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Predslov 

Táto publikácia je určená učiteľom a učiteľkám občianskej náuky a príbuzných pred-

metov na stredných školách. Tento materiál je jedným z výstupov projektu Helsinský 

výbor mladým: podpora vzdelávania a výchovy k ľudským právam na stredných od-

borných školách, ktorý implementuje Helsinský výbor pre ľudské práva v spolupráci 

s univerzitou BISLA a Olympiádou ľudských práv. Projekt sme v roku 2022 realizovali 

vďaka grantovej schéme Ministerstva spravodlivosti Slovenskej Republiky na presa-

dzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým 

formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom in-

tolerancie. 

 

Autori a autorky v publikácii vytvorili vzor modelových hodín, ktoré budú môcť uči-

teľky a učitelia využiť počas vyučovania na priblíženie tém demokracie a ľudských 

práv svojim žiakom a žiačkam. Vybrali sme základné a zároveň najrelevantnejšie 

témy z daných oblastí. Majú slúžiť ako úvodné predstavenie problematiky demokra-

cie a ľudských práv. Modelové hodiny majú dať študentom základný prehľad, čo 

môže slúžiť ako odrazový mostík do hlbšieho demokratického a ľudskoprávneho 

vzdelávania sa. 

 

Ide o inovatívny prístup výučby, pri ktorom študent nie je iba prijímateľom informá-

cii, no taktiež aktívne participuje počas hodiny. Každá prednáška je založená na 

interaktívnych aktivitách, čo v praxi znamená, že väčšia časť hodiny sa skladá z 

diskusie a cvičenia so študentmi. Z našich dlhoročných skúseností zo  vzdelávania a 

práce s mladými ľuďmi vidíme, že práve diskusia a aktívne zapojenie žiakov a žiačok 

do priebehu vyučovania zásadne napomáha k ich porozumeniu a záujmu o dané 

témy. 

 

Projekt Helsinský výbor mladým vznikol z túžby rozširovať hodnoty demokracie a 

tolerancie postavenej na úcte k ľudskej dôstojnosti medzi mladých ľudí na Sloven-

sku. Vnímame nutnosť stavať mosty medzi ľuďmi zastávajúcimi rôzne názory a 
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zmierňovať tak polarizáciu spoločnosti. V spoločnosti, ktorá nemá úctu k dôstojnosti 

iných ľudí totiž mier nie je možný. Práve mierové spolunažívanie sa nevyhnutne 

spája so vzdelávaním k ľudským právam a demokratickým hodnotám, pretože iba 

prostredníctvom rešpektovania práv druhej osoby vieme prekonávať naše rozdiely. 

 

Naším cieľom je vychovávať mládež k aktívnemu demokratickému občianstvu. For-

mou zážitkového interaktívneho vzdelávania chceme búrať predsudky a stereotypy, 

ktoré sa v spoločnosti mnohokrát objavujú. Iniciatíva navyše vychádzala aj od sa-

motných učiteľov, ktorí vnímali deficit vzdelávania v oblasti ľudských práv a demo-

kracie a to najmä po dlhých mesiacoch pandémie, počas ktorých študenti mali 

obmedzené príležitostí diskutovať na dané témy. 
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Úvod 

Predstavte si, že nemáte ľudské práva. Čo by to znamenalo? Zdá sa Vám táto otázka  

absurdná? Možno áno. Ale prečo? Pretože ich beriete vážne a ani by vám takáto 

myšlienka nenapadla? Alebo skôr preto, že o nich netušíte vôbec nič? Prípadne sa 

nazdávate, že sa vás netýkajú? Ak patríte do prvej skupiny, treba vám zablahoželať. 

Ak patríte k tým druhým, možno vám celkom ľahko oponovať, minimálne v rovine 

pocitov. S ľudskými právami ste sa určite vedome alebo nevedome stretli tak, že ste 

ich absenciu alebo ignorovanie zažili na vlastnej  koži. Napríklad ako urážku, bezoh-

ľadnosť či nespravodlivosť. Alebo ste sa, naopak, dopustili chtiac či nechtiac obdob-

ného prešľapu voči nejakej osobe alebo dokonca osobám. Ak ste sa s ľudskými 

právami ako objektom poznania nestretli ani doma, ani v škole, bude to chyba. 

Chyba však nebude vo vás, ale v centrálnom procesore. Tým procesorom je demo-

kracia.  

 

Slovenská republika je stále pomerne mladou demokraciou, napokon len nedávno 

sme si pripomenuli 33. výročie Nežnej revolúcie. Napriek tomu už zaznamenala už 

nejeden úspech a poskytuje pomerne dobré miesto pre život. Sama sa musí učiť, 

pretože bez toho poriadne neporozumie svojej podstate, zmyslu, úlohe, ničomu z 

toho, čo musí ako spoločensko-politické zriadenie mať na srdci a na starosti, aby sa  

dobre viedlo tým, ktorí si ju vyvolili. Učiaca sa demokracia, to sme my a vskutku 

záleží na  tom, či a ako sa učíme alebo neučíme. 

 

Jedna z charakteristík demokracie o nej hovorí ako o kultúre mieru, čo je  jedno-

duchšie a zároveň zložitejšie, než si vieme prvoplánovo predstaviť. Mier sa netýka 

len vzťahov medzi štátmi ale aj vzťahov medzi ľuďmi, spoločenstvami, komunitami, 

väčšinou  a menšinami. Vzťahy môžu byť tým najvzácnejším, ale aj tým najbolesti-

vejším. To, aké budú, je na každej a každom z nás. Dá sa povedať, že učiť sa vzťa-

hom je celoživotná misia. Vzťahy sú medzi  ľuďmi to najdôležitejšie.  
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V roku 2012 bola získala Nobelovu cenu za mier Európska únia. Výbor Nobelovej ceny  

uviedol: "Únia a jej predchodcovia v priebehu viac než šesť desaťročí prispievali k 

rozvoju  mieru, zmierenia, demokracie a ľudských práv v Európe." Čo všetko sa skrýva 

za touto cenou a, za týmito slovami?   

 

Mier znamená neprítomnosť vojny. Vojny zjednodušene vznikajú zo zlých vzťahov, 

lepšie povedané, z nesprávneho postoja človeka k človeku, národa k národu, štátov 

navzájom. My, ktorí sme  nezažili dve svetové vojny, v súčasnosti sledujeme hrôzny 

vojny na Ukrajine. Pokiaľ máme  čo i len štipku sebazáchovy ale aj empatie voči 

tým, čo vojnou trpia a zároveň sa výnimočne statočne bránia, našou bezprostrednou 

reakciou musí byť pochopenie významu a ceny života  v mieri.   

