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Olympiáda ľudských práv 

XVI. ročník, školský rok 2013/2014 

Krajské kolo 

Kategória: Stredné školy 

 

Test - úlohy 

Milé súťažiace, milí súťažiaci,  

test obsahuje 25 úloh a na ich vypracovanie máte 45 minút. 

Každá úloha má jedno správne riešenie. Každá správne vyriešená úloha je hodnotená 3 bodmi.  

Získať môžete 75 bodov.  

Pozorne si prečítajte text a riešenie vpíšte do odpoveďového hárku.  Ak nepoznáte správnu odpoveď, 

hľadajte najlogickejšie riešenie. Ak sa pomýlite, predošlú voľbu zreteľne prečiarknite (X) a uveďte iné 

riešenie. 

Nejde o to, či si správne pamätáte texty dokumentov, ide o to, ako rozmýšľate a či sa zaujímate 

o dianie u nás a vo svete. 

 

Skratky použité v teste: 

EÚ – Európska únia 

SR – Slovenská republika 

 

Úloha 1 

V decembri 2013 zomrel významný juhoafrický politik a obranca ľudských práv, ktorý v roku 1993 

dostal Nobelovu cenu mieru za svoj vklad k zrušeniu rasovej segregácie v jeho rodnej krajine. Počas 

svojho života strávil 27 rokov vo väzení. Jeho meno je: 

a) Steve Biko.  

b) Desmond Tutu.  

c) Nelson Mandela. 

d) Mohamed ElBaradei.  

 

Úloha 2 

V máji 2014 sa konajú voľby do Európskeho parlamentu. V SR majú právo voliť do Európskeho 

parlamentu:  

a) všetky osoby zdržiavajúce sa v deň volieb na území SR, ktoré dovŕšili 21 rokov veku. 
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b) tí občania a tie občianky SR a ostatných členských štátov Európskej únie, ktorí a ktoré v deň volieb 

dovŕšili 18 rokov veku a majú na území SR trvalý pobyt, ako aj občania a občianky SR bez trvalého 

pobytu v SR, zdržiavajúci sa v deň volieb na území SR.  

c) len občania a občianky SR, ktorí a ktoré v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku.  

d) len občania a občianky SR, ktorí a ktoré v deň volieb dovŕšili 21 rokov veku.  

 

Úloha 3 

Základný dokument zakotvujúci základné práva a slobody občanov a občianok Európskej únie v styku 

s inštitúciami EÚ a pri implementácii právnych predpisov EÚ jednotlivými členskými štátmi EÚ sa 

nazýva 

a) Charta základných práv. 

b) Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.  

c) Všeobecná deklarácia ľudských práv. 

d) Kodanský dokument o ľudskej dimenzii. 

 

Úloha 4 

Názvom Medzinárodná listina ľudských práv (International Bill of Human Rights) sa zvyčajne označuje 

súbor troch kľúčových ľudskoprávnych dokumentov OSN. Sú to:   

a) Všeobecná deklarácia ľudských práv, Medzinárodný dohovor o zabránení a trestaní zločinu 

genocídy, Dohovor o právnom postavení utečencov. 

b) Všeobecná deklarácia ľudských práv, Medzinárodný dohovor o zabránení rasovej diskriminácie, 

Dohovor o právach dieťaťa. 

c) Všeobecná deklarácia ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, 

Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. 

d) Charta základných práv EÚ, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Európska 

sociálna charta. 

 

Úloha 5 

Jedno z hesiel Francúzskej revolúcie z r. 1789 pozostáva z troch slov, ktorými sa zvyknú označovať aj 

tri generácie ľudských práv. Heslo znie: 

a) rovnosť, dôstojnosť, spravodlivosť. 
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b) veni, vidi, vici. 

c) sloboda, dôstojnosť, solidarita. 

d) sloboda, rovnosť, bratstvo. 

 

Úloha 6 

Podľa Ústavy Slovenskej republiky  

a) Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách, podľa 

schopností občana a možnosti spoločnosti aj na vysokých školách. 

b) Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách, stredných školách a vysokých 

školách. 

c) Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách, podľa schopností občana a 

možnosti spoločnosti aj na stredných školách a na vysokých školách. 

d) Občania majú právo na vzdelanie na všetkých stupňoch škôl, pričom k nákladom svojho vzdelania 

sú povinní prispievať čiastkou, ktorá sa určí nariadením vlády. 

 

Úloha 7 

Hlavným garantom ochrany ľudských práv občanov a občianok je:  

a) Najvyšší kontrolný úrad. 

b) štát a jeho inštitúcie. 

c) Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť .                                               

d) Centrum právnej pomoci. 

