obãana Európy - euroobãana.

Obdobn˘ proces, in‰pirovan˘ európskym príkladom, sa potom zaãal odohrávaÈ 
aj na ostatn˘ch svetadieloch. Napríklad na americkom kontinente, kde vzniká Organizácia ame-
rick˘ch ‰tátov s Americk˘m dohovorom o ºudsk˘ch právach - American Convention on Human
Rights (1969), alebo Africká únia (pôvodne Organizácia africkej jednoty) s Africkou chartou práv
ãloveka a národa - African Charter on Human and Peoples Rights (1981).

Európsky dohovor o ºudsk˘ch právach tak ako prv˘ na svete preklenul rozpor, ktor˘
V‰eobecnej deklarácii ºudsk˘ch práv vyãítali predstavitelia mimoeurópskych kultúr a civilizácií, 
a to, Ïe vychádza z ãisto európskych kultúrnych tradícií (grécka filozofia, rímske právo, Ïidovsko-
kresÈanská etika), ale nárokuje si univerzálnu, v‰eºudskú platnosÈ. Európsky dohovor aplikoval
V‰eobecnú deklaráciu v˘luãne na európsky región, ão mu umoÏnilo prekonaÈ aj niektoré slabiny,
ktor˘mi táto trpela pre ideové ústupky in˘m kultúram a civilizáciám. V tomto zmysle jeho
Preambula zdôrazÀuje, Ïe „...vlády európskych ‰tátov, ktoré sú rovnakého zm˘‰ºania a majú spo-
loãné dediãstvo politick˘ch tradícií, ideálov, slobody a právneho ‰tátu...podniknú prvé kroky 
ku kolektívnemu uplatneniu niektor˘ch práv vyhlásen˘ch vo V‰eobecnej deklarácii.“

Svoju v˘znamnú integraãnú úlohu zohral Európsky dohovor t˘m, Ïe jeho záväzná akcep-
tácia sa stala predpokladom prijatia kaÏdého európskeho ‰tátu za ãlenskú krajinu Rady Európy 

6

Prof. Miroslav Kus ,̆ PhD.
predseda hlavnej poroty OªP



3. CELOŠTÁTNE  FINÁLE

• Obsahom celo‰tátneho finále sú eseje na stanovené témy a rie‰enie prípadov˘ch ‰túdií.

• Prejav súÈaÏiacich posudzujú najmenej trojãlenné poroty, ktoré urãia troch postupujúcich.

• Z kaÏdej poroty postúpia súÈaÏiaci z 1. aÏ 3. miesta do finále pred veºkú porotu, kde dvanásti
súÈaÏiaci rie‰ia aktuálne problémy doby - modelové situácie, ktoré si vyÏrebujú.

• V celo‰tátnom finále sa vyhodnocuje iba umiestnenie súÈaÏiacich na 1. - 12. mieste.

• Celo‰tátne finále, z poverenia M· SR, organizaãne zabezpeãuje Iuventa v spolupráci s 
Celo‰tátnou komisiou OªP, Obãianskym zdruÏením „OLYMP“ a PRO DONUM - spoloãnosÈ
pre rozvoj filantropie.

• Predsedu CK OªP menuje do funkcie minister ‰kolstva SR.

• Predseda CK OªP vymenuje následne ãlenov Celo‰tátnej komisie OªP a organizaãného v˘boru.

• VíÈazi celo‰tátneho finále dostanú, okrem cien udelen˘ch Ministerstvom ‰kolstva SR,
aj hodnotné vecné ceny a ‰tudijné zahraniãné pobyty.

PhDr.Viliam Dolník
predseda Celo‰tátnej komisie OªP
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III. PROPOZÍCIE VIII. ROČNÍKA OĽP

V ‰kolskom roku 2005/2006 sa uskutoãní VIII. roãník celo‰tátnej súÈaÏe Olympiáda ºudsk˘ch práv
stredo‰kolskej mládeÏe, ktorej vyhlasovateºom je Ministerstvo ‰kolstva SR. Uvádzame základné
informácie o súÈaÏi na jednotliv˘ch úrovniach, ktoré sú záväzné pre v‰etk˘ch súÈaÏiacich a organi-
zátorov. SúÈaÏ je trojkolová a postupová.

1. ŠKOLSKÉ  KOLÁ

• SúÈaÏ na úrovni ‰koly organizuje príslu‰ná predmetová komisia spoloãensk˘ch vied.
Na jej návrh riaditeº ‰koly poverí jedného uãiteºa riadením a koordinovaním súÈaÏe.

• Spôsob prípravy a v˘beru súÈaÏiacich ‰tudentov závisí od kritérií, ktoré si stanoví ‰kola.

• MoÏno odporuãiÈ formu súÈaÏe, testu, vzájomnú diskusiu s demokratickou voºbou 
postupujúceho, alebo v˘berom uãiteºa...

• Do krajského kola postupuje v zásade víÈaz.

• Je potrebné urãiÈ náhradníka o ktorého úãasti rozhodne predseda krajskej komisie podºa 
poãtu prihlásen˘ch a moÏnej kapacity súÈaÏe.

• ·kola je povinná poslaÈ v stanovenom termíne prihlá‰ku uverejnenú v prílohe propozícií 
na adresu predsedu krajskej komisie.

2. KRAJSKÉ  KOLÁ

• Krajské kolá organizaãne zabezpeãujú krajské komisie.

• Predsedu krajskej komisie vymenúva prednosta Krajského ‰kolského úradu na návrh 
predsedu Celo‰tátnej komisie OªP.

• Obsahom súÈaÏe sú: didaktické testy a vedomostná súÈaÏ z pripraven˘ch téz 
o ºudsk˘ch právach.

• Pre hodnotenie krajsk˘ch kôl sú zostavené 3 - ãlenné komisie.

• Z krajského kola postupuje do celo‰tátneho finále prv˘ch 8 súÈaÏiacich, porota musí 
rozhodnúÈ v prípade rovnosti bodov na základe Àou stanoven˘ch pomocn˘ch kritérií 
o postupujúcich.

• Predseda krajskej komisie je povinn˘ do 7 dní od skonãenia krajského kola vypracovaÈ 
písomnú hodnotiacu správu o priebehu súÈaÏe s príslu‰n˘mi ‰tatistick˘mi údajmi a odoslaÈ 
l exemplár predsedovi CK OªP a l exemplár prednostovi Krajského ‰kolského úradu.
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komisií a na úpravu prezentaãn˘ch miestností (zdanlivo jasné kritériá hodnotenia, vytlaãené 
na chrbtovej strane záznamov˘ch tabuliek neboli poÀaté jednojednoznaãne, miestnosti na ústnu
prezentáciu rozmiestnením nábytku vzbudzovali skôr dojem skú‰ania, neÏ diskusie...).

Dosiahnuté v˘sledky úãastníkov z Banskobystrického kraja

Por. Priezvisko a meno ·kola

1 Ragan Michal Súkromné Gymnázium, Fándlyho 3, 984 01 LC
2 Paºko Martin Gymnázium J.G.Tajovského,Tajovského 25, 974 01 BB
3 Filová Andrea Gymnázium J.G.Tajovského,Tajovského 25, 974 01 BB
4 Múkera Peter O· Gymnázium,Trieda SNP 54, 974 01, BB
5 âarná Drahomíra SS· Obchodná akadémia, Lieskovská cesta 1, 960 03 ZV
6 Oravec Matej Gymnázium B.S.Timravy, Haliãská 9, 984 01 LC
7 Îiliková Radka Gymnázium A.H.·kultétyho, ·kolská 21, 990 01 VK
8 Gallová Eva Gymnázium ª.·túra, 980 01 ZV
9 Mlynarãíková Jana Súkromné Gymnázium, Fándlyho 3, 984 01 LC
10 Klimentová Ivana Gymnázium, ·túrova 849, 962 12 DT
11 V˘bohová Radana Gymnázium A.Sládkoviãa, ·tefánikova 8, 963 01 KA
12 Vaºová Daniela SL·,Akademická 16, 969 00 BS
13 Kohútová Zuzana Osemroãné Gymnázium, OkruÏná 2469, 960 01 ZV
14 Dubéci Martin Evanjelické Gymnázium, Jesenského 836, 980 61 Tisovec
15 Müllerová Veronika SL·,Akademická 16, 969 00 BS
16 Nemãoková Mária SS· Obchodná akadémia, Lieskovská cesta 1, 960 03 ZV
17 Debnárová Martina Súkromná Obchodná akadémia, SNP 16, 965 01 ZH
18 Vetrák Michal Obchodná akadémia, Malinovského 1, 977 01 BR
19 Vycudilová Silvia Obchodná akadémia, K.Mikszátha 1, 979 01 RS
20 Hradil Michal Gymnázium A.KmeÈa, Gwerkovej 6, 969 01 BS
21 ·lichtová Margaréta Katolícke Gymnázium ·.Moysesa, Hurbanova 9, 974 01 BB
22 Majchútová Jozefína Gymnázium, ·kolská 3, 987 01 LC
23 Plie‰ovská Zuzana Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, 981 12 Hnú‰Èa
24 Kropáãová Jana PaSA, Komenského 12, 984 18 LC
25 Janãová Michaela Osemroãné Gymnázium, OkruÏná 2469, 960 01 ZV
26 Michalec Adam ZS· sluÏieb, JabloÀová 1351, 960 01 ZV
27 Slovenãáková Michaela ZS· poºnohosp. a potravin., OkruÏná 61, 979 01 RS
28 Mazúrová Lenka G Mikulá‰a Kováãa, MládeÏnícka 57, 974 00 BB
29 FraÀová Lucia SS·, ·kolská 7, BB
30 Korpá‰ Michal SOU stavebné, Kremniãka 10, 975 05 BB
31 Alaxa Matej SOU elektrotechnické, Zvolenská cesta, 975 32 BB
32 PeÈková Lenka SZ·, J. Kozáãeka 4, 960 01 ZV
33 Kováãová Monika ZS· poºnohospodárska a potravinárska, OkruÏná 61, 979 01 RS
34 Vonkomerová Lenka SOU Ïelezniãiarske, Lieskovská cesta 2298/4, 960 01 ZV
35 Ondra‰ková Monika SS·, ·kolská 7, BB
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IV. Krajské kolá VIII. ročníka

1. KRAJSKÉ KOLO V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

Organizátor: Centrum voºného ãasu Junior, Banská Bystrica, Viktor ·okoÈko
Zodpovedná osoba - predseda KK: ·tefan Folkman
Miesto konania: Turãianske Teplice
Dátum konania: 8. február 2006
Poãet úãastníkov ‰kolsk˘ch kôl: 37
Poãet súÈaÏiacich v krajskom kole: 35

Do celo‰tátneho kola postúpili:

Por.ã. Priezvisko a meno ·kola

1. Michal Ragan Súkromné gymnázium, Fándlyho 3, Luãenec

2. Martin Paºko Gymnázium J.G.Tajovského, Banská Bystrica

3. Andrea Filová Gymnázium J.G.Tajovského, Banská Bystrica

4. Peter Múkera O·G,Trieda SNP 54, Banská Bystrica

5. Drahomíra âarná SS· OA, Lieskovská cesta 1, Zvolen

6. Matej Oravec Gymnázium B.S.Timravy, Luãenec

7. Radka Îiliková Gymnázium A.H.·kultétyho,Veºk˘ Krtí‰

8. Eva Gallová Gymnázium ª.·túra, Zvolen

Organizácia krajského kola:

Od roku 1997 sa v Domove mládeÏe pri Pedagogickej a sociálnej akadémii v Turãianskych
Tepliciach stretávajú kaÏdoroãne ‰tudenti z Banskobystrického a Îilinského kraja. Prvé dva roky
(1997 a 1998) 
v podobe experimentálnych roãníkov OªP urãen˘ch iba pre Banskobystrick˘ a Îilinsk˘ kraj a ten-
toraz pri ôsmom v˘berovom konaní do celoslovenského kola OªP. Organizácia podujatia by teda
mala fungovaÈ rutinne, bez zmien, nie je to v‰ak tak. Rok ão rok nám spôsobuje veºk˘ problém ãas.
Ako v priebehu cca 6 hodín uskutoãniÈ prezentáciu, zaznamenaÈ zmeny v zoznamoch súÈaÏiacich,
otvoriÈ súÈaÏ, uskutoãniÈ verejné rozlosovanie do komisií, in‰truovaÈ a poradiÈ sa s predsedami 
a ãlenmi porôt, absolvovaÈ, opraviÈ a zaznamenaÈ v˘sledky didaktického testu, nájsÈ dostatoãn˘ 
priestor na ústne prezentácie, obed a spracovanie v˘sledkov, slávnostné oznámenie v˘sledkov, oce-
nenie, spätnú väzbu... a stihnúÈ rozumné spoje aj do odºahlej‰ích ãastí oboch krajov. Oãakávali sme,
Ïe tento problém vyrie‰ime vopred rozosielan˘mi menovacími dekrétmi pre ãlenov komisií (nie
vÏdy sa nám vrátili s jasn˘m potvrdením alebo odmietnutím funkcie), vyhodnotením súÈaÏe, získa-
ním spätnej väzby a odovzdaním osvedãení o úãasti uÏ v jednotliv˘ch komisiách hneì po ústnych
prezentáciách a jasnou písomnou dokumentáciou. Zdá sa, Ïe problémy spôsobuje okrem udalostí
„viz major“ (snehová kalamita, me‰kanie autobusov...) aj zloÏitá priestorová orientácia (9 komisií
rozmiestnen˘ch v rôznych ãastiach Domova mládeÏe) alebo málo ãasu na spoloãné rokovanie
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ako „sem - tam nejasnú“ (51%) alebo „v‰etko klapalo“ (41%), prístup organizátorov a porôt ako
„ústretov ,̆ otvoren ,̆ partnersk˘“ (90%) a spravodlivosÈ súÈaÏe vyjadrením „pravidlá a kritériá sú
vyhovujúce“ (72%). Úlohy v didaktickom teste aj tézy na ústnu prezentáciu ocenili hodnotami spo-
kojnosti (test „+“ 59% alebo „++“ 33%; tézy „++“ 46% alebo „+“ 46%), pedagogickú odbornosÈ
komisií „++“ 72%, vedomostnú odbornosÈ komisií „++“ 77% a moÏnosÈ kontaktovania sa a v˘me-
ny názorov „++“ 49%. Presné hodnoty a znenie anketov˘ch otázok uvádzame niÏ‰ie.
Veºmi cenné boli najmä slovné ‰pecifikácie, viac vypovedajúce o kvalite podujatia.Tie charakteri-
zovali didaktick˘ test ako vyhovujúci, zrozumiteºn ,̆ ãasto aj nenároãn .̆ S oveºa väã‰ím rozptylom
boli hodnotené tézy pre ústnu prezentáciu od perfektn˘ch a v˘borne prepracovan˘ch po menej
aktuálne s potrebou ich prepracovania. Veºa charakteristík bolo orientovan˘ch na problematiku
náhody a ‰Èastia  - „sadla ãi nesadla mi vylosovaná téza“, ktoré favorizovalo alebo diskriminovalo
súÈaÏiacich.V pedagogickej odbornosti komisií bola spravidla vyzdvihovaná ústretovosÈ, komunika-
tívnosÈ, mil˘ prístup, snaha pomôcÈ a vo vedomostnej odbornosti komisií ich prehºad vo v‰etk˘ch
otázkach. MoÏnosÈ kontaktov a v˘meny názorov bola síce ‰tatisticky hodnotená kladne, av‰ak slov-
né vyjadrenia nasvedãovali skôr problémom („ani veºmi nie“, „nebola taká moÏnosÈ medzi ‰tu-
dentmi“ aÏ po „ch˘bal re‰pekt aj iného názoru“).

Anketa

Odchádzam s pocitom Prístup organizátorov alebo porôt

❑ radosÈ, eufória 12,8% ❑ ústretov˘, otvoren˘, partnersk˘ 89,75%

❑ spokojnosÈ 82% ❑ neosobn˘, administratívny, formálny 10,25%

❑ zl˘ pocit 5,12% ❑ panovaãn˘, direktívny, arogantn˘ 0%

Organizácia SpravodlivosÈ a objektívnosÈ súÈaÏe

❑ v‰etko klapalo 41,02% ❑ pravidlá a kritériá sú vyhovujúce 74,36%

❑ sem -tam nejasnosti 51,28% ❑ viem pomenovaÈ drobné zmeny, ktoré by súÈaÏ vylep‰ili 25,64%

❑ zmätok 7,69% ❑ v˘razné nedostatky v spravodlivosti alebo objektívnosti 0%

Páãilo sa mi - Nepáãilo sa mi

+ + + - -  - slovné upresnenie

testové úlohy
(zrozumiteºnosÈ, nároãnosÈ...)

tézy pre ústnu prezentáciu
(obsah, aktuálnosÈ...)

pedagogická odbornosÈ komisií 
(komunikácia, spravodlivosÈ...)

vedomostná odbornosÈ komisií
(otázky, usmernenia...)

moÏnosÈ kontaktov, 
v˘meny názorov...

Krajská komisia Olympiády ºudsk˘ch práv
·tefan Folkman
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Financovanie krajského kola

Problém s financovaním sa tento rok net˘kal prípravn˘ch ãinností (zasadnutie krajskej komisie
OªP, kopírovanie materiálov, distribúcia informácií na ‰koly), ale preplácania cestovného a hono-
rárov pre úãastníkov z radov ‰tudentov a pedagógov uÏ áno, pretoÏe peniaze prichádzajú z K·Ú
do CVâ neskoro.

Hodnotenie materiálov pre súÈaÏ

Kronika olympiády ºudsk˘ch práv VII., ako prípravn˘ ‰tudijn˘ materiál, informaãné plagáty aj didak-
tické testy distribuované prostredníctvom Krajského ‰kolského úradu boli obsahovo, technicky 
aj graficky na mimoriadne vysokej úrovni, nezaznela Ïiadna verejná v˘hrada voãi úlohám v didak-
tick˘ch testoch ani zo strany ‰tudentov a ani zo strany pedagógov.Tento vysok˘ ‰tandard súÈaÏe
sme sa snaÏili podporiÈ systémom premyslen˘ch záznamov˘ch a informaãn˘ch materiálov pre ãle-
nov komisií a z roka na rok precíznej‰ie spracovan˘mi kritériami pre ústne prezentácie.Tieto sa
stali uchopiteºnej‰ími, ãiastoãne sa podarilo eliminovaÈ rozpaky a ‰pekulácie ãlenov komisií, ãi daná
prezentácia zodpovedala napr. 20 alebo 21 bodom z 25 moÏn˘ch.

Poznámky a pripomienky

Úvahy o moÏn˘ch zmenách. SkúsenosÈ organizátorov krajského kola OªP pre BB aj ZA kraj sme-
rom do budúcna je moÏné zhrnúÈ do nasledovn˘ch my‰lienok:
• Naìalej organizovaÈ spoloãné krajské kolá OªP pre BB a ZA kraj.Vzájomné stretnutia,

komunikácia, v˘mena porôt sú jedineãné a nenahraditeºné.
• Zv˘‰iÈ prestíÏ komisií, vzájomnú komunikáciu medzi pedagógmi a ‰tudentmi a u‰etriÈ ãas:

hodnotenie, spätnú väzbu a odovzdávanie osvedãení za úãasÈ vykonaÈ v komisiách 
po ukonãení ústnej ãasti; celkové v˘sledky, diplomy a ocenenie postupujúcich úãastníkov,
prípadné názory, ktoré potrebujú úãastníci vyjadriÈ pred cel˘m plénom uskutoãniÈ poãas 
slávnostného ukonãenia.

• PrijaÈ a zverejniÈ pravidlá pre neplánované okolnosti (me‰kanie spoja - moÏnosÈ oneskoreného
napísania testu, ochorenie prihláseného úãastníka - moÏnosÈ zaradenia náhradníka) 
a pre akceptáciu/neakceptáciu viacer˘ch úãastníkov z jednej ‰koly.

• SpolupracovaÈ so základn˘mi ‰kolami, roz‰irovaÈ my‰lienku ºudsk˘ch práv, pozvaÈ ako hostí aj
zástupcov zo základn˘ch ‰kôl.

• Oveºa efektívnej‰ie, organizaãne pripravenej‰ie vyuÏiÈ ‰ancu vzájomn˘ch kontaktov a stretnutí
pre pedagógov aj pre ‰tudentov:

•• pre pedagógov pri spoloãnom zasadnutí komisií
••  pre ‰tudentov poãas obeda a zorganizovaním spoloãn˘ch prestávok 

(resp. priestoru pre stretnutie po napísaní testu).
• ZváÏiÈ moÏnosÈ spoloãnej dopravy zmluvn˘m autobusom, namiesto preplácania individuálneho

cestovného, ão by mohlo maÈ nielen finanãn˘ efekt ale vyrie‰il by sa aj ãasov˘ stres 
pri ukonãení podujatia.

• Zaãiatok OªP posunúÈ o 0,5  - 1 hod. skôr.
• Spoloãné priestory, informatívne tabule, súÈaÏné priestory pripraviÈ 1 deÀ vopred.
• PracovaÈ na nároãnej‰ej verzii testu (testu, ktor˘ by obsahoval aj nároãnej‰ie úlohy).

Voºná ãasÈ

Posledné dva roãníky OªP sa darí ‰íriÈ my‰lienku ºudsk˘ch práv aj prostredníctvom regionálnych
novín rozhlasov˘ch staníc a televízií, najmä vìaka premyslenej propagaãnej a mediálnej politike
celoslovenskej komisie OªP.
Z anketov˘ch lístkov, ktoré sme rozdali úãastníkom OªP sme získali priaznivej‰iu spätnú väzbu, neÏ
akú sme oãakávali.Väã‰ina z nich odchádzala s pocitom spokojnosti (82%), organizáciu hodnotili
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33,33% 58,97% 10,25% 0%

46,15% 46,15% 5,12% 2,56%

71,79% 25,64% 2,56% 0%

76,92% 20,51% 2,56% 0%

48,71% 25,64% 15,38% 7,69%



3. KRAJSKÉ KOLO V KOŠICKOM KRAJI

Organizátor: Centrum voºného ãasu, Kukuãínova 23, Ko‰ice
Predseda krajskej komisie: PhDr. Ján Kobulsk˘
Koordinátorka: Eva ·kripková
Miesto konania: Centrum voºného ãasu, Popradská 86, Ko‰ice
Dátum konania: 8. február 2006
Poãet úãastníkov ‰kolsk˘ch kôl: 280
Poãet úãastníkov krajského kola: 29

Do celo‰tátneho finále postúpili:

Por. ã. Meno a priezvisko ·kola

1. Miroslava Amrózyová Gymnázium ·robárova 1, Ko‰ice

2. Eva Kolobu‰níková Gymnázium Dob‰iná

3. Tomá‰ Janotík Spojená stredná ‰kola Seãovce

4. Petra Gábri‰ová Stredná zdravotnícka ‰kola, Ko‰ice

5. Zuzana Martináková Gymnázium Park mládeÏe 5, Ko‰ice

6. Matú‰ Fabian Gymnázium ·. Moyzesova, Moldava n/Bodvou

7. Tomá‰ Hospodár Obchodná akadémia, Kapu‰ianska 2, Michalovce

8. Viera âiÏmárová Gymnázium J.A. Komenského, Ko‰ice

Organizácia krajského kola

Krajské kolo OªP sa uskutoãnilo 8.2.2006 v priestoroch Centra voºného ãasu Domino 
na Popradskej ulici 86 v Ko‰iciach. Prihlásen˘ch bolo 34 súÈaÏiach ale pre chorobu a nepriaznivé
poãasie sa zúãastnilo len 29 súÈaÏiacich , z toho 13 Ïiakov gymnázií, 12 z odborn˘ch ‰kôl 
a 4 s SOU. SúÈaÏ mala dve kolá. Prvé kolo bol vedomostn˘ test z ºudsk˘ch práv, ktor˘ bol centrálne
vypracovan˘. Vedomosti súÈaÏiacich boli veºmi dobré, pretoÏe posledn˘ súÈaÏiaci získal 22 bodov,
zo 77 moÏn˘ch. Druhé kolo boli tézy (15), tohto kola sa zúãastnilo 28 súÈaÏiacich, ktorí boli roz-
delení do troch skupín. Maximálny poãet bodov bol 75, to znamená, Ïe kaÏd˘ z porotcov mohol
10 minútovú odpoveì ohodnotiÈ maximálne 25 bodmi. Maximálny poãet bodov dosiahli 4 súÈaÏiaci.
Prvé aj druhé kolo prebiehalo v pokojnej a súÈaÏivej atmosfére.

Financovanie krajského kola

V‰etci súÈaÏiaci dostali diplomy za úãasÈ a postupujúci aj za umiestnenie. ëal‰ie ceny budú 
odovzdané na slávnostnom stretnutí víÈazov v‰etk˘ch olympiád v na‰om kraji. Pre v‰etk˘ch bolo
zabezpeãené obãerstvenie a preplatenie cestovného. 

Hodnotenie materiálov pre súÈaÏ

V teste v dvoch otázkach z 25-tich boli chyby. Konkrétne v otázke ã.1 v zadaní: k základn˘m 
ºudsk˘m právam a slobodám podºa druhej hlavy Ústavy SR patria (správne zadanie malo byÈ 
k základn˘m právam a slobodám podºa druhej hlavy Ústavy patria). Hodnotiaca komisia (10 ºudí)
sa dohodla, na takom hodnotení, aby nikto zo súÈaÏiacich nebol po‰koden˘. V otázke ã.21 bola
chyba v moÏnosti a), kde správna odpoveì mala byÈ: áno. V centrálnych odpovediach bolo 
uvedené nie.
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2. KRAJSKÉ KOLO V BRATISLAVSKOM KRAJI

Organizátor - in‰titúcia: Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja v Bratislave 
Zodpovedná osoba - predseda KK: PhDr. ëurajková Daniela
Miesto konania: Metodicko-pedagogické centrum, ·evãenkova 11, Bratislava
Dátum konania krajského kola: 10. február 2006
Poãet úãastníkov ‰kolsk˘ch kôl: 291 Ïiakov
Poãet zúãastnen˘ch ‰kôl v kraji: 16 (G - 11, SOU - 2, SO· - 3)
Poãet súÈaÏiacich v krajskom kole: 35

Do celo‰tátneho finále postúpili:

Por. ã. Meno a priezvisko ·kola

1. Andrej Schulz Evanjelické l˘ceum,Vranovská 2, Bratislava

2. Michal Kiãa Gymnázium J.Hronca, Novohradská 1, Bratislava

3. Kristína âahojová Z· a Gymnázium Tilgnerova 14, Bratislava

4. Adrián Machyniak Gymnázium Pankúchova 6, Bratislava

5. Anna Steklá Stredná zdravotná ‰kola P. Fouriera, Palackého 1, Bratislava

6. Viktor Szabo Gymnázium TP, Mokrohajská 3, Bratislava

7. Katarína Huãková Gymnázium J.Hronca, Novohradská 1, Bratislava

8. Peter Hradsk˘ Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, Bratislava

Organizácia krajského kola

Krajské kolo prebehlo podºa organizaãného poriadku schváleného celo‰tátnou komisiou OªP.

Financovanie krajského kola

Finanãne zabezpeãené z prostriedkov K·Ú.

Hodnotenie materiálov pre súÈaÏ

Zodpovedajúce doteraj‰ej úrovni súÈaÏe.

Poznámky a pripomienky

Vìaka aj tento rok patrí kancelárii Rady Európy a Slovenskému stredisku pre ºudské práva za pod-
poru a ocenenie víÈazov, ãím zmiernili zníÏenie finanãného zabezpeãenia zo strany K·Ú. SúÈaÏ sa
„te‰ila“ neoãakávanému záujmu médií, celo‰tátnych aj regionálnych (Pravda, Sme, agentúra SITA,
rozhlas, Veãerník, regionálny rozhlas), ktor˘ch zástupcovia sa zaujímali a informovali o priebehu
a názoroch mlad˘ch ºudí. 

ëurajková Daniela
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Do celo‰tátneho finále postúpili:

Por. ã. Meno a priezvisko ·kola

1. Michaela Hatinová Gymnázium Vráble

2. Tatiana Svoradová Gymnázium Topoºãany

3. Pavel BaláÏ Gymnázium J. Kráºa, Zlaté Moravce

4. Vladimír Hiãák Gymnázium Nitra

5. Veronika Holienãíková Gymnázium sv.Vincenta de Paul,Topoºãany

6. Juraj Ruãka ZS· poºnohospodárska,Topoºãany

7. Gabriel Sojka Gymnázium Îeliezovce

8. L˘dia Szárazová ZS· obchodu a sluÏieb, Levice

5. KRAJSKÉ KOLO V PREŠOVSKOM KRAJI

Organizátor - in‰titúcia: Obchodná akadémia Pre‰ov
Zodpovedná osoba - predseda KK: PhDr. Marián Richter
Miesto konania: Pre‰ov, Obchodná akadémia,Volgogradská 3
Dátum konania: 9. február 2006
Poãet úãastníkov ‰kolsk˘ch kôl: 412
Poãet súÈaÏiacich v krajskom kole: 33

Do celo‰tátneho finále postúpili:

Por. ã. Meno a priezvisko ·kola

1. Tomá‰ ·Èastn˘ Gymnázium D.Tatarku, Poprad

2. Mariana ·arpatakyová Obchodná akadémia Pre‰ov

3. Tomá‰ Maro Obchodná akadémia Poprad

4. Adela Tkáãová Gymnázium Vranov nad Topºou

5. Veronika âopíková Gymnázium Snina

6. Ernest Vokál Gymnázium sv. Mikulá‰a, Pre‰ov

7. Jaroslava Ficová Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Humenné

8. Mária ·kvarlová Gymnázium sv. Moniky, Pre‰ov
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Poznámky a pripomienky

Navrhujeme do 9. roãníka OªP, ak sa budú posielaÈ materiály na jednotlivé ‰koly (kronika a plagát),
aby sa zároveÀ poslali aj propozície a tézy pre krajské kolo. Dôvod: najmä v mal˘ch mestách
nemajú uãitelia prístup k elektronickej po‰te. K nej má prístup len vedenie ‰koly, ktoré nevie zare-
agovaÈ vãas na materiály, ktoré sú posielané po ãastiach v jednotliv˘ch mesiacoch. KeìÏe kaÏd˘m
rokom sa vedomosti súÈaÏiacich zvy‰ujú, aj literatúry k tejto problematike pribúda sme toho názoru,
Ïe nie je treba zverejÀovaÈ test z krajského kola na webovej stránke, ani v kronike Olympiády 
ºudsk˘ch práv. Záujem o Krajské kolo 8. roãníka zo strany médií prejavil iba denník Korzár - prí-
loha Ëahák, ktor˘ ale chcel iba zaslanie v˘sledkovej listiny a fotografií zo súÈaÏe. 