 

V preambule Všeobecnej deklarácie ľudských práv (1948) sa píše, že "neuznanie ľud-

ských práv  a pohŕdanie nimi viedlo k barbarským činom, ktoré urážajú svedomie 

ľudstva, a že vybudovanie  sveta, v ktorom ľudia zbavení strachu a núdze sa budú 

tešiť slobode prejavu a presvedčenia, bolo vyhlásené za najvyšší cieľ ľudstva. Medzi-

národné spoločenstvo sa dlhodobo zhoduje, že je nutné,  aby sa ľudské práva chránili 

zákonom, ak nemá byť človek donútený uchýliť sa, až keď všetko  ostatné zlyhalo, 

k odboju proti tyranii a útlaku. Členské štáty Organizácie Spojených národov  pre-

vzali záväzok zaistiť uznávanie a zachovávanie ľudských práv a základných slobôd a 

zároveň  usilovať o rovnaké chápanie týchto práv a slobôd, aby sa každý jednotlivec 

a každý orgán  spoločnosti, [...] snažil vyučovaním a výchovou rozšíriť úctu k týmto 

právam a slobodám a zaistiť  postupnými opatreniami vnútroštátnymi i medzinárod-

nými ich všeobecné a účinné uznávanie  a zachovávanie." 

 

Naša krajina ako zvrchovaný, demokratický a právny štát má ústavne zakotvené zá-

kladné  práva a slobody, medzi ktoré patrí právo na vzdelanie. V demokraciách to 

znamená aj právo poznať svoje ľudské práva. Ľudské práva sú v súčasnom svete aj 

akademickou disciplínou, ktorá sa venuje filozofii, teórii aj praxi v podmienkach 

neustále sa meniaceho sveta. Aj preto sú  životne dôležité isté východiská a kon-

štanty. Prostredníctvom Ústavy Slovenskej republiky  ich môžeme vyjadriť nasle-

dovne: "Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.  Základné práva a slobody 

sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. (článok 12)."  
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Ak ste sa dosiaľ nad ľudskými právami nezamýšľali, pozývame vás, aby ste tak urobili.  

Kdekoľvek. V rodine, škole, priateľskom okruhu, debatnom klube... Aby ste rozu-

meli, kým ste vy a kým sú ľudia okolo vás, aby ste nenapraviteľne neublížili sebe 

alebo iným, alebo  hoci aj svetu zvierat a prírody. Ak ste sa dosiaľ v škole s ľudsko-

právnym vzdelávaním nestretli, dožadujte sa ho slobodne, otvorene, priamo alebo 

prostredníctvom žiackej školskej  rady a inými dobrými spôsobmi.  

 

Vráťme sa k článku 12 Ústavy Slovenskej republiky. Najľahšie sa Vám iste chápe 

sloboda a  rovnosť. Pokiaľ napríklad túžite po šťastnom a dobrom živote pre seba i 

svojich blízkych, čo  si neraz spredmetňujete ako možnosť cestovať, študovať, dobre 

sa obliecť a mať všeličo, po  čom Vám duša piští. Čo však znamená ľudská dôstojnosť? 

Zjednodušene povedané, znamená Vašu  jedinečnosť, originálnosť, vzácnosť ako 

ľudskej bytosti (nadanej ľudskými právami), ktorá si zaslúži úctu, obdiv a rešpekt. 

Čarokrásne ale aj náročné na tom všetkom je, že to platí všeobecne, ľudsky univer-

zálne. A funguje to len vo vzájomnej ľudskej podmienenosti  a solidarite. Sme bytosti 

nadané vedomím a svedomím, a preto by nám nemalo robiť problém  učiť sa tomu 

a žiť to.  

 

Ľudských práv sa nemôžeme vzdať, sú našou súčasťou a podstatou. Majú štyri zá-

kladné vlastnosti, a to neodňateľnosť, nescudziteľnosť, nepremlčateľnosť a nezruši-

teľnosť Ich neodňateľnosť znamená, že svoje ľudské práva nemôžeme nikomu 

postúpiť ani požičať. Nikoho nemožno  ľudských práv zbaviť. Nescudziteľnosť zna-

mená, že ich človek nemôže nikomu inému predať alebo darovať. Nepremlčateľnosť 

znamená, že tieto práva nezanikajú ich nevyužitím alebo  neuplatnením v určitej 

lehote. Ak by sme aj svoje práva vo vzťahu k štátnej moci neuplatnili,  štátna moc 

sa nemôže na túto skutočnosť odvolávať. Nezrušiteľnosť znamená, že štátna moc  

môže tieto práva iba uznať, prehlásiť, vytvárať podmienky na ich realizáciu, ale 

nemôže ich  zrušiť, alebo prehlásiť za neplatné. A ešte niečo. Neverte tým, ktorí 

Vám tvrdia, že ľudské práva si treba zaslúžiť. 

  

Zdá sa Vám to komplikované? Nič zvláštne, život aj svet je predsa komplikovaný, 

vrátane sveta demokracie, v ktorom zároveň platí, že štát Vám má byť veľmi pre-

myslene, férovo a účinne naporúdzi na ceste sebapoznania. Učíme sa, pravdaže, aj 
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v rodine, mimo rodiny, dá sa povedať, na každom kroku. Je to však škola, kde v 

zásade prvý raz a vážne stretá človek  človeka na „svoj obraz“. Každý človek v škole 

je nám zrkadlom ale aj neodmysliteľnou súčasťou a podmienkou nášho vlastného 

bytia. V školskom prostredí sa učíme poznatkom ale aj právam a povinnostiam, in-

terakciám, zdravým vzťahom, testujeme svoju schopnosť obstáť pred sebou samými 

a ostatnými, pripraviť sa spolu s nimi na život. Preto má byť škola školou vzťahov, 

presnejšie, školou demokracie alebo demokratickou školou. Práve tejto človečine a  

tomuto „remeslu“ občianstva, participácie, spoluzodpovednosti by sme sa nemali 

vyhnúť. Keď sa staneme skoro dospelými frajermi a frajerkami, dospelými vodič-

kami, vodičmi,  voličkami, voličmi a rodičmi, môže byť už neskoro.  

 

Slovenská republika je členským štátom Rady Európy, Európskej únie a iných dôleži-

tých  medzinárodných organizácií. Spoluutvárame významné demokratické spoločen-

stvo so silným  potenciálom. Nie všetky novodobé trendy, procesy a snahy mu však 

nahrávajú. Zložitosť  sveta sa stupňuje a s ním aj zneistenie. Zvnútra i zvonka silnejú 

rôzne pokusy o oslabenie ak  nie priamo rozklad demokracií a návrat autokracií. 

Neustále sa stretávame  s populizmom, postpravdami či antipolitikou. Neraz majú 

krutú podobu. Demokracie sa smú a majú vedieť brániť. My sa môžeme brániť.  