 

Úloha 8 

V marci sa na Slovensku konajú prezidentské voľby. Kandidovať môže občan alebo občianka SR pri 

splnení nasledovných podmienok:  

a) dovŕšenie 35 rokov veku, bez zápisu v trestnom registri. 

b) dovŕšenie 40 rokov veku, získanie podporných podpisov 15 poslancov a poslankýň Národnej rady 

SR alebo 15 000 občanov a občianok. 

c) dovŕšenie 30 rokov veku, získanie podporných podpisov 25 poslancov a poslankýň Národnej rady 

SR, alebo 25 000 občanov a občianok. 
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d) dovŕšenie 40 rokov veku, získanie podporných podpisov 25 poslancov a poslankýň Národnej rady 

SR alebo 25 000 občanov a občianok. 

 

Úloha 9 

Politika či prax umelého oddeľovania ľudí vo verejných priestoroch podľa farby ich pleti sa nazýva: 

a) rasová segregácia. 

b) pozitívna diskriminácia. 

c) rasová separácia. 

d) etnická autonómia. 

 

Úloha 10 

Trest smrti bol na Slovensku zrušený  

a) v roku 2004, v súvislosti so vstupom SR do Európskej únie. 

b) v roku 1960, prijatím Ústavy Československej socialistickej republiky. 

c) v roku 1990, v súvislosti s pristúpením Česko-Slovenska k Dohovoru o ochrane základných práv 

a slobôd Rady Európy. 

d) v roku 1975, v súvislosti s podpisom Helsinského záverečného aktu prezidentom vtedajšej 

Československej socialistickej republiky. 

 

Úloha 11 

Ktorá veta vystihuje podstatu, zmysel a význam ľudských práv?  

a) Ľudské práva sú privilégiá udeľované štátom na zabezpečenie slušného života všetkým, ktorí si to 

zaslúžia podľa princípov slobody, rovnosti, solidarity a spravodlivosti. 

b) Ľudské práva sú prirodzené a neodňateľné oprávnenia prináležiace každému človeku, ktorých 

garantovaním štát vytvára rámec pre dôstojný život svojich obyvateľov, podľa princípov slobody, 

rovnosti, solidarity a spravodlivosti. 

c) Ľudské práva sú výsady, ktoré si človek vybojuje v trhovej súťaži a voľnej hre politických síl.  

d) Ľudské práva sú také oprávnenia, ktoré človeku prináležia len vtedy, ak si splnil všetky zákonné 

povinnosti voči štátu. 
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Úloha 12 

Podľa medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov a legislatívy SR je mučenie a kruté, neľudské či 

ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie:  

a) dovolené len pri vyšetrovaní obzvlášť závažných trestných činov, za podmienok stanovených 

trestným zákonom. 

b) dovolené len v čase vojny, za účelom získania významných spravodajských informácií. 

c) zakázané za každých okolností, rovnako v čase mieru i vojny. 

d) dovolené len so súhlasom dozorujúceho prokurátora, ak sa obvinený pri vyšetrovaní správa drzo, 

neúctivo a agresívne k vyšetrovateľom. 

 

Úloha 13 

Počet kresiel obsadených vo vláde SR ženami je v súčasnosti nasledovný: 

a) jedno. 

b) tri. 

c) päť. 

d) nadpolovičná väčšina. 

 

Úloha 14 

Európska komisia a Európsky parlament vyhlásili rok 2014 za: 

a) rok boja proti rasovej diskriminácii. 

b) rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. 

c) rok zosúladenia pracovného a rodinného života. 

d) rok občanov. 

 

Úloha 15 

Do súkromného obydlia možno bez súhlasu toho, kto v ňom býva, vstúpiť: 

a) len na písomný príkaz súdu, v súvislosti s trestným konaním. 

b) môže doň vstúpiť príslušník/príslušníčka polície na základe vlastného zváženia. 
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c) môže doň vstúpiť zamestnanec/zamestnankyňa štátneho orgánu v súvislosti s vybavovaním 

úradnej agendy patriacej do jeho/jej právomoci. 

d) súkromné obydlie je nedotknuteľné vždy a za každých okolností. 

 

Úloha 16 

Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom len v prípade,  

a) ak ide ochranu cti a dôstojnosti verejných činiteľov.                     

b) ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, 

bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. 

c) ak ide o ochranu náboženského presvedčenia iných. 

d) ak ide o ochranu štátnych symbolov pred zneuctením. 

 

Úloha 17 

Najkomplexnejší medzinárodný právne záväzný dokument zakotvujúci práva osôb patriacich 

k národnostným menšinám sa nazýva: 

a) Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín Rady Európy (1995). 

b) Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov (1992). 

c) Deklarácia OSN o právach osôb patriacich k národnostným, etnickým, náboženským alebo 

jazykovým menšinám (1992). 

d) Haagske odporúčania Vysokého komisára OBSE pre národnostné menšiny (1999). 

 

Úloha 18 

Každá osoba má právo sama alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného 

záujmu formou petície na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a 

sťažnosťami. Petíciou však nemožno: 

a) navrhovať zmenu ústavy a ústavných zákonov. 

b) vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd a zasahovať do nezávislosti súdov. 

c) zasahovať do majestátu najvyšších ústavných činiteľov. 

d) spochybňovať záujmy a názory väčšiny. 
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Úloha 19 

Celý názov právneho predpisu, pre ktorý sa zaužíval názov antidiskriminačný zákon, znie: 

a) zákon o rovnosti mužov a žien.            

b) zákon o rovnosti všetkých občanov pred zákonom.            

c) zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

d) zákon o predchádzaní a eliminácii rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem 

intolerancie. 