PhDr. Ján Kobulsk˘

4. KRAJSKÉ KOLO V NITRIANSKOM KRAJI

Organizátor - in‰titúcia: PaedDr. Rozália Bezáková - K·Ú Nitra
Zodpovedná osoba - predseda KK: Mgr. Ivana Semjanová 
Miesto konania: Gymnázium Vráble
Dátum konania krajského kola: 9. február 2006
Poãet úãastníkov ‰kolsk˘ch kôl: 152
Poãet súÈaÏiacich v krajskom kole: 18 

Krajské kolo Olympiády ºudsk˘ch práv pre Nitriansky kraj sa konalo 9.2.2006 na Gymnáziu 
vo Vrábºoch.
·kolsk˘ch kôl sa zúãastnilo 152 ‰tudentov z 21 ‰kôl v kraji. Pozvan˘ bol z kaÏdej prihlásenej ‰koly
jeden ‰tudent - víÈaz ‰kolského kola.V prípade, Ïe sa nemohol zúãastniÈ, zastúpil ho náhradník.
Z 21 pozvan˘ch ‰tudentov sa olympiády zúãastnilo 18. SúÈaÏ prebiehala dvojkolovo.V prvej ãasti
písali ‰tudenti test. Do druhej postúpili 10 najúspe‰nej‰í, ktorí sa v ústnej ãasti vyjadrovali k zada-
n˘m problémom pred 3 - ãlennou odbornou porotou, ktorú tvorili Elena Dfiízová CSc.
z Filozofickej fakulty UKF Nitra - katedry politológie, Mgr. Helena Kopecká z Gymnázia Topoºãany,
Mgr. Monika Bogyóová z Gymnázia vo Vrábºoch.
KaÏd˘ ãlen poroty ohodnotil súÈaÏiaceho poãtom bodov od 0 do 25. Body z prvého a druhého
kola sa sãítali a vyhodnotilo sa poradie.
Na organizácii KK OªP sa veºkou mierou podieºal K·Ú v Nitre, ktor˘ poskytol finanãné prostriedky
na zabezpeãenie obedov, obãerstvenia, cestovného pre v‰etk˘ch úãastníkov i odmien.
Krajské kolo malo veºmi dobrú úroveÀ, ‰tudenti dosiahli dobré v˘sledky v testovej ãasti,
ale i v ústnej. Priebeh súÈaÏe kladne hodnotili i v˘znamní hostia Ing. Helena Psotová - vedúca odboru
‰kolstva NSK, Ing. Katarína âurillová - odborná referentka NSK a Ing. Ján Jamrich - prednosta MsÚ
vo Vrábºoch.
O tom, Ïe ºudské práva sú aktuálnym problémom kaÏdej spoloãnosti, svedãil i záujem regionálnych
novín.
Poìakovanie patrí PaedDr. Rozálii Bezákovej z K·U v Nitre za ústretovosÈ a vytvorenie dobr˘ch
finanãn˘ch podmienok pri realizácii krajského kola OªP, riaditeºovi kancelárie Rady Európy 
a Slovenskému národnému stredisku pre ºudské práva za zaujímavé ceny pre úãastníkov krajského
kola.
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Financovanie krajského kola

Na základe predbeÏného rozpoãtu z prostriedkov K·Ú.

Hodnotenie materiálov pre súÈaÏ

Dobré.

Poznámky a pripomienky

Test nemal vo v‰etk˘ch otázkach jednoznaãné odpovede.
KeìÏe v krajskom kole pracovala len jedna odborná porota, do druhého kola postúpilo len 17
súÈaÏiacich na základe v˘sledkov testu. VíÈazi obdrÏali vecné ceny (3) v hodnote 500, -, 400, - 
a 300, - Sk a v‰etci postupujúci diplomy.

PhDr. Marián Richter

6. KRAJSKÉ KOLO V TRENČIANSKOM KRAJI

Organizátor - in‰titúcia: Krajské centrum voºného ãasu,Trenãín
Zodpovedná osoba - predseda KK: Mgr. Oºga Boãáková
Miesto konania: Gymnázium ªudovíta ·túra ul. 1. mája ã. 2, 911 35 Trenãín
Dátum konania: 7. február 2006
Poãet úãastníkov ‰kolsk˘ch kôl: 272
Poãet súÈaÏiacich v krajskom kole: 27

Do celo‰tátneho finále postúpili:

Por. ã. Meno a priezvisko ·kola

1. Peter Bla‰koviã Gymnázium I. Bellu, Handlová

2. Simona Radosová Gymnázium V.B.NedoÏerského, Prievidza

3. Martina Schneebergerová Gymnázium Dubnica nad Váhom

4. Dominik Baco Gymnázium Bánovce nad Bebravou

5.-6. Alena Balogová Gymnázium Komenského, Partizánske

5.-6. Jakub Kmo‰ena Gymnázium ul. 1. mája, Púchov

7. Katarína Krasulová Gymnázium sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom

8. Michal Krumpál Spojená ‰kola,Trenãín

Organizácia krajského kola

Krajské kolo sa uskutoãnilo v priestoroch Gymnázia ª. ·túra v Trenãíne na ul. 1. mája ã.2.V 1. kole
úãastníci vypracovali písomne vedomostn˘ test.V 2. kole si kaÏd˘ úãastník vyÏreboval z dan˘ch téz,
ktorú ústne prezentoval pred 3-ãlennou komisiou. Z oboch ãastí mali moÏnosÈ získaÈ 127 bodov,
za test 77 bodov a za ústnu ãasÈ maximálny poãet 50 bodov. Komisie v ústnej ãasti sa zameriava-
li na to, aby sa súÈaÏiaci vedeli orientovaÈ v právnej úprave danej problematiky a aby boli schopní
pozrieÈ sa na problém z viacer˘ch uhlov pohºadu, schopnosÈ argumentovaÈ a viesÈ diskusiu.
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Dosiahnuté v˘sledky úãastníkov z Pre‰ovského kraja

Por. ã. Meno a priezvisko ·kola Poãet bodov

Test Ústna ãasÈ Spolu Poradie
1 Kristián Keda ZS· Humenné 51 24 75 15.
2 Luká‰ Oberst Spojená ‰kola - OA Svidník 54 30 84 13.
3 Matú‰ TrebuÀák SOU SD Jednota 45
4 Peter Kravec SOU sl. SZVD Bardejov
5 Luká‰ Antoni Gymnázium P.O.H. KeÏmarok 59 17 76 14.
6 Mária MaÀková ZS· J.Andra‰ãíka Bardejov 47
7 Zuzana KrajÀáková Gymnázium Medzilaborce 53 48 101 9.
8 Miroslav Anto‰ka ZS· Svit 49
9 Marcel Jaco‰ SP· Poprad 38
10 Lenka Novotná Gymnázium Giraltovce 51 47 98 10.-11.
11 Mária Krempaská Stredná poºnohosp. ·kola KeÏmarok 29
12 Mária ·kvarlová Gymnázium sv. Moniky Pre‰ov 59 50 109 8.
13 Tomá‰ Maro OA Poprad 64 60 124 3.
14 Tomá‰ Pu‰ká‰ Gymnázium L.Stokela Bardejov 55 11 66 16.
15 Lucia Jakicová SP· Snina 21
16 Martin Matis ZS· Jednota Giraltovce 46
17 Tomá‰ ·Èastn˘ Gymnázium D.Tatarku Poprad 66 75 141 1.
18 Ernest Vokál Gymnázium sv. Mikulá‰a Pre‰ov 60 55 115 6.
19 Mária âabalová Gymnázium sv.J.Zlatoústeho Humenné 35
20 Tatiana Burcinová SZ· sv. B.Veºkého Pre‰ova 39
21 Veronika âopíková Gymnázium Snina 56 61 117 5.
22 Mariana ·arpatakyová Obchodná akadémia Pre‰ov 66 62 128 2.
23 Miroslava Duranková Gymnázium Lipany 46
24 Maro‰ Nemergut Obchodná akadémia Stará ªubovÀa
25 Jana Hurtuková SOU Levoãa 43
26 Adela Tkáãová Gymnázium Vranov nad Topºou 57 61 118 4.
27 Katarína Kurilcová SP· Odevná Svidník 50 9 59 17.
28 Petra Kolesárová Evanjelické kol. gymnázium Pre‰ov 50 42 92 12.
29 Jana Krivková Gymnázium D. H. Svidník 47
30 Andrea Galicová Gymnázium Spi‰ská Stará Ves
31 Dana Îidi‰inová Súkromné gymnázium Bardejov 48
32 Gabriela Halãinová SOU sluÏieb Poprad 17
33 Mária Fábryová DO· Poprad 50 48 98 10.-11.
34 Henrieta Barto‰ová ZS· umelecká KeÏmarok 20
35 Jaroslava Ficová Gymnázium arm.gen.L.S. Humenné 55 56 111 7.

Organizácia krajského kola

Krajské kolo prebiehalo podºa propozícií v dvoch kolách - 1. kolo test, 2. kolo diskusia.
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7. KRAJSKÉ KOLO V TRNAVSKOM KRAJI

Organizátor - in‰titúcia: PhDr. Erika Ozimyová - K·Ú Trnava
Zodpovedná osoba - predseda KK: Mgr. Mária Juristová
Miesto konania: Gymnázium, Hlohovec
Dátum konania: 8. február 2006
Poãet úãastníkov ‰kolsk˘ch kôl: 231
Poãet súÈaÏiacich v krajskom kole: 19

Do celo‰tátneho finále postúpili:

Por. ã. Meno a priezvisko ·kola

1. Albín Lancz Gymnázium J. Matú‰ku, Galanta

2. Anita Pirosová Gymnázium Dunajská Streda

3. Tatiana Kormanová Gymnázium Hlohovec

4. Kristína Lo‰onská Gymnázium Hlohovec

5. Lucia Hriczová ·portové gymnázium Trnava

6. ªubica Chovanová Gymnázium J. Hollého,Trnava

7. Lucia Strecká ·portové gymnázium Trnava

8. Michal Kováã Gymnázium Skalica

Organizácia krajského kola

Krajské kolo bolo organizované podºa pokynov celo‰tátnej komisie OªP a K·Ú v Trnave. Krajské
kolo bolo realizované na Gymnáziu v Hlohovci za aktívnej podpory pani riaditeºky Ing. Gabriely
Fajtlovej. Z 29 prihlásen˘ch a pozvan˘ch ‰tudentov sa súÈaÏe zúãastnilo 19. Husté sneÏenie 
a problémy s dopravou znemoÏnili ‰tudentom zo ·amorína,Veºkého Medera, Skalice a Holíãa 
vycestovaÈ na KK OªP.
Písomnú ãasÈ absolvovali v‰etci pozvaní. Po oprave a vyhodnotení testov, 8 súÈaÏiacich, ktorí dosiahli
najviac bodov, pokraãovalo v ústnej ãasti. Hodnotiaca komisia bola ‰tvorãlenná - 3 ãlenky poroty
pre súÈaÏiacich v slovenskom jazyku a 1 ãlenka poroty pre súÈaÏiacich v maìarskom jazyku.
Zo strany celo‰tátnej komisie OªP boli poskytnuté presné a vãasné informácie, súÈaÏné testy aj
tézy.Vysoko hodnotím spoluprácu s K·Ú - PhDr. Ozimyovou, ktorá sa ako organizátor zúãastnila
aj samotnej súÈaÏe.
Krajské kolo malo veºmi dobrú úroveÀ. Pre súÈaÏiacich, pedagogick˘ dozor a krajskú komisiu bolo
pripravené kvalitné obãerstvenie. Samotná súÈaÏ sa uskutoãnila v kultúrnom prostredí odbornej
uãebne spoloãensk˘ch vied na Gymnáziu v Hlohovci.
KK OªP bolo v centre záujmu regionálnych médií, ako HTV (Hlohovská televízia), Îivot 
v Hlohovci (mesaãník), MY - Trnavské noviny, Rádio Regína a TASR. SúÈaÏiacich pri‰iel pozdraviÈ 
aj poslanec zastupiteºstva VÚC Trnava Ing. Milan Domarack .̆

Financovanie krajského kola

Financovaním krajského kola OªP bol poveren˘ K·Ú v Trnave. Podmienky financovania boli jasne
stanovené. Na ceny pre postupujúcich do celo‰tátneho kola bola stanovená suma 2 500,- Sk.
ëal‰ie vecné ceny víÈazov získala predsedníãka krajskej komisie OªP od primátora mesta
Hlohovec, Dr. Jána Dlhopolãeka.
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Predsedníãka PhDr. Oºga Boãáková menovala 3 komisie v ústnom kole:

Predsedníãka komisie ã. I.: Mgr. Irena Wagnerová
Predsedníãka komisie ã. II.: Mgr.Alena Pa‰ková
Predsedníãka komisie ã. III.: Mgr. Júlia Vnuková

V 1. kole (písanie testu) ‰tudenti pod kódmi, vypracovali vedomostn˘ test v trvaní 60 minút, odkó-
dovanie nastalo aÏ po opravení testov.
V 2. kole (ústnej ãasti) ‰tudenti Ïrebovali z dan˘ch téz, príprava 15 minút, prezentácia 15 minút.

Financovanie krajského kola

Obed pre súÈaÏiacich, pedagogick˘ sprievod a ãlenov komisií, ceny pre víÈazov, diplomy, kopírovanie
materiálov, po‰tovné bolo hradené z prostriedkov Krajského centra voºného ãasu v Trenãíne.
Priestory na uskutoãnenie KK OªP boli poskytnuté bezplatne na Gymnáziu ª. ·túra v Trenãíne.
Cestovné pre súÈaÏiacich a pedagogick˘ sprievod hradila vysielajúca organizácia.

Hodnotenie materiálov pre súÈaÏ

Testy boli kvalitné, ale nároãné.
âlenovia komisie, ktorí hodnotili písomné odpovede súÈaÏiacich (testy) spôsobovalo niekedy 
problém posúdiÈ a bodovo ohodnotiÈ niektoré úlohy. âlenovia porôt, ktorí hodnotili ústne pre-
zentácie súÈaÏiacich (tézy) sa v podstate zhodli v ich ohodnotení. Neboli Ïiadne zásadné problémy,
alebo spory v súvislosti s ohodnotením. K zadan˘m témam esejí, ktoré budú víÈazi vypracovávaÈ,
súÈaÏiaci nemali Ïiadne pripomienky.Témy sú aktuálne.

Poznámky a pripomienky

Problémová otázka ã. 13.
·irokej Trenãianskej a aj regionálnej verejnosti "Olympiádu ºudsk˘ch práv" priblíÏila Trenãianska
televízia. Pri‰iel aj redaktor zo Slovenského rozhlasu Bratislava, ktor˘ pripravil a odvysielal rozho-
vor s predsedníãkou Trenãianskeho kraja PhDr. Oºgou Boãákovou. Zástupca mesta Mgr. Jozef âery
si pripravil fotografie z krajského kola, ktoré budú vloÏené do "Kroniky mesta Trenãín" a do spra-
vodaja INFO za mesto Trenãín.
ëakujeme riaditeºovi Krajského centra voºného ãasu v Trenãíne PaedDr. Danielovi Beníãkovi 
za ústretovosÈ a vytvorenie dobr˘ch finanãn˘ch podmienok pri realizácii krajského kola OªP.

PhDr. Oºga Boãáková
Fotografická príloha

Osem postupujúcich víÈazov do celo‰tátneho kola
za Trenãiansky kraj
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9. Tézy na ústnu časť krajského kola Olympiády ľudských práv

1. Právna podstata ochrany práv Ïien, detí a men‰ín.
V ktor˘ch dokumentoch nachádzame právnu oporu? V‰eobecná deklarácia ºudsk˘ch práv (VDªP).
Deklarácia OSN o odstránení v‰etk˘ch foriem rasovej diskriminácie. Odporúãanie o súhlase 
na uzatvorenie manÏelstva (1. 11. 1965). Deklarácia práv dieÈaÈa (20. 11. 1959) a Dohovor 
o právach dieÈaÈa - 1989.

2. Právo na Ïivot a trest smrti - dokumenty a názory.
VDªP - ãl.3. Názory na trest smrti ako rozmeru práva na Ïivot.Argumenty za a proti trestu smrti.
Rie‰enie trestu smrti v jednotliv˘ch ‰tátoch sveta (voºn˘ v˘ber).Trest smrti a na‰e zákonodarstvo.

3. Právo na Ïivot a eutanázia.
âo je eutanázia? Vysvetlite pojmy aktívna a pasívna eutanázia, uveìte argumenty za a proti.Ako sa
rie‰i v niektor˘ch krajinách? Je niekde zákonom schválená? Z ak˘mi pravidlami? Ako sa rie‰i tento
problém u nás?

4. Právo na Ïivot a problém interrupcie.
Uveìte argumenty za a proti. Rie‰enie v niektor˘ch krajinách, podºa vlastného uváÏenia.Vlastn˘
názor na tento problém a jeho zdôvodnenie.V ktor˘ch prípadoch by bolo moÏné pripustiÈ inter-
rupciu? Ako sa rie‰i tento problém u nás?

5. Právo a sloboda zhromaÏìovania, spolãovania a zdruÏovania.
VDªP - ãl. 20. Do akej skupiny ºudsk˘ch práv patri tieto práva? Ako sú uplatÀované a dodrÏiavané
tieto práva u nás? âo zabezpeãuje a umoÏÀuje ich realizácia obãanom? Uveìte základné predpo-
klady na zvolanie zhromaÏdenia, zaloÏenie zdruÏenia ãi politickej strany. MoÏno zhromaÏdenie,
obãianske zdruÏenie, politickú stranu zru‰iÈ, zakázaÈ? Zdôvodnite.

6. Právo na re‰pektovanie a ochranu mena, súkromia a rodinného Ïivota.
VDªP - ãl. 12.V ãom má toto právo v˘znam aj pre súãasn˘ Ïivot? Ako chápete  realizáciu t˘chto
práv? Ako je právne zabezpeãená realizácia uveden˘ch práv u nás? Uveìte príklady na nere‰pek-
tovanie ochrany mena, súkromia a rodinného Ïivota.

7. Sloboda myslenia, svedomia a náboÏenstva.
VDªP - ãl. 18. âo chápete pod pojmami sloboda myslenia, svedomia a náboÏenského presvedãe-
nia? NáboÏenská sloboda u nás v nedávnej minulosti. Uveìte základn˘ právny predpis opravujúci
tieto slobody u nás a medzinárodnoprávnu úpravu. MôÏe byÈ v˘kon slobody myslenia, svedomia,
náboÏenského vyznania a  viery u nás obmedzen˘? MoÏno postihovaÈ za názory? Ak áno alebo nie
- zdôvodnite.

8. Sloboda prejavu a právo na informácie.
VDªP - ãl. 19. Porovnajte slobodu prejavu a právo na informáciu v totalitn˘ch ‰tátoch a v demo-
kratick˘ch ‰tátoch, ão chápete pod pojmom cenzúra? MoÏno slobodu prejavu a právo vyhºadávaÈ
a ‰íriÈ informácie zakázaÈ alebo obmedziÈ? Zdôvodnite. âo viete o zákone informovanosti.

9. Právo na slobodné voºby.
VDªP - ãl. 21.Vysvetlite pojmy v‰eobecné, rovné, tajné a priame hlasovanie.Aké pravidla pre usku-
toãnenie slobodn˘ch volieb? Kto má zaruãiÈ slobodn˘ a objektívny priebeh volieb? MôÏu byÈ voºby
aj neslobodné?
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Hodnotenie materiálov na súÈaÏ

SúÈaÏné testy boli veºmi dobre pripravené a vypracované, ão uºahãilo hodnotenie KK OªP. Krajská
komisia mala k dispozícii aj maìarskú verziu testov, pre prípad záujmu ‰tudentov zo ‰kôl s vyuão-
vacím jazykom maìarsk˘m.

Mgr. Mária Juristová

8. KRAJSKÉ KOLO V ŽILINSKOM KRAJI

Písomná hodnotiaca správa o priebehu súÈaÏe krajského kola „Olympiády ºudsk˘ch práv„ 
v ‰kolskom roku 2004/2005.

Organizátor / in‰titúcia: Centrum voºného ãasu, Îilina
Zodpovedná osoba: predseda KK: PhDr. Darina Kubíãková
Miesto konania: Turãianske Teplice DM
Dátum konania: 8. február 2006
Poãet úãastníkov ‰kolsk˘ch kôl: 561
Hodnotenie materiálov pre súÈaÏ: boli veºmi dobré, aktuálne, na veºmi dobrej úrovni.
Poãet súÈaÏiacich v krajskom kole: 36

Do celo‰tátneho finále postúpili:

Por. ã. Meno a priezvisko ·kola

1. Milan PrieloÏn˘ Gymnázium BAS, Suãany

2. Veronika Boãkuliaková Gymnázium sv. Franti‰ka, Îilina

3. Lucia Îelezníková Gymnázium Veºká OkruÏná, Îilina

4. Veronika Majdi‰ová Gymnázium Doln˘ Kubín

5. Anna Dejãíková Obchodná akadémia âadca

6. Ladislav Krastenics ZHO· Liptovsk˘ Mikulá‰

7. Peter Celec Gymnázium J. Lettricha, Martin

8. Simona Uhrinová Gymnázium Vrútky

Poãet úãastníkov ‰kolsk˘ch kôl podºa miest

âadca - 28, Martin - 80, Îilina - 120, RuÏomberok - 107, Doln˘ Kubín - 38, Liptovsk˘ Mikulá‰ - 124,
Turãianske Teplice - 14, Námestovo - 35,Trstená - 11, Bytãa - 4.

Organizácia krajského kola

KK OªP sa uskutoãnilo v Turãianskych Tepliciach v DM.

Financovanie krajského kola

Financie zabezpeãilo CVâ Îilina - Bytãica.

Hodnotenie materiálov pre súÈaÏ

Materiály KK OªP boli veºmi pozitívne hodnotené.
PhDr. Darina Kubíãková

22



IV. CELOŠTÁTNE  FINÁLE VII. ROČNÍKA 

1. Prvé kolo 

Témy esejí - VIII. roãníka OªP

Celo‰tátna komisia Olympiády ºudsk˘ch práv urãila pre VIII. roãník stredo‰kolskej súÈaÏe tieto
témy esejí:

1. PovinnosÈ mi prikazuje a svedomie mi bráni 

2. KaÏdému sa raz zíde rovnosÈ ‰ancí 

3. „Nechcem byÈ Ïienka domáca..“ 

4. Európska charta a euroobãan 

SúÈaÏiaci si zvolili témy tak, ako to uvádza podºa jednotliv˘ch krajov nasledujúca tabuºka

Kraj Téma 1 Téma 2 Téma 3 Téma 4 Spolu

Bratislavsk˘ 1 3 3 0 7

Banskobystrick˘ 2 3 3 0 8

Ko‰ick˘ 2 1 4 1 8

Nitriansky 1 4 3 0 8

Pre‰ovsk˘ 3 2 2 1 8

Trenãiansky 2 3 3 0 8

Trnavsk˘ 4 0 4 0 8

Îilinsk˘ 3 2 3 0 8

Celkom 18 18 25 2 63
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10. Diskriminácia, etnické, rasové,... predsudky a ºudské práva.
VDªP - ãl. 1, 2, 7. História a súãasnosÈ etick˘ch, rasov˘ch, náboÏensk˘ch predsudkov. Ako sa 
prejavuje u nás a vo svete rasová, etnická, náboÏenská a sociálna diskriminácia? Aké sú moÏné
spôsoby jej rie‰enia?

11.Tolerancia a jej v˘chodiská.
Ako chápete pojmy tolerancia - antitolerancia.Vysvetlite struãne spoloãenské prejavy netoleran-
cie, ktoré poru‰ujú ºudské práva (rasizmus, antisemituzmus, fa‰izmus, xenofóbia, vykorisÈovanie).
Stretli ste sa s niektor˘mi uveden˘mi prejavmi netolerancie v správaní (diskriminácia, doberanie,
zaujatosÈ, obÈaÏovanie, hºadanie obete, znesvätenie, ‰ikanovanie, vylúãenie)? Aké konkrétne symp-
tómy netolerancie ste vy osobne zaÏili alebo postrehli? Popí‰te situáciu, okolnosti a reakciu verej-
nosti.Viete uviesÈ príklady prejavov tolerancie z vá‰ho okolia?

12. Zloãiny proti ºudskosti, vojnové zloãiny a ºudské práva.
VDªP - ãl. 7, 8. Ktoré zo zloãinov proti ºudskosti v histórii aj nedávnej minulosti sú známe ako najd-
rastickej‰ie? MoÏno uplatÀovaÈ princíp kolektívnej viny v tejto oblasti?

13. Uteãenci a ºudské práva, sloboda pohybu a pobytu.
Medzinárodné dokumenty definujúce v˘znam slova „uteãenec“. Konvencia z roku 1951 o statuse
uteãenca. Vysvetlite v ãom je rozdiel medzi uteãencami, vojnov˘mi uteãencami, odídencami...
Sú uteãenci u nás zbytoãnou „ekonomickou príÈaÏou“? Pred ãím ºudia utekajú? Aké sú na‰e povin-
nosti k uteãencom a preão?

14. Práva národnostn˘ch men‰ín a etnick˘ch skupín.
Národnostné a etnické men‰iny sú dnes chránené cel˘m komplexom medzinárodn˘ch i vnútro-
‰tátnych predpisov. Menujte in‰titúcie, ktoré zabezpeãujú ochranu práv národnostn˘ch men‰ín.
Aké sú základné práva národnostn˘ch men‰ín zakotvené v ústave u nás? Zohºadnite, preão národ-
nostn˘m men‰inám nie je garantované právo na sebaurãenie.

15. Listina základn˘ch práv a slobôd v âSFR z r. 1991.
9. januára 1991 FZ âSFR prijalo Listinu základn˘ch práv a slobôd ako ústavn˘ zákon.Vysvetlite
dôvody pre prijatie tohto dokumentu, jeho v˘znam. Ktoré okruhy problémov Listina obsahuje?
Ako rie‰i niektoré najzávaÏnej‰ie problémy (trest smrti, interrupcia)? VzÈah k medzinárodn˘m
dokumentom a na‰im zákonom?