 

Dagmar Horná 
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Ľudské práva 
 

Celý život počúvame, že každý z nás má isté práva, no vieme čo naše ľudské práva 

v skutočnosti znamenajú a prečo by sme ich mali rešpektovať? 

Ľudské práva môžeme definovať ako neodňateľné oprávnenia garantujúce ochranu 

pred násilím a možným utláčaním. Získavame ich narodením a zaručujú nám bez-

pečnosť a slobodu počas každodenných činností bežného života. Ľudské práva patria 

každému jedincovi od narodenia bez ohľadu na jeho rasu, pohlavie, vek, etnickú, 

národnostnú alebo štátnu príslušnosť alebo inú odlišnosť. Slúžia mu na uspokojenie 

jeho základných životných a spoločenských potrieb. 

Ľudské práva sú navyše nevyhnutnou podmienkou pre tolerantnú spoločnosť, v ktorej 

sú mier, spravodlivosť a sloboda základnými piliermi. Ide o rešpektovanie známych 

hodnôt ako rovnosť, solidarita či úcta k druhej osobe. Medzi základné práva radíme 

okrem iného právo na slobodu vierovyznania, prejavu a myslenia, právo na život, 

právo na spravodlivý súdny proces a iné. Hoci práva všetkých ľudí musia byť rešpek-

tované, neznamená to, že neexistujú isté limity. Pri ľudských právach sa riadime 

princípom: moje právo sa končí tam, kde začína právo druhej osoby. 

Každé právo je navyše založené na rešpektovaní ľudskej dôstojnosti druhej osoby. 

Čo však znamená ľudská dôstojnosť? Tento zdanlivo abstraktný pojem má veľmi prak-

tický význam pre každého z nás. Ide o riadenie sa známym zlatým pravidlom: „nerob 

druhým to, čo nechceš aby robili oni tebe.“ 

Porušenie našich práv 

Ľudské práva však nie sú iba abstraktným pojmom. Štáty sa v rôznych zákonoch za-

viazali k ich dodržiavaniu. Základným medzinárodným dokumentom, ktorý sa venuje 

právam každého človeka je Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN. Deklarácia bola 

podpísaná v roku 1948 a hovorí o tom, že sme všetci slobodní a rovní v našich prá-

vach. Každý občan Slovenska má naviac svoje práva chránené druhou hlavou Ústavy. 

Štát je teda hlavným garantom dodržiavania ľudských práv a má povinnosť zabezpe-
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čiť ich ochranu. Z ústavy vyplýva, že práva každého človeka sú nepremlčateľné, ne-

odňateľné a nescudziteľné. Ak sa však vyskytne situácia, keď by došlo k porušeniu 

práv jednotlivca, je možné domáhať sa náhrady škôd pre súdom. 

V prvom kroku sa jednotlivec môže obrátiť na okresný súd. Ten následne v riadnom 

súdnom konaní rozhodne o oprávnenosti/neoprávnenosti zásahu do práv jednotlivca 

(žalobcu) zo strany štátu. Ak žalobca nie je s rozhodnutím spokojný, môže sa odvolať 

na krajský súd. V prípade, že žalobca nepovažuje rozsudok na okresnom súde za 

spravodlivý, môže ďalej podať odvolanie na Ústavný súd. 

Po vyčerpaní všetkých domácich nápravných prostriedkov, teda po odvolaní sa na 

krajskom, okresnom a Ústavnom súde, je možné podať žalobu na Európsky súd pre 

ľudské práva, ktorý sídli v Štrasburgu. Umožňuje nám to Európsky dohovor pre ľudské 

práva, ktorého je Slovensko signatárom. Ide o dokument, ktorý prijala Rada Európy, 

ktorý garantuje dodržiavanie ľudských práv zo strany štátu. Dohovorom bol založený 

práve Európsky súd pre ľudské práva, kam sa môže každý z nás môže obrátiť v prí-

pade porušenia našich práv. 

Na Slovensku máme navyše aj inštitút verejného ochrancu práv (ombudsman), ktorý 

taktiež dohliada na dodržiavanie ľudských práv v krajine. Verejný ochranca môže 

preskúmať podnet a vyjadriť sa, či v danom prípade išlo o porušenie základných práv 

a slobôd. Ak ombudsman zistí, že štát prijal zákon či normu, ktorá porušuje základné 

práva a slobody, môže dať príslušnému orgánu verejnej moci návrh na zmenu prí-

padne zrušenie danej legislatívy. 

Mimovládne organizácie taktiež zohrávajú dôležitú úlohu v presadzovaní dodržiava-

nia práv. Každá organizácia sa venuje istej časti ľudských práv či už v rámci vzdelá-

vania, alebo poskytovania pomoci ľudom, ktorých práva boli porušené. Medzi 

slovenské ľudskoprávne organizácie okrem iného patrí Helsinský výbor pre ľudské 

práva, Olymp, Amnesty International Slovensko, Liga za ľudské práva, Človek v ohro-

zení, Via Iuris a mnohé ďalšie. 

Členenie ľudských práv 

Občianske a politické 
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Občianske a politické práva majú za cieľ ochraňovať jednotlivcov pred štátnou mo-

cou a pred neoprávnenými zásahmi do ich osobných životov. Zaručujú nám možnosť 

zúčastňovať sa na verejnom živote a bezpečne fungovať v spoločnosti. Patrí medzi 

ne napríklad právo na život, majetok, osobnú slobodu, súkromný a rodinný život či 

právo nebyť mučený. Všetky politické a občianske práva nájdeme v Medzinárodnom 

pakte o občianskych a politických právach. Slovensko podpísalo daný pakt, a preto 

sú všetky práva chránené aj našou Ústavou. 

Hospodárske, sociálne a kultúrne 

Hospodárske, sociálne a kultúrne práva zabezpečujú vytvorenie podmienok na napĺ-

ňanie elementárnych hospodárskych, sociálnych a kultúrnych potrieb. Tieto práva sú 

úzko súvisia s naším blahobytom. Hoci musia štáty podnikať kroky ku garantovaniu 

daných práv, zabezpečenie ich dodržiavania priamoúmerne súvisí so stupňom roz-

voja danej krajiny. Nemožno teda očakávať, že krajina s nízkym HDP a stupňom 

rozvoja ako napríklad Sudán či Uganda bude schopná svojim obyvateľom garantovať 

rovnakú mieru hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv ako napríklad Slovensko 

či Francúzsko. To však menej rozvinuté krajiny neoprávňuje k pasivite. Každý štát 

musí v rámci svojich možností robiť všetko pre napredovanie  v ochrane týchto práv. 

Patria medzi ne právo na zdravie, potravu a vodu, vzdelanie, prácu či bývanie. 

