  

      

 

Vedomostný test
X. ročník Olympiády ľudských práv
Krajské kolo – február 2008

Meno: ..............................................................................................................................................................
Škola: ..............................................................................................................................................................
Kraj: ...............................................................................................................................................................
Čas na vypracovanie testu: 60 minút.
Dosiahnutý počet bodov celkom:

udia

1) Text:

sa odlišujú svojimi fyzickými a osobnostnými





rtami,

nie však základnými životnými



potrebami. Tie majú všetci spolo né. Preto ich zabezpe ujú a chránia základné udské práva a slobody, ktorých



Úloha: Podiarknite z uvedených potrieb tie, ktoré zodpovedajú základným udským právam:
vlastni mobil, získa bezplatné základné vzdelanie, býva s rodimi, zúastni sa dovolenky pri mori,
ma meno, ma poíta, ma názor, cestova lietadlom, chráni si súkromie.

sa môžu dožadova všetky udské bytosti.



2) Uve te dátum, kedy si pripomíname:

Deň ľudských práv ...............................................................
Deň Európy



.........................................................................

 

3) „ udia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neod ate né,



 





nescudzite né, nepreml ate né a nezrušite né.“ (Ústava SR l. 12)
Vysvetlite význam slov:
nepremlčateľné

..............................................................................................................................

nezrušiteľné

..............................................................................................................................



4) Rozhodnite ÁNO/NIE, i sú uvedené práva v rozpore s Ústavou SR:
1. Každý má právo na vzdelanie

A

N

2. Každý má právo rozhodnú o ukon ení vlastného života

A

N

3. udský život je hodný ochrany už pred narodením

A

N

4. Trest smrti sa pripúš a

A

N












5) Dopl te, v ktorom roku boli prijaté dokumenty o udských právach:
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b. Všeobecná deklarácia udských práv
c. Európsky dohovor o ochrane udských práv

..........................................................................................

d. Európska sociálna charta

..........................................................................................

a. Dohovor o právach die a a

..........................................................................................

..........................................................................................



6) Kedy sa stalo Slovensko lenom Rady Európy?
a.

1993

b.

1990

c.

1949



7) Amnesty International, UNHCR (Organizácia pre ochranu ute encov), UNICEF, Rada Európy, OSN sú





organizácie ochra ujúce udské práva. Napíšte pod každé logo organizáciu, ktorú predstavuje:

.........................

.....................

....................

...................

......................

8) Rozhodnite ÁNO/NIE, ktoré z nasledujúcich výrokov sú rasistické, xenofóbne?


2. Všetci íania sú šmelinári a priekupníci.
1. Všetci ernosi majú inú farbu kože.

A

N

A

N

3. Bol som u lekára, je to síce Žid, ale dobrý doktor.

A

N

4. Všetci Rómovia špekulujú ako sa vyhnú práci.

A

N





9) Text: Jana tohto roku oslávila 19. narodeniny a len nedávno sa stala aktívnou lenkou politickej strany.






aspo aktívne volieb zúastni a podpori svoju stranu.
Úloha: Rozhodnite na základe informácie v texte i má Jana právo kandidova:
1. len vo vobách do parlamentu,
2. len vo vobách do zastupitestva územnej samosprávy,
3. v žiadnych vobách do zastupiteských orgánov.

Ur ite by chcela kandidova v najbližších vo bách, ktoré sa budú kona ešte v tomto roku, alebo sa





Na základe informácie v texte rozhodnite, i má Jana právo voli :



4.

len v parlamentných vo bách,

5.

len v komunálnych vo bách,

6.

vo vo bách do všetkých zastupite ských orgánov.







10) V Ústave SR je zakotvený inštitút verejného ochrancu práv.



a. Aké cudzie slovo ozna uje túto funkciu? ...........................................................................................
b. Kde je sídlo verejného ochrancu práv? ..............................................................................................
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c. Kto v SR vykonáva túto funkciu v sú asnosti? ..................................................................................








11) „Peti né právo sa zaru uje. Každý má právo sám, alebo s inými obraca sa vo veciach verejného alebo iného
Spolo ného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiados ami, návrhmi a s ažnos ami.“
(Ústava SR l. 27)















Uve te, v akých prípadoch si nemožno peti né právo uplatni :
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................