SúÈaÏe sa zúãastnilo na krajsk˘ch úrovniach

Kraj ·kolské kolá Krajské kolá Celo‰tátne finále

Bratislavsk˘ 291 35 7

Banskobystrick˘ 282 32 8

Ko‰ick˘ 280 33 8

Nitriansky 152 20 7

Pre‰ovsk˘ 412 32 8

Trenãiansky 272 27 8

Trnavsk˘ 231 30 8

Îilinsk˘ 561 42 8

Celkom 2481 251 62
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Zoznam súÈaÏiacich

Priezvisko Meno ·kola

Ambrózyová Miroslava Gymnázium, ·robárova 1, Ko‰ice – kraj Ko‰ice

Baco Dominik Gymnázium Radlinského ã. 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou - kraj  Trnava

BaláÏ Pavel Gymnázium J. Kráºa, Ul. SNP 3, 953 01 Zlaté Moravce - kraj Nitra

Balogová Alena Gymnázium, Komenského ã. 2/1074, 958 01 Partizánske - kraj  Trnava

Bla‰koviã Peter Gymnázium I. Bellu, Novomeského ã.15, 972 51 Handlová - kraj  Trnava

Buãkuliaková Veronika Gymnázium sv. Franti‰ka - Îilina  - kraj Îilina

Celec Peter Gymnázium J. Lettricha - Martin - kraj Îilina

âahojová Kristína Z· a Gymnázium,Tillgnerova 14, 841 05 Bratislava - kraj Bratislava

âarná Drahomíra SS· OA, Lieskovská cesta 1, 960 03 Zvolen - kraj Banská Bystrica

âiÏmárová Viera Gymnázium J.A. Komenského, Pu‰kinova 3, Ko‰ice - kraj Ko‰ice

âopíková Veronika Gymnázium Snina ·tudentská 4 - kraj Pre‰ov

Dejãiková Anna OA - âadca - kraj Îilina

Fabian Matú‰ Gymnázium ·.Moyzesa, Moldava n/ Bodvou - kraj Ko‰ice

Ficová Jaroslava Gymnázium Ar. gen. L.Svobodu Humenné, Komenského 4, Pre‰ov – kraj Pre‰ov

Filová Andrea Gymnázium J. G.Tajovského,Tajovského 25, 974 01 Banská Bystrica - kraj Banská Bystrica

Gábri‰ová Petra Stredná zdravotnícka ‰kola, Moyzesova 17, Ko‰ice - kraj Ko‰ice

Gallová Eva Gymnázium ª. ·túra, 980 01 Zvolen - kraj Banská Bystrica

Hatinová Michaela Gymnázium Vráble, ·kolská 26,95280 Vráble - kraj Nitra

Hiãák Vladimír Gymnázium Nitra, Párovská ul.1, 949 01 Nitra - kraj Nitra

Holienãíková Veronika Gymnázium sv.Vincenta de Paul, Ulica 17. novembra 1056,Topoºãany - kraj Nitra

Hospodár Tomá‰ Obchodná akadémia, Kapu‰ianska 2, Michalovce - kraj Ko‰ice

Hradsk˘ Peter Gymnázium matky Alexie, Jesenského 4/A, 811 02 Bratislava - kraj Bratislava

Hriczová Lucia ·portové gymnázium, ul. J. Bottu 31, 917 01 Trnava - kraj Trnava

Huãková Katarína Spojená ‰kola - Gymnázium a Z· Novohradská 3, 821 09 Bratislava - kraj Bratislava

Chovanová ªubica Gymnázium J. Hollého, Na Hlinách 30, 917 01 Trnava - kraj Trnava

Janotík Tomá‰ Spojená stredná ‰kola , Kollárova 17, Seãovce - kraj Ko‰ice

Kiãa Michal Spojená ‰kola - Gymnázium a Z·, Novohradská 3, 821 09 Bratislava - kraj Bratislava

Kmo‰ena Jakub Gymnázium Ul. 1. mája ã. 905, 020 15 Púchov - kraj  Trenãín

Kolobu‰níková Eva Gymnázium SNP 607, Dob‰iná - kraj Ko‰ice

Kormanová Tatiana Gymnázium Hlohovec, Komenského 13 - kraj Trnava

Kováã Michal Gymnázium Skalica, Námestie slobody 3 - kraj Trnava

Krastenics Ladislav ZHO· - Liptovsk˘ Mikulá‰ - kraj Îilina

Krasulová Katarína Gymnázium sv. Jozefa Klãové ã. 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - kraj Trenãín

Krumpál Michal Spojená ‰kola Staniãná ã. 4, 911 05 Trenãín - kraj Trenãín

Lancz Albín Gymnázium J. Matu‰ku Galanta, ‰tvrÈ SNP 1004, 924 00, Galanta - kraj Trnava

Lo‰onská Kristína Gymnázium Hlohovec, Komenského 13 - kraj Trnava

Majdi‰ová Veronika Gymnázium - Doln˘ Kubín - kraj Îilina

Maro Tomá‰ OA Poprad, Murga‰ova 94, Poprad - kraj Pre‰ov

Martináková Zuzana Gymnázium, Parl. mládeÏe 5, Ko‰ice - kraj Ko‰ice

Múkera Peter O·G,Trieda SNP 54, 974 01, Banská Bystrica - kraj Banská Bystrica

Oravec Matej Gymnázium B. S.Timravy, Haliãská 9, 984 01 Luãenec - kraj Banská Bystrica

Paºko Martin Gymnázium J. G.Tajovského,Tajovského 25, 974 01 Banská Bystrica - kraj BB

Pirosová Anita Gymnázium Dunajská Streda, Smetanov háj - kraj Trnava

PrieloÏn˘ Milan Gymnázium - BAS - Suãany - kraj Îilina

Radosová Siomona Gymnázium V.B.NedoÏerského, Matice Slov. ã.16, 971 01 Prievidza - kraj  Trenãín

Ragan Michal Súkromné Gymnázium, Fándlyho 3, 984 01 Luãenec  - kraj Banská Bystrica

Rúãka Juraj ZS· poºnohospodárska Topoºãany,Továrnická 1632, 955 29 - kraj Nitra

Schneebergerová Martina Gymnázium ·kolská ã. 2, 018 41 Dubnica nad Váhom - kraj  Trnava

Schulz Andrej Evanjelické l˘ceum,Vranovská 2, 852 01 Bratislava - kraj Bratislava

Sojka Gabriel Gymnázium Îeliezovce, ·túrova 16, 937 01 Îeliezovce - kraj Nitra

Steklá Anna Stredná zdravotná ‰kola, P. Fouriera Palackého 1, 811 02 Bratislava - kraj Bratislava

Strecká Lucia ·portové gymnázium, Ul. J.Bottu 31, 917 01 Trnava - kraj Trnava

Svoradová Tatiana Gymnázium Topoºãany, 17.nov.1180,955 01 Topoºãany - kraj Nitra

Szabo Viktor Gymnázium TP Mokrohajská 3, 844 13 Bratislava - kraj Bratislava

·arpatakyová Mariana OA Pre‰ov Volgogradská 3, Pre‰ov - kraj Pre‰ov

·kvarlová Mária Gymnázium sv. Moniky Pre‰ov, ul.Tarasa ·evãenka 1 - kraj Pre‰ov

·Èastn˘ Tomá‰ Gymnázium D.Tatarku Poprad, ul. Dominika Tatarku - kraj Pre‰ov

Tkáãová Adela Gymnázium Vranov n.T. Daxnerova 88 - kraj Pre‰ov

Uhrinová Simona Gymnázium - Vrútky - kraj Îilina

Vokál Ernest Gymnázium sv. Mikulá‰a Pre‰ov, Duklianska 16 - kraj Pre‰ov

Îelezníková Lucia Gymnázium Veºká OkruÏná - Îilina -  kraj Îilina

Îiliková Radka Gymnázium A. H. ·kultétyho, ·kolská 21, 990 01 Veºk˘ Krtí‰ - kraj Banská Bystrica

SúÈaÏiaci si zvolili témy tak, ako to uvádza podºa jednotliv˘ch krajov nasledujúca tabuºka
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Zoznam  ãlenov porôt

Meno a priezvisko In‰titúcia

1 Mgr. Oºga Boãáková Gymnázium,Trenãín

2 PhDr. Martin BorÏík Ko‰ice

3 PhDr. Daniela ëurajková MPC Bratislava

4 Ing.CSc.Viliam Figusch IKRE Bratislava

5 Mgr. ·tefan Folkman MPC Banská Bystrica

6 PhDr. Dagmar Horná PhD. FiF UK- Kat.politológie, Bratislava

7 PhDr. Ján Chovanec Obchodná akadémia, Liptovsk˘ Mikulá‰

8 Mgr. Mária Juristová Gymnázium, Hlohovec

9 PhDr. Ján Kobulsk˘ Gymnázium, Ko‰ice

10 Lenka Procházková Kultúrna ata‰é âR v SR

11 PhDr. Darina Kubíãková Obchodná akadémia, Îilina

12 Prof.PhDr. Miroslav Kus˘ PhD. UNESCO Katedra ºudsk˘ch práv, Bratislava

13 Doc.PhDr.Silvia Miháliková PhD. FiF UK-Kat.politológie, Bratislava

14 PhDr. Marián Richter Obchodná akadémia, Pre‰ov

15 Mgr. Ivana Semjanová Gymnázium,Vráble

16 PhDr. ªubomíra Slu‰ná Asociácia pre kultúru, vzelávanie a komunikáciu, Bratislava

17 Prof.PhDr.Jifiina ·iklová PhD. Department off social work charles, university, Praha

18 PhDr. Marta ·ikrová M· SR, Bratislava

s19 Prof. Rumen Valchev UNESCO Katedra ºudsk˘ch práv,Sofia
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Zoznam súÈaÏiacich

Meno Priezvisko ·kola

1 Michal Buãko Gymnázium J. G.Tajovského,Tajovského  25, Banská Bystrica
2 Lenka Csikyová Evanjelické kol. gymnázium PO, Námestie legionárov  3, Pre‰ov 
3 Lucia Gajdo‰echová Gymnázium M. R. ·tefánika, Slneãná  2, ·amorín
4 Zuzana Grochalová Obchodná akadémia, Ul. 17. novembra ã. 1296, âadca
5 Peter Hradsk˘ Gymnázium, Matky  Alexie Jesenského 4/A, Bratislava
6 Marcela Chorvátová Obchodná akadémia, Ul. M. Rázusa ã. 1,Trenãín
7 Diana Chudíková Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
8 Monika Kaãurová Gymnázium, Duchnoviãova  1, Medzilaborce
9 Ivana Kapustová Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova  10,Trnava
10 Peter Keppert Gymnázium, Jesenského 4/A, Bratislava
11 Michal Kiãa Gymnázium Jura, Hronca  Novohradská 1, Bratislava
12 Róbert Kollár Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Ko‰ice
13 Eduard Korpá‰ Gymnázium, Komenského 32,Trebi‰ov
14 Michal Krumpál SP·, Ul. Farská ã. 7, Bánovce nad Bebravou
15 Andrej Lobotka Gymnázium, Ul. 17. novembra,Topoºãany
16 Matej Maãák Gymnázium , ·robárova 1, Ko‰ice
17 Júlia Miklasová Gymnázium, Metodova 2, Bratislava
18 Anna Mikolajová Súkromné gymnázium Pre‰ov, Solivarská ã. 28, Pre‰ov
19 Ivan  Mjartan Gymnázium V. B. NedoÏerského, Ul. Matice Slovenskej ã. 16, Prievidza 
20 Mário Molãan Gymnázium A. KmeÈa, Gwerkovej  6, Banská ·tiavnica
21 Peter Nagy Gymnázium s vyuã.jaz. maìarsk˘m, Letomostie  3, Nové Zámky 
22 Peter Pavloviã Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava
23 Tomá‰ Petra‰ko Gymnázium , Po‰tová 9, Ko‰ice
24 SoÀa Pinde‰ová Gymnázium, Golianova  68, Nitra
25 Jana Pí‰ová B A S G, Komenského  215, Suãany
26 Katarína Polláková Z S ·  J.Andra‰ãíka,Veterná ã. 16, Bardejov
27 Ivan  Poruban Gymnázium ª. ·túra , Ul. 1. mája ã. 2,Trenãín
28 Jakub Princ Gymnázium J. Hollého, Hollého  9,Trnava
29 Michal  Rusnák S O U, Ul. Fale‰níka ã. 6, Prievidza  
30 Daniela Simanová Obchodná akadémia, Malinovského  1, Brezno
31 Tomá‰ StraÀák B A S G, Komenského  215, Suãany
32 Viera Stri‰ková Gymnázium bilingválne, Ul.T. RuÏiãku  324, Îilina 
33 Lucia Szabanová Gymnázium, Nám. Sv. ·tefana 1190, Dunajská Streda
34 Hedviga Szelleová Gymnázium M. R. ·tefánika, Slneãná  2, ·amorín
35 Katarína ·ipulová Gymnázium Horné Rakovce,Turãianské Teplice
36 Lucia ·korcová Gymnázium, ·kolská 1232/26,Vráble
37 Tomá‰ ·Èastn˘ Gymnázium D.Tatarku, Ul. D.Tatarku, Poprad  
38 Luká‰ Vlneãka Gymnázium, Jána Kollára  2, Îiar nad Hronom
39 Barbora Zobáková Gymnázium ª. J. ·uleka, Pohraniãná 10, Komárno
40 Radka Îiliková Gymnázium A. H. ·kultétyho, ·kolská  21,Veºk˘ Krtí‰
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Porota ã. 3

Predseda poroty: PhDr. Dagmar Horná PhD.
âlenovia: Mgr. Jozef Gál, Mgr. Ivana Semjanová, Mgr. Zuzana Smetanová, PhDr. Sylvia Porubänová

Priezvisko Meno I. kolo II. kolo Súãet

1 Ambrózyová Miroslava 117 117 234
2 Paºko Martin 120 109 229
3 Hradsk˘ Peter 122 106 228
4 Filová Andrea 114 113 227
5 Fabian Matú‰ 108 106 214
6 Kmo‰ena Jakub 102 99 201
7 Oravec Matej 103 91 194
8 ·arpatakyová Mariana 102 92 194
9 Gallová Eva 102 89 191
10 Steklá Anna 91 98 189
11 Îiliková Radka 101 88 189
12 Kormanová Tatiana 93 92 185
13 Pirosová Anita 83 99 182
14 Dejãiková Anna 98 78 176
15 Chovanová ªubica 74 82 156
16 Holienãínová Veronika 70 77 147

Porota ã. 4

Predseda poroty: Ing.Viliam Figusch, CSc.
âlenovia: Prof. PhDr. Jifiina ·iklová PhD., PhDr. Ján Kobulsk˘, PhDr. Darina Kubíãková, Mgr. Lenka ·korpilová

Priezvisko Meno I. kolo II. kolo Súãet

1 Szabo Viktor 119 120 239
2 Krumpál Michal 103 106 209
3 Maro Tomá‰ 108 89 197
4 Janotík Tomá‰ 91 95 186
5 Kováã Michal 86 97 183
6 Hatinová Michaela 90 87 177
7 Schneebergerová Martina 86 87 173
8 Martináková Zuzana 77 77 154
9 Buãkuliaková Veronika 78 71 149
10 Lo‰onská Kristína 62 75 137
11 Sojka Gabriel 70 66 136
12 Vokál Ernest 61 73 134
13 âopíková Veronika 68 63 131
14 Baco Dominik 60 67 127
15 Schulz Andrej DNS DNS DNS
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V˘sledky súÈaÏiacich v jednotliv˘ch porotách

Porota ã. 1

Predseda poroty: Prof. PhDr. Miroslav Kus˘ PhD.
âlenovia: PhDr. Oºga Boãáková, Mgr. Mária Juristová, Mgr. Barbora Kohútiková, PhDr. Ján Chovanec

Priezvisko Meno I. kolo II. kolo Súãet

1 Tkáãová Adela 122 121 243
2 âiÏmárová Viera 119 120 239
3 Lancz Albín 123 115 238
4 Krastenics Ladislav 111 107 218
5 PrieloÏn˘ Milan 104 109 213
6 Majdi‰ová Veronika 103 93 196
7 Gábri‰ová Petra 96 100 196
8 Hiãák Vladimír 100 87 187
9 Múkera Peter 84 100 184
10 Strecká Lucia 88 93 181
11 Îelezníková Lucia 81 99 180
12 Uhrinová Simona 85 92 177
13 Celec Peter 98 75 173
14 Kolobu‰níková Eva 78 92 170
15 Hriczová Lucia 78 83 161

Porota ã. 2

Predseda poroty: Prof. PhDr. ªudmila Malíková PhD.
âlenovia: PhDr. Marta ·ikrová, PhDr. Marián Richter, Mgr. ·tefan Folkman, JUDr.Viera Kusendová

Priezvisko Meno I. kolo II. kolo Súãet

1 ·Èastn˘ Tomá‰ 125 125 250
2 Kiãa Michal 124 120 244
3 Hospodár Tomá‰ 118 118 236
4 Radosová Simona 120 110 230
5 Krasulová Katarína 105 115 220
6 Ficová Jaroslava 110 108 218
7 BaláÏ Pavel 112 100 212
8 Ragan Michal 116 90 206
9 ·kvarlová Mária 106 92 198

10 Svoradová Tatiana 98 95 193
11 Rúãka Juraj 90 85 175
12 Balogová Helena 101 71 172
13 - Bla‰koviã Peter 100 70 170
14 Huãková Katarína 95 75 170
15 âahojová Kristína 88 81 169
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3. Víťazi VIII. ročníka OĽP

·tudijn˘ pobyt vo Frankfurte nad Mohanom získali:

• Tomá‰ ·Èastn˘, Gymnázium D.Tatarku, ul. Dominika Tatarku, Poprad 

• Adela Tkáãová, Gymnázium Vranov nad Topºou, Daxnerova 88 

• Viktor Szabo, Gymnázium TP Mokrohajská 3, 844 13 Bratislava 

• Martin Paºko, Gymnázium J. G.Tajovského,Tajovského 25, Banská Bystrica 

• Michal Kiãa, Spojená ‰kola, Novohradská 3, Bratislava

Medzinárodného seminára „V˘chova k ºudsk˘m právam“ v Bulharsku sa zúãastnili:

• Albín Lancz, Gymnázium J. Matu‰ku Galanta, ‰tvrÈ SNP 1004, Galanta 

• Michal Krumpál, Spojená ‰kola, Farská 7, 957 20 Bánovce nad Bebravou

• Miroslava Ambrózyová, Gymnázium, ·robárova 1, Ko‰ice 

• Tomá‰ Maro, Obchodná akadémia, Murga‰ova 94, Poprad

• Tomá‰ Hospodár, Obchodná akadémia, Kapu‰ianska 2, Michalovce

Dvojt˘ÏdÀová stáÏ na Slovenskom národnom stredisku pre ºudské práva spojená 
s trojdÀov˘m vzdelávacím pobytom v regióne Piemont (Taliansko) v in‰titúciách
pôsobiacich v oblasti práv detí

• Viera âiÏmárová, Gymnázium J.A. Komenského, Pu‰kinova 3, Ko‰ice

Strieborná medaila Slovenského národného strediska pre ºudské práva:

•Peter Hradsk˘, Gymnázium matky Alexie, Jesenského 4/A, Bratislava  
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2. Absolútne finále

Porota absolútneho finále:

Predseda poroty: Prof. PhDr. Miroslav Kus˘ PhD.
âlenovia: Prof. PhDr. ªudmila Malíková PhD.

PhDr. Dagmar Horná PhD.
Ing. Viliam Figusch, CSc.
Prof. Rumen Valchev
Prof. PhDr. Jifiina ·iklová PhD.
PhDr. Sylvia Porubänová
JUDr. Viera Mrázová, CSc.
JUDr. Viera Kusendová
Brit Lovseth, zástupkyÀa Veºvyslanectva Nórskeho kráºovstva v SR

Témy v absolútnom  finále: 

- Sloboda zdruÏovania - sloboda bez hraníc?
- Kto je vinn˘, keì dieÈa spácha trestn˘ ãin?
- Krajiny susediace so Slovenskou republikou  - formy spolupráce.
- Tajné letecké prevádzanie osôb tajn˘mi sluÏbami a ºudské práva.
- Rozvojová pomoc  - áno alebo nie?
- Právo na zdravotnícku starostlivosÈ.
- ZneuÏívanie detí.
- Globalizácia - za a proti.
- DieÈa bez rodiny - dieÈa bez práv?
- âo podniknúÈ proti obchodu s ºuìmi.
- Emancipovan˘ muÏ.
- RovnosÈ príleÏitostí - nerovnosÈ moÏností.

V˘sledková listina absolútneho finále:

Por. ã. Priezvisko a meno ·kola

1 ·Èastn˘ Tomá‰ Gymnázium Dominika Tatarku, ul. Dominika Tatarku, Poprad

2 Tkáãová Adela Gymnázium Vranov nad Topºou, Daxnerova 88

3 Szabo Viktor Gymnázium TP Mokrohajská 3, 844 13 Bratislava

4 Paºko Martin Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica

5 Kiãa Michal Spojená ‰kola, Novohradská 3, Bratislava

6 Lancz Albín Gymnázium J. Matu‰ku Galanta, ‰tvrÈ SNP 1004, Galanta

7 Krumpál Michal Spojená ‰kola Farská 7, 957 20 Bánovce nad Bebravou

8 Ambrózyová Miroslava Gymnázium, ·robárova 1, Ko‰ice

9 Maro Tomá‰ Obchodná akadémia, Murga‰ova 94, Poprad

10 Hospodár Tomá‰ Obchodná akadémia, Kapu‰ianska 2, Michalovce

11 âiÏmárová Viera Gymnázium J.A. Komenského, Pu‰kinova 3, Ko‰ice

12 Hradsk˘ Peter Gymnázium matky Alexie, Jesenského 4/A, Bratislava
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Adela Tkáãová
Gymnázium Vranov nad Topºou, Daxnerova 88
finalistka VIII. roãníka Olympiády ºudsk˘ch práv

V. Reportáže a príspevky

1. Konferencia Medzinárodnej spoločnosti ľudských práv

vo Frankfurte nad Mohanom 

TakÏe Nemecko. Moja cesta do Nemecka na medzinárodnú konferencie o ºudsk˘ch právach sa zaãa-
la uÏ vo Vranove a trvalo mi nekoneãn˘ch desaÈ hodín, k˘m som sa dostala do Bratislavy, kde som sa
mala stretnúÈ so zvy‰kom na‰ej skupiny. Moju únavu z cestovania a moÏno aj poãiatoãn˘ strach z toho,
Ïe do Nemecka mám cestovaÈ ako jediné dievãa, vystriedalo veºmi milé prekvapenie, z toho 
s ak˘mi zaujímav˘mi ºuìmi mám stráviÈ nasledujúcich pár dní. Po posedení pri káve na ktorom sme mali
moÏnosÈ nielen navzájom sa trochu spoznaÈ, ale aj ãosi viac sa dozvedieÈ o ºudsk˘ch právach a ãinnosti
organizácie Human sme sa vybrali na cestu do Nemecka.

Ráno sme trochu rozospatí a unavení vystúpili vo Frankfurte nad Mohanom. Tu sme zaÏili 
nielen zaujímavú prehliadku mesta, ale aj prekvapenie od na‰ich vedúcich, vìaka ktorému sme si overili
na‰e jazykové schopnosti a schopnosÈ dorozumieÈ sa v cudzom prostredí. Mali sme totiÏ za úlohu urobiÈ
rozhovor s náhodn˘mi chodcami na jednom námestí a sp˘taÈ sa ich na ºudské práva a slobodu prejavu
v ich krajine. Tu sme s Martinom, mojim kolegom zo súÈaÏe mali moÏnosÈ presvedãiÈ sa ,Ïe svet je 
naozaj malé miesto. V priebehu asi pätnástich minút sme stretli Kanaìanku, Nemku a jedného naozaj
milého pána z Austrálie, ktor˘ nám porozprával príbeh o tom ako jeho priatelia u‰li zo svojej krajiny 
drÏiac sa podvozku vlaku, zaujímavé bolo najmä to, Ïe tí jeho priatelia boli zo Slovenska.

ëal‰ou pre mÀa naozaj veºmi emotívnou skúsenosÈou bola moÏnosÈ stretnú sa s ãlovekom ktor˘ 
na vlastnej koÏi zaÏil násiln˘ odsun Nemcov z ná‰ho územia. Jeden pohºad do jeho oãí a v˘raz tváre keì
nám hovoril svoj príbeh nám dokázal o ºudskom utrpení viac neÏ desaÈ kníh o tejto problematike. Vtedy
som si prv˘ krát uvedomila ,Ïe ºudské práva sa bytostne dot˘kajú v‰etk˘ch ºudí okolo nás, ale je nesku-
toãná ‰koda, Ïe si to uvedomíme ãasto aÏ keì pozrieme, Ïe utrpenie má naozaj skutoãnú tvár.

Miesto v ktorom sme boli ubytovaní poãas na‰ej ‰tudijnej cesty v Nemecku, ma naozaj ohromilo a pri
prvom kontakte s úãastníkmi tej konferencie sa ma zmocnilo naozaj aÏ ohromenie a neskutoãn˘ pocit
zodpovednosti z toho, Ïe ja ako obyãajná ‰tudentka som dostala moÏnosÈ osobne sa nieãoho tak úÏas-
ného zúãastniÈ, a naozaj by som sa e‰te raz za takúto moÏnosÈ chcela v‰etk˘m poìakovaÈ. Poãas tejto
konferencie som nielen dostala moÏnosÈ spoznaÈ úÏasn˘ch ºudí ktorí pomáhajú bojovaÈ 
za ºudské práva, ale mala som aj moÏnosÈ vypoãuÈ si osobné príbehy t˘ch ktorí museli ujsÈ zo svojej vlasti,
alebo t˘ch ktorí sa aj za cenu nebezpeãenstva nevzdali svojho sna za lep‰ie dodrÏiavanie základn˘ch
ºudsk˘ch práv vo svojich krajinách. Cel˘ tento ‰tudijn˘ pobyt a táto konferencia boli zamerané hlavne 

na situáciu na Kube, je naozaj ‰koda, Ïe nie kaÏd˘ dostane takúto moÏnosÈ zúãastniÈ sa takejto konfe-
rencie, nie kaÏd˘ dostane moÏnosÈ stretnúÈ sa s ºuìmi ktorí mu dokáÏu pravdivo rozpovedaÈ príbehy ºudí,
ktorí niekedy aj za cenu vlastn˘ch Ïivotov bojujú za dodrÏiavanie ºudsk˘ch práv.

Cel˘ tento ‰tudijn˘ pobyt mi pomohol uvedomiÈ si aké dôleÏité sú veci ako sloboda prejavu alebo 
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Víťazné eseje

VIII. roãník OªP bol tematicky zameran˘ na RODOVÚ ROVNOSË a ROVNOSË  PRÍLEÎITOSTÍ.
Je prirodzené, Ïe sme dali príleÏitosÈ aj blízkej problematike v rámci druhej dekády ºudsk˘ch práv.
Jednotlivé témy esejí vyhodnocovali a ocenili participujúce in‰titúcie a udelili im vecné ceny nasle-
dovne:

• Cenu podpredsedu vlády SR pre ºudské práva, men‰iny a európske záleÏitosti získal:
Viktor Szabo, Gymnázium telesne postihnut˘ch Mokrohajská, Bratislava za tému ã. 1

• Cenu primátora mesta Liptovsk˘ Mikulá‰ získal:
Michal Kiãa, Spojená ‰kola Novohradská, Bratislava za tému ã. 2

• Cenu Nadácie Friedricha Eberta získala:
Veronika âopíková, Gymnázium Snina za tému ã. 3

• Cena klubu poslancov Európskej ºudovej strany získal:
Tomá‰ ·Èastn˘, Gymnázium Poprad za tému ã. 4

4. Sprievodné aktivity 

Poãas celej súÈaÏe boli pre ‰tudentov pripravené zaujímavé workshopy a moderovaná diskusia.
Prv˘ finálov˘ veãer mali ‰tudenti moÏnosÈ zúãastniÈ sa dvoch zaujímav˘ch workshopov, ktoré 
pre nich pripravilo Slovenské národné stredisko pre ºudské práva a Nadácia Friedricha Eberta.
Moderovaná diskusia poãas druhého finálového veãera sa niesla v medzinárodnom duchu na tému
„Porovnanie stavu a v˘voja rodovej rovnosti na Slovensku, v âechách a Nórsku“. Na zaujímavé
otázky ‰tudentov odpovedali Viera Kusendová (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR),
Jifiina ·iklová (Karlova Univerzita, Praha) a Elizabeth Nöstvold (zástupkyÀa Veºvyslanectva
Nórskeho kráºovstva v SR). Diskusiu moderovala  PhDr. Silvia Porubänová (Nadácia Friedricha
Eberta).
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Michal Krumpál
Spojená ‰kola, Farská 7, 957 20 Bánovce nad Bebravou
finalista

2. Medzinárodný seminár „Výchova k ľudským právam“, 

PRIMORSKO 2006

Ak˘ bol vlastne seminár? Bol skvel˘, prekonal v‰etky moje predstavy. Pred odchodom som vôbec
netu‰il, do ãoho idem. âiastoãne som sa obával, Ïe cel˘ pobyt v Primorsku budeme len pracovaÈ, pred-
ná‰ky, diskusie, ...  
Bol to v‰ak veºk˘ omyl a bol som príjemne prekvapen˘. Seminár bol ideálnou kombináciou diskusie - v˘meny
názorov - mnoÏstva nov˘ch poznatkov - kreatívnych hier - tolerancie - relaxu - v˘uãby angliãtiny a pohody.
Spolu s na‰imi kolegami s Bulharska, Macedónska a Srbska a âiernej Hory  sme vytvorili jeden neuveri-
teºn˘ kolektív. Napriek rôznym národnostiam sme si boli v mnohom podobní, ale zároveÀ aj rozdielny.
Samotn˘ seminár bol zameran˘ na toleranciu, jej formy, spôsoby interpretácie a samotné dodrÏiavanie
tejto hodnoty.

Pod taktovkou profesora Rumena Valcheva sme sa venovali tejto problematike nielen formou pred-
ná‰ok a diskusii, ale aj prácou v skupinách. V skupinách sme s ostatn˘mi úãastníkmi prezentovali na‰e
názory a postoje, ktoré podºa nás najlep‰ie vystihovali danú problematiku. 
Treba vyzdvihnúÈ aj rôzne hry, ktoré  sa na prv˘ pohºad zdali moÏno detinské, ale ukr˘vali v sebe hlboké
my‰lienky, ktoré sú základn˘mi kameÀmi tolerancie. Tolerancia - ako základn˘ kameÀ porozumenia
medzi národmi je dôleÏitá a potrebná

Pre mÀa znamenal seminár nádherné záÏitky, mnoÏstvo nov˘ch poznatkov a priateºstiev, za ktoré
som v‰etk˘m nesmierne vìaãn˘...  

Súãasne to bola aj dobrá príprava do Ïivota, ako po odbornej, tak po jazykovej stránke. Preto odpo-
rúãam v‰etk˘m zúãastniÈ sa na Olympiády ºudsk˘ch práv - môÏete len a len získaÈ.

Nieão tak hrozné ako tento seminár som vo svojom Ïivote zatiaº nemal moÏnosÈ preÏiÈ. Celé peklo
sa zaãalo samotnou cestou do Primorska, kde bolo toto podujatie lokalizované. Cestovali sme obyãajn˘m
klimatizovan˘m lietadlom s moÏnosÈou obãerstvenia sa, s veºmi sympatick˘mi a príjemn˘mi letu‰kami
(pre dievãenské osadenstvo bola prítomná jedna s muÏsk˘m pohlavím) a s naozaj oãarujúcim v˘hºadom
z okien. Aby bolo na‰e utrpenie úplne dokonané, hneì po príchode sme zistili, Ïe budeme ubytovaní 
v najväã‰om hoteli v okolí. K jeho veºmi strohému vybaveniu patrili iba samozrejmosti  ako obrovsk˘ bazén
s lehátkami, blízkosÈ mora, bar so ‰irok˘m obãerstvením. Tu uÏ musím svoju krátku enumeráciu preru-
‰iÈ, pretoÏe som dospel ku koncu. Ak som vás e‰te stále neodradil od plánovaného prihlásenie sa na
Olympiádu ºudsk˘ch práv, tak e‰te spomeniem nieão z práce v seminári. Prebiehal v dvoch etapách, ãiÏe
na veget pri mori ste mali len celé popoludnie a jeho náplÀou boli diskusie zamerané na problematiku
ºudsk˘ch práv, so zreteºom na toleranciu.