 

Práva však nie sú statické a menia sa spolu s vývojom spoločnosti. V minulosti bolo 

napríklad otroctvo akceptovateľnou praktikou, no v dnešnej spoločnosti je otroctvo 

absolútne neprijateľné. Je preto nevyhnutné neustále diskutovať o tom, čo to 

vlastne ľudské práva sú a ako by sa mali vyvíjať a upravovať s novodobými zmenami, 

medzi ktoré patria napríklad digitalizácia či klimatická kríza. 

Absolútne a relatívne ľudské práva 

Ľudské práva sa delia na viacero kategórii a jednou z nich sú absolútne a relatívne 

práva. Absolútne právo znamená, že neexistuje situácia, v ktorej by bolo dovolené 

právo druhého človeka porušiť. Medzi absolútne právo sa napríklad radí právo nebyť 

mučený či nebyť v otroctve. 

 

Naopak, pri relatívnych právach existujú situácie, keď je možné do istej miery ne-

rešpektovať právo druhého človeka. Musia však byť dodržané tri princípy: princíp 
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nevyhnutnosti, proporčnosti a zákonnosti. Znamená to, že právo človeka je možné 

obmedziť iba v prípade, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na udrža-

nie verejného poriadku, štátnej bezpečnosti, morálky a verejného zdravia. Zároveň 

sa musia využiť všetky iné prostriedky na vyriešenie danej situácie, pričom opatrenie 

nemôže zasahovať do práv človeka viac ako je nevyhnutné na dosiahnutie želaného 

cieľa. Relatívnym právom je okrem iného právo na život. Napriek tomu, že nikto 

nemôže siahnuť na váš život existujú krajné situácie, keď je možné toto právo po-

rušiť. Jednou z nich je sebaobrana. 

 

Hoci sú ľudské práva komplexnou témou, patria nám všetkým, a práve preto by sme 

sa mali zasadzovať o ich dodržiavanie. Pretože ak dnes zatvoríme oči pred porušením 

práva druhého človeka, zajtra to môže byť naše právo, ktoré bude porušené. 

CVIČENIA 

CVIČENIE I : Prípadové štúdie 

Žiaci dostanú jednu alebo viacero prípadových štúdii (závisí od času, ktorý budú žiaci 

potrebovať na vyriešenie prvej prípadovej štúdie). Po prečítaní prípadovej štúdie sa 

žiaci zamyslia, ako by sa zachovali v danej situácii a odpovedajú na otázky, ktoré sú 

rovnaké pre všetky prípady.  

 

1. Ako by ste postupovali v uvedenej situácii? 

2. Akým fyzickým (ako aj spoločenským) prekážkam čelia osoby v týchto situá-

ciách?  

3. Aké kroky by ste podnikli v situácii jednotlivcov spomenutých v týchto situá-

ciách? 

4. Koho by ste kontaktovali v uvedenej situácií?  

5. Ktoré ľudské práva nie sú plne naplnené alebo porušené?  

6. Ako by sa mal štát zachovať pri riešení problematiky osôb v podobnej situácii? 

 

Učitelia si môžu vybrať jednu z prípadových štúdii, prípadne aj všetky.  
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P1: Som osemnásťročný študent SOŠ z mnohopočetnej oravskej rodiny. Tajne randím 

s chlapcom z vedľajšej dediny, s ktorým sme sa spoznali na škole. Otec je volič ex-

trémistickej politickej strany a fanúšik konšpiračných teórií. Opakovane sa vyjadril, 

že chorých homosexuálov treba zlikvidovať. Matka je silná katolíčka a pravidelne ma 

zoznamuje s nádejnými manželkami. Spolužiaci ma pravidelne osočujú a vysmievajú 

sa mi. 

 

P2: Som dvadsaťročná moslimka. Môj otec pochádza z Egypta, ale ja som sa narodila 

v Bratislave, kde žijem celý svoj život. Keď som bola mladšia, spolužiaci sa mi vy-

smievali, pretože nosím hidžáb (pokrývku hlavy). Naučila som sa s tým žiť, ale stále 

ma trochu trápi, že na Slovensku nie je žiadna mešita. 

 

P3: Žijem v regióne s vysokou mierou znečistenia, kde chemický závod a uhoľná 

elektráreň značne znečisťuje celý región. V regióne je zvýšený výskyt rakoviny spo-

jenej s výrobou chemikálií v závode ako aj vypúšťaním chemikálii do ovzdušia. 

 

P4: Som šestnásťročná gymnazistka zo Sýrie. Utekám spolu so svojou matkou, starou 

mamou, mladším osemročným bratom pred vojnou. S otcom sme sa nestihli rozlúčiť, 

išiel bojovať. Utiekli sme na Slovensko, nemáme tu rodinu, peniaze nám vystačia na 

dva mesiace. Matka rozumie iba arabsky a kurdsky, ja ako jediná hovorím anglicky. 

CVIČENIE II 

Prvá časť 

Napíšte slová “ČLOVEK“ a “PRÁVA“ do hornej časti papiera alebo na tabuľu. Pod 

slovo “ČLOVEK“ nakreslite kruh alebo obrys ľudskej bytosti. Požiadajte žiakov, aby 

porozmýšľali nad tým, aké vlastnosti definujú ľudskú bytosť. Neskôr napíšte tieto 

slová alebo symboly dovnútra kruhu/obrysu. Napríklad “inteligencia“, “súcit“... 

 

Potom sa žiakov opýtajte, prečo je podľa nich potrebné, aby sme tieto vlastnosti 

ľudskej bytosti chránili, posilňovali a plne rozvíjali. Ich odpovede vypíšte mimo kruhu 

a požiadajte ich, aby ich vysvetlili. Napríklad: “vzdelanie“, “priateľstvo“, “milujúca 

rodina“.  
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Druhá časť 

Prečítajte časť zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv (VDĽP) a vysvetlite žiakom, 

že tento dokument stanovuje normu, ako by sa mali ľudia k sebe navzájom správať, 

aby bola rešpektovaná ľudská dôstojnosť každého človeka: 

 

...Pretože uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnakých neodňateľných práv všet-

kých členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete; 

pretože ignorovanie ľudských práv a pohŕdanie nimi viedlo k barbarským činom urá-

žajúcim svedomie ľudstva a že vybudovanie sveta, v ktorom sa budú ľudské bytosti 

zbavené strachu a núdze tešiť slobode prejavu a viery, bolo vyhlásené za najvyšší 

cieľ ľudstva; že je nevyhnutné, aby sa ľudské práva chránili zákonom, ak nemá byť 

človek donútený uchyľovať sa, keď už všetko ostatné zlyhalo, k odboju proti tyranii 

a útlaku... 