 

Úloha 20 

Podľa čl. 12 Dohovoru o právach dieťaťa OSN štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru:  

a) zabezpečujú dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné názory, právo tieto názory 

slobodne vyjadrovať vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa názorom dieťaťa 

musí venovať patričná pozornosť zodpovedajúca jeho veku a úrovni. 

b) zabezpečujú dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné názory, právo tieto názory 

slobodne vyjadrovať vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pokiaľ tieto názory nie sú 

v protiklade so stanoviskom jeho rodičov, právnych zástupcov alebo učiteľov. 

c) zohľadňujú názory dieťaťa v záležitostiach, ktoré sa ho týkajú, rovnakou váhou ako názory 

dospelých len po dovŕšení 15 rokov jeho veku.  

d) zohľadňujú názory dieťaťa v záležitostiach, ktoré sa ho týkajú, len v prípade, ak rovnaký názor 

zastáva nadpolovičná väčšina detí patriacich do daného kolektívu. 

 

Úloha 21 

Cudzinec/cudzinka alebo občan/občianka sa stávajú obvinenými z trestného činu. Vyhlásia, že 

neovládajú slovenský jazyk, alebo ho neovládajú na patričnej úrovni. Pri trestnom konaní: 

a) nemajú právo sa obhajovať vo svojom rodnom jazyku. Ak sú na území SR, mali sa naučiť po 

slovensky.  

b) majú právo obhajovať sa vo svojom rodnom jazyku, len ak si zaplatia tlmočenie. 

c) majú právo sa obhajovať vo svojom rodnom jazyku, pričom trovy tlmočenia platí štát. 

d) majú právo sa obhajovať v takom jazyku, akým hovorí vyšetrovateľ alebo sudca.                                               

 



8 
 

Úloha 22 

Holocaust, alebo šoa je označenie pre: 

a) akúkoľvek genocídu alebo etnickú čistku. 

b) nemilosrdné, systematické, plánovité vyvražďovanie židovského obyvateľstva hitlerovským 

Nemeckom (nacistami) a jeho posluhovačmi počas 2. svetovej vojny. 

c) vyvražďovanie a vyháňanie Arménov počas posledných rokov Osmanskej ríše. 

d) teror v Rwande v roku 1994, keď bolo počas troch mesiacov zavraždených asi 800 tisíc obyvateľov. 

 

Úloha 23 

Podľa Dohovoru o právnom postavení utečencov je utečencom osoba, ktorá  

a) spáchala trestný čin a uteká pred spravodlivosťou do iného štátu.  

b) bola vo svojom domovskom štáte zbavená občianstva. 

c) sa v dôsledku nepriaznivej hospodárskej a sociálnej situácie vo svojej krajine ilegálne uchádza o 

prácu v zahraničí. 

d) sa nachádza mimo svojho štátu a má oprávnené obavy pred prenasledovaním z rasových, 

náboženských a národnostných dôvodov alebo z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo 

zastávania určitých politických názorov.        

                                                 

Úloha 24 

Uveďte, ktoré opatrenie nepovažujete za priamu alebo nepriamu diskrimináciu:  

a) zamestnávateľ neprijme uchádzačku do zamestnania, lebo sa od jedného svojho podriadeného 

dozvie, že je tehotná. Ako dôvod uvedie nesplnenie odborných kritérií. 

b) zamestnávateľ neprijme do zamestnania na miesto zahraničného obchodného zástupcu do 

Latinskej Ameriky uchádzača, ktorý neovláda španielsky ani portugalský jazyk. Uchádzač namieta, že 

hovorí po anglicky a takto sa dohovorí všade. 

c) prevádzkar reštaurácie vykáže z miestnosti Róma, ktorý sa správa ako bežný zákazník a ničím 

nevzbudzuje pozornosť. Ako dôvod uvedie, že je tam uzavretá spoločnosť, čo však nie je nikde 

vypísané. 

d) zdravotná poisťovňa nemá upravené vstupy bezbariérovým spôsobom, takisto nemá k dispozícii 

informačné materiály pre slabozrakých. Ako dôvod uvedie, že na to nemá peniaze. 
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Úloha 25 

Prvý článok Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948 znie:  

a) Všetky národy majú právo na sebaurčenie. Na základe tohto práva slobodne určujú svoj politický 

štatút a slobodne uskutočňujú svoj hospodársky, sociálny a kultúrny vývoj.  

b) Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti i právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a 

majú konať v duchu bratstva. 

c) Všetci ľudia budú bratia. 

d) Tieto pravdy pokladáme za samozrejmé: všetci ľudia sú stvorení ako seberovní; Stvoriteľ ich 

obdaril istými neodňateľnými právami, medzi ktoré patrí život, sloboda a budovanie šťastia. 
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