Nane‰Èastie to bolo celé organizované v neformálnom duchu a prostredníctvom rôznych hier, 
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sloboda cestovaÈ, veci ktoré si mi obãas neuvedomujeme ale sú pre ná‰ plnohodnotn˘ Ïivot naozaj dôleÏité.

T˘ch pár dní ktoré som strávila v Nemecku mi dali naozaj veºa, mala som moÏnosÈ spoznaÈ novú 
krajinu, nové miesta. Nadviazala som kontakty s naozaj zaujímav˘mi ºuìmi ktorí mi pomohli ujasniÈ si
niektoré názory na svet okolo mÀa. Stretla som ºudí, ktorí naozaj obohatili môj Ïivot.

Chcela by som sa t˘mto poìakovaÈ v‰etk˘m ºuìom ktor˘ nám umoÏnili tento pobyt, myslím si, Ïe je
veºmi dôleÏité aby sa aj v dne‰nej dobe mladí ºudia zaujímali o dianie okolo seba a dodrÏiavanie ºudsk˘ch
práv, lebo táto problematika sa naozaj t˘ka kaÏdého z nás. A ìakujem aj pánovi Petrovi Mariánkovi,
Pavlovi ·imove, mojim spolusúÈaÏiacim a ostatn˘m ºuìom s ktor˘mi som strávila naozaj nezabudnu-
teºn˘ch pár dní. Je úÏasné, Ïe aj mladí ºudia, ‰tudenti majú na Slovensku moÏnosÈ zaÏiÈ nieão také. 
A teraz mi uÏ len zostáva uviesÈ v‰etky tieto moje skúsenosti do praxe  a aj osobne pomôcÈ pri ochrane
ºudsk˘ch práv, veì sú súãasÈou aj môjho Ïivota.

Dnes si uÏ snáì môÏem poloÏiÈ otázku, ão mi konferencia Medzinárodnej spoloãnosti 
ºudsk˘ch práv priniesla. UÏ pri stretnutí v bratislavskej kaviarniãke som vytu‰il moÏnosÈ získaÈ nov˘ 
a to zaujímavej‰í pohºad na vec. A nem˘lil som sa. V tomto zmysle sa niesla celá na‰a cesta a pôsobenie
v  Königstene im Taunus.

AÏ doteraz sme sa zaoberali problematikou dodrÏiavania ºudsk˘ch práv v˘luãne v teoretickej rovine -
aj napriek tomu, Ïe je na‰ou kaÏdodennou realitou. Tu sa v‰ak ãrtá odpoveì na kladenú otázku.
V Königstene som dostal príleÏitosÈ spoznaÈ príbehy ºudí zo v‰etk˘ch kútov sveta, ktorí sa o obranu 
a rozvoj ºudsk˘ch práv  osobne zaslúÏili. Boli to ºudia, o ktor˘ch sa len málokedy v spoloãnosti vie. Nie sú
to ãelní predstavitelia medzinárodn˘ch organizácií zaoberajúcich sa ochranou ºudsk˘ch práv - vychádzajú
z prostredia ako kaÏd˘ in˘ - ako ja, vy a kaÏd˘ vo va‰om okolí. 

Napriek tomu sú v˘nimoãní, pretoÏe aj oni sa zaslúÏili o lep‰í svet dne‰ka. O proteste proti vpádu
sovietskych vojsk do Maìarska (1956) sa asi i samej krajine, ktorej sa táto udalosÈ priamo dot˘ka, vie máloão,
ak vôbec nieão. Napriek tomu sa na obranu práv jej obyvateºov v âíne niekto postavil. V tejto chvíli si
nespomeniem na jeho meno, ale jeho prejav mi zostane e‰te dlho v pamäti. Nie kaÏd˘ je ochotn˘ za obha-
jobu ºudsk˘ch práv na druhom konci sveta obetovaÈ desiatky rokov Ïivota. Zvlá‰È, keì sa poru‰ujú v mojej
tesnej blízkosti. Nie kaÏd˘ má toºko odvahy a nie kaÏd˘ to dokáÏe. KaÏd˘ ãlovek by v‰ak mal byÈ záro-
veÀ aj obãanom, aby sa sám priãinil o progres spoloãnosti, ktorej je integrálnou súãasÈou. Nemusí tráviÈ
roky Ïivota vo väzení, k tomu nevyz˘vam - staãí sa moÏno len poobzeraÈ okolo seba.

ZáÏitky a skúsenosti, ktoré som vìaka úãasti na konferencii získal ma ovplyvnili. A nie krátkodobo,
naopak myslím, Ïe sú dobr˘m základom do Ïivota.

Viktor Szabo
Gymnázium TP Mokrohajská 3, 844 13 Bratislava
finalista VIII. roãníka Olympiády ºudsk˘ch práv

Albín Lanz
Gymnázium J. Matu‰ku, ‰tvrÈ SNP 1004, 924 00, Galanta
finalista



od pláÏe, sme sa stretli asi dvadsiati mladí ºudia a spolu s prof. Valchevom sme si zaãali uvedomovaÈ 
ºudské práva v praxi, spoznávaÈ realitu vzne‰en˘ch ãlánkov Deklarácií, Dohovorov ... Ja som si pri slove
seminár predstavoval obleky a dlhoãizné predná‰ky, no opak bol pravdou. Rie‰ili a spoznávali sme veºmi
dôleÏité hodnoty ako tolerancia a ºudské práva. Îiadne uãebnicové definície, pracovali sme v skupinách 
i spoloãne, mali sme moÏnosÈ Ïivo diskutovaÈ, tvorivo rie‰iÈ problémy, ba dokonca i hraÈ sa. V skupinkách
sa neraz rozprúdili pozoruhodné diskusie. A pritom sme sa dot˘kali závaÏn˘ch a podstatn˘ch tém. KaÏd˘
z nás mal moÏnosÈ sa vyjadriÈ, povedaÈ svoj názor. Argumentácie, vlastné rebríãky najdôleÏitej‰ích hod-
nôt, zábavné hry, diskusie ... nás privádzali nenásilnou formou k poznaniu tolerancie, dôstojnosti, ºudsk˘ch
práv. Vrátil som sa odtiaº s vedomím, Ïe tolerancia nie je iba vzne‰en˘ pojem, ale nevyhnutná realita
na‰ich dní. Komunikovali sme samozrejme v angliãtine. Bola to najmä pre nás menej zdatn˘ch aj v˘borná
skúsenosÈ s komunikáciou v cudzom jazyku. A napokon sme si uÏili kopec zábavy a spoznali mlad˘ch
ºudí z cudzích krajín, nadobudli nové kontakty, vytvorili kamarátstva. 

Je vynikajúce, Ïe sme dostali takúto moÏnosÈ vyjadriÈ svoje my‰lienky, názory, postrehy, Ïe sme 
pracovali s t˘m, ão sa aj nás bytostne dot˘ka, a ão môÏeme v budúcnosti zmeniÈ k lep‰iemu. Som veºmi
vìaãn˘, Ïe som práve ja mohol byÈ úãastníkom tohto seminára a verte mi, stojí za to prebojovaÈ sa 
cez sito Olympiády ºudsk˘ch práv a získate úÏasné skúsenosti.

KeìÏe neviem ako zaãaÈ, jednoducho hneì na úvod poviem, Ïe bol skvel˘. Pravdu povediac som sa
obávala, Ïe cel˘ ãas budeme len pracovaÈ. Ale m˘lila som sa. Seminár bol dokonalou fúziou diskusie, 
kreatívnych aktivít, vzájomnej v˘meny názorov, mnoÏstva nov˘ch poznatkov a relaxu. Bolo priam neuve-
riteºné zistiÈ, akí sme si spolu s kolegami z Bosny a Hercegoviny, Bulharska a Macedónska podobní, 
no rovnako zaujímavé pre nás bolo i odhalenie ‰pecifík jednotliv˘ch krajín.

Samotn˘ seminár bol zameran˘ na toleranciu, jej formy, spôsoby interpretácie a samotné dodrÏia-
vanie tejto hodnoty. Pod vedením profesora Valcheva sme sa do problematiky tolerancie „zahryzli“ 
rôznymi spôsobmi. Neboli to len predná‰ky ale aj rôzne skupinové prezentácie, v ktor˘ch sme spolu 
s kolegami z ostatn˘ch krajín snaÏili ão najtrefnej‰ie vystihnúÈ diskutovanú problematiku. Pochopiteºne
nemôÏem zabudnúÈ na hry, ktoré hoci sa na prv˘ pohºad zdali moÏno detinské, ukr˘vali v sebe hlbokú
my‰lienku.

Pre mÀa znamenal seminár nádherné zistenie, Ïe hoci Slovensko a balkánske krajiny od seba odde-
ºuje mnoho kilometrov, odli‰n˘ historick˘ v˘voj a politická situácia, spája nás slovanská tradícia a s Àou súvi-
siaca jazyková otázka. Spoãiatku som sa obávala ãi sú v˘chodné krajiny vhodn˘m miestom na uskutoã-
nenie takéhoto seminára. Napokon v‰ak uznávam, Ïe nik nie je povolanej‰í uãiÈ nás o tolerancii ako ºudia,
ktorí sa permanentne stretávajú s jej nedodrÏiavaním. A preto, ak sa ma p˘tate, ãi sa oplatí zúãastniÈ sa
Olympiády ºudsk˘ch práv, odpovedám - jednoznaãne!
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prípadne prác v skupinách, ãím ste boli nechcene prinútení spoznávaÈ veºmi zaujímav˘ch ºudí z e‰te zau-
jímavej‰ích krajín a kultúr. Ani si neviete predstaviÈ ako nás nudilo rozprávanie o zvlá‰tnostiach v tom kto-
rom národe. Pre upresnenie, tento rok sme sa mohli zoznámiÈ so ‰tudentmi z Bulharska, z Bosny a
Hercegoviny a z Macedónska.

Urãite si hovoríte, Ïe hor‰ie to uÏ ani nemôÏe byÈ. Rád vás teda vyvediem z omylu: táto akcia bude
maÈ pokraãovanie v Macedónsku, ktorého sa s najväã‰ou pravdepodobnosÈou z ãistého donútenia bude-
me musieÈ tieÏ zúãastniÈ.

Úplne na záver (sºubujem) by som len chcel odstrániÈ posledné náznaky va‰ej neistoty - skutoãne
som cel˘ môj postreh z pobytu písal s maximálnou mierou irónie.

Neodpustím si e‰te poìakovaÈ za svoju "najhor‰iu" skúsenosÈ pánovi profesorovi Kusému, Vladislave
Dolníkovej, ktor˘ch spoznanie je záÏitkom sam˘m o sebe (snaÏím sa si ich trochu nakloniÈ), samozrejme
v‰etk˘m sponzorom a organizátorom samotnej olympiády, no a v neposlednom rade celej spoloãnosti
mojich kolegov - ‰tudentov a v súãasnosti uÏ aj kamarátov starajúcich sa aj o moju zábavu.

Jedn˘m z najkraj‰ích sposobov ako som kedy zaãala leto bol urãite seminár v Bulharsku.
V máji sa mi to e‰te stále zdalo nereálne, veì ão ak by sa stalo toto alebo tamto… No nakoniec sa niã
z toho nestalo a ja som si s úºavou vyd˘chla v lietadle.

Pravdupovediac, nevedela som, ão od tohoto pobytu ãakaÈ. Program semináru sme síce vopred dosta-
li, ale stále som bola zvedavá, ão konkrétne sa tam bude diaÈ.

Na‰Èastie, ne‰lo o Ïiadne 5-dÀové morenie niekde v uãebni. Hneì od zaãiatku bol seminár veden˘
hravou formou. Hlavnou témou bola tento rok tolerancia, a tak sa aj na‰e aktivity uberali t˘mto smerom.
Prezentovali sme svoje krajiny, diskutovali o rozdieloch na‰ich kultúr a zaoberali sa toleranciou ãi uÏ ako
takou, alebo toleranciou na ‰kolách.

V ãom ma v‰ak seminár obohatil najviac, bola komunikácia s ºuìmi z ostan˘ch krajín. Krajín, 
ktor˘ch sa vojna bezprostredne t˘kala a ovplyvnila aj Ïivot teraz uÏ mojich nov˘ch priateºov zo seminára.
Poãas ich rozprávania si ãlovek uvedomil, Ïe niektoré na‰e „veºké“ problémy sú v porovnaní s ich len mali-
chernosÈami. Rozprávanie ‰tudentov z Bosny a Hercegoviny o ich práci pre ºudské práva mi dodalo moti-
váciu aby som sama nieão urobila.  Takisto som zistila, Ïe nieão sa nauãiÈ sa dá aj menej „uãebnicovou“
formou, aj keì to tak spoãiatku nevyzerá, len sa tomu treba otvoriÈ.

Za ten t˘ÏdeÀ sme si uÏili fakt veºa zábavy, veì seminár netrval cel˘ deÀ;) Som rada, Ïe som mala
moÏnosÈ nav‰tíviÈ prv˘ krát v Ïivote Bulharsko a spoznaÈ pár fakt zaujímav˘ch ºudí. A hlavne zistiÈ, 
Ïe tolerancia nie je len o slovách.

Seminár o ºudsk˘ch právach v Primorsku

Ak sa p˘tate, ão môÏe byÈ zaujímavé na seminári o ºudsk˘ch právach, hovorím vám, v‰etko. Spolu
s ìal‰ími ‰tyrmi slovensk˘mi ‰tudentmi som mal moÏnosÈ zúãastniÈ sa takejto akcie. V hoteli, pár metrov
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Miroslava Ambrozyová
Gymnázium, ·robárova 1, Ko‰ice 
finalistka

Tomá‰ Maro
Obchodná akadémia, Murga‰ova 94, Poprad
finalista

Veronika Majdi‰ová
Gymnázium Doln˘ Kubín
finalistka



2. Organizátori a spolupracujúce organizácie a inštitúcie 

Iuventa

Iuventa je priamo riadenou príspevkovou organizáciou Ministerstva ‰kolstva Slovenskej republiky,
ktorá koordinuje aktivity súvisiace s napæÀaním Koncepcie ‰tátnej politiky vo vzÈahu k deÈom 
a mládeÏi. Na základe kontraktu s M· SR sa zaoberá zhromaÏìovaním a distribúciou informácií 
pre profesionálnych a dobrovoºn˘ch pracovníkov s deÈmi a mládeÏou.Aktivity organizácií a zdru-
Ïení aktívne pracujúcich s deÈmi a mládeÏou, podporuje poskytovaním priestorov pre túto ãinnosÈ.
Z poverenia M· SR Iuventa zabezpeãuje realizáciu predmetov˘ch olympiád a postupov˘ch súÈaÏí.
Úloha Iuventy spoãíva vo vytváraní mechanizmov spolupráce, zabezpeãení tvorby testov, úloh,
rie‰ení a ich distribúcie realizátorom niÏ‰ích kôl súÈaÏí.V neposlednom rade je Iuventa zodpovedná
aj za efektívne hospodárenie s finanãn˘mi prostriedkami, ktoré sú na tento úãel Ministerstvom
‰kolstva SR vyãlenené.

Hlavné úlohy Iuventy:

• Koordinuje plnenie úloh vypl˘vajúcich z Koncepcie ‰tátnej politiky vo vzÈahu k deÈom
a mládeÏi do roku 2007

• Informuje o moÏnostiach, ktoré mladej generácii poskytuje ‰tát a spoloãnosÈ 
prostredníctvom podporn˘ch programov

• Realizuje prieskumné aktivity, ktoré súvisia so Ïivotn˘m ‰t˘lom mlad˘ch ºudí 
s dôrazom na voºn˘ ãas a participáciu na Ïivote obcí a regiónov

• Poskytuje poradensk˘ servis organizáciám a in‰titúciám aktívnym v oblasti práce 
s mládeÏou vo voºnom ãase

• Organizaãne zabezpeãuje realizáciu predmetov˘ch olympiád a postupov˘ch súÈaÏí 
v Slovenskej republike

• Administruje národn˘ grantov˘ program podpory práce s deÈmi a mládeÏou 
vo voºnom ãase

• Je národnou kanceláriou programu EÚ MládeÏ
• Realizuje projekt EURODESK
• Poskytuje poradensk˘ a metodick˘ servis v oblasti medzinárodnej mobility mládeÏe
• Spolupracuje s obãianskymi zdruÏeniami detí a mládeÏe a poskytuje im priestory 

na realizáciu pravideln˘ch i príleÏitostn˘ch aktivít pre deti a mládeÏ

Kontakt:
IUVENTA

Karloveská 64, 842 58 Bratislava
tel.: 02/59296112, fax: 59296 123

e-mail: iuventa@iuventa.sk, http://www.iuventa.sk 
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VII. Vyhlasovateľ, organizátori a partneri  

1. Vyhlasovateľ 

Vyhlasovateºom súÈaÏe Olympiáda ºudsk˘ch práv je Ministerstvo ‰kolstva SR, ktoré je vyhlasova-
teºom v‰etk˘ch predmetov˘ch olympiád a postupov˘ch súÈaÏí v SR. Predmetové olympiády 
a postupové súÈaÏe sú jednou z foriem práce s talentovanou mládeÏou na Slovensku. Aj napriek
tomu, Ïe sa povaÏujú za integrálnu súãasÈ v˘chovno - vzdelávacieho procesu, sú organizované ako
dobrovoºná, záujmová ãinnosÈ Ïiakov základn˘ch a stredn˘ch ‰kôl. Realizácia celého systému súÈa-
Ïí má viacero úrovní riadenia a organizaãného zabezpeãenia. 

Na úrovni Ministerstva ‰kolstva:

• Koordinaãná rada súÈaÏí Ïiakov základn˘ch a stredn˘ch ‰kôl, poradn˘ orgán 
Ministerstva  ‰kolstva SR, ktorej ãlenovia sú  menovaní ministrom ‰kolstva. Jej ãlenmi 
sú predsedovia celo‰tátnych odborn˘ch súÈaÏí a zástupcovia poveren˘ch organizácií,
ktoré zabezpeãujú realizáciu na centrálnej úrovni.

• Príslu‰né celo‰tátne komisie, ktor˘ch predseda je do funkcie menovan˘ ministrom 
‰kolstva a ktoré garantujú odbornú stránku jednotliv˘ch olympiád.

Na regionálnej úrovni:

• Krajské ‰kolské úrady, ktoré môÏu realizáciou niÏ‰ích kôl olympiád poveriÈ ‰koly 
alebo ‰kolské zariadenia vo svojej pôsobnosti,

• Okresné, krajské, regionálne komisie, ktor˘ch ãlenovia sú menovaní z radov uãiteºov 
základn˘ch ‰kôl, stredn˘ch ‰kôl, vysok˘ch ‰kôl, vedeck˘ch in‰titúcií a in˘ch 
v˘znamn˘ch organizácií v regióne.

Na celo‰tátnej úrovni:

Realizáciu Olympiády ºudsk˘ch práv zabezpeãuje po odbornej stránke Celo‰tátna komisia
Olympiády ºudsk˘ch práv a po organizaãnej stránke, z poverenia Ministerstva ‰kolstva SR, IUVENTA
v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, in‰titúciami a zdruÏeniami.
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3. Partneri

Generálny partner:

Hlavní partneri:

Mediálni partneri:

Sponzori:

Hnutie HUMAN Bratislava, Informaãná kancelária Rady Európy Bratislava, Kelcom international

Liptovsk˘ Mikulá‰ a.s., ALCATEL Slovakia a.s. Liptovsk˘ Hrádok,Tecwings Slovakia s.r.o. Liptovsk˘

Hrádok, Stavoindustria Liptovsk˘ Mikulá‰, UNESCO katedra pre v˘chovu k ºudsk˘m právam 

pri UK Bratislava, atì.

43

Obãianske zdruÏenie OLYMP

• Olymp je nezávislá mimovládna organizácia, ktorej poslaním je rozvíjanie právneho 
vedomia ‰tudentov stredn˘ch ‰kôl a v˘chova k ºudsk˘m právam.

• Prostredníctvom vzdelávacích  aktivít ‰íri my‰lienky humanizmu, tolerancie 
a demokratick˘ch princípov v spoloãnosti.

• ZdruÏuje ºudí, ktorí majú snahu o prehlbovanie právneho vedomia ‰tudentov 
a odstraÀovanie rasistick˘ch, xenofóbnych a antisemitsk˘ch prejavov správania.

Hlavné aktivity: 

• Olympiáda ºudsk˘ch práv
• Vzdelávacie aktivity ‰tudentov stredn˘ch ‰kôl v oblasti ºudsk˘ch práv
• Osvetová ãinnosÈ
• Vzdelávanie uãiteºov v oblasti ºudsk˘ch práv a etiky
• Publikaãná ãinnosÈ

PRO DONUM,
spoloãnosÈ pre rozvoj filantropie

• PRO DONUM  je nezávislá mimovládna organizácia, ktorá poskytuje profesionálne 
vzdelávacie, konzultaãno-poradenské a servisné sluÏby v oblasti tvorby 
verejnoprospe‰n˘ch  projektov a firemnej filantropie. Na‰im najdôleÏitej‰ím poslaním
je spájaÈ ziskov˘ a neziskov˘ sektor a rozvíjaÈ ich dlhodobú spoluprácu v prospech 
celej obãianskej spoloãnosti. Na‰e aktivity sú zamerané na firmy a spoloãnosti, 
verejné in‰titúcie a mimovládne organizácie. Na základe dlhoroãn˘ch skúseností 
budujeme víziu firemného darcovstva a filantropie na Slovensku.
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Nadácia za toleranciu
a proti diskriminácii

Mesto
Liptovsk˘ Mikulá‰



2. Cena Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Cena Slovenského národného strediska pre ľudské práva

VIII. ročník Olympiády ľudských práv

Milá  mladá priateºka,

dovoºujem si Vám i touto cestou  zablahoÏelaÈ  k získaniu Ceny Slovenského národného stredis-
ka pre ºudské práva. Touto cenou ste boli ocenená ako víÈazka finálového kola VIII. roãníka celo‰-
tátnej súÈaÏe ‰tudentov gymnázií, stredn˘ch ‰kôl a odborn˘ch uãilí‰È “Olympiáda ºudsk˘ch práv”
a získali ste tak príleÏitosÈ absolvovaÈ krátkodobú odbornú stáÏ na Slovenskom národnom stre-
disku pre ºudské práva.  Poãas dvoch t˘ÏdÀov, ktor˘ch program bude koordinovan˘ poveren˘m
zamestnancom  strediska, dostanete moÏnosÈ zúãastniÈ sa na práci in‰titúcie, ktorá zo zákona plní
úlohy v oblasti ºudsk˘ch práv a základn˘ch slobôd, vrátane práv dieÈaÈa  a monitoruje a hodnotí
dodrÏiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podºa antidiskriminaãného zákona. 

Poãas dvoch t˘ÏdÀov Va‰ej stáÏe na stredisku  budete  maÈ moÏnosÈ oboznámiÈ sa s  postavením,
úlohami a samotnou ãinnosÈou  strediska. Budete môcÈ vyuÏívaÈ jeho informaãné zdroje, konzul-
tovaÈ s odborníkmi v oblasti ºudsk˘ch práv, ako aj aktívne sa podieºaÈ na rie‰ení  konkrétnych úloh
strediska. 

Po ‰pecifikovaní Va‰ej oblasti záujmu budú pre Vás zorganizované stretnutia a náv‰tevy  in‰titúcií
sídliacich v Bratislave, zaoberajúcich sa ºudsk˘mi právami , tak aby ste získali v tejto oblasti ão naj-
viac informácií.

SúãasÈou tejto ceny je aj trojdÀov˘ vzdelávací pobyt v mesiaci november 2006 v regióne Piemont
(Taliansko) v in‰titúciách pôsobiacich v oblasti práv detí, kde sa tieÏ aktívne zúãastníte diskusného
okrúhleho stola, ktor˘ bude za úãasti ìal‰ích detí venovan˘ medzinárodnej adopcii“.

SúãasÈou ocenenia je i úhrada celého Vá‰ho pobytu v Bratislave  a v Taliansku, vrátane ubytovania,
stravy a dopravy z a do miesta Vá‰ho bydliska.

Milá mladá priateºka, te‰ím sa na Vás a na na‰u budúcu spoluprácu. 

JUDr. Viera Mrázová, CSc.
v˘konná riaditeºka
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VIII. ZÁVER 

VIII. roãník Olympiády ºudsk˘ch práv stredo‰kolskej mládeÏe sa stal históriou.

Sºubovali sme Ïe bude vynoven˘ a lep‰í ako predchádzajúce. Je to urãite ambícia v‰etk˘ch organi-

zátorov v‰etk˘ch tradiãn˘ch podujatí. âi sa tak stalo sa dá ãiastoãne vyãítaÈ z ankety, alebo z vlast-

n˘ch záÏitkov. Nám sa v‰ak patrí nieão iné.

ëakujem v‰etk˘m súÈaÏiacim, ktorí sa prepracovali zo ‰kolsk˘ch kôl cez krajské kolá aÏ po celo‰-

tátne finále. Preukázali vynikajúce znalosti a perfektne reprezentovali svoje ‰koly ale aj seba.

Poìakovanie patrí zanieten˘m kolegom, stredo‰kolsk˘m profesorom, ktor˘ch zásluhou súÈaÏ

nezostala len zboÏn˘m Ïelaním organizátorov.

Osobitne ìakujem vysoko‰kolsk˘m uãiteºom, ãlenom porôt a zástupcom v‰etk˘ch in‰titúcií ktorí

sa súÈaÏe aktívne zúãastnili a nielen personálne, ale aj finanãne podporili a uvádzame ich na in˘ch

miestach kroniky.

Vynikajúcou akciou bol pilotn˘ projekt Olympiády ºudsk˘ch práv pre Ïiakov základn˘ch ‰kôl usku-

toãnen˘ pre Z· mesta Liptovsk˘ Mikulá‰, ktor˘ sa stal prísºubom, Ïe my‰lienka súÈaÏe sa dostáva

tam, kam právom patrí  - do celého systému v˘chovy mlad˘ch ºudí.

PhDr.Viliam Dolník

predseda celo‰tátnej komisie OªP 
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Slovenské národné stredisko 
pre ºudské práva

K˘ãerského 5, 811 05  Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +4212 208501 14
Fax: +4212 208501 35

Slovak National Centre
for Human Rights
K˘ãerského 5, 811 05  Bratislava
Slovak Republic
Tel.: +4212 208501 14
Fax: +4212 208501 35
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PRÍLOHA č.1.