Tretia časť: Diskusia 

Teraz nasleduje brainstorming pre mnohé významy, ktoré môže mať slovo “právo“ 

(napr. správny, spravodlivý, regulácia..) Spoločne zvážte bežné výrazy ako “Sme v 

rámci svojich práv“ alebo “Nemáš právo to povedať“. Zaznamenajte tieto rôzne vý-

znamy na tabuľu. Aký význam má slovo právo, keď hovoríme o ľudskom práve? 

V malých skupinkách alebo všetci spoločne sa pokúste vyvinúť definíciu, na ktorej 

sa všetci zhodnú a napíšte ju samostatne na tabuľu. Ak je definícia na tabuli napí-

saná, porovnajte ju s touto (na ktorý faktor ste zabudli a pod.) 

 

Ľudské práva patria všetkým ľuďom bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, farbu pleti, 

jazyk, národnosť, vek, triedu, náboženstvo alebo politické presvedčenie. Sú univer-

zálne, neodňateľné, nedeliteľné a vzájomne závislé. 

Štvrtá časť 

V poslednej časti žiaci skúsia spoločne odpovedať na otázky: 

1. Ako rozumiete právu na slobodu myslenia a slobodu vierovyznania? Viete uviesť 

nejaký príklad kedy toto právo bolo porušené? 
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2. Čo znamená univerzálnosť? Neodňateľnosť? Nedeliteľnosť? Vzájomnú závislosť? 

3. Ak žiaci nebudú vedieť odpovedať, požiadajte ich, aby si tieto pojmy vyhľadali 

v klasickom slovníku alebo Slovníku ľudských práv. 

Otázky do diskusie 

1. Čo môžeme urobiť, aby sme boli tolerantnejší a nemali predsudky? 

2. Čo znamená žiť plnohodnotný život? Ako sa to líši od toho, že len žijeme alebo 

prežívame? 

3. Čo na základe tohto zoznamu ľudia potrebujú, aby mohli dôstojne žiť? 

4. Sú si všetky ľudské bytosti v podstate rovné? Akú hodnotu majú ľudské rozdiely? 

5. Môže nám byť niektorá z našich podstatných ľudských vlastností odňatá? Naprí-

klad len ľudské bytosti môžu komunikovať zložitým jazykom; ste človekom, ak 

stratíte schopnosť reči? 

6. Čo sa stane, keď sa človek alebo vláda pokúsi zbaviť niečoho, čo je nevyhnutné 

pre ľudskú dôstojnosť? 

7. Čo by sa stalo, ak by ste sa museli vzdať jednej z týchto ľudských potrieb? 
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Tolerancia 
 

Čo je tolerancia? A prečo sa o nej potrebujeme rozprávať? Ako súvisí s demokraciou 

a ľudskými právami? To bude téma dnešnej hodiny.  

 

Spolunažívať v spoločenstvách sa musíme naučiť všetci od mladého veku. Tieto spo-

ločenstvá tvoria napríklad rodina, kamaráti, škola, mimoškolské aktivity či práca.  

 

Pokiaľ demokracia nie je pre všetkých bez rozdielu, nemôže fungovať správne. Na 

to, aby sme všetci mohli spolunažívať, si potrebujeme vypestovať pozitívne emócie 

jeden k druhému, k čomu nám pomáha pochopenie. To je presne definícia toleran-

cie. Vďaka tolerancii a pozitívnym emóciám sa zlepšuje aj kvalita demokracie v kra-

jine.  

 

Výskumy merajúce mieru toleranciu voči menšinám v rámci EU ukazujú, že Slovensko 

sa nachádza medzi krajinami s najnižšou mierou tolerancie voči inakosti.  

Príklad: Eurobarometer 2019 

1. Gejovia, lesby a bisexuálni ľudia by mali mať rovnaké práva ako heterosexu-

álni ľudia. (SK posledné z EU štátov) 

 
 



 17 

2. Myslíte si, že transrodoví ľudia by mali mať možnosť zmeniť si pohlavie v 

legálnych dokumentoch na také, ktoré korešponduje z ich vnútornou identi-

tou? (SK – 25. z 28. (ešte so Spojeným Kráľovstvom)) 

 
 

3. Do akej miery by som sa cítil/-a komfortne, ak by môj kolega v práci bol 

Róm/Rómka? (13. z 28 – vidíme, že v tejto téme sme už na tom trochu lepšie 

lebo máme vlastnú skúsenosť) 
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Čo si myslia študenti o tých číslach? (krátka diskusia, môže byť súčasť aj záverečnej 

diskusie) 

 

Ak máme nízku toleranciu k inakosti, vedie to k nedostatočnému dodržiavaniu ľud-

ských práv jednotlivých menšín v našej krajine. To nevyhnutne vedie aj k nižšej 

kvalite demokracie. Nielenže členovia jednotlivých menšín nedôverujú v štátnu de-

mokratickú moc a jej inštitúcie, ale namiesto pozitívnych emócií k sebe navzájom 

sú viac podporované tie negatívne (Nussbaum, 2013).  

Prednáška 

Čo to teda tá tolerancia je a prečo ju spomíname v súvislosti s demokraciou? Tole-

rancia je vzájomná znášanlivosť založená na rešpekte bez ohľadu na rozdiely. Naučiť 

sa tolerancii je dôležité už od raného veku, keďže všetci nevyhnutne žijeme v spo-

ločenstvách. Na to, aby sme mohli spolu fungovať, sa musíme naučiť pravidlá úspeš-

ného spolužitia. Zároveň si vytvárame postoje k iným a sebe navzájom. 

Na tomto princípe funguje aj demokracia. Rozvinutá demokracia stojí na pozitívnych 

emóciách voči jednotlivcom a menšinám. Prečo je to dôležité? Pretože jeden z hlav-

ných princípov demokracie je dodržiavanie a uplatňovanie ľudských práv všetkých 

ľudí bez ich rozdielov. Inými slovami, je dôležité, aby sme sa učili tolerancii voči 

druhým ľuďom pre dobré fungovanie demokracie.  

 

Ako už bolo povedané, tolerancii sa učíme. Môže sa u nás rozvíjať počas celého 

života v inom tempe; najmä ak príde na rôzne skupiny ľudí. 

 

Poznáme rôzne formy a stupne tolerancie (Kusý & Stredlová, 2003): 

1. Pasívna tolerancia (ľahostajnosť) – nevšímam si iných ľudí, neberiem ich na 

vedomie; táto forma tolerancie je označovaná ako introverzná a egoistická. 

2. Laissez fair (žiť a nechaj žiť) – ja dám pokoj tebe, ty dáš pokoj mne; táto 

forma tolerancie nám iba umožňuje žiť vedľa seba, ale nedá sa hovoriť o 

spolužití.  