12) Rozhodnite ÁNO/NIE, v ktorých prípadoch boli porušené udské a ob ianske práva vyplývajúce z
Ústavy SR?



1. Obvineného potrestali za to, že odmietol vypoveda .

A

N

A

N

A
N

3. Oban bol zbavený štátneho obianstva za to, že previedol svoje financie z podnikania na úet do
zahraniia.
A
N
4. Oban odmietol vypoveda, pretože by svojou výpoveou mohol spôsobi trestné stíhanie brata.
2. Ministerstvo odmietlo poskytnú informácie o stave životného prostredia.







13) Text: Najvä šia medzinárodná politická organizácia, ktorej cie om je dodržiava medzinárodný mier

 







 

a bezpe nos , rozvíja priate ské vz ahy medzi národmi a uskuto ova všestrannú spoluprácu.
Úloha: Na základe informácie v texte rozhodnite o akú organizáciu ide:
1. NATO
2. OSN
3. Rada Európy



14) „Slovenská republika poskytuje azyl cudzincom prenasledovaným za uplat ovanie politických práv



a slobôd.“ (Ústava SR l. 53)





Možno pod a Ústavy SR azyl odoprie ?

A

N

Svoje rozhodnutie zdôvodnite: .......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

15)

 

Ivan má 15 rokov a Marek 17 rokov. Rozhodnite ÁNO/NIE a zapíšte do tabu ky, i v tomto veku majú
právo:

Vlastni
majetok

Uzavrie
manželstvo

Dedi

Ivan
Marek

16) Odpovedajte na uvedené otázky ÁNO/NIE:

3

Uzavrie
pracovnú
zmluvu

Zvoli si etiku náboženstvo ako voli .
predmet

1.

Bezplatné základné a stredné vzdelanie je vašim právom ...............................................................

2.

U ite ka vám môže zataji , ako oznámkovala vaše vedomosti ......................................................

3.

Ste si rovní s ostatnými žiakmi bez oh adu na váš etnický, národný, sociálny pôvod, rasu,

 





pohlavie a pod. .................................................................................................................................





4.

Vaši rodi ia majú právo by informovaní o vašich študijných výsledkoch.....................................

5.

U ite ka je viazaná profesijným tajomstvom ..................................................................................

6.

Patria vám základné udské práva v plnom rozsahu .......................................................................

7.

Riadite stvo má právo zakáza vám nosi do školy náboženské symboly ......................................

 











iba vtedy, ke je to v demokratickej spolonosti nevyhnutné na ochranu

17) Dopíšte text : „Obydlie je nedotknute né. Zásahy do nedotknute nosti obydlia možno zákonom dovoli

..............................................................



.........................................................

..................................................................................................



...............................................................“ (Ústava SR l. 21)





18) Práva v ústave sú vždy spojené s povinnos ami. Možno poveda , že ide o „spojené nádoby“







ob ianskych práv a povinností. Uve te k povinnostiam práva zaru ené Ústavou SR.
Povinnosť:

Právo:

 


Zapísa die a do školy pri dosiahnutí 6. roku
veku.
Neruši spolužiakov na vyu ovaní.



Zavedenie štátneho jazyka ako povinného
vyu ovacieho predmetu do národnostných
škôl.







Doru i neotvorenú korešpondenciu ur enú
na meno.



Neposmieva sa žiadnym náboženským
úkonom.



 


Pomôc odstra ova situácie, v ktorých hrozí
násilie a nebezpe enstvo.





19) Podnet na za atie konania ústavného súdu môže da aj fyzická osoba. Napíšte:







- v akej veci sa môže fyzická osoba obráti so žiados ou o za atie konania ústavného súdu
.........................................................................................................................................................................

 

- akým spôsobom môže iniciova za atie konania ústavného súdu
.........................................................................................................................................................................

20) Napíšte, do ktorých organizácií patria uvedené súdne orgány a kde tieto orgány sídlia:
Európsky súdny dvor ...............................................

......................................................................

Medzinárodný súdny dvor ........................................

......................................................................

Európsky súd pre udské práva .................................

......................................................................
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