Fotografická príloha
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Slávnostné otvorenie VIII. roãníka OLP

Úãastníci konferencie vo Frankfurte nad Mohanom

Úãastníci semináru v bulharskom Primorsku Predseda CK OLP

Prof. J.Siklová KU Praha

Úãastníci konferencie vo Fr. n. Mohanom

Porota prof. Kusého

Cena podpredsedu vlády za najlep‰iu esej súÈaÏiacemu Szabovi

Cena EPP ED za najlep‰iu esej v téme euroobãan T. ·Èastnému

konferencia vo Frankfurte nad Mohanom

porota ing. Figuscha



uznan˘ch vierouãn˘ch a mravouãn˘ch zásad vyhlásen˘ch Magistériom Katolíckej cirkvi i napriek
rozporu so subjektívne pociÈovan˘mi hodnotami dobra? Podºa ãlánku 6 ods. 1 návrhu zmluvy
„konanie, ktoré je dôsledkom uplatnenia v˘hrady vo svedomí vyluãuje právnu zodpovednosÈ
osoby, ktorá uplatnila toto právo.“ SúãasÈou definície svedomia (pozri vy‰‰ie) je pocit zodpoved-
nosti za svoje ãiny. Vychádzajúc z obsahu návrhu Zmluvy nie je ãlovek veden˘ k presvedãeniu
svojho konania do takej miery, Ïe je ochotn˘ zaÀ niesÈ aj primerané následky. Neodhliadnuc 
od prognózy v˘voja spôsobeného konaním na základe tohto znenia, môÏeme sa nepozastaviÈ 
nad súladom navrhovaného znenia v kontexte 
s medzinárodn˘mi záväzkami Slovenskej republiky? Nazdávam sa, Ïe uplatÀovanie práva, zah⁄Àajú-
ceho Zmluvu v súãasnom znení by odporovalo princípu slobody a rovnosti ºudí, ão sa t˘ka ich
dôstojnosti a práv. V‰eobecná deklarácia ºudsk˘ch práv priznáva v‰etky práva a v‰etky slobody 
v nej vyhlásené bez hocijakého rozli‰ovania najmä podºa rasy, farby, pohlavia, jazyka, náboÏen-
stva… Podpis pod takouto zmluvou by znamenal ich popretie zo strany ‰tátu samého. Zaujímavé
by bolo sledovaÈ podobné iniciatívy aj ostatn˘ch u nás registrovan˘ch cirkví. Príkladom môÏu byÈ
adventisti. Stane sa snáì súãasÈou ná‰ho svetského práva uãenie Katolíckej cirkvi, aproximáciou
ktorej práva nie pre nás ako ‰tát urãujúca a zároveÀ sa nezaviaÏeme re‰pektovaÈ právo 3 429 
príslu‰níkov Cirkvi adventistov siedmeho dÀa na zachovanie posvätnosti soboty?
Z prostredia praktického Ïivota znejú ohlasy hlavne z medicínskych kruhov. Je lekár povinn˘ vyko-
naÈ interrupciu, predpísaÈ pacientke antikoncepciu ãi vykonaÈ transfúziu krvi, ak to nie je v súlade
s jeho vnútorn˘m presvedãením? Musím sa skutoãne moriÈ v˘ãitkami svedomia na konci medi-
cínskej praxe a ãi i vtedy, keì budem stáÈ na prahu Ïivota. Je skutoãne potrebné p˘taÈ sa koºko
detí sa i mojou zásluhou nenarodilo? „Keì si mimovoºne predstavíte, Ïe by ste sa neboli narodili:
znepokojuje vás táto my‰lienka?“  Urãite áno - a nemusíte byÈ lekárom. Som si ist˘, Ïe podobn˘m
otázkam sa môÏe ãlovek túÏiaci po poznaní, pln˘ snahy pomôcÈ i vyhnúÈ - správnym v˘berom
odboru, ktor˘ neodporuje jeho presvedãeniu.
Na druhej strane i sami gynekológovia vravia: „rad‰ej predpísaÈ antikoncepciu, ako následne 
rie‰iÈ samu interrupciu“.
Ochrana práva na Ïivot v‰ak na‰Èastie stojí v popredí - „Uplatnenie v˘hrady vo svedomí nesmie
ohroziÈ ºudsk˘ Ïivot a ºudské zdravie.“ 
P˘tate sa, v ãom teda vidím rozpor? Kºúãovou je otázka protireãenia si svetsk˘ch hodnôt 
a tradiãn˘ch náboÏensk˘ch alternatív. âo mám uprednostniÈ? Vari sa riadiÈ v˘luãne na základe sve-
domia, uãenia náboÏenstva alebo striktne litery svetského zákona? Nechcem byÈ v pozícii lekára,
odmietajúceho vykonaÈ interrupciu, nechcem pracovaÈ v nedeºu, keì mi v tom svedomie bráni,
nechcem brániÈ záujmy ‰tátu so zbraÀou v ruke proti svojim priateºom, nechcem - musím. 
Ako sa dostaÈ z bludného kruhu, ako mu uniknúÈ?! Nechcem, nechcem, aby moja práca, moje
konanie, moje vzdelanie mohli spôsobiÈ ujmu in˘m, za to nie zodpovedn˘m.
Nechcem protireãiÈ svojmu svedomiu, nechcem konaÈ proti svojmu vyznaniu, nechcem konaÈ
proti zákonu. Hºadám cestu kadiaº ísÈ. NepomôÏe mi azda nik?! NuÏ, usilujme sa nájsÈ v˘chodisko
ruka v ruke.
Zákon je minimum morálky, svedomie je subjektívne, na uprednostnenie svetského práva pred
cirkevn˘m mali uÏ v dávnej minulosti ‰táty dostatoãné dôvody. Rie‰ením bude pravdepodobne
syntéza v‰etk˘ch t˘chto prvkov. Ako v‰ak definovaÈ svedomie a jeho prejavy, obsah v jazyku
práva? Rie‰enie také ako nám dnes návrh ponúka v‰ak osobne prijaÈ nemôÏem. Predstavuje snáì
náboÏenské presvedãenie oprávnenosÈ nastolenia nerovnosti? Nie, nie je prirodzená...
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PRÍLOHA č.2.

Víťazné eseje 

PovinnosÈ mi prikazuje a svedomie mi bráni

Viktor Szabo, Gymnázium pre telesne postihnut˘ch, Mokrohajská, Bratislava, za tému ã. 1  
Cena podpredsedu vlády SR pre ºudské práva, men‰iny a európske záleÏitosti 

Svedomie - definujeme ho ako vedomie alebo pocit vlastnej zodpovednosti za svoje ãiny z hºadiska
mravn˘ch zásad. Opú‰Èa nás a ãi dozrieva - keì návrh zmluvy o jeho v˘hrade odmietame?

Pí‰e sa zima 2006, na Slovensku sa rozpadá vláda. Príãina znie: „Zmluva medzi Slovenskou repub-
likou a Svätou stolicou o práve uplatÀovaÈ v˘hrady vo svedomí“. âlánok 24 Ústavy SR hovorí:
„Sloboda myslenia, svedomia, náboÏenského vyznania a viery sa zaruãujú.“ Tieto ‰tátom garanto-
vané práva sú prakticky neobmedziteºné; nielen z titulu príslu‰nosti k základn˘m ºudsk˘m právam
a slobodám, leÏ z abstraktnej povahy samej. Prislúcha preto spoloãnosti právo urãiÈ obsah a roz-
sah osobitného javu vyhradeného ºudskému Ja? „Keì teológovia pri‰li o vládu nad vzdelanou
Európou a zavládla nová viera v prirodzenosÈ, záujem o mravnosÈ sa prebudil; tak zaãali sa mravné
zásady opieraÈ o neochvejné prirodzené piliere.“ Základn˘ kameÀ starovekej, ale i súãasnej demo-
kracie zakladá princíp vlády väã‰iny, re‰pektujúcej práva men‰iny. Je snáì zákon vydan˘ vládou
väã‰iny v duchu tejto zásady natoºko nemorálny, Ïe ãlovek - jednotlivec môÏe sa zákonne mu
vzoprieÈ na základe v˘hrady subjektivizmu?

Tesne predt˘m, ako bol kardinál Joseph Ratzinger zvolen˘ za pápeÏa varoval, Ïe západná kultúra
smeruje k „diktatúre relativizmu, ktor˘ nepozná Ïiadnu istotu a ktorého najvy‰‰ím cieºom je º
udské ego a ºudské túÏby“ . PovaÏujeme preto princíp relatívnosti zm˘‰ºania a samého pochybo-
vania za scestn˘ ãi vari za nesprávny? Benedikt XVI. vyjadruje obavu, Ïe samostatnosÈ jednotlivca
sa pov˘‰ila nad morálne poÏiadavky. Medzi morálnymi postojmi v‰ak rozli‰ujeme zru‰iteºné i
tie nedotknuteºné. PovaÏujeme loÏ za striktne neospravedlniteºnú, ãi za urãit˘ch okolností za spo-
loãensky prípustnú a dokonca verejne akceptovanú?

PreceÀovanie prirodzenosti viedlo mylne uÏ Hobbesa a Locka k nedoceÀovaniu svetsk˘ch záko-
nov, k uãeniu, Ïe „záujmy ºudské sú prednej‰ie ako povinnosti“ . Dnes po trpk˘ch skúsenostiach
vlády záujmov ºudsk˘ch (ãi skôr záujmov predstaviteºmi ºudu za ne povaÏovan˘ch), hºadiac na stav
teraj‰í a neskláÀajúc zrak pred dÀami budúcimi, nedá nám nepriznaÈ, Ïe spoloãnosÈ potrebuje 
aj svetské hodnoty...

Prítomné rozhorãenie ‰irok˘ch politick˘ch kruhov nemôÏe zakladaÈ náleÏité podmienky pre rie-
‰enie tak závaÏnej problematiky, akou svedomie a konkrétne jeho v˘hrada je. Na to, aby sme
mohli v tejto rozprave pokraãovaÈ i ìalej, musíme si prv zodpovedaÈ niekoºko pálãiv˘ch otázok...

Izraelsk˘ spisovateº Amos Oz povedal: "Ja osobne verím, Ïe kaÏd˘ ãlovek je vo svojom srdci
schopn˘ rozlí‰iÈ dobro od zla. Aj keì predstiera, Ïe to nedokáÏe. V‰etci sme jedli zo stromu
poznania, ktorého celé meno znie, strom poznania dobra a zla.“  Tak konaÈ na základe v‰eobecne
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KaÏdému sa raz zíde rovnosÈ ‰ancí...

Michal Kiãa, Spojená ‰kola Novohradská, Bratislava, za tému ã. 2
Cena primátora mesta Liptovsk˘ Mikulá‰  

...a rovnako môÏeme povedaÈ, Ïe kaÏd˘ z nás sa aj spolupodieºa na ich nerovnosti. 
Jednoducho je to spôsobené t˘m, Ïe podliehame, ãi uÏ vedome alebo nevedome, predsudkom. Je to
nevyhnutné a prirodzené, predsudky, akokoºvek je obsah tohto pojmu pre nás neprijateºn˘, sú v˘sled-
kom v˘voja ãloveka a formovania jeho správania uÏ v dávnej minulosti. 
Predsudok je vlastne neopodstatnené pripisovanie vlastností jednotlivcovi, ale aj veci, rovnako i zov‰e-
obecnenie nejakého postrehu z ãasti na celok. KeìÏe vznikajú v ºudskej psychike a t˘kajú sa kaÏdého
ãloveka, môÏeme ich oznaãiÈ za normálne. 
Dennodenne ovplyvÀujú na‰e preferencie, slobodnú voºbu. Predstavme si mladíka, ktor˘ sa náhodou a
nie vlastnou vinou dostal na diskotéke do konfliktu s in˘mi mlad˘mi muÏmi napr. zo susednej obce,
ktorí sa rozhodli len tak pre zábavu s niek˘m pobiÈ. MôÏeme predpokladaÈ, Ïe po tomto nepríjemnom
záÏitku bude nielen voãi „cezpoºn˘m“ ostraÏitej‰í. Pokraãujme v na‰ej modelovej situácii. Inzultovan˘
mlad˘ muÏ sa po ãase dostáva napr. na strednú ‰kolu a medzi jeho nov˘ch spoluÏiakov patrí aj zopár
zo susednej obce. Títo nemusia maÈ so svojimi rovesníkmi, ktorí sa postarali o nepríjemnú skúsenosÈ
ná‰ho modelového mladíka, niã spoloãného. Ale ãudovali by ste sa, ak by sa rozhodol priateliÈ s nie-
k˘m in˘m? Asi by sa to dalo pochopiÈ. A chápaÈ by sme mohli aj pocit krivdy u jeho spoluÏiakov, s kto-
r˘mi sa odmietol priateliÈ, boli vlastne diskriminovaní za nieão, ão nemohli ovplyvniÈ. To sa postupom
ãasu môÏe zmeniÈ. SpoluÏiaci sa môÏu spoznaÈ a ná‰ mladík zistí, Ïe im pripisoval neoprávnen˘ súd.
Akokoºvek sa Vám môÏe uveden˘ príklad zdaÈ malichern˘, som presvedãen˘, Ïe podobn˘m spôsobom
ãasÈ predsudkov vzniká, ale aj zaniká. Tento príklad ilustroval vznik a zánik predsudku na základe osob-
nej skúsenosti.
Inou formou predsudku, ktor˘ ovplyvÀuje na‰e správanie, sú tzv. spoloãenské predsudky. Ich prvotná
príãina je v princípe rovnaká ako u predchádzajúceho príkladu, ale sú rozdielne v spôsobe ich uplatne-
nia. Impulz, ktor˘ od‰tartoval spoloãensk˘ predsudok, sme vôbec nemuseli zaÏiÈ osobne, mohol nám
byÈ sprostredkovan˘ cez známeho, priateºa, rodinu, alebo aj média, ãi inou cestou. Preto sa môÏe napr.
staÈ, Ïe ãlovek, ktor˘ nikdy predt˘m nevidel Róma, alebo s ním nemal zlé osobné skúsenosti, si bude
myslieÈ, Ïe dotyãn˘ kradne, je leniv˘, alebo príÏivník, ãi daão podobné. A popritom sa môÏe m˘liÈ, 
i nemusí. Ale v kaÏdom prípade je uÏ za‰katuºkovan˘.
Vznik predsudku môÏe byÈ spojen˘ aj s úplne nelogick˘m a nezmyseln˘m predpokladom a podnety ich
uplatnenia sú ãasto nesmierne pestré a o to aj stupídnej‰ie. Nie je to niã mimoriadne, pretoÏe nie kaÏdé
ºudské konanie vychádza z logick˘ch základov.
A napokon, predsudky nemusia vypl˘vaÈ iba z negatívnych postojov, ale naopak, môÏu niekoho zv˘-
hodÀovaÈ, alebo uprednostÀovaÈ tieÏ iba na základe neoprávneného súdu. Som presvedãen˘, Ïe ak by
ste náhodného okoloidúceho na ulici poÏiadali, aby porovnal fotografie dvoch ºudí a snaÏil sa urãiÈ, kto-
rého z nich hºadá polícia pre spáchanie trestného ãinu, priãom na jednej bude neupraven˘ muÏ v o‰ú-
chanom obleãení a na druhej uhladená star‰ia pani v elegantnom kost˘me, väã‰ina z vami osloven˘ch
by za nevinnú povaÏovala práve star‰iu dámu. Súd o nevine mohol byÈ práve pririeknut˘ finanãnej 
podvodníãke, ale aj úplne bezúhonnej Ïene. Ale taktieÏ je za‰katuºkovaná.
T˘mito zamysleniami som chcel poukázaÈ na to, ão je skutoãn˘m základom akejkoºvek diskriminácie,
na ºudskú psychiku. Predsudok a t˘m pádom aj diskriminácia, je iba jej v˘sledkom. Presne s takouto
diskrimináciou sa kaÏd˘ z nás denne stretáva, pretoÏe v‰etci patria do nejakej skupiny, kaÏd˘ sa dá 
dajako oznaãiÈ, ãi zatriediÈ. 
Väã‰inu prípadov v‰ak vôbec nepostrehnete, pretoÏe sa t˘kajú nedôleÏit˘ch záleÏitostí, ktor˘m neve-
nujete pozornosÈ. Preto je vám jedno, keì na vás v autobuse, moÏno kvôli tomu, ão ãítate, alebo máte
obleãené, nepekne nachvíºu zazrie spolucestujúci, ktor˘ vás len na základe toho zadelil do svojho
„systému“ na najspodnej‰ie miesta. Viete, Ïe ho uÏ nikdy nemusíte vidieÈ a jeho názory vás neovplyvnia.

Veºk˘ problém vzniká vtedy, keì ten, koho objektom predsudku sa stanete, má schopnosÈ vá‰ Ïivot
dajakou formou ovplyvniÈ. MôÏe mu to umoÏÀovaÈ zneuÏitie úradnej moci, funkcie, alebo aj akejkoºvek
právomoci nad vami a va‰imi záleÏitosÈami. To sa môÏe prejaviÈ napr. pri prijímacom konaní do zamest-
nania ãi na vysokú ‰kolu, v jednaní pred ak˘mkoºvek úradom, v známkovaní v ‰kole a pod. 
Aj tu si treba uvedomiÈ, Ïe abstraktn˘m pojmom diskriminácia oznaãujeme nespravodlivé a neobjek-
tívne rozhodnutie ãloveka s právomocou nad diskriminovan˘m, ku ktorému dospel na základe svojho
predsudku, svojej psychiky. 
Prirodzene, kaÏd˘ z nás oãakáva a vyÏaduje, aby bol v akejkoºvek Ïivotnej situácii hodnoten˘ spravod-
livo a objektívne, aby základn˘mi kritériami posudzovania boli jeho dosiahnuté a preukázané schop-
nosti, prirodzené vlastnosti a vyuÏit˘ talent, nadobudnuté zruãnosti a vedomosti, osobnostn˘ charak-
ter a vykonané skutky. Skrátka, kaÏd˘ z nás chce, aby mohol preukázaÈ v prirodzenom Ïivotnom súpe-
rení svoje moÏnosti a prednosti, ktor˘mi by dokázal, Ïe je skutoãne lep‰í a má väã‰ie predpoklady 
na úspech, priãom oãakáva spravodlivé posudzovanie na základe jasn˘ch kritérií. A práve táto spra-
vodlivosÈ, ak je napæÀaná, má za v˘sledok prirodzenú motiváciu kaÏdého jednotlivca v sebazdokonalo-
vaní sa v akejkoºvek oblasti ºudského pôsobenia a ãinnosti. Iba na tejto motivácii spoãíva v‰eobecn˘
úspech ºudského rodu, kaÏdej jednej civilizácie a spoloãnosti kdekoºvek na svete a v akejkoºvek dejin-
nej epoche. Preto je veºmi nebezpeãné, ak je komukoºvek táto spravodlivosÈ upieraná. 
To je dôvodom, preão sa kaÏdá spravodlivá a rozumná spoloãnosÈ, prostredníctvom ‰tátu a jeho práv-
nych noriem alebo zauÏívan˘ch prirodzen˘ch princípov, snaÏí takémuto jednaniu zabrániÈ a sankciono-
vaÈ ho. 
Myslím si, Ïe nikdy nebude a ani nemôÏe existovaÈ dokonalá spoloãnosÈ a teda ani nikdy nevymizne
v‰etko nespravodlivé konanie, ale je nesmierne dôleÏité sa o to aspoÀ sústavne a moÏno aj doneko-
neãna pokú‰aÈ, lebo iba tak môÏeme napredovaÈ.
Av‰ak v snahe o to sa niekedy dostávame do nebezpeãnej slepej uliãky. Niekedy sa totiÏ zamieÀa prin-
cíp rovnosti pre kaÏdého za rovnakosÈ pre v‰etk˘ch. Prostredníctvom ‰tátu a ‰tátnej moci sa skupiny
ºudí a organizácií snaÏia presadiÈ do spoloãnosti zv˘hodÀovanie ist˘ch skupín obãanov pred in˘mi,
známe ako pozitívna diskriminácia. Ich v˘sledkom boli úvahy o zavedení kvót pre prijímanie na ‰túdium
na vysok˘ch ‰kolách, ktoré by zv˘hodÀovali napr. rómske etnikum oproti in˘m, alebo o pomernom
zastúpení pohlaví v NR SR a pod. Treba uviesÈ, Ïe tieto princípy, okrem toho, Ïe sú pre zv˘hodÀo-
van˘ch nedôstojné, sú aj nespravodlivé, ão potvrdzuje aj to, Ïe stoja na dvoch nesprávnych predpo-
kladoch. 
Ak by sme pripustili, Ïe napr. Rómovia na Slovensku boli, alebo sú konaním väã‰inového etnika znev˘-
hodnení, vychádzali by sme z princípu kolektívnej viny. Ak bol dajak˘ Róm vystaven˘ znev˘hodneniu 
na základe svojej príslu‰nosti, znev˘hodniÈ ho musel konkrétny jedinec, osoba alebo organizácia, av‰ak
urãite nie cel˘ národ. Rovnako nespravodlivé je obviÀovaÈ ostatn˘ch obyvateºov zo zlej Ïivotnej situá-
cie Rómov. OpäÈ, tá totiÏ nebola spôsobená v‰etk˘mi ostatn˘mi obãanmi, ale predstaviteºmi komunis-
tickej garnitúry a ich necitliv˘mi zásahmi, ãiÏe jednotlivcami, ão v‰ak neznamená, Ïe Rómom netreba
pomáhaÈ. Treba, ale nie na úkor hocikoho iného. Je jasné, Ïe stupídny princíp kolektívnej viny nemá 
ão v slobodnej a spravodlivej spoloãnosti hºadaÈ. 
ëal‰ia nespravodlivosÈ pozitívnej diskriminácie sa preukáÏe na princípe pomerného zastúpenia pohlaví
v NR SR.  Ak by sme stanovili akékoºvek kvóty na pomer zastúpenia podºa príslu‰nosti k pohlaviu, 
rovnakú v˘sadu by si mohli uplatniÈ aj iné „znev˘hodnené“ skupiny obãanov.  TakÏe svojich zástupcov
by kvótou mali maÈ stanovené napr. v‰etky etniká, pomerne aj regióny, vierovyznania, ºudia rozvrstvení
podºa vzdelania, ãi veku a takto by sme mohli pokraãovaÈ jednak donekoneãna a jednak do úpln˘ch
absurdností. V˘sledkom by bolo, Ïe vhodn˘m kritériom na náplÀ mandátu by nebola vôºa obãanov 
prenesená v politickom programe, ale príslu‰nosÈ k tej ãi onej regulovanej skupine, ão by malo za násle-
dok praktickú nemoÏnosÈ slobodnej voºby, ãiÏe totalitnú spoloãnosÈ, kde by zloÏenie zákonodarného
zboru bolo v˘sledkom pochybnej ‰tatistiky.
Treba si uvedomiÈ, Ïe akékoºvek znev˘hodnenie, ãi zv˘hodnenie na základe kritérií vychádzajúcich 
z predsudkov, je nespravodlivé a ‰kodlivé, priãom aj tu existuje jasná paralela ako medzi predsudkami,



dlho ãakaÈ.
Veºké zmeny, ãi revolúcie, plodia okrem Ïelan˘ch v˘sledkov aj rôzne vedºaj‰ie produkty. 

„Îenou sa nerodíme, ale stávame,“ povedala Simone de Beavoir a doznením tohto v˘roku sa stlaãil
gombík na spustenie ìal‰ej explózie. Mám v‰ak pocit, Ïe táto bola skôr niãivá a celkom slu‰ne sa
podieºala na devastácii hodnôt. Ospevovaná sexuálna revolúcia bez ak˘chkoºvek zábran postavila Ïenu
vedºa muÏa a dôkladne sa postarala o zotretie ak˘chkoºvek neÏiaducich rozdielov, ani si neuvedo-
mujúc, o aké veºké bohatstvo t˘m prichádzajú ìal‰ie generácie.

História vraví, Ïe v tisícke najväã‰ích objaviteºov a vynálezcov sa nachádza aÏ deväÈstodeväÈde-
siatdva muÏov a iba v ôsmich prípadoch ide o Ïeny. Otázka znie, ãi je tento nepomer naozaj iba
v˘sledkom utláãania a diskriminácie alebo v˘poveìou o prirodzenosti ãloveka. Najväã‰í znalci ºud-
skej povahy a ãloveka, ako Fromm, Jung a Dostojevskij neboli práve príslu‰níkmi Ïenského pohlavia 
a napriek tomu renomovaní odborníci zastávajú názor, Ïe Ïenská sociálna inteligencia je na vy‰‰ej
úrovni ako tá muÏská. Môj skromn˘ odhad je, Ïe dané skutoãnosti sú síce sãasti zapríãinené nerov-
nak˘mi ‰ancami na uplatnenie, no zároveÀ aj nieãím in˘m. Îena totiÏ, ako ãlovek ukryt˘ v srdci, je
naozajstn˘m nositeºom hodnôt a nie hlásnikom vedy. âlovekom, ktor˘ v skrytosti dokáÏe zmeniÈ tok
dejín a nemusí sa pritom ani veºa nakriãaÈ na tribúne. Aj keì je v‰etk˘m zrejmé, Ïe by to hravo zvládla.

Keì si spomeniem na otcovu mamu, matku siedmich detí, stále sa usmievajúcu, no vo chvíºach,
keì si myslela, Ïe ju nikto nevidí, ustarostene hºadiacu von oknom, zaãínam tu‰iÈ, Ïe sa vo v‰etkej svo-
jej skromnosti te‰ila omnoho väã‰ej láske, úcte a obdivu, ako mnohé emancipované Ïeny dne‰ka.
To nie sú iba sentimentálne spomienky, ale skutoãnosÈ. No rovnako si pamätám, ako ma rozãuºovalo,
keì na príkre slovo a nespokojnosÈ odpovedala len tichom a skrú‰en˘m pohºadom. A to si dovoºujem
povedaÈ, Ïe bola omnoho sãítanej‰ia ako môj star˘ otec a dokázala rozváÏne rozprávaÈ dlhé hodiny 
o mnoh˘ch veciach. A je tu e‰te ìal‰í rozdiel medzi Àou a mnoh˘mi Ïenami dne‰ka - bola ‰Èastná, 
napriek v‰etkému. A nie sú ºudské práva a slobody, ãi právo samo vyjadrením obyãajnej túÏby ãloveka
po ‰Èastí? Ak Ïijeme v ‰táte, ktor˘ moÏno povaÏovaÈ za právny, ná‰ Ïivot má perspektívu.

Preto si myslím, Ïe najnov‰ie trendy v oblasti emancipácie Ïien hovoria jasne. Kriãia po slobode,
slobode neviazanej niãím a nik˘m. SnaÏia sa nás presvedãiÈ, Ïe nebudeme ‰Èastné, k˘m nedobyjeme cel˘
svet, nedoÏiãíme si pár promiskuitn˘ch vzÈahov a nebudeme sa doÏadovaÈ práva na zabitie vlastného
dieÈaÈa. Médiá nás zah⁄Àajú jednostrann˘mi informáciami a argumentmi, priãom uÏ pomaly ani nevie-
me rozoznaÈ reklamn˘ Èah od holej pravdy. Pasívne prijímame v‰etko, ão sa na nás valí prostredníc-
tvom masovo-komunikaãn˘ch prostriedkov a strácame schopnosÈ rozhodovaÈ sa samy 
na základe vlastného uváÏenia. Som svedkom zneuÏívania Ïien, zneuÏívania omnoho rafinovanej‰ieho 
a bezoãivej‰ieho ako kedysi. Îena sa stala nástrojom v rukách obchodu. Jej krása a v˘nimoãnosÈ, jej
schopnosti nie sú ani poriadne ocenené - sú iba vyuÏité. A jej podstata sa t˘m stráca. Polopravdy
núkané pod rú‰kom slobody a vlastného pohodlia… Len si uÏiÈ a nehºadieÈ na ºudí okolo seba, 
konzumne uÏívaÈ vzÈahy a ãokoºvek, ão príde, a keì sme uÏ pri tom, veì sa staãí iba dohodnúÈ a súd
nás rozvedie, ako by povedali na‰i susedia za hranicami, „cobydup“. Tu uÏ nemá ão hºadaÈ Emily
Davisová vrhajúca sa pod kopytá koÀa pre volebné právo, ktoré je uÏ dnes u nás, súdiac podºa posled-
n˘ch v˘sledkov, aj tak bezv˘znamné. Jej obeÈ vyzerá aÏ príli‰ odpudzujúco a fanaticky, najmä ak si ho
porovnáme s bezv˘znamnosÈami, ktoré nie sme ochotní obetovaÈ my.

Preão nám „osobnosti“ z televíznych obrazoviek tak rozpaãito oznamujú ‰tatistiky o rozvodo-
vosti? A preão mám vtedy, keì osloven˘ sociológ s nádejou v hlase oznamuje, Ïe v tejto veci poma-
ly, ale isto predbiehame ostatné západné krajiny, rozpaãit˘ pocit? Mám sa ute‰ovaÈ t˘m, Ïe je to úplne
normálny v˘voj a spokojne sa prizeraÈ? A keì kráãam ulicami, vidím ºudí s pohºadmi sÈa vylúpnuté ore-
chové ‰krupinky, tmoliacich sa Ïivotom bez cieºa. MoÏno uÏ ich mamka nemala ãas na nich a ich 
problémy…Ne‰Èastná Ïena, ne‰Èastn˘ muÏ, ne‰Èastné dieÈa, ne‰Èastná spoloãnosÈ.

Nie, ja nechcem stáÈ na námestí s varechou v ruke a kriãaÈ: „VráÈme sa ku sporákom a rodinn˘m
krbom! Buìme opäÈ vlastníctvom na‰ich otcov a manÏelov, nechajme ich rozhodovaÈ za nás!“ Mám
svoje ambície, te‰ím sa slobode prejavu a v júni s radosÈou odkráãam po prv˘krát k volebnej urne. 
A budem pritom myslieÈ na moje hrdinské priateºky, ktoré dávno predo mnou zahodili svoje postave-
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ktor˘mi nejakú vlastnosÈ ãi uÏ priznávame, ale aj uberáme.
Pote‰ilo ma preto, keì k podobn˘m záverom 7. októbra 2005 dospel aj Ústavn˘ súd a vyhlásil takéto
vyrovnávacie opatrenia za protiústavné, ãiÏe poru‰ujúce ºudské práva a slobody.

Verím a vyznávam, Ïe v‰etky ºudské bytosti boli vo svojej jedineãnosti, neodÀateºnej slobode, prirodze-
n˘ch právach a z nich vypl˘vajúcich povinnostiach a osobnej dôstojnosti stvorené ako seberovné a slo-
bodné, obdarené vlastnou vôºou, a preto si teda myslím, Ïe kaÏd˘ jednotlivec by mal byÈ posudzovan˘
iba na základe skutkov a jednania z tejto slobodnej vôle vypl˘vajúcich a nijako inak.

Nechcem byÈ Ïienka domáca…

Veronika âopíková, Gymnázium Snina, za tému ã. 3
Cena Nadácie Friedricha Eberta 

Upr‰an˘ anglick˘ deÀ, davy ºudí sa tlaãia pri ochrann˘ch zátarasoch a debatujú. Poniektorí vzru‰e-
ne a zanietene, iní zas s prísloveãnou britskou rozvahou. Témam kraºuje poãasie, spoloãenské pome-
ry a … politika. V‰etci sa tu zi‰li poklebetiÈ, obzrieÈ najnov‰ie módne trendy a staviÈ na svojho ‰tvor-
nohého favorita. Ide totiÏ o konské dostihy, tradiãnú to zábavu Ostrovanov. V‰etko nasvedãuje tomu, 
Ïe i tentokrát v‰etko prebehne bez zbytoãn˘ch nepríjemností a ‰kandálov.

Dopredu sa v‰ak odrazu zaãne prebíjaÈ akási mladá Ïena, nevidím jej tvár. DrÏí v ruke pestrú
zástavku a vytrvalo sa prediera rozhorãen˘mi ºuìmi. Nie je na nej niã zvlá‰tneho…iba tá zástava je
podozrivá. Ako sa pribliÏujú jazdci, blíÏi sa i ona nebezpeãne k ohrade, starostlivo oddeºujúcej ºudí 
od jazdnej dráhy. Odrazu cez Àu preskakuje. Na chvíºu v‰etci zataja dych a obracajú k nej pohºady. 
Ona sa trochu vystra‰ene poobzerá, no zovrie pery i kus pomaºovaného plátna v ruke a v momente
sa hádÏe pod vedúceho koÀa. SmrÈ.