3. Aktívna tolerancia – aktívne sa usilujeme pochopiť tých druhých, v čom sú iní 

a snažíme sa ich brať inakosť do úvahy; aktívne sa zbavujeme predsudkov. 
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Ak chceme dosiahnuť aktívnu toleranciu a prispieť tak ku kvalitnejšej demokracii, 

musíme sa snažiť o pochopenie iných - ich zvykov, tradícií, kultúry a podobne. Čím 

viac niekoho chápeme, tým viac sme ho schopní ho tolerovať. 

 

To však neznamená, že toleranciou musíme zaprieť vlastné názory, hodnoty alebo 

tradície. Tolerancia nevyhnutne neznamená súhlasenie s názormi iných. Neznamená 

ani, že musíme zmeniť náš životný štýl. Dokonca to neznamená ani to, že musíme s 

iným životným štýlom súhlasiť. Toleranciou vyjadrujeme empatické uznanie inakosti 

medzi ľuďmi a dávame najavo, že rešpektujeme právo iných na vlastný názor, kul-

túru, tradície či životný štýl.  

 

Teraz sa možno pýtate: znamená to teda, že mám tolerovať všetko? Nie, ani tole-

rancia nie je nekonečná! Tolerancia sa končí tam, kde sa začína netolerancia. Inými 

slovami, nemali by sme tolerovať neznášanlivosť, ubližovanie iným, porušovanie ich 

ľudských práv, šliapanie po dôstojnosti, diskrimináciu, násilie, a iné prejavy intole-

rancie.  

 

Poďme sa teraz spoločne pozrieť na niektoré pojmy, ktoré sú v súvislosti s toleran-

ciou dôležité.  

 

Ako sme si povedali na začiatku, všetci žijeme v spoločenstvách a potrebujeme sa 

naučiť spoločne žiť. Popritom si vytvárame postoje voči sebe navzájom. Postoje sú 

trvalé sústavy, do ktorých sa organizujú poznatky, city a tendencie konania človeka 

vzhľadom na rozličné predmety v jeho svete (Kusý & Stredlová, 2003). Všetky postoje 

sa skladajú z troch zložiek: 

1. poznávacia – hodnotiaci názor jednotlivca; či je niečo dobré, alebo zlé; 

2. citová – emócie vyvolené z daného predmetu; čo je príjemné/nepríjemné, 

obľúbené/neobľúbené; 

3. konatívna – pohotovosť správania súvisiaca s postojom – pomáhajúce, resp. 

poškodzujúce správanie. 
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Naše postoje sa vyvíjajú počas celého života, a to našimi skúsenosťami, vzdelaním, 

spoznávaním nových ľudí či nových kultúr. Ovplyvňuje ich však aj naše prostredie. 

Naše postoje k určitej skupine ľudí sa vyvíjajú aj podľa postoja našej rodiny alebo 

ľudí, ktorých si vážime.  

 

Rozlišujeme dva základné postoje (Kusý & Stredlová, 2003): 

1. priaznivé postoje k predmetom alebo ľuďom sú tie, ktoré uspokojujú naše 

potreby; 

2. nepriaznivé postoj k predmetom alebo ľuďom sú tie, ktoré naozaj alebo iba 

zdanlivo ohrozujú dosiahnutie našich cieľov. 

 

Naše postoje tvoria aj stereotypy, s ktorými prichádzame do styku počas nášho ži-

vota. Každý z nás v živote určite počul alebo zažil stereotyp na vlastnej koži. Stere-

otyp je istá ustálená predstava založená na skúsenostiach. Je to zovšeobecnenie 

nejakej skupiny ľudí, a tým pádom individualita jednotlivcov, ktorí patria do tejto 

skupiny nie je braná do úvahy. Znamená to, že ľudia si často robia predstavu o tom, 

kto ste, len na základe toho, do ktorej skupiny ľudí patríte alebo akú charakteristiku 

na vás rozpoznajú. Stereotypy však nemusia byť nevyhnutne vždy zlé. Často nám 

pomáhajú orientovať sa vo svete.  

 

Stereotypy však niekedy môžu prerásť do predsudkov. Zatiaľ čo stereotyp nemá 

nutne negatívne alebo averzívne tendencie, predsudok je antipatia alebo zaujatosť 

(môže byť aj pozitívna), ktorá vychádza práve zo stereotypov či zovšeobecňovania. 

Pri predsudkoch miešame selektívne skúsenosti, ktoré máme so zovšeobecnením. 

Naše predsudky sa môžu tvoriť voči skupine ľudí alebo jednotlivcovi. Najčastejšie 

poznáme negatívne predsudky, ale to neznamená, že nemôžu byť aj pozitívne. Tie 

negatívne sú väčšinou voči veciam či ľuďom, ktorí sú cudzí, neznámi alebo iní. Po-

važujeme ich často za menejcenné a málo hodnotené, až zlé a nebezpečné. Pozi-

tívne predsudky sú voči veciam alebo ľuďom, ktorých nadhodnocujeme. 

 

Mať predsudky voči niekomu neznamená, že musíme podľa nich aj konať. Lenže ak 

sa tak stane, dopúšťame sa diskriminácie. Diskriminácia zahŕňa rôzne formy nedo-

držiavania, obmedzovania alebo porušovania ľudských práv medzi ľuďmi navzájom 



 21 

alebo medzi skupinami ľudí. Ak sa dopúšťame diskriminácie, zasahujeme do dôstoj-

nosti jednotlivcov, obmedzujeme osobnú slobodu inej osoby, respektíve vlastnú slo-

body praktizujeme na úkor inej. Diskriminácia sa môže diať na základe rôznych 

charakteristík ako: rasa, pohlavie, rodová identifikácia, farba pleti, etnicita, nábo-

ženstvo, politické a iné názory, vek, jazyk, národné a sociálne pozadie, narodenie, 

majetok či sexuálna orientácia. 

 

Tak ako pri predsudku, rozlišujeme medzi pozitívnou a negatívnou diskrimináciou. 

Pozitívna diskriminácia označuje prehnané zvýhodňovanie menšiny na úkor väčšiny; 

príkladom je beztrestnosť pre ľudí do 15 rokov. K negatívnej diskriminácii dochádza, 

ak s nejakou osobou zaobchádzame nespravodlivo. Príkladom je vstup do niektorých 

priestorov len pre ľudí svetlej farby pleti či platové rozdiely medzi mužmi a ženami.  

 

Diskriminácia často môže vyplývať aj z nášho strachu voči veciam a ľuďom, ktorých 

nepoznáme. Tento strach z cudzieho, nepoznaného sa volá xenofóbia. Tá je spojená 

s tým, že ľudia majú tendenciu posudzovať niečo iné cez svoje vlastné videnie sveta. 

Napríklad iných ľudí a iné kultúry posudzujeme práve cez našu kultúru a spoločenskú 

skupinu. Xenofóbia má tendenciu narastať počas obdobia sociálnej, hospodárskej či 

politickej krízy, alebo v situácii, ktorej nerozumieme. Xenofóbia je aj základom rôz-

nych nenávistných ideológií, ako je napríklad rasizmus, šovinizmus, nacionalizmus, 

fašizmus, a pod. 

