
 

   CELOŠTÁTNA KOMISIA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV 
XVI. ročník celoštátnej súťaže stredoškolskej mládeže, 2013 - 2014 

 

TÉZY 

na ústnu časť krajských kôl XVI. ročníka OĽP, ktoré sa uskutočnia dňa 6.2.2014 

 

Odporúčania krajským porotám – ako hodnotiť súťažiace a súťažiacich. 

Sústreďte sa na hodnotenie 

 preukázaných predpokladov uvažovania o ľudských právach,  

 schopnosti vystihnúť podstatu  problému,  

 schopnosti analyticky rozmýšľať,  

 schopnosti pružne reagovať na tézu/otázku/zadanie/problém,  

 schopnosti pozorovať  život okolo seba, 

 schopnosti utvárať ucelené, neprotirečivé hodnotové postoje 

 schopnosti prezentovať vlastný názor (jasne sformulovaný, vnútorne neprotirečivý 

a obhájiteľný, opretý o istú odbornú, nielen laickú bázu a o pozorovanie),  

 schopnosť empatického prístupu,  

Pridanou hodnotou k vyššie uvedenému je, ak sa súťažiaca/súťažiaci priamo odvoláva na 

znalosti medzinárodných a vnútroštátnych ľudskoprávnych dokumentov, inštitúcií alebo na 

odbornú literatúru a podobné zdroje. 

 

Odporúčania súťažiacim – ako sa pripraviť na ústnu časť krajskej súťaže. 

 

I. Zamyslite sa nad tézou, vyslovte svoj názor, vyjadrite svoj postoj.  

II. Použite vhodný príklad zo života, z praxe ľudských práv, ktorý poznáte z vlastnej 

skúsenosti, pozorovania, masmédií a pod.  

III. Hľadajte a navrhnite riešenia konkrétneho ľudskoprávneho problému. 

IV. Využite aj teóriu ľudských práv - vedomosti, ktoré máte z prípravy na OĽP. 

Odvolajte sa na súvisiace dokumenty, dohovory alebo inštitúcie, ktoré poznáte. 

V. Pružne reagujte na otázky poroty. 

 

TÉZY 

 

1. Aký je vzťah demokracie a ľudských práv ? 

2. Čo sa chápe vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv pod univerzálnosťou a 

nedeliteľnosťou ľudských práv ? 

3. Čo je základným ľudskoprávnym dokumentom Rady Európy ? Stručne ho 

charakterizujte. 

4. Stručne uveďte, čo znamenajú tri generácie ľudských práv. 

5. Aký je rozdiel medzi medzinárodnými dokumentmi typu deklarácia 

a medzinárodnými dokumentmi typu dohovor ? Uveďte príklady. 

6. Čo je potrebné brať do úvahy, ak hovoríme o práve na život ? 

7. Prečo potrebujeme poznať ľudské práva ? Prečo potrebujeme vedieť o svojich 

ľudských právach ?  

8. Ako chápete pojem sloboda, najmä vo vzťahu k slobode prejavu a jej hraniciam ? 

9. Ako chápete pojem rovnosť, najmä, ako chápete princíp občianskej rovnosti ? 



10. Ako chápete pojem spravodlivosť  - aký by mal byť spravodlivý zákon ? 

11. Ako chápete pojem ľudská dôstojnosť ? Čo sú podľa Vás základné podmienky 

dôstojného života ? 

12. Ako chápete pojem rovné zaobchádzanie a zákaz diskriminácie ? Uveďte príklady 

dôvodov diskriminácie. 

13. Aké podmienky by mali byť uplatnené, aby právo na vzdelanie mohlo byť naplnené 

v súlade s ľudskými právami ? 

14. Ako chápete rovnosť mužov a žien v praxi ? Čo si predstavujete pod rodovou 

rovnosťou ? 

15. Aké formy domáceho násilia poznáte ? Ako predchádzať domácemu násiliu a ako sa 

mu brániť ? Je domáce násilie vrátane telesných trestov porušovaním ľudských práv ? 

16. Deti nemajú právo voliť. Akými spôsobmi by mali byť deti začleňované do tvorby 

rozhodnutí, ktoré sa ich priamo týkajú ? 

17. V spoločnosti existujú osobitné skupiny ľudí, ktoré sú v menšine, napr. národnostné 

a etnické menšiny, osoby so zdravotným znevýhodnením a iné. Akými spôsobmi by 

ste zabezpečili, aby ich ľudské a menšinové práva boli rešpektované? 

18. Zamyslite sa nad vzťahom boja proti terorizmu a ochrany ľudských práv. 

19. Aký je význam súdov pri ochrane ľudských práv? 

20. Vymenujte, prostredníctvom akých inštitúcií a mechanizmov štát chráni ľudské práva 

svojich obyvateliek a obyvateľov. 

 

 

 

 