Nevyslovená otázka, nechápavé, ale aj veºav˘znamné pohºady. Zablatená a krvavá zástava sa pova-
ºuje v blate, desiatky prechádzajúcich topánok po nej ‰liapu a ja stále neviem rozoznaÈ tvár tej Ïeny.

Keì v roku 1913 Emily Davisová obetovala svoj Ïivot, aby upútala pozornosÈ verejnosti 
na kampaÀ za hlasovacie právo Ïien, jej heroick˘ skutok sa stal ãímsi nepochopiteºn˘m a nevysvetlite-
ºn˘m. Rovnako ako ãiny  t˘ch ostatn˘ch, ktorí, horiac za pravdu, ponúkli sam˘ch seba ako zápalnú
obetu. Nikto v‰ak od nej nieão také  neÏiadal, a tak sa toto palachovské konanie vÏdy stretáva skôr 
s bezradn˘m pokrãením pliec, ako s rozhorãením a prísºubom nápravy. Jej skutok sa stal zúfal˘m mani-
festom beznádejne, volajúcim po spravodlivosti. A to uÏ dvadsaÈ rokov mohli Ïeny na Novom Zélande
slobodne vyjadrovaÈ svoje politické presvedãenie, hoci zvy‰ok civilizovaného sveta si posme‰ne klop-
kal na ãelo. Takéto pochabé nápady sa vÏdy ÈaÏko presadzujú a budú presadzovaÈ v tom najlep‰om 
z moÏn˘ch svetov…

Koneãne chápem, preão som nevedela rozoznaÈ sufraÏetkinu tvár. Obliãajom Emily Davisovej sú
tváre Ïien, ktoré boli po mnohé roky znevaÏované a t˘rané, boli im upierané ich práva a slobody. Îien,
ktor˘m nasilu vlievali jedlo cez trubiãku nosnou dierkou, len preto, Ïe chceli dôstojn˘ Ïivot. T˘ch ist˘ch
Ïien, ktoré poãas 1. svetovej vojny ÈaÏko pracovali v továrÀach a tak drÏali ekonomiky svojich krajín 
na nohách, aby ich neskôr bez slova uznania z práce vypoklonkovali. Îien, ktoré sú nositeºkami Ïivota
a tmelom rodiny. Îien bez volebného práva…

Ona bola jednou z t˘ch, ktoré sa postavili na odpor celému svetu, ktor˘ sa vÏdy prispôsobuje
práve tomu, ão sa najviac hodí a nenaz˘vajme to flexibilitou. Îeny uÏ nechceli byÈ majetkom niekoho
iného, a tak sa Ïelezn˘ obojok, vnúten˘ obmedzen˘m me‰tiackym Ïivotom, stal neznesiteºn˘m a ... 
praskol. Rozletel sa na v‰etky strany a pár nepripraven˘ch trafil priamo do tváre. A pritom otvoril
mnohé, dovtedy neprístupné oblasti, kde mohli dámy koneãne naplno uplatniÈ seba, ako rovnocenné
partnerky muÏov. ëal‰ia vlna protestov, polemík a pochybností na seba, ako to uÏ b˘va, nenechala



podieºala aj Medzinárodná organizácia práce (ILO) predloÏením stanovísk predstaviteºov tripartity 
k návrhu tejto Charty. Schválilo ju 13 ãlensk˘ch ‰tátov RE 18.10.1961 a platnosÈ nadobudla 26.2.1965.
âSFR ju podpísala 27.5.1992 spolu s obidvoma protokolmi. Preão bola Európska sociálna charta 
prijatá aÏ v roku 1961? Spôsobili to urãite rozdielne hospodárske a sociálne podmienky a Ïivotn˘ ‰tan-
dard v európskych ‰tátoch po 2. svetovej vojne. Charta je zaloÏená na hospodárskom a sociálnom
systéme trhovej ekonomiky. Charakter ustanovení je veºmi rozdielny: od deklarovan˘ch ustanovení 
o právach aÏ po právne záväzky s obmedzen˘mi úãinkami. Zámerom autorov bolo pripraviÈ dokument,
ktor˘ bude prijateºn˘ aj pre ekonomicky menej rozvinuté európske krajiny. Cieºom sociálnej politiky
ãlensk˘ch ‰tátov je podºa Charty usilovaÈ sa v‰etk˘mi vhodn˘mi prostriedkami na národnej a medzi-
národnej úrovni dosiahnuÈ podmienky, v ktor˘ch môÏu byÈ efektívne realizované základné 
a prirodzené práva ãloveka.

Tak toto bol kúsoãek teórie o Európskej sociálnej charte. Ako sa táto Charta preniesla do kaÏ-
dodenného Ïivota? Rakúsko napríklad zmenilo dva zákony, ktoré neboli v súlade so slobodou zvoliÈ si
povolanie. SRN zabezpeãila dodatoãne platenú dovolenku baníkom v podzemí a obmedzila pracovnú
dobu mladistv˘ch.

Pod názvom Európska charta môÏeme v‰ak nájsÈ viacero zaujímav˘ch dokumentov. Nielen
Európsku sociálnu chartu z roku 1961. Poznáme napríklad aj revidovanú verziu Európskej sociálnej
charty, ktorá bola schválená 3.5.1996 v ·trasburgu. Táto verzia je veºmi podobná originálnej Charte.
Lí‰ia sa len niekoºk˘mi odli‰nosÈami. ëal‰ím dokumentom je Európska charta regionálnych a men‰ino-
v˘ch jazykov prijatá 5.11.1992 v ·trasburgu. V súãasnosti je v˘znam tejto Charty urãite nezanedbate-
ºn˘. Veì posúìte sami. V preambule tohto dokumentu sa hovorí, Ïe právo pouÏívaÈ regionálny alebo
men‰inov˘ jazyk v súkromnom a vo verejnom Ïivote je povaÏované za nescudziteºné právo v zmysle
zásad obsiahnut˘ch v Medzinárodnom pakte o obãianskych a politick˘ch právach OSN a v duchu
Dohovoru o ochrane ºudsk˘ch práv a základn˘ch slobôd RE. Táto Charta zdôrazÀuje v˘znam inter-
kultúry a viacjazyãnosti. ëal‰ou Európskou chartou je Európska charta miestnej samosprávy z roku
1985. âierne na bielom sa v nej pí‰e, Ïe existencia miestnych orgánov so skutoãn˘mi právomocami
môÏe zabezpeãiÈ v˘kon správy, ktorá je efektívna a zároveÀ i blízka k obãanovi.

Okrem RE sa v Európe realizovala aj iná neÏ len medzivládna spolupráca. V roku 1950 sa jednot-
livé my‰lienky pomie‰ali. Idea federatívnej Európy bola po vzniku RE nereálna. No ‰tátnikom sa poda-
rilo nájsÈ novú cestu. Cestu hospodárskej integrácie. Samotnú koncepciu integrácie na nadnárodnom
princípe podporili najmä Schuman a Monnet. Schuman, ktor˘ mal nemecké korene, narodil sa 
v Luxembursku a pôsobil ako francúzsky minister zahraniãn˘ch vecí, je ukáÏkov˘m príkladom euroob-
ãana. Nikdy nezabudnem na v˘rok Jeana Monneta: „My nevytvárame koalíciu ‰tátov, my sa snaÏíme
spojiÈ ºudí!“ Tento v˘rok veºmi ovplyvnil môj pohºad na zjednocovací proces, ktorého cieºom nebol len
ekonomick˘ rast ale aj zabránenie ìal‰ej svetovej vojne. ParíÏska zmluva z roku 1951, Rímske zmluvy
1957, Zmluva o zlúãení 1965, Jednotn˘ európsky akt 1987, Maastrichtská  zmluva 1992, Amsterdamská
zmluva a Zmluva z Nice ukázali kam Európska únia smeruje. Jej cieºom je celoeurópska, demokratická,
multikultúrna, hospodárska a politická únia.

V roku 2005 odmietlo Francúzsko Euroústavu vo svojom referende. O necel˘ t˘ÏdeÀ potom toto
rozhodnutie zopakovali aj holandskí obãania. Vplyvom nacionalistick˘ch a ochranárskych tendencií bol
proces postupnej ratifikácie Zmluvy o Ústave pre Európu pribrzden˘. Veºa ºudí tento dokument len 
a len kritizuje. Väã‰inou ide o konzervatívne a extrémistické spektrum spoloãnosti.

Ale spomeÀme si teraz aj na pozitívne ãasti zatracovanej Euroústavy. Zaujímavá je najmä druhá
ãasÈ. Charta základn˘ch práv, ktorá zviditeºÀuje individuálne práva obãanov EÚ. Cieºom nebolo vytvo-
riÈ nov˘ právny rámec alebo dvojakú interpretáciu ºudsk˘ch práv, ale asimilovaÈ uÏ existujúce práva
(Dohovor o ochrane ºudsk˘ch práv a základn˘ch slobôd, Sociálne charty prijaté EÚ a RE a prece-
dentné právo Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ºudské práva) do existujúcich dohôd tak, aby
sa stali súãasÈou Acquis Communautaire. Aj keì sa zaradením Charty do Ústavnej zmluvy doteraj‰í
právny stav mení, nejde o roz‰írenie právomoci EÚ. 

Koncept európskeho obãianstva bol najdôleÏitej‰ím osobn˘m príspevkom ‰panielskeho premiéra
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nie, moÏno prestíÏ, aby iní mohli zahodiÈ svoje predsudky a uveriÈ v jednu jedinú vec: Îena je ãlovek 
a t˘m je povedané v‰etko.

Chcem v‰ak volaÈ po zodpovednosti. Zodpovednosti nielen za svoj vlastn˘ Ïivot, ale aj za Ïivot 
a ‰Èastie t˘ch, ktorí sú okolo nás. VyzvaÈ k uváÏenému prehodnoteniu názorov a ãinov. Nech sa snaha
o rovnoprávnosÈ Ïien nestane známym vylievaním vody z vaniãky spolu s dieÈaÈom, nech nie je dôvo-
dom na odmietanie v‰etkého, ão je klasické ãi tradiãné. Îelám si rovnováhu. Nie snahu o vyrovnanie
sa muÏom vo v‰etkom, ãi zneuÏívanie osobitostí Ïien na komerãné  úãely.

VzÈah muÏov a Ïien by mal byÈ vzÈahom vzájomnej komplementarity, dopæÀania sa a vzájomnej
úcty. Tvrdenia o tom, Ïe Ïenou sa ãlovek naozaj nerodí, nie sú vhodné pre sebavedomé osobnosti,
vedomé si svojho bohatstva a moÏností. OpovrÏlivé tvrdenia o Ïenskej inteligencii sú zas iba neslu‰nou
snahou o udrÏanie si „autority“ a snahou o prekrytie vlastnej neistoty. NuÏ, tu nepomôÏe ani mávanie
IQ testom s nadpriemern˘mi v˘sledkami priamo pred nosom.

Ak sa vrátim v júni z volebnej miestnosti, pokojne pomôÏem mame uvariÈ veãeru a umyjem riad.
RovnosÈ ‰ancí pri plnení ‰pecifick˘ch úloh, moÏnosÈ pre kaÏdého slobodne si  zvoliÈ vlastnú cestu 
- a Ïivot sa dá preÏiÈ naplno aj pri utieraní mal˘ch no‰tekov a vysávaní bytu…

Európska charta a euroobãan

Tomá‰ ·Èastn ,̆ Gymnázium Poprad, za tému ã. 4
Cena klubu poslancov Európskej ºudovej strany 

Európa! Na‰a milovaná zem. Jej bohatá história vie nadchnúÈ takmer kaÏdého. Európa je rodiskom
novodobej svetovej kultúry a vzdelanosti. Storoãia konfliktov, bojov o moc ãi obdobie existencie
„Îeleznej opony“ sú uÏ preã. OpäÈ chce získaÈ svoje v˘sostné postavenie vo svete, o ktoré pri‰la vìaka
neochote spojiÈ sa.

Jedinou moÏnosÈou Európy je spojenie navzájom rozdielnych kultúr. Nebude to ºahká úloha.
Rozliãné záujmy a spory sú síce prekáÏkou integrácie, no spája nás spoloãná história. Sme Európania,
ohnisko oboch svetov˘ch konfliktov je definitívne zahasené. Obrovská konkurencia na svetovom trhu
si vyÏaduje kvalifikovan˘ch ºudí a nové technológie. Európa má v‰etky predpoklady byÈ vyrovnan˘m
súperom in˘m veºmociam. 

Zamyslime sa teraz spoloãne nad dejinami európskej integrácie. Niekto povie, Ïe sa to v‰etko
zaãalo po druhej svetovej vojne. Namietam. Podºa mÀa uÏ my‰lienky Ota I. a Jifiího z Podûbrad ukazo-
vali na cestu integrácie. V období humanizmu a renesancie vznikali rôzne idealistické koncepcie  - auto-
rov ako Dante, Komensk˘ a Erazmus Rotterdamsk˘. V roku 1849 povedal Victor Hugo v ParíÏi, Ïe cie-
ºom v‰etk˘ch európskych krajín by mal byÈ vznik Spojen˘ch ‰tátov európskych. V roku 1923 sa rozví-
jalo paneurópske hnutie, no Calergiho prvky hospodárskej integrácie sa neujali. Skutoãné základy
európskej integrácie boli vybudované ponauãením zo skazy 2. svetovej vojny.

Európsky chlieb sa zaãal teda naplno lámaÈ po roku 1945. PreÏívali rôzne federalistické koncep-
cie. No ch˘bala vôºa a ochota vzdaÈ sa aspoÀ ãasti moci. V˘chodiskom bolo zaloÏenie Rady Európy
5.5.1949 v Lond˘ne. Táto organizácia v‰ak netvorí integraãn˘ blok z hºadiska kompetencií, pôsobenia
alebo ãinností. Má skôr podobu regionálnej medzivládnej organizácie v tradiãnom slova zmysle. Jej cie-
ºom bolo a je posilÀovanie pluralitnej demokracie, re‰pektovanie právneho ‰tátu, ochrana ºudsk˘ch
práv, podpora a rozvoj európskej kultúrnej identity a hºadanie rie‰ení problémov, ktoré trápia na‰u
spoloãnosÈ.

Medzi kºúãové dokumenty, ktoré vznikli na pôde Rady Európy (RE) patrí nepochybne Dohovor 
o ochrane ºudsk˘ch práv a základn˘ch slobôd, Európska sociálna charta, Rámcov˘ dohovor na ochranu
národnostn˘ch men‰ín a iné. Na‰u pozornosÈ by som zameral najmä na Európsku sociálnu chartu.
Práve ona obsahuje katalóg hospodárskych a sociálnych práv európskeho ‰tandardu. Na jej príprave sa
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Základn˘ rámec obãianskej príslu‰nosti predstavuje Charta základn˘ch práv (âasÈ II. Zmluvy o zalo-
Ïení Ústavy pre Európu), priãom niektoré práva imigrantov vypl˘vajú uÏ z univerzálnej podstaty
t˘chto práv a iné sú odvodené od práv prislúchajúcich obãanom EÚ: právo voºného pohybu a pobytu,
právo pracovaÈ, usadzovaÈ sa a poskytovaÈ sluÏby, právo voliÈ a kandidovaÈ vo voºbách 
do Európskeho parlamentu a v komunálnych voºbách, právo na diplomatickú a konzulárnu ochranu,
petiãné právo, právo na prístup k dokumentom a zákaz diskriminácie na základe ‰tátnej príslu‰nosti.
Získanie obãianskej príslu‰nosti po urãitom poãte rokov by mnoh˘m imigrantom pomohlo inte-
grovaÈ sa do hostiteºskej spoloãnosti. Rovnako by sa mohlo staÈ prv˘m krokom v procese získania
plnohodnotného obãianstva daného ãlenského ‰tátu.

Na záver by som e‰te rád podotkol, Ïe idea európskeho obãianstva a my‰lienka tvorcov
Európskej sociálnej charty sú úzko spojené. Navzájom sa dopæÀajú. Koexistencia Rady Európy 
a Európskej únie nám ukazuje dve rozdielne formy integrácie, ktoré sa v Európe rozvíjali po druhej
svetovej vojne. Verím v silu európskej spolupráce, ktorá je zaloÏená nielen na mocenskej politike
ale najmä na dodrÏiavaní ºudsk˘ch práv. Euroobãianstvo je urãitou formou globalizácie. Niektorí
ºudia sa jej obávajú. No globalizácia je fakt, nie otázka politickej voºby. Som hrd˘ na to, Ïe som euro-
obãanom.
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Felipe Gonzáleza v negociáciách predchádzajúcim Maastrichtskej zmluve zaãiatkom deväÈdesiatych
rokov minulého storoãia. V tom období okolo 600 000 ·panielov Ïilo a pracovalo v okolit˘ch jedená-
stich ãlensk˘ch ‰tátoch EÚ. V ·panielsku sa naopak legálne usadilo len 150 000 obãanov EÚ. Ukonãenie
sedemroãného prechodného obdobia na voºn˘ pohyb ‰panielskych pracovníkov po vstupe krajiny 
do ES sa ãasovo zhoduje so zavedením in‰titútu európskeho obãianstva. Po roku 1993, kedy vstúpila
do platnosti Maastrichtská zmluva sa obãania ·panielska stali zároveÀ obãanmi európskymi. PribliÏne 
v rovnakom ãase do‰lo k v˘raznej zmene ·panielska, tradiãne vysielajúceho pracovnú silu, v krajinu 
imigraãnú alebo cieºovú pre obãanov tak ãlensk˘ch krajín EÚ (komunitárni imigranti) ako i mimo EÚ
(extrakomunitárni imigranti).

Poãas maastrichtsk˘ch jednaní, ktoré zaãali koncom roku 1990 a boli ukonãené v decembri 1991,
predloÏili predstavitelia ·panielska k mnoh˘m otázkam kon‰truktívne návrhy. Nemecko, ktoré neza-
budlo ·panielsku podporu pri zjednocovacom procese, mu povolilo zhostiÈ sa poãas negociácií úlohy
najvplyvnej‰ieho juÏného aktéra EÚ. Madrid povaÏoval za kºúãové nasledovné tri záleÏitosti: okrem
konceptu európskeho obãianstva a otázok s ním súvisiacich, napríklad Európsky pas, to bola ekono-
mická a sociálna kohézia - vytvorenie Kohézneho fondu a vznik Spoloãnej zahraniãnej a bezpeãnostnej
politiky (CFSP). 

âo je to vlastne obãianstvo? Obãianstvo môÏeme vo v‰eobecnosti definovaÈ ako právny a poli-
tick˘ status prostredníctvom ktorého obãan ako jednotlivec získava urãité práva, napríklad obãianske,
politické a sociálne. ZároveÀ má urãité povinnosti, napríklad platenie daní, tradiãne v˘kon vojenskej
sluÏby a iné, ktoré ho oprávÀujú zúãastniÈ sa na spoloãenskom Ïivote ‰tátu, ktorého je obãanom. Toto
oprávnenie vypl˘va z demokratick˘ch zásad suverenity národa. Obãan ·panielska, Francúzska,
Nemecka alebo iného demokratického ‰tátu disponuje právami, ktoré mu priznáva ústava, av‰ak
okrem nich má povinnosti vzÈahujúce sa k spoloãenstvu. Tieto práva a povinnosti sa vzÈahujú na osoby,
ktoré Ïijú v ‰táte, ktorého sú obãanom. Osoby Ïijúce na území ‰tátu, ktorého nie sú ‰tátnymi
obãanmi sú spravidla z t˘chto práv a povinností vyÀaté. Jedná sa predov‰etk˘m o prisÈahovalcov
pochádzajúcich z krajín mimo EÚ - extrakomunitárnych imigrantov, ktorí Ïijú v niektorej z ãlensk˘ch
krajín únie. KaÏd˘ ‰tát disponuje vlastn˘mi normami, ktoré regulujú spôsob získavania obãianstva, ãiÏe
statusu obãana daného ‰tátu. Tento klasick˘ koncept obãianstva existuje od ãias liberálnych revolúcií
konca 18. storoãia, kedy bol prvorad˘ dôraz kladen˘ na národn˘ ‰tát ako politické spoloãenstvo zdru-
Ïujúce jednotlivcov - obãanov. Obãianstvo sa podºa klasick˘ch teórií vzÈahovalo na národnosÈ.

Koncept európskeho obãana sa zrodil v holandskom Maastrichte 7. februára 1992, kedy bola pod-
písaná Zmluva o zaloÏení Európskej únie. Európske obãianstvo, vzÈahujúce sa na obãanov v‰etk˘ch
ãlensk˘ch krajín EÚ, nenahrádza, ale dopæÀa ‰tátne obãianstvo. Obãianstvo EÚ, zaloÏené na reciproci-
te práv Európanov v mnoh˘ch aspektoch predstavuje novú hranicu. Keì jedin˘m rozdielom medzi
obãanmi a cudzincami bola národnosÈ prijímajúceho ‰tátu, v˘voj smeroval k zniÏovaniu rozdielov
prostredníctvom rovnosti sociálnych práv udeºovan˘ch imigrantom, ktorí boli predov‰etk˘m pracov-
níkmi. Situácia sa zmenila zavedením kategórie Európanov, ktorá zv˘razÀuje rozdiely medzi statusom
komunitárnych a extrakomunitárnych imigrantov.

V záveroch summitu v Tampere 15. - 16. október 1999 sa vyskytoval okrem in˘ch cieº, aby bola
‰tátnym príslu‰níkom tretích krajín s dlhodob˘m legálnym pobytom ponúknutá moÏnosÈ získania ‰tát-
neho obãianstva ãlenského ‰tátu EÚ, v ktorom pob˘vajú. Získanie ‰tátneho obãianstva ist˘m spôsobom
uºahãuje imigrantom integráciu, hoci nie je koneãn˘m cieºom integraãného procesu a ako také nerie‰i
problémy so sociálnym vylúãením a diskrimináciou. Napriek tomu je získanie ‰tátneho obãianstva
mimoriadne dôleÏit˘m krokom k zaãleneniu sa do hostiteºskej spoloãnosti, nakoºko poskytuje 
obãianske práva a de iure umoÏÀuje imigrantovi úãasÈ na politickom, obãianskom, spoloãenskom, 
ekonomickom a kultúrnom Ïivote ãlenského ‰tátu.

Správa Európskej komisie z novembra 2000 uvádza koncept obãianskej príslu‰nosti, ktor˘ zna-
mená priznanie urãit˘ch základn˘ch práv a povinností imigrantom, ktoré by inak nadobúdali postupne
v priebehu rokov. Primárnym cieºom konceptu obãianskej príslu‰nosti je, aby s nimi bolo v hostiteºs-
kom ‰táte zaobchádzané rovnako ako so ‰tátnymi obãanmi, aj keì e‰te nie sú naturalizovaní.
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55)) DoplÀte pojmy o ich charakteristiky:

1. Diskriminácia je

2.Tolerancia je 

3. Rasizmus je

4. Emancipácia je

5. Xenofóbia je

6. Predsudok je

66)) Slovo ombudsman sa u nás uÏ udomácnilo. Uveìte kto u nás zastáva funkciu ombudsmana:

a ão je jeho náplÀou práce

77)) Slovensko je ãlenom Rady Európy od roku:

a. 1993

b. 1949

c. 1989

88)) Ktoré organizácie na Slovensku sa zaoberajú ochranou ºudsk˘ch práv? 
Napí‰te názvy aspoÀ troch:

99)) „Petiãné právo sa zaruãuje. KaÏd˘ má právo sám alebo s in˘mi obracaÈ sa vo veciach 
verejného alebo iného spoloãného záujmu na ‰tátne orgány  a orgány územnej samosprávy 
so ÏiadosÈami, návrhmi a sÈaÏnosÈami.“ (Ústava SR âl. 27) 
Uveìte, v ak˘ch prípadoch si nemoÏno petiãné právo uplatniÈ:

1100)) Text:V Ústave SR sa základné práva a slobody delia na:

1. základné ºudské práva a slobody,
2. politické práva,
3. práva národnostn˘ch men‰ín a etnick˘ch skupín,
4. hospodárske, sociálne a kultúrne práva,
5. právo na ochranu Ïivotného prostredia a kultúrneho dediãstva,
6. právo na súdnu a inú právnu ochranu.
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Príloha č. 2

Vedomostn˘ test
pre VIII. roãník olympiády ºudsk˘ch práv
krajské kolo - február 2006

Meno:

·kola:

Kraj:

âas na vypracovanie testu: 60 minút.

Dosiahnut˘ poãet bodov celkom:

Pokyny:V otázkach s viacer˘mi moÏnosÈami oznaãte odpoveì na kaÏdú z moÏností. Správnu
odpoveì oznaãte kríÏikom X alebo zakrúÏkujete       . Správne môÏu byÈ aj viaceré odpovede.

11)) K základn˘m ºudsk˘m právam a slobodám podºa druhej hlavy Ústavy SR patria:

práva národnostn˘ch men‰ín Áno Nie

hospodárske a sociálne práva Áno Nie

politické práva Áno Nie

práva na ochranu  Ïivotného prostredia Áno Nie

22)) Uveìte, aké v˘znamné dni z hºadiska ºudsk˘ch práv si pripomíname:

10. decembra

5. mája

33))  Rozhodnite: Ústava SR priznáva základné ºudské práva a slobody:

1. KaÏdému Áno Nie

2. Osobe star‰ej ako 18 rokov Áno Nie

3. Len obãanom Slovenskej republiky Áno Nie

44)) Napí‰te tri medzinárodné dokumenty upravujúce problematiku ºudsk˘ch práv:

1.

2.

3.



1166)) DoplÀte názov medzinárodnej organizácie, ku ktorej patrí

Parlamentné zhromaÏdenie

Európsky parlament 

1177))  âo je Európsky dohovor o ºudsk˘ch právach?

1188)) Ktoré práva chráni Európsky dohovor o ºudsk˘ch právach? Napí‰te aspoÀ 4:

1199)) âo Európsky dohovor o ªP a jeho protokoly zakazujú? Uveìte aspoÀ 3 zákazy:

2200)) Európsky súd pre ºudské práva je medzinárodn˘ súd. Napí‰te jeho sídlo:

mesto   

‰tát 

a poãet sudcov 

2211)) SÈaÏnosÈ na Európsky súd pre ºudské práva musí splniÈ urãité podmienky. Rozhodnite Á/N,
ktorá z uveden˘ch podmienok musí byÈ dodrÏaná, aby bola sÈaÏnosÈ prijatá.

a) SÈaÏovateº musí byÈ obãanom jedného z ãlensk˘ch ‰tátov Rady Európy. Áno Nie

b) Poru‰enia práv sa musí dopustiÈ aspoÀ jeden zo ‰tátov 
viazan˘ch Dohovorom. Áno Nie

c) Ak mám poru‰ené svoje ºudské práva môÏem podaÈ sÈaÏnosÈ rovno
na Európsky súd pre ªP. Áno Nie

d) MôÏem podaÈ sÈaÏnosÈ proti jednotlivcovi alebo súkromn˘m Áno Nie

2222)) Napí‰te, ão znamená maÈ identitu, ão identita je.

2233)) MôÏeme ãloveka zbaviÈ „obraÈ “ o jeho  identitu?  Áno Nie
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Úloha: Priraìte ku kaÏdému z uveden˘ch práv ãíslo skupiny, do ktorej právo patrí:

- právo na súkromie - právo na majetok    

- právo na informácie - právo na ‰trajk     

- sloboda pohybu    - právo na ochranu mena 

- právo byÈ volen˘ - právo na odpoãinok 

- právo na osvojenie si ‰tátneho jazyka - právo na odmenu za vykonanú prácu

- právo na spravodliv˘ súdny proces

1111)) DoplÀte text: (Ústava SR  âl.30.) „Obãania majú právo zúãastÀovaÈ sa na správe verejn˘ch
vecí priamo alebo slobodnou voºbou svojich zástupcov“.
Volebné právo je:

1122)) Ako sa volá dokument, ktor˘ sa komplexne zaoberá právami dieÈaÈa?

Listina základn˘ch práv a slobôd dieÈaÈa Áno    Nie

Deklarácia práv dieÈaÈa Áno    Nie

Dohovor o právach dieÈaÈa Áno Nie

1133)) „Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaruãené.“ (Ústava âl.26) 
„Ochrana osobn˘ch údajov sa zaruãuje“.

Rodiãia 18 roãného Ïiaka strednej ‰koly dostanú zo ‰koly oznámenie o problémoch svojho 
dieÈaÈa.Vyhºadajú triedneho uãiteºa aby sa informovali o jeho prospechu a správaní.
Rozhodnite Á/N:
Majú rodiãia právo na tieto informácie? Áno Nie

MôÏe triedny uãiteº tieto informácie rodiãom odoprieÈ ak ho o to poÏiada Ïiak odvolávajúci
sa na zákon o ochrane osobn˘ch údajov? Áno Nie

1144)) Podãiarknite organizáciu, ktorej patrí vlajka uvedená na obrázku:

1. Rada Európy

2. Európska únia

1155)) Uveìte ão je:

Rada Európy 

Európska rada 
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44)) 1.V‰eobecná deklarácia ºudsk˘ch práv a slobôd 3 body
2. Európsky dohovor o ºudsk˘ch právach
3. Medzinárodn˘ protokol o obãianskych a politick˘ch právach,

Európska sociálna charta, Medzinárodn˘ protokol o hospodárskych, sociálnych        
a kultúrnych právach a ìal‰ie

55)) 1. Diskriminácia je popieranie rovnosti s in˘mi, popieranie 6 bodov
a obmedzovanie práv urãit˘ch kategórií obyvateºstva

2. Tolerancia je re‰pektovanie cudzieho názoru, zná‰anlivosÈ, trpezlivosÈ.
3. Rasizmus je nenávisÈ voãi ºuìom inej rasy, utláãanie inej rasy.
4. Emancipácia je zrovnoprávnenie, oslobodenie, získanie nezávislosti.
5. Xenofóbia je strach, nenávisÈ k cudzincom.
6. Predsudok je pohrdliv˘ aÏ nepriateºsk˘ postoj, hotová my‰lienka o osobe alebo   

skupine osôb bez dostatoãného poznania  a dôvodu.