 

Zhrnutie 

Tolerancia označuje odmietanie predsudkov vo všetkých oblastiach ľudského spolu-

žitia, je to opak rasizmu, xenofóbie alebo hocijakej formy diskriminácie. Zdravá 

demokracia dbá na dodržiavanie práv všetkých skupín ľudí bez ohľadu na ich roz-

dielu. K tomu prispieva práve rozvíjanie tolerancie. Tolerancia k inakosti nám po-

máha porozumieť lepšie iným skupinám ľudí a dbať na dodržiavanie ľudských práv 

všetkých.  
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S toleranciou sa nerodíme, ale učíme sa jej počas celého života. Jedným z najefek-

tívnejších spôsobom, ako sa stať tolerantnejším človekom je práve naša osobná skú-

senosť s inakosťou. Čím viac sa vystavujeme novým a iným skupinám ľudí, tým viac 

im rozumieme a sme schopní tolerovať ich a nažívať s nimi v harmónii. Práve cez 

rozhovor s niekým, kto je v našich očiach iný, sa dozvedáme o ich skúsenostiach, 

kultúrach a hodnotách a v našich očiach sa stávajú viac podobní nám. Inými slovami, 

cez rozhovor si humanizujeme “tých druhých”. Rozdiely sú v konečnom dôsledku 

súčasťou našej spoločnosti. Žiadni dvaja ľudia nie sú úplne totožní. Práve preto by 

sme sa cez toleranciu mali naučiť vnímať rozdiely pre to, čo sú - rozdiely, ktoré nás 

môžu posúvať vpred. Nemali by sme však tieto rozdiely používať ako  na diskriminá-

ciu alebo hierarchizáciu spoločnosti. V konečnom dôsledku by sme sa mali zamyslieť 

nad tým, že aj my sme pre niekoho iného tým “iným” a že sa hocikedy môžeme aj 

my stať súčasťou “netolerovanej” skupiny ľudí.  

 

CVIČENIA 

CVIČENIE I  

Postavte všetkých žiakov vedľa seba za akúsi pomyselnú štartovaciu čiaru. Každý 

študent si vyberie jeden papierik, na ktorom je napísaná ich osobná rola. Požiadajte 

ich, aby nahlas nehovorili, koho predstavujú a požiadajte ich, aby sa do konkrétnej 

roly vžili.  

  

“Predstavte si, ako asi vidí a prežíva svet osoba, ktorej opis máte na kartičke. Pred-

stavte si aké mala detstvo, v akom prostredí asi vyrastala, aké sú jej zážitky“. 

  

Podľa tej predstavy teraz budete reagovať na prečítané otázky. Ak sa aktér dom-

nieva, že prečítaná otázka súvisí s jeho pridanou rolou, nech urobí krok vpred. Ak sa 

ho otázka netýka, ostáva stáť na mieste.  

Otázky 

• Kto z Vás vo svojom živote...  

• Mal výrazné finančné ťažkosti... urobte krok vpred 

• Cítil hnev a nespravodlivosť... urobte krok vpred 
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• Si mohol dovoliť slušné bývanie s telefónom a TV... urobte krok vpred 

• Sa nebojí, že Vás na ulici zastaví polícia... urobte krok vpred 

• Cítil osamelý a nepochopený... urobte krok vpred 

• Vedel, kam sa môže obrátiť o pomoc, keby ju potreboval... urobte krok vpred 

• Si môže dovoliť primeranú sociálnu a zdravotnú starostlivosť 

• Má pravidelný prístup na internet 

• Si môže dovoliť ísť aspoň raz do mesiaca do kina alebo klubu... urobte krok vpred 

• Bol často hladný... urobte krok vpred 

• Nikdy necítil diskrimináciu... urobte krok vpred 

• Si môže adoptovať deti... urobte krok vpred 

• Mal vždy oporu o svojich priateľoch... urobte krok vpred 

• Sa bál o svoj život... urobte krok vpred 

Role 

• Mladá žena trvale pripútaný k invalidnému vozíku 

• 14-ročný Róm vyrastajúci v detskom domove 

• 17-ročné dievča, ktorého otec je závislý od alkoholu 

• 22-ročný homosexuál 

• Nelegálny utečenec zo Sýrie 

• 17-ročná dcéra úspešného majiteľa výrobne hračiek 

• 25-ročná nezamestnaná rozvedená matka dvoch detí 

• 21-ročný muž nedávno prepustený z vezenia 

• 22-ročný chlapec, ktorý bol v škole šikanovaný 

• 15-ročný chlapec, ktorého otec bol počas jeho detstva fyzicky násilný 

 

Publikum tak spoločne, podľa ‘krokov‘ aktérov priradí ku konkrétnej osobe rolu.  

Neskôr aktéri môžu dobrovoľne porozprávať o tom ako sa v danej role cítili. Čo cítili 

pri posúvaní sa vpred.  

Reflexia 

Študentov treba po aktivite priviesť späť k diskusii a reflektovať na to, akú rolu 

predstavovali, ako sa v nej cítili. Prečo si myslia, že takéto cvičenie bolo dôležité. 

Čo im ukázalo? Čo sa z tohto cvičenia môžu naučiť?  
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Je dôležité im zdôrazniť ako tieto rozdiely, ktoré mohli vidieť na základe ich “kro-

kov” ovplyvňujú ich životy, ako ich tieto rozdiely stavajú na rozdielu “štartovaciu 

čiaru” v živote (toto je dobré spomenúť, keď študenti ešte stoja na svojich koneč-

ných miestach po otázkach). 

 

CVIČENIE 2 

Táto aktivita sa dá prirovnať k hre Hádaj na čo myslím. Jeden žiak z kolektívu sa 

vyberie na to, aby opísal slovo na papieriku. Okrem toho, že nemôže povedať základ 

slova, musí slovo tolerantne opísať. Inak povedané, musí brať ohľad na to, aby opis 

slova nikoho neurazil.  

Reflexia 

Študenti by mali reflektovať na to, aký tento proces pre nich bol. Bolo jednoduché 

opísať dané slovo? Ak nie, čo bolo pre nich najťažšie? Prečo? Zvyšok triedy by mal 

reflektovať na to, či sa danému študentovi podarilo slovo opísať tolerantne? Ak nie, 

ako? Prečo to nebolo podľa nich tolerantné?  

 

Študenti by mali reflektovať na diverzitu týchto slov. Inak povedané, niektoré slova 

sa ich môžu týkať, ale iné nie, to nám len ukazuje, že ani my nie sme imúnni ina-

kosti.  

Otázky do diskusie 

1. Čo nie ste ochotní tolerovať vo svojom živote a prečo? 