66)) Pavol Kandráã 2 body
ochraÀovaÈ ºudské práva, je verejn˘m ochrancom ºudsk˘ch práv

77)) 1993 (a) 1 bod

88)) Amnesty International SR, ªudia proti rasizmu,Aliancia Ïien, Unicef SR, 3 body
Obãan a demokracia, UNHCR, Nadácia Milana ·imeãku a pod.
(Ïiaci môÏu uviesÈ aj mimovládne organizácie, alebo nadácie ãi obãianske zdruÏenia)

99)) 1. ak petícia vyz˘va na poru‰ovanie ºudsk˘ch práv 2 body
2. ak sa petíciou zasahuje do nezávislosti súdu

1100)) 11 bodov
- právo na súkromie   1 - právo na majetok   1
- právo na informácie   2 - právo na ‰trajk   4
- sloboda pohybu   1 - právo na ochranu mena   1
- právo byÈ volen˘   2 - právo na odpoãinok   4
- právo na osvojenie si ‰tátneho jazyka   3 - právo na odmenu za vykonanú prácu  4

- právo na spravodliv˘ súdny proces   6

1111)) Volebné právo je: v‰eobecné 4 body
rovné
priame
s tajn˘m hlasovaním

1122)) Nie 3 body
Nie
Áno

1133)) Áno 2 body
Nie

1144)) Rada Európy 2 body
Európska únia (obidve organizácie majú tú istú vlajku)
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2244)) K uveden˘m menám priraìte funkciu, ktorú osobnosti v súãasnosti zastávajú:

1.Terry DAVIS A. generálny tajomník OSN

2. Kofi ANNAN B. komisár pre ºudské práva

3.Alvaro Gil-ROBLES C. generálny tajomník NATO

4.Jaap de Hoop SCHEFFER D. generálny tajomník Rady Európy

2255)) Prezrite si kreslen˘ vtip a napí‰te, poru‰enie ktor˘ch práv moÏno z obrázku dedukovaÈ:
Uveìte aspoÀ tri.

Správne odpovede a poãty bodov za jednotlivé odpovede

Správne odpovede Poãet bodov  

11)) Áno 4 body
Áno
Áno
Áno

22)) DeÀ ºudsk˘ch práv 2 body
DeÀ Európy

33)) Áno 3 body
Nie
Nie
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Príloha č. 4  

Kritériá pre hodnotenie eseje

1.Anal˘za otázky.

5 bodov - Odpoveì je analytická v celej eseji.
4 body   - Odpoveì nie je dostatoãne analytická a  pokú‰a sa zodpovedaÈ na úplne inú otázku.
3 body   - Odpoveì nie je dostatoãná a úplná, napr. v závere.
2 body  - Odpoveì je len naratívna (rozprávaãská, epická), ale s celkom správnymi 

a relevantn˘mi informáciami.
l bod      - Naratívna odpoveì s ãasÈami, ktoré mohli byÈ spomenuté.
0 bodov - Struãná a veºmi naratívna odpoveì.

2. PouÏitie argumentácie a dôkazov.

5 bodov - Odpoveì je podporená v˘bornou argumentáciou a s pouÏitím dôkazov.
4 body   - Odpoveì obsahuje dobrú argumentáciu a pouÏitie dôkazov.
3 body   - V odpovedi sa sporadicky nachádza argumentácia, alebo dôkazy tvrdení.
2 body  - Odpoveì sa pokú‰a uviesÈ dôkazy a argumenty, ale veºmi slabo.
1 bod      - Tvrdenia bez udania dôvodov.
0 bodov - Práca obsahuje nelogické tvrdenia

3. Kompozícia a ‰t˘l.

5 bodov - Vynikajúca kompozícia a hladk˘ ‰t˘l v práci.
4 body   - Dobrá kompozícia a ‰t˘l.
3 body  - Nejasn˘ ‰t˘l s dobrou kompozíciou, alebo nejasná kompozícia s dobr˘m ‰t˘lom.
2 body  - Je moÏné nájsÈ urãité prvky kompozície, napr. v závere, ale celkovo je práca nejasná.
1 bod     - Nejasná kompozícia a ‰t˘l, ale práca je zrozumiteºná.
0 bodov - Nejasná kompozícia a ‰t˘l, práca nie je dobre zrozumiteºná.

4. OriginálnosÈ my‰lienok.

5 bodov - Preukázané vynikajúce myslenie v celej práci.
4 body   - V práci je preukázané vcelku dobré myslenie s niektor˘mi dobr˘mi my‰lienkami.
3 body   - Preukázanie, Ïe autor prem˘‰ºal pri písaní eseje.
2 body   - Vlastné my‰lienky sa nachádzajú len v jednej ãasti, napr. v závere.
1 bod     - V práci sa nachádzajú idei vzÈahujúce sa k problému.
0 bodov - Preukázané slabé prem˘‰ºanie.

5.Vedomosti.

5 bodov - Preukázané vynikajúce vedomosti k danej téme.
4 body   - Preukázanie dobr˘ch vedomostí k danej téme.
3 body   - Preukázanie dobr˘ch vedomostí, ale ch˘bajú urãité skutoãnosti, ktoré mohli byÈ

spomenuté.
2 body   - Preukázanie znalosti dôleÏit˘ch skutoãností.
1 bod     - Preukázanie málo vedomostí vzÈahujúcich sa k téme.
0 bodov - Vedomosti vzÈahujúce sa k téme sú veºmi slabé.
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1155)) Rada Európy Medzinárodná organizácia zdruÏujúca krajiny Európy 2 body
Európska rada Pravidelná schôdza hláv ‰tátov alebo vlád ãlensk˘ch krajín

Európskej únie

1166)) Parlamentné zhromaÏdenie      Rada Európy 2 body
Európsky parlament               Európska únia

1177)) Európsky dohovor o ºudsk˘ch právach je medzinárodná zmluva. 1 bod

1188)) Body priznaÈ kaÏdému uvedenému právu, najviac v‰ak 4 body
• právo na Ïivot,
• právo na spravodlivé súdne konanie v obãianskych a trestn˘ch veciach,
• právo na re‰pektovanie súkromného a rodinného Ïivota,
• slobodu prejavu,
• slobodu myslenia, svedomia a náboÏenstva,
• právo na úãinn˘ prostriedok nápravy,
• právo pokojne uÏívaÈ svoj majetok a
• právo voliÈ a byÈ volen .̆

1199)) âo Európsky dohovor o ªP a jeho protokoly zakazujú? 3 body
Staãí uviesÈ v tomto duchu tri zákazy.
- muãenie a neºudské alebo poniÏujúce zaobchádzanie alebo trestanie,
- svojvoºné a nezákonné pozbavenie slobody,
- diskrimináciu v uÏívaní práv a slobôd priznan˘ch v Dohovore,
- vyhostenie alebo odmietnutie vstupu do krajiny vlastnému obãanovi,
- trest smrti,
- hromadné vyhostenie cudzincov.

2200)) ·trasburg, Francúzsko, 45 3 body

2211)) Nie 4 body
Áno
Nie
Nie

2222)) Znakom identity je meno a ‰tátne obãianstvo 2 body
(alebo aj ‰tátna príslu‰nosÈ, uznaÈ aj keì bude uvedené národnosÈ)

2233)) Nie 1 bod
aj keì v dejinách ºudstva a to stalo - v koncentraãn˘ch táboroch ºudia ako ãísla

2244)) 1.Terry DAVIS  DD 4 body
2. Kofi ANNAN  AA
3.Alvaro Gil-ROBLES  BB
4. Jaap de Hoop SCHEFFER  CC

2255)) - v‰etci sú  slobodní  a  rovní  v  dôstojnosti i v právach, 3 body
- právo na zachovanie ºudskej dôstojnosti,
- zaruãená osobná sloboda,
- sloboda pohybu,
- nedotknuteºnosÈ osoby a  jej súkromia  
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Príloha č. 6  

Vyhodnotenie ankety

Dotazník spätnej väzby bol zameran˘ k udrÏaniu úrovne celého projektu vo vedomí zúãastnen˘ch
na tomto podujatí. Primerané prostredie, spoloãenské ohodnotenie a  organizaãné zabezpeãenie
sa plne odrazili vo v˘sledkoch vyhodnotenia. Súãasne táto spätná väzba dala aj podnety na udrÏa-
nie vysokej úrovne podujatia a hºadania ìal‰ích moÏností na e‰te väã‰ie uspokojenie zúãastnen˘ch
hlavne v 8. bode dotazníka „Návrhy na zlep‰enie pre budúce OªP“. Prv˘ bod dotazníka sa t˘kal
zaradenia úãastníka, ão je aj názov jednotliv˘ch stæpcov v ilustrovan˘ch tabuºkách. Odpovede 
na 2. - 7. bod dotazníka sú v tabuºkách spracované v percentách, ale percentuálna suma nie je vÏdy
100, nakoºko sa vyskytli prípady, Ïe zúãastnen˘ sa nevyjadril k danému bodu alebo uviedli aj viac
moÏností, a to najmä v bode ã. 4. Bod ã. 8 bude predmetom ìal‰ieho spracovania k realizácii
odporúãania do ìal‰ích roãníkov.

2.    OªP po organizaãnej stránke hodnotím:

súÈaÏiaci pedagogick˘ sprievod porota hostia

a ) veºmi dobre 74,5 % 58,5 % 70 % 100 %

b ) dobre 19,2 % 34,2 % 30 % -

c ) vyhovujúco 6,3 % 7,0 % - -

d ) nevyhovujúco - - - -

OªP po organizaãnej stránke hodnotím

3.    OªP po odbornej stránke hodnotím:

súÈaÏiaci pedagogick˘ sprievod porota hostia

a ) veºmi dobre 61,7 % 73,2 % 80 % 75 %

b ) dobre 27,7 % 24,4 % 20 % 25 %

c ) vyhovujúco 10,6 % 2,4 % - -

d ) zle - - - -
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Príloha č. 5  

SúÈaÏn˘ poriadok celo‰tátneho finále

• Celo‰tátne kolo súÈaÏe je dvojdÀové a trojkolové.

• SúÈaÏiaci sú elektronick˘m Ïrebovaním zaradení ku ‰tyrom hodnotiacim porotám.

• Poradie urãené elektronick˘m Ïrebovaním urãuje aj ãíslo modelovej situácie.

• V prv˘ deÀ súÈaÏe bude kaÏd˘ súÈaÏiaci rie‰iÈ Ïrebovaním pridelenú modelovú situáciu.

• Porota sa skladá zo ‰tyroch ãlenov.

• KaÏd˘ ãlen poroty má k dispozícii 0 aÏ 25 bodov na kaÏdého súÈaÏiaceho.

• KaÏd˘ súÈaÏiaci môÏe získaÈ v prv˘ deÀ maximálne 100 bodov.

• V druh˘ deÀ súÈaÏe v druhom kole budú súÈaÏiaci prezentovaÈ a obhajovaÈ svoje eseje.

• V tomto kole moÏno získaÈ tieÏ maximálne 100 bodov.

• SúÈaÏiaci, ktorí sa v jednotliv˘ch hodnotiacich porotách umiestnili na prvom mieste a druhom 
mieste postupujú do 3. kola pred viacãlennú porotu.

• Obsahom tretieho kola je rie‰enie úloh z Európskeho súdu pre ºudské práva v ·trasburgu 
pred 8-ãlennou komisiou.

• Porota po 3. kole stanoví definitívne poradie na 1. aÏ 8. mieste.

• Pri rovnosti bodov rozhoduje vy‰‰í poãet bodov z rie‰enia modelovej situácie.

• ZverejÀujú sa koneãné v˘sledky.

• Ceny: 1.– 5. miesto krátky ‰tudijn˘ pobyt vo Frankfurte nad Mohanom, diplom, knihy 
a vecné ceny

6.– 10. miesto úãasÈ na seminári „V˘chova k ºudsk˘m právam“ v Primorsku, 
11. miesto dvojt˘ÏdÀová stáÏ na Slovenskom národnom stredisku 

pre ºudské práva spojená s bohat˘m sprievodn˘m programom, 
vrátane trojdÀového vzdelávacieho pobytu v mesiaci novembri 
2006 v regióne Piemont (Taliansko) v in‰titúciách pôsobiacich 
v oblasti práv detí

12. miesto strieborná medaila Slovenského národného strediska
1. – 3. miesto diplom, knihy, prezentaãné predmety
4. – 60. miesto knihy podºa v˘beru, ãestné uznania, prezentaãné predmety

• Cena za najlep‰iu esej v jednotliv˘ch témach:

- Cena podpredsedu vlády SR pre ºudské práva, men‰iny 
a európske záleÏitosti

- Cena primátora mesta Liptovsk˘ Mikulá‰
- Cena Nadácie Friedricha Eberta
- Cena klubu poslancov Európskej ºudovej strany
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5. Ako hodnotíte ãinnosÈ hodnotiacej poroty ?

súÈaÏiaci ped. sprievod porota hostia

a ) Hodnotiaca porota bola spravodlivá 53,2 % 26,8 % 30 % 75 %

b ) Hodnotiaca porota bola prístupná 44,7 % 70,7 % 10 % -

c ) Hodnotiaca porota bola príli‰ prísna 2,1 % 2,4 % - -

d ) Hodnotiaca porota bola neprístupná - 2,4 % - -

e ) Hodnotiaca porota bola nespravodlivá 6,4 % 4,9 % - -

Ako hodnotíte ãinnosÈ hodnotiacej poroty ?

6. Splnila OªP va‰e oãakávania?

súÈaÏiaci ped. sprievod porota hostia

a ) áno 66,0 % 78,1 % 50 % 100 %

b ) ãiastoãne 21,3 % 14,6 % 30 % -

c ) skôr áno 10,7 % 9,8 % - -

d ) skôr nie - 4,9 % - -

Splnila OªP va‰e oãakávania?
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OªP po odbornej stránke hodnotím:

4. âo sa Vám na OªP najviac páãilo? 

súÈaÏiaci p.sprievod porota hostia

a ) MoÏnosÈ kontaktovaÈ sa s nov˘mi spoluÏiakmi 46,8 % - - -

b ) Stretnutie so zaujímav˘mi odborníkmi 40,4 % 68,3 % 50 % 50 %

c ) Celková atmosféra podujatia 65,9 % 70,7 % 70 % 25 %

d ) Spoloãensk˘ program 19,2 % 12,2 % 10 % -

e ) Priebeh samotnej súÈaÏe 17,1 % 17,1 % 10 % 75 %

f ) Iné, uviesÈ 6,4 % 4,9 % 10 % -

âo sa Vám na OªP najviac páãilo?

V˘pis z otázky f ) bodu 4.: âo sa vám na OªP najviac páãilo:
- srdeãne ìakujem za moÏnosÈ zúãastniÈ sa tohto podujatia, získaÈ nové kontakty, moÏnosÈ 

informácií, skúseností a podnetov ako vyuãovaÈ NOS - ºudské práva
- moÏnosÈ zúãastniÈ sa zaujímav˘ch predná‰ok a diskusií, príjemné prostredie Nízkych Tatier
- byÈ v krásnom prostredí, moÏnosÈ nauãiÈ sa vyjadrovaÈ sa
- vysokohorské prostredie
- moÏnosÈ kontaktu so súÈaÏiacimi - moÏnosÈ v˘meny názorov
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- prvé kolo = situácie majú byÈ koncepãne na spoloãnej (rovnaké podmienky) úrovni; 
buì iba sylaby, alebo sylaby + situaãn˘ text

- zabezpeãiÈ, aby sa porota riadila vopred stanoven˘mi pravidlami a aby ich nemenila v priebehu
súÈaÏe, ako tomu bolo v komisii ã. 3, kde odpovedali v poradí prví dvaja Ïiaci, ktorí mali 
moÏnosÈ vyuÏiÈ ãas aj vedomosti na svoju odpoveì a po nej agresívnymi atakmi otázkami 
znev˘hodÀovali súÈaÏiacich, ktorí i‰li po nich a takouto cestou si „prekliesnili“ cestu k postupu.
Hodnotenie komisie sa mi zdalo neadekvátne a neodborné. Uvítala by som moÏnosÈ ubytovania
pedagógov so Ïiakmi

- kritériá hodnotenia esejí zverejniÈ vopred. Po jednotliv˘ch kolách zverejniÈ bodové hodnotenie
súÈaÏiacich 

- Pre súÈaÏiacich (t˘ch posledn˘ch) bolo dosÈ nároãné po poldÀovom cestovaní podávaÈ kvalitné
v˘kony. Nebolo by vhodnej‰ie odpovedaÈ na situácie v druh˘ deÀ a obhajovaÈ eseje prv˘ deÀ?

- Dlh‰í ãas na napísanie esejí (tento rok to bolo iba 6 dní)
- Informácie o údajoch úãastníkov mali byÈ hotelu dané vopred, nesúhlasím so zadrÏovaním 

obãianskeho preukazu na _ dÀa, nemajú na to právo! MoÏno trochu chaos pri uvoºÀovaní izieb
v deÀ odchodu (nar˘chlo bez upozornenia vopred)

- ªP sú rovnaké pre v‰etk˘ch. DaÈ právo úspe‰ne sa zúãastÀovaÈ OªP aj Ïiakom SO· resp. OU, 
napr. vytvorením kategórií G, SO·, SOU. Urãite by to bolo motivujúce aj pre Ïiakov in˘ch ‰kôl
ako G a OªP by tak „zasiahla“ väã‰iu ãasÈ populácie mlad˘ch ºudí, ão je myslím 1 z jej cieºov

- 1. poskytnúÈ dlh‰ie ãasové rozpätie medzi krajsk˘m a celoslovensk˘m kolom na napísanie eseje
(napr. ãi sú medzery, pravopisné chyby v eseji).  2. zvoliÈ témy rovnakej obtiaÏnosti ãi v prvom
alebo finálovom kole (napr. tajné letecké prevádzanie osôb - rovnosÈ príleÏitosti). 3. zabezpeãiÈ,
aby asertívnej‰í súÈaÏiaci úmyselne nepo‰kodzovali otázkami ostatn˘ch súÈaÏiacich. 4. aj keì je 
to obtiaÏne, poskytovaÈ súÈaÏiacim  rovnaké podmienky: ãasov˘ priestor na prípravu aj odpo
veì (15 min. a dosÈ), vyjadrovaÈ sa k obsahu /téme a ak sú pripomienky, rie‰iÈ to individuálne 
(osobn˘m pohovorom), aby to súÈaÏiaceho nevyvádzalo z koncentrácie. 5. zaãaÈ súÈaÏ doobeda
a nie poobede, po príchode (cestovaní). ·tudent, ktor˘ príde na rad o 19,00 hod. nemôÏe podaÈ
tak˘ v˘kon ako ten, ktor˘ odpovedal o 15,00 hodine.

- návrhy by sa hlavne dot˘kali samotn˘ch tém, mnohé z nich neboli vôbec ekvivalentné ão 
do rozsahu nároãnosti (viì porovnanie tém ·IKANOVANIE V ·KOLE a PROTITERORISTICKÉ
ZÁKONY PO 11. SEPTEMBRI). âo sa t˘ka obhajoby esejí, otázka pre hlavného organizátora, 
kde máte záruky, Ïe danú esej písal dotyãn˘ ‰tudent? (práve z tohto hºadiska je táto úloha 
zbytoãná)

- lep‰ia informovanosÈ v detailoch - ãisto organizaãne
- vo veºkom finále dávaÈ viac priestoru súÈaÏiacim ako ãlenom poroty (ãlenovia poroty majú klásÈ

otázky a nehodnotiÈ poãas súÈaÏe)
- po prvé - dohodnúÈ jasné pravidlá! po druhé - zabezpeãiÈ kvalitnej‰ích porotcov, ktorí budú 

re‰pektovaÈ pravidlá, ktorí sa nebudú predvádzaÈ! Ak túto potrebu cítia, nech ponúknu kvalitnú
predná‰ku

- viac ãasu na vypracovanie eseje, vytvoriÈ pokojnej‰ie pracovné prostredie pre prípravu 
súÈaÏiacich, men‰ie vstupy poroty do odpovedí - nevyuãovaÈ!

- moÏno menej komisií, aby sa zaruãila väã‰ia objektívnosÈ (aj keì chápem, Ïe ãasovo by to bolo
nároãné). DodrÏiavaÈ ãasov˘ harmonogram (rovnaké podmienky pre v‰etk˘ch). Prosím, aby sa
nezabudlo na radového uãiteºa, ktor˘ má svoj podiel na formovaní myslenia ‰tudenta 
(mám pocit, aÏ hostia, hostia...., ‰tudent, uãiteº)

- poãas súÈaÏí ustriehnuÈ ãas a nechaÈ rovnak˘ priestor pre kaÏdého jedného súÈaÏiaceho
- príchod skôr podveãer a súÈaÏe organizovaÈ od rána! UpozorniÈ ‰tudentov na vhodné 

obleãenie, neprekr˘vaÈ jednotlivé workshopy
- v prvom kole pre situácie by mali byÈ rovnako koncipované otázky: buì v‰etky len prostred-

níctvom syláb alebo iba sylaby + situaãn˘ text. Vo finále nehodnotiÈ súÈaÏiacich poãas prezentácie!!!
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7. Vyjadrite pocity z tohto podujatia!

súÈaÏiaci ped. sprievod porota hostia

a ) cítil/a som sa veºmi dobre 57,5 % 58,5 % 85,8 % 75 %

b ) cítil/a som sa spokojn˘ 38,3 % 39,0 % - 25 %

c ) nemal/a som z toho dobr˘ pocit - 4,9 % - -

d ) in˘ pocit 8,5 % 7,3 % - -

7. Vyjadrite pocity z tohto podujatia!

Iné pripomienky a pocity

- v porovnaní s 1. roãníkom 100% zlep‰enie po kaÏdej stránke
- keby bolo moÏné zabezpeãiÈ lep‰iu komunikáciu medzi pedagogick˘m sprievodom a porotou
- veºmi zmie‰ané pocity
- krásny hotel i prostredie, skvelá organizácia i ºudia. Veºká vìaka
- pokiaº budú v‰etky roãníky také ako tento, myslím, Ïe nemáme ão zlep‰ovaÈ
- v‰etko bolo vynikajúco organizované

Návrhy na  zlep‰enie pre budúce OªP

Pedagogick˘ sprievod
- priestor pre dlh‰iu diskusiu s odborníkmi
- efektívnej‰ie vyuÏitie voºného ãasu (22.3.), platené nápoje - neinformovanosÈ
- otázky súÈaÏiacich buì umoÏniÈ v‰etk˘m alebo nikomu, umoÏniÈ aj súÈaÏiacim tajn˘m hlasovaním

podºa porôt hlasovaÈ o postupujúcich. Myslím, Ïe sú zbehlí v problematike a dokáÏu ohodnotiÈ
súperov - nemusí sa samozrejme braÈ do úvahy, bola by to forma kontroly poroty. Klobúk dole
a veºké ìakujem organizátorom

- viem, Ïe je ÈaÏké vybraÈ rovnocenné témy do ústnej súÈaÏe, ale mohli by ste sa o to o rok 
pokúsiÈ. DodrÏiavaÈ ãasové limity

- dodrÏiavaÈ ãasov˘ limit pri odpovediach
- viac dodrÏiavaÈ ãas pri obhajobe prác súÈaÏiacich a ich odpovede pri rie‰ení prípadov˘ch ‰túdií
- pri obhajobe sledovaÈ ãas a neprekraãovaÈ ãasov˘ limit
- otázky koncipovaÈ v rovnakej kvalitatívnej rovine. ObrátiÈ poradie súÈaÏiacich
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- citlivo vyberaÈ ãlenov poroty. V porote ã. 3 (boli to eseje) pre‰iel do finálového kola ‰tudent 
(ktor˘ obhajoval rodové stereotypy a extrémne machistické názory) s odôvodnením, 
Ïe obhajuje svoj názor. To akoby pre‰iel napr. nejak˘ Kotleba, len preto, Ïe obhajuje svoj názor.
Spreneverilo sa to duchu celého podujatia. Podobne v porote ã. 2 pre‰li do finále ‰tudenti, ktorí
pouÏívali nátlakov˘ diskurz  a presadzovali sa dogmatickou argumentáciou. V porotách sú 
odborníci na ªP, Ïiaº, nie vÏdy vedia rozlí‰iÈ „ohurovacie“ metódy od kultivovan˘ch prejavov. 
Toto Ïiaº, znehodnocuje prácu a úsilie ostatn˘ch, nielen v na‰ich oãiach, ale najmä v oãiach 
‰tudentov, ktorí to vedia posúdiÈ.

- nefavorizovaÈ len t˘ch (alebo najmä t˘ch) súÈaÏiacich, ktorí presadzujú a obhajujú svoje názory
a stanoviská pomerne „útoãne“ aÏ slovne „agresívne“. OªP je o tolerancii, myslím si, Ïe aj 
v kultivovanom prejave. Nemali by sme v niektor˘ch prípadoch podporovaÈ budúcich 
„modern˘ch Ïralokov“. Sprievodné akcie boli zámerne na rodovú rovnosÈ, viac-menej 
s dôrazom na postavenie Ïien v spoloãnosti, vypoãuli sme si, ako túto problematiku rie‰ia v 
Nórsku (kvóta 60:40), bolo to prezentované ako ist˘ vzor. Nestálo preto za úvahu, „poistiÈ“ 
do veºkého finále viac dievãat?!! A e‰te k porote: bolo by asi vhodné daÈ viac priestoru najmä 
súÈaÏiacim a nie porote!!!

- Nemalo by sa stávaÈ, aby sa v priebehu súÈaÏe dozvedeli súÈaÏiaci, Ïe môÏu vstupovaÈ do tém 
súÈaÏiacich svojimi otázkami. Myslím, Ïe otázky by mali dávaÈ iba porotcovia a nie súÈaÏiaci, ktorí
sa tak snaÏia navzájom „potápaÈ“.  

SúÈaÏiaci

- Nabudúce by bolo lep‰ie, keby sme na napísanie esejí mali viac ãasu. Inak v‰etko super
- dlh‰ie obdobie na prípravu eseje, hodnotenie v men‰om poãte komisií, aby nevznikali 

veºké rozdiely
- balkón na izbe, minibar mohol lep‰ie chladiÈ
- moÏnosÈ zapojiÈ sa do diskusie, napr. pri obhajobe esejí in˘ch
- bolo by dobré, aby sa prísnej‰ie dodrÏiaval program a hlavne ãas (zaãiatok). 

Na recepcii bolo treba viac stolov, lebo ºudia nemali kde jesÈ
- dodrÏiavanie ãasovej organizácie, viac stolov pri recepcii
- dodrÏiavaÈ ãasov˘ harmonogram
- uÏ len udrÏaÈ vysokú úroveÀ a program obohaten˘ o ìal‰ie zaujímavé osobnosti. 

Inak fantastické pocity, ìakujem
- nepáãilo sa mi, Ïe hneì ako sme pri‰li, i‰li sme súÈaÏiÈ. Bola som od skorého rána hore 

kvôli ceste a bola som stra‰ne unavená. Potrebovala som ãas na oddych - spánok. 
Myslím si, Ïe aj v˘sledky by boli lep‰ie. ëakujem

- ch˘bal mi ãas na odpoãinok po príchode. Nepáãili sa mi otázky niektor˘ch súÈaÏiacich, 
ktorí ich podávali na to, aby nás potopili

- moÏnosÈ ubytovania Ïiakov s uãiteºmi. ZabezpeãiÈ, aby sa porota riadila vopred stanoven˘mi 
pravidlami a aby ich nemenila v priebehu súÈaÏe, ako to bolo v komisii ã. 3, kde odpovedali 
v poradí prví dvaja Ïiaci, ktorí mali moÏnosÈ vyuÏiÈ ãas aj vedomosti na svoju odpoveì 
a po nej agresívnymi atakmi otázkami znev˘hodÀovali súÈaÏiacich, ktorí i‰li po nich a takto
si „prekliesnili“ cestu k postupu. Hodnotenie komisie bolo neadekvátne 

- nepáãilo sa mi, Ïe niektorí, ktorí boli v jednej skupine na 4. mieste, mali viac bodov,  
neÏ tí, ktorí boli v inej skupine na postupovom mieste. TakÏe by som uvaÏovala o zmene 
systému

- bolo to natoºko úÏasné, Ïe ani sám neviem, ãi by sa to dalo spraviÈ lep‰ie.
- je to OK!
- bolo to super ! (hlavne opäÈ nezaveìte modelové situácie)
- viem, Ïe je to ÈaÏké daÈ také témy, aby boli úplne rovnocenné, ale tie na‰e sa mi zdali 

trochu rozdielne, jedny boli veºmi ob‰írne (obãianska spoloãnosÈ) a druhé veºmi konkrétne
(konferencia OSN proti rasizmu)

- moÏno iné prostredie, kde by personál mal na starosti iba nás, tro‰ku tu tento hotel 
nestíhal, hoci bolo fajn. A aj v prípade voºného ãasu (ak by sme boli v meste) by sme 
stihli viac. Inak to bolo veºmi fajn, ìakujem

- obhajoba eseje by mohla prebiehaÈ individuálne (bez prítomnosti ostatn˘ch úãastníkov), 
pretoÏe argumentácie sa môÏu opakovaÈ, odpozorovaÈ urãité postoje...

- mne sa páãilo, z môjho hºadiska netreba niã vylep‰ovaÈ, snáì len súÈaÏiacim daÈ dopredu 
vedieÈ, Ïe tu budú maÈ moÏnosÈ lyÏovaÈ, aby si zobrali vhodné obleãenie

- 1. deÀ: navrhujem zahájenie na neskor‰í ãas. Presne dodrÏiavaÈ ãasové termíny v rámci 
odpovede. 2. deÀ: lep‰ie informovaÈ o voºnom vyuÏití sluÏieb hotela tak, aby súÈaÏiaci mal
moÏnosÈ pripraviÈ sa napríklad na moÏnosÈ lyÏovania vopred e‰te pred príchodom

- myslím si, Ïe by mali byÈ vopred stanovené podmienky pre súÈaÏiacich pri ústnej prezentácii
urãen˘ch tém, aby si súÈaÏiaci, ktorí uÏ zodpovedali, zrazu nemysleli, Ïe odpovedajúceho 
zaãnú atakovaÈ otázkami a jeho odpoveì sa vzápätí  mení na otvorenú diskusiu, ão 
samozrejme sÈaÏuje schopnosÈ koncentrovaÈ sa a môÏe sa staÈ, Ïe mu zostane málo 
priestoru na obhajobu, ako to bolo v porote ã. 3

- dodrÏiavanie 15 min. limitov v jednotliv˘ch kolách
- viac voºného ãasu - hlavne na oddych a spánok po vyãerpávajúcej ceste

âlenovia poroty a hostia

- nemám Ïiadne návrhy na zlep‰enie, v‰etko prebehlo na vynikajúcej úrovni. Veºmi pekne 
ìakujem za v‰etko

- porota v jednotliv˘ch kolách sa môÏe obmeniÈ. SúÈaÏiaceho nezávisle posúdia dve poroty 
a t˘m môÏe sa dosiahnuÈ e‰te objektívnej‰ie hodnotenie 

- iná formulácia - jasnej‰ia - otázok na 1. ústne kolo - zmena kritérií hodnotenia eseje - 
zahrnutie ústnej ãasti! - viac re‰pektu voãi mlad˘m - menej formálne prostredie + viac 
moÏností pre ich záujmy a vyjadrenie. Finálové kolo: zdalo sa mi, Ïe súÈaÏiaci nemali 
priestor a boli ukrátení na úkor vyjadrení vlastn˘ch názorov 

- trocha viac pracovaÈ s pedagogick˘m sprievodom - daÈ im kaÏd˘ deÀ krátky priestor na 
reagovanie, návrhy, otázky, prípadne ‰peciálny workshop

Vyjadrenie sa jedného ãlena z organizátorov

ão nemajú iné olympiády: (eseje,...)

1, veºké mnoÏstvo kníh - moÏnosÈ zakúpiÈ
2, diskusné predná‰ky
3, vysokú úroveÀ ubytovania, nad‰tandartdná strava
4, foto - vynikajúci nápad - spoloãné
5, pedagogick˘ sprievod (nie 1 z kraja, max. 2)
6, medializácia - na vysokej úrovni

Návrhy na zlep‰enie

- príchod - in‰trukcie (pocit neistoty ãi ubytovaÈ, ãi prezentácia)
- kontrola prezenãn˘ch listín
- osobné privítanie vzácnych hosti (‰tátna tajomníãka...), osobne odchod
- klimatizácia ru‰ila odpoveì v slovenskej izbe, veºká miestnosÈ (nie vhodná), rad‰ej men‰ia
- nájsÈ spoloãn˘ priestor pre pedagogick˘ sprievod - boli roztratení vo veºkom priestore
- kultúrny program na vyhodnotenie (spev, tanec)
- deÀ dopredu na nástenku - ãas uvoºnenia izieb
- vyhodnotenie - niekto z M· SR (na otvorení bol)
- veºmi dobrá diskusia s krajsk˘mi koordinátormi



intolerancie a v prípadoch poru‰ovania zásady rovnakého zaobchádzania pre v‰etk˘ch obyvateºov
Slovenskej republiky a je podºa zákona ã.365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektor˘ch
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov (antidiskri-
minaãného zákona) tieÏ oprávnené na poÏiadanie zastupovaÈ úãastníka v konaní vo veciach poru-
‰enia zásady rovnakého zaobchádzania. 
Stredisko kaÏdoroãne vydáva Správu o dodrÏiavaní ºudsk˘ch práv v Slovenskej republike.

Právomoci

• Zabezpeãovanie právnej pomoci obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie. 
• Zastupovanie na základe plnej moci v konaní vo veciach poru‰enia zásady rovnakého 

zaobchádzania.
• Právo poÏiadaÈ súdy, prokuratúru, iné ‰tátne orgány, orgány územnej samosprávy, 

orgány záujmovej samosprávy a iné in‰titúcie, aby v urãenej lehote poskytli 
Stredisku informácie o dodrÏiavaní ºudsk˘ch práv. 

Poskytovaná pomoc

Na Stredisko sa môÏe obrátiÈ kaÏdá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa cíti byÈ diskriminovaná
konaním, alebo neãinnosÈou vy‰‰ie uveden˘ch in‰titúcií. 
Je potrebné, aby pri podávaní podnetu sÈaÏovateº vyplnil v‰etky potrebné údaje a predloÏil v‰etky
relevantné súvisiace podklady. 

Spolupráca

Súdy, prokuratúra, iné ‰tátne orgány, orgány územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy
a iné verejnoprávne in‰titúcie sú povinné na poÏiadanie Strediska v urãenej lehote poskytnúÈ
informácie o dodrÏiavaní ºudsk˘ch práv. Ich právo podávaÈ správy o dodrÏiavaní ºudsk˘ch práv 
získané vlastnou ãinnosÈou in˘m subjektom nie je dotknuté.

Stredisko môÏe o poskytnutie informácií o dodrÏiavaní ºudsk˘ch práv poÏiadaÈ aj mimovládne
organizácie, ktoré pôsobia v oblasti ºudsk˘ch práv a základn˘ch slobôd, vrátane práv dieÈaÈa 
a dohodnúÈ sa s nimi o spôsobe a rozsahu poskytovania t˘chto informácií.

Postup pri podávaní podnetu

Podnety môÏu obãania posielaÈ:
• písomne ( formulárom a podkladmi  zaslan˘mi po‰tou, faxom, e-mailom), 
• osobne

Kontaktná adresa

Slovenské národné stredisko pre ºudské práva
K˘ãerského 5, 811 05 Bratislava

t.ã. 20850111, 20850114
fax 02/20850135

e-mail info@snslp.sk
www.snslp.sk
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Príloha č. 7 

Postavenie

Slovenské národné stredisko pre ºudské práva (ìalej len „Stredisko“), vzniklo na základe uznesenia
vlády Slovenskej republiky ã. 430 z 15. júna 1993, ktor˘m vláda odsúhlasila  realizáciu „Projektu
na zriadenie Slovenského národného strediska pre ºudské práva“ so sídlom v Bratislave. Projekt
vznikol na podnet Organizácie spojen˘ch národov. Zákonom ã. 308/1993 o zriadení Slovenského
národného strediska pre ºudské práva v znení neskor‰ích predpisov bolo toto Stredisko zriadené
s úãinnosÈou od 1. januára 1994.
Prijatím zákona ã.365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektor˘ch oblastiach a o ochrane
pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov (antidiskriminaãn˘ zákon), 
sa od 1. júla 2004 kompetencie Strediska a jeho pole pôsobnosti e‰te viac roz‰írili. 
Stredisko je nezávislou právnickou osobou, ktorá pôsobí v oblasti ochrany ºudsk˘ch práv a základ-
n˘ch slobôd, vrátane práv dieÈaÈa. 
V roku 2006 bude realizovan˘ s podporou Prechodového fondu Európskej únie projekt s cieºom
posilniÈ administratívne kapacity strediska o 7 regionálnych kancelárií, ktor˘ch pracovníci spolu 
s extern˘mi expertmi vytvoria poradnú a monitorovaciu sieÈ na regionálnej úrovni pre oblasÈ 
ºudsk˘ch práv a základn˘ch slobôd, vrátane práv dieÈaÈa.

PôsobnosÈ

Úlohou Strediska je komplexné pôsobenie v oblasti ºudsk˘ch práv a základn˘ch slobôd, vrátane
práv dieÈaÈa. Pre splnenie základn˘ch úloh Stredisko sústreìuje svoju ãinnosÈ na tieto hlavné
oblasti:

• monitoruje a hodnotí dodrÏiavanie ºudsk˘ch práv a dodrÏiavanie zásady rovnakého 
zaobchádzania podºa osobitného zákona, 

• zhromaÏìuje a na poÏiadanie poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme 
v Slovenskej republike,

• uskutoãÀuje v˘skumy a prieskumy na poskytovanie údajov v oblasti ºudsk˘ch práv a 
základn˘ch slobôd, vrátane práv dieÈaÈa, zhromaÏìuje a ‰íri informácie v tejto oblasti,

• pripravuje vzdelávacie aktivity a podieºa sa na informaãn˘ch kampaniach s cieºom 
zvy‰ovaÈ toleranciu v spoloãnosti,

• zabezpeãuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie,
• vydáva na poÏiadanie fyzick˘ch osôb alebo právnick˘ch osôb alebo z  vlastnej iniciatívy 

odborné stanoviská vo veciach dodrÏiavania zásady rovnakého zaobchádzania podºa 
osobitného predpisu, 

• poskytuje kniÏniãné sluÏby,
• poskytuje sluÏby v oblasti ºudsk˘ch práv.

Stredisko sa zaoberá poskytovaním právneho poradenstva v otázkach diskriminácie, pri prejavoch
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SLOVENSKÉ NÁRODNÉ STREDISKO 

PRE ĽUDSKÉ PRÁVA



III. Prílohy:

IV. Súhlas so spracovaním osobn˘ch údajov:

T˘mto dávam Slovenskému národnému stredisku pre ºudské práva v zmysle zákona ã. 428/2002
Z. z. o ochrane osobn˘ch údajov svoj v˘slovn˘ súhlas so spracovaním osobn˘ch údajov, vrátane
osobn˘ch údajov osobitnej kategórie, v rozsahu v‰etk˘ch osobn˘ch údajov uveden˘ch v podnete
a doloÏen˘ch prílohách. 
Súhlas so spracovaním mojich osobn˘ch údajov bude platn˘ po dobu preskúmavania podnetu 
a následnej archivácie v zmysle zákona ã.428/2002 Z.z.. 

S prípadn˘m zverejnením môjho prípadu v médiách:

Súhlasím

Nesúhlasím
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I. Údaje o podávateºovi podnetu 

A. Fyzická osoba

Meno:

Priezvisko:

Adresa:

Telefón / Fax:

E-mail:

B. Právnická osoba (‰tatutárny zástupca, právny zástupca)

Meno:

Priezvisko:

Adresa:

Telefón/Fax:

E-mail:

II. Zásada rovnakého zaobchádzania bola vo Va‰om prípade poru‰ená v oblastiach *

sociálneho zabezpeãenia

zdravotnej starostlivosti

poskytovania tovarov a sluÏieb

vzdelania

pracovnoprávnych vzÈahov z dôvodu:

pohlavia

náboÏenského vyznania alebo viery

rasového pôvodu

národnostného alebo etnického pôvodu

zdravotného postihnutia

veku

sexuálnej orientácie

* relevantnú oblasÈ oznaãte kríÏikom

Vec:
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podpis



Príloha č. 8 

Pilotn˘ roãník Olympiády ºudsk˘ch práv pre základné ‰koly v Liptovskom Mikulá‰i

V ‰kolskom roku 2005/2006 v spolupráci s oddelením ‰kolstva pri Mestskom úrade v Liptovskom
Mikulá‰i a Základnej ‰koly M. Rázusovej - Martákovej, NábreÏie 4. apríla, sa uskutoãnil pilotn˘ 
roãník Olympiády ºudsk˘ch práv s cieºom overiÈ si obsah, formy a metódy tejto súÈaÏe pre základné
‰koly. Pani Mgr. RidzoÀová sa ujala iniciatívy a zorganizovala mestské ‰koly tak, aby sa e‰te 
do konca ‰kolského roka súÈaÏ uskutoãnila. Rozhodli sme sa vytvoriÈ tri kategórie, a to pre 
roãníky 1.- 4. s obsahom v˘tvarn˘m, 5.-7. s obsahom literárnym a 8. - 9. s obsahom vedomostn˘m.
V‰etky podrobnosti sú uverejnené v závereãnej správe z priebehu súÈaÏe. Nám zostáva len skon-
‰tatovaÈ, Ïe tento pokus po urãit˘ch úpravách, pripomienkach a korektúrach bude základom 
pre to, aby sa súÈaÏ mohla staÈ celo‰tátnou. Domnievame sa, Ïe skúsenosÈ z tohto pokusu bola
vysoko pozitívna a môÏe byÈ modelom pre ìal‰ie roãníky.

Uvádzame preto správu Mgr. RidzoÀovej, riaditeºky Základnej ‰koly M. Rázusovej-Martákovej, 
v plnom znení aj s prílohou z v˘tvarnej súÈaÏe a niekoºk˘mi fotografiami z jej priebehu. Dúfame,
Ïe základné ‰koly uÏ v ‰kolskom roku 2006/2007 môÏu spontánne urobiÈ na vlastnej ‰kole alebo
v ‰kolsk˘ch obvodoch podobnú súÈaÏ a správu o tom podajú predsedovi Celo‰tátnej komisie
Olympiády ºudsk˘ch práv.

PhDr. Viliam Dolník
predseda celo‰tátnej komisie OªP

dolnik@olp.sk

Mestská olympiáda ľudských práv 

žiakov základných škôl

Pilotn˘ roãník mestskej súÈaÏe Ïiakov základn˘ch ‰kôl
Liptovsk˘ Mikulá‰, 17. mája 2006 

Závereãná správa

Z pilotného roãníka mestskej olympiády ºudsk˘ch práv Ïiakov základn˘ch ‰kôl.

Miesto konania: Liptovsk˘ Mikulá‰, Mestsk˘ úrad
Dátum: 17. mája 2006
Poãet súÈaÏiacich: 58
Organizaãná ‰truktúra súÈaÏe: súÈaÏ je dvojkolová a pozostáva zo ‰kolsk˘ch kôl a mestského kola.

Obsah a organizáciu ‰kolsk˘ch kôl garantovali predmetové komisie
spoloãensko-vedn˘ch predmetov. Obsahovú náplÀ mestskej súÈaÏe
stanovila komisia OªP, ktorá pozostávala zo 6 uãiteºov OV a EV  
mestsk˘ch ‰kôl.
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SúÈaÏilo sa v 3 kategóriách: 

I. kategória: Ïiaci 1. - 4. roãníka - v˘tvarná súÈaÏ

V˘tvarné práce boli zamerané na vypísané témy: Sme deti sveta
Mamka, ocko, mám vás rád
Aj ty si môj kamarát

Vyhodnotenie:

1.miesto: Slávka Luká‰iková 3.A - Z· Demänovská cesta
2.miesto: Romana âermáková 1.A - Z· M. Rázusovej-Martákovej
3.miesto: Denisa Kozáková 2.A - Z· A. Stodolu

V˘tvarné práce posudzovala porota v zloÏení:
Mgr. Milica Podstrelencová - uãiteºka ZU· v˘tvarn˘ odbor
Mgr. Jarmila Pokrievková - uãiteºka Z· A. Stodolu 
PaedDr. Ján Jurkoviã - ·kolsk˘ úrad, Liptovsk˘ Mikulá‰

II. kategória: Ïiaci 5. - 7. roãníka - literárna súÈaÏ

Formou krátkeho rozprávania, úvahy, básne, poviedky, Ïiaci tvorili literárne práce na témy:
Ja a ºudské práva
KaÏd˘ má svoje miesto pod slnkom

Vyhodnotenie:

Porota ocenila 3 najlep‰ie práce: Paulína Sasiková - Z· âsl. brigády
Milan Hvostík - Z· Okoliãné
Silvia Paãanová - Z· Okoliãné

Literárne práce posudzovala porota v zloÏení:
Anna Ondrejková - poetka - pracovníãka kniÏnice G. F. Belopotockého
PhDr. Dana GuráÀová - pracovníãka oddelenia ·MaTK v Liptovskom Mikulá‰i
Mgr. Oºga Brádlová - uãiteºka Z· M. Rázusovej - Martákovej

Na spracovanie v˘tvarn˘ch a literárnych prác mali Ïiaci 14 dní. V‰etky v˘tvarné i literárne práce
boli prezentované formou v˘stavy vo vestibule MÚ.

III. kategória: Ïiaci 8. - 9. roãníka - vedomostná súÈaÏ

Vedomostná súÈaÏ pozostávala z dvoch ãastí. V prvej ãasti  Ïiaci rie‰ili vedomostn˘ test a druhá
ãasÈ bola zameraná na postojovú stránku - rie‰enie modelov˘ch situácií.

Vyhodnotenie:

1. miesto - Martin Púãik - Z· M. Rázusovej-Martákovej
2. miesto - Rudolf Kohulák - Z· M. Rázusovej-Martákovej
3. miesto - Zuzana Glonãíková - Z· Okoliãné

Teoretické vedomosti a praktické zruãnosti posudzovala porota v zloÏení:
Mgr. Tatiana Miková - uãiteºka Z· J. Kráºa
Mgr. Gabriela Lietavcová - uãiteºka Z· Okoliãné
Mgr. Sidónia Miku‰ová - uãiteºka Z· âsl. brigády



Mesto Liptovsk˘ Mikulá‰
Mestsk˘ úrad

·túrova 1989/41, Liptovsk˘ Mikulá‰ 031 01

Propozície mestského kola Olympiády ľudských práv 

žiakov základných škôl

Školský rok 2005/2006

Pilotný ročník

Vyhlasovateº: Mesto Liptovsk˘ Mikulá‰
Usporiadateº: Základná ‰kola M. Rázusovej - Martákovej, NábreÏie 4. apríla,

Liptovsk˘ Mikulá‰
Termín: 17. 5. 2006
Miesto: Mestsk˘ úrad, malá zasadaãka 
Prezentácia: 8,00 - 8,30 hod.
Prihlá‰ky: Písomne na adresu: Mgr.Alena RidzoÀová,

Z· M. Rázusovej-Martákovej, NábreÏie 4. apríla, L. Mikulá‰
rial@centrum.sk  

Forma súÈaÏe: SúÈaÏ je dvojkolová, individuálna súÈaÏ Ïiakov

I. kolo: ‰kolské - spôsob prípravy a v˘beru Ïiakov závisí od kritérií,
ktoré si urãí ‰kola.

II. kolo: mestské kolo: Kategórie:

I. kategória: Ïiaci 1.- 4.roã. - v˘tvarná súÈaÏ na témy:
Sme deti sveta
Mamka, ocko, mám vás rád
Aj ty si môj kamarát

Z kaÏdej ‰koly prosíme zaslaÈ 4 práce spolu s prihlá‰kou do 28.4.2006.

II. kategória: Ïiaci 5.-7. roã. - literárna súÈaÏ na témy:
Ja a ºudské práva
KaÏd˘ má svoje miesto pod slnkom

(ºubovoºn˘ literárny útvar v rozsahu max. 3 strán A4)
Z kaÏdej ‰koly prosíme zaslaÈ 3 práce spolu s prihlá‰kou do 28.4.2006

III. kategória: Ïiaci 8.-9.roã. - vedomostná súÈaÏ zameraná 
na problematiku ªP a rie‰enie modelov˘ch situácií.
Z kaÏdej ‰koly sa súÈaÏe môÏu zúãastniÈ 2 Ïiaci.

Cestovné hradí vysielajúca organizácia.
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V priebehu súÈaÏe si mohli zúãastnení prezrieÈ v˘stavu detsk˘ch prác a mohli sa zapojiÈ pod vede-
ním pracovníãok CVâ do v˘tvarnej dielne, ktorá bola zameraná na práva detí. Ich práce sa stali
súãasÈou v˘stavy.
V‰etci súÈaÏiaci obdrÏali úãastnícky list a tí najlep‰í boli odmenení kniÏn˘mi cenami. Prví traja 
z kaÏdej kategórie obdrÏali i cenu od primátora mesta Alexandra Slafkovského.

Za aktívnej pomoci mesta a podpory PhDr. Viliama Dolníka, predsedu celo‰tátnej poroty OªP
stredo‰kolskej mládeÏe, sme tak pilotn˘m roãníkom OªP Ïiakov základn˘ch ‰kôl poloÏili základn˘
kameÀ roz‰írenia tejto súÈaÏe aj o túto vekovú kategóriu.

„V˘chova k re‰pektovaniu ºudsk˘ch práv sa nemá zaãínaÈ vo veku, keì si ãlovek zaãína uvedo-
movaÈ ich naliehavosÈ a potrebu, ale oveºa skôr“, povedal Viliam Dolník o dôvode aktivity roz‰íriÈ
OªP aj na základné ‰koly.

Cieºom súÈaÏe je netradiãnou formou doviesÈ Ïiakov základn˘ch ‰kôl k poznaniu vlastn˘ch práv,
ctiÈ si dôstojnosÈ iného ãloveka, re‰pektovaÈ kultúrne odli‰nosti a Ïivotné ‰t˘ly rôznych societ.
Podujatie malo pozitívny ohlas nielen u ãlenov porôt, uãiteºov, ale i u samotn˘ch súÈaÏiacich. Îiaci
nás svojimi vedomosÈami, postojmi i zruãnosÈami presvedãili, Ïe otázka ºudsk˘ch práv im nie je
cudzia, ani ºahostajná. Presvedãili nás, Ïe organizovaÈ pilotn˘ roãník OªP Ïiakov základn˘ch ‰kôl
bolo správne rozhodnutie.
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Fotogaléria OLP Základn˘ch ‰kôl v Liptovskom Mikulá‰i



Vedomostný test

Meno a priezvisko:

·kola:

Dosiahnut˘ poãet bodov celkom:

A

1. Amnesty International, UNHCR (Organizácia pre ochranu uteãencov), UNICEF, Rada 
Európy, OSN sú organizácie ochraÀujúce ºudské práva. Napí‰te pod kaÏdé logo organizáciu, 
ktorú predstavuje:

2. Ktor˘ deÀ je dÀom ºudsk˘ch práv?

a.) 24. október
b.) 17. november
c.) 10. december

3. Ktoré z uveden˘ch práv patrí medzi sociálne práva?

a.) právo na majetok
b.) právo na rodinu
c.) právo na súkromie

4. Na ktor˘ orgán treba podaÈ sÈaÏnosÈ pre poru‰enie ºudsk˘ch práv do Rady Európy?

a.) V˘bor ministrov Rady Európy
b.) Komisiu pre ochranu ºudsk˘ch práv
c.) Európsky súd pre ºudské práva

5. Prehnané venovanie pozornosti vlastnej krajine bez re‰pektu k hodnotám, ktoré ºudstvo 
vytvára spoloãne je:

a.) patriotizmus
b.) nacionalizmus
c.) internacionalizmus

6. V OSN a v Rade Európy sa pouÏívajú oficiálne rokovacie jazyky:

a.) angliãtina, ru‰tina
b.) ‰panielãina, francúz‰tina
c.) angliãtina, francúz‰tina
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PRIHLÁŠKA

do mestského kola Olympiády ºudsk˘ch práv Ïiakov Z·
v ‰kolskom roku 20005/20006

Názov ‰koly:

I. kategória:

Meno a priezvisko:

II. kategória:

Meno a priezvisko:

III. kategória:

Meno a priezvisko:

peãiatka ‰koly a podpis
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Najlepšie práce literárnej súťaže

KaÏd˘ má svoje miesto pod slnkom
Paulína Sasiková, 5.A, Základná ‰kola âsl. brigády 4, Liptovsk˘ Mikulá‰

Kamarátka moja dobrá,
Volá sa Martinka.
Má krásne, dlhé vlasy
A dnes je z nej maminka.

KaÏd˘m dÀom jej úsmev Ïiari
Nad zelen˘m koãíkom
A v Àom spinká jej cel˘ svet
A volá sa Martinko.

MaÈ dieÈa to nie je ºahké,
Lásku, múdrosÈ chce mu daÈ.
Nemá ãasu na záºuby,
Vie v‰ak ‰Èastie rozdávaÈ.

Martinko je ‰Èastn˘ chlapãek,
Vidí maminku kaÏd˘m dÀom,
KaÏd˘ by mal niekam patriÈ a maÈ MIESTO POD SLNKOM.

KaÏd˘ má svoje miesto pod slnkom
Milan Hvostík, Základná ‰kola, Okoliãianska ul. 404, 031 04 Liptovsk˘ Mikulá‰

Peter bol môj najlep‰í priateº, s ktor˘m som strávil kaÏdú voºnú chvíºu. Boli sme nerozluãná 
dvojica a nevedeli sme si bez seba predstaviÈ pár hodín.V‰etko sme robili spoloãne.
Jedného veãera mi Peter navrhol, Ïe ma skamaráti so svojím bratancom, ktor˘ pri‰iel z Viedne 
na zimné prázdniny. Pote‰il som sa.AspoÀ spoznám nového chlapca a budem maÈ nového kama-
ráta z iného ‰tátu. Nadi‰iel deÀ, keì sme sa mali stretnúÈ. Netrpezlivo som ãakal na dohodnutom
mieste. Pri‰li a ja som ostal v pomykove, pretoÏe ten chlapec bol in˘ ako my. Bol ãierny.V duchu
som si pomyslel: „S t˘m chalanom sa mám kamarátiÈ? To asi nie.“ Ale postupne sme sa spoznávali
a zisÈoval som, Ïe je to fajn chalan a po pár dÀoch, ktoré sme spolu strávili sa z nás stali dobrí
kamaráti. âas plynul a my sme sa dobre zabávali. Nadi‰iel deÀ Romanovho odchodu.
Pri‰li sme sa rozlúãiÈ a mne bolo smutno, Ïe odchádza kamarát.Aj keì inej pleti.Vymenili sme si
telefónne ãísla a dohodli sa, Ïe budúce prázdniny strávime spolu.
Keì odchádzal, hanbil som sa za svoje prvé my‰lienky. UÏ viem, Ïe ºudí nemôÏem odsudzovaÈ 
za to, ako vyzerajú. DôleÏité sú ich skutky.

Ja a ºudské práva
Silvia Paãanová, Základná ‰kola, Okoliãianska ul. 404, 031 04 Liptovsk˘ Mikulá‰

KaÏd˘ ãlovek má svoje ºudské práva a nemal by byÈ diskriminovan ,̆ ãi uÏ kvôli farbe pleti, nábo-
Ïenstvu alebo chudobe. Je jedno, ãi ãlovek pracuje v nejakej kancelárii, alebo zametá chodník, je
jedno ako sa kto oblieka.
Ja osobne nevidím rozdiely vo farbe pleti alebo v tom, ãi je niekto katolík, ãi Ïid. Nechápem ºudí,
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7. Z ktorej krajiny sa nemôÏu ºudia slobodne odsÈahovaÈ?

a.) SR
b.) Kuba
c.) Veºká Británia

8. V ktorej krajine nie sú slobodné voºby?

a.) âR
b.) Kuba
c.) USA

9. Masové vyhladzovanie Îidov nacistami v rokoch 1939 - 1945 sa naz˘va:

a.) xenofóbia
b.) segregácia
c.) holokaust

10. Deklarácia práv dieÈaÈa vyhlásená rezolúciou Valného zhromaÏdenia OSN z 20. novembra 
1959. Ktoré z t˘chto tvrdení sú správne:

a.) DieÈa od svojho narodenia musí maÈ právo na meno a rodn˘ list
b.) DieÈa od svojho narodenia musí maÈ právo na meno a priezvisko
c.) DieÈa od svojho narodenia musí maÈ právo na meno a ‰tátnu príslu‰nosÈ 

B

1. Vysvetli pojem ombudsman.

2. V ktorej ãasti Ústavy SR sú uvedené ºudské práva a slobody?

3. K akému spoloãenskému javu vedú predsudky?

4. Vysvetli, ão znamená sloboda zdruÏovania sa.

5. Koºko princípov obsahuje Deklarácia práv dieÈaÈa?

6. Vysvetli, ão znamená, Ïe ºudské práva sú nescudziteºné.

7. Pomenuj základn˘ dokument OSN o ºudsk˘ch právach a uveì jeho rok prijatia.

8. Kedy sa SR stala ãlenom Rady Európy?

9. Pomenuj dokument OSN o detsk˘ch  právach, ktor˘ VZ OSN prijalo v roku 1989.

10. Kde sídli Európsky súd pre ºudské práva?
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ktorí odsudzujú in˘ch kvôli tak˘mto rozdielom a sami majú nedostatky. Îiadny ãlovek nie je doko-
nal˘ a ºudia by to uÏ mali zaãaÈ re‰pektovaÈ a mali by sa s t˘m nauãiÈ ÏiÈ. Ja sama som poloviãná
Cigánka a zaÏila som na vlastnej koÏi, aké je byÈ odsudzovaná in˘mi. Dokonca som zaÏila aj to,
Ïe sa mi jeden Cigán posmieval, Ïe mám tmavú farbu pleti a sám bol tak˘ ist .̆Ale uÏ som sa s t˘m
nauãila ÏiÈ a v mojom veku mi uÏ tieto veci nevadia. Keì som bola mlad‰ia, niektoré deti mi hovo-
rili, Ïe sa so mnou nesmú hraÈ, vraj im to zakázali rodiãia. Pochopila som, Ïe to nie je ich vina,
ale vina rodiãov, ktorí ich tak vychovávajú.

Na‰Èastie je na svete ãoraz menej ºudí s podobn˘m zm˘‰ºaním a o pár rokov si ºudstvo moÏno
koneãne uvedomí, Ïe v‰etci sme si rovní a Ïe tí druhí, s inou pleÈou alebo vyznaním nie sú hor‰í.
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