2. Stretli ste sa niekedy s prípadom, kedy niekto iný nechcel tolerovať vás? Prečo? 

Ako ste sa kvôli tomu cítili? 
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3. Aké stereotypy ste zažili aj vy? 

4. Aké formy diskriminácie ste vo svojom živote zažili? 

5. Akú situáciu, ktorá sa deje na Slovensku alebo vo svete by sme mohli považovať 

za krízu?  
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Rodová rovnosť 
Keď hovoríme o rodovej rovnosti, mnohokrát môžeme počuť hlasy, ktoré tvrdia, že 

táto téma už nie je aktuálna. Podľa nich sme už v našej spoločnosti k rovnosti prišli, 

nakoľko je každý zodpovedný za svoj vlastný život. Rodová nerovnosť však pretrváva 

na rôznych leveloch našej spoločnosti a má svoje každodenné dôsledky pre všetkých 

ľudí (European Commission, dátum neznámy). Práve preto je otázka rodovej rov-

nosti, ktorá so sebou nesie aj diskusiu o tom ako vzniká nerovnosť a aké sú jej po-

tenciálne riešenia, v našej spoločnosti stále aktuálna. 

 

Na začiatok treba povedať, že jednotliví ľudia prežívajú nerovnosť rozdielne. Dôvo-

dom je, že naša identita nie je tvorená len naším rodom, ale ovplyvňujú nás aj iné 

faktory ako napríklad, rasa, etnicita, sexuálna a romantická orientácia, ekonomické 

zázemie, náboženská príslušnosť, politické názory, vek, fyzické a mentálne postih-

nutie a iné rozdiely (Rodová rovnosť, dátum neznámy). 

 

Prednáška 

Čo to teda tá rodová rovnosť je? V kontexte Európskej únie sa na to pozeráme z 

ľudskoprávneho hľadiska a prístupu ku všetkým osobám. To znamená, že sa snažíme 

o odstránenie diskriminácie na základe rodových, ale aj iných rozdielov medzi ľuďmi. 

Rodová rovnosť je teda spravodlivé zaobchádzanie so všetkými ľudskými bytosťami. 

Ide nielen rovnaké zaobchádanie bez diskriminácie, ale aj odstraňovanie prekážok 

vychádzajúcich z predpokladu, že mužská časť spoločnosti je nadradená tej ženskej. 

Preto rodová rovnosť v niektorých prípadoch znamená práve rozdielne zaobchádza-

nie. Táto definícia rodovej rovnosti vychádza z ľudských práv, ktoré predpokladajú 

rovnosť všetkých ľudí s rovnakým právom rozvíjať svoje schopnosti slobodne bez 

obmedzení. Pri tomto pohľade taktiež berieme do úvahy rozdielne potreby ľudí ne-

diskriminujúcim spôsobom (Rodová rovnosť, dátum neznámy).  

 

Slovensko sa ako súčasť EÚ dlhodobo snaží implementovať rodovú rovnosť do svojich 

politík. V praxi to znamená vytváranie zákonov zaručujúcich odstraňovanie nerov-
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ností a diskriminácie (European Commission, 2017). Ide však aj o ich implementova-

nie a dodržiavanie tak, aby sa rozdiely medzi ľuďmi vyrovnávali. Medzi tieto rozdiely 

patria napríklad: 

možnosti prístupu k vedúcim pozíciám vo verejnej, ale aj súkromnej sfére; 

možnosti prístupu k zdrojom, sociálnym výhodám, vzdelaniu; 

rodovo podmienené násilie atď. 

 

Medzi priority v oblasti rodovej rovností patrí podpora ekonomickej samostatnosti 

pre všetkých ľudí bez ohľadu na rod. To zahŕňa nielen zabezpečenie rovnakých mož-

ností prístupu k trhu práce, ale aj zabezpečovanie zbavovania sa rozdielov v odme-

ňovaní všetkých osôb. Medzi ďalšie príklady zabezpečovania rodovej rovnosti patrí 

napríklad podpora rodovej rovnováhy v rozhodovacom procese alebo ukončenie ro-

dovo podmieneného násilia (European Commission, dátum neznámy). Zrovnoprávne-

nie všetkých ľudí má vplyv na produktivitu spoločnosti aj na kvalitu demokracie, 

keďže zvyšuje mieru dôvery ľudí v demokratické procesy a inštitúcie (Nussbaum, 

2013). 

 

Rodové stereotypy 

Ak sa chceme približovať k rovnoprávnej spoločnosti a zmenšovať rodové rozdiely 

medzi ľuďmi, potrebujeme začať už od skorého veku. Deti už od narodenia čelia 

prvým rodovým rozdielom vo forme rodových stereotypov. Rodové stereotypy, ako 

aspekt rodovej nerovnosti v našej spoločnosti,sú zovšeobecnené predstavy o charak-

teristikách, ktoré by ľudia na základe ich rodu mali mať, a rôl, ktoré by mali v spo-

ločnosti zohrávať. Pri rodových stereotypoch sa individualita jednotlivých ľudí 

neberie do úvahy. Naopak prihliada sa na zovšeobecnené spoločenské predstavy, 

ktoré sa spájajú s rozdielmi medzi ľuďmi na základe ich biológie a rôznych tiel (West 

& Zimmerman, 1987).  

 

Rodové stereotypy nás obklopujú v našich každodenných životoch z každej strany. 

Stretávame sa s nimi v rodine, v škole, v práci, v médiách, vo filmoch, na sociálnych 

sieťach aj na internete, atď. (Osaďan, Belešová, & Szentesiová, 2018). Napriek 

tomu, že nám niektoré stereotypy môžu pomáhať orientovať sa v živote (McLeod, 

2017), mnoho z nich ubližujú práve kvôli neustálemu opakovaniu od nízkeho veku. 
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Mladí ľudia si tieto stereotypy internalizujú počas socializácie, čo môže mať mnoho 

následkov v ich životoch – jedným z nich je aj rodová nerovnosť medzi jednotlivcami 

(John et al., 2017). 

 

Ako teda vznikajú takéto rodové stereotypy? Na zodpovedanie tejto otázky je nevy-

hnutné pozrieť sa na to, čo je rod a ako ho v spoločnosti vnímame.  

 

Aj v rámci sociálnych vied by sme, samozrejme, našli viacero pohľadov na to, čo je 

rod a ako ho definujeme. Jedna z najaktuálnejších a najrozšírenejších definícií rodu 

v sociológii je rod ako sociálny konštrukt (Saltzman Chafetz, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

Sociálny konštrukt znamená, že daný koncept neexistuje pred sociálnym správaním. 

Zjednodušene povedané: už od malého veku sa učíme, ako sa správať v spoločnosti, 

čo znamená “ženské” a “mužské” a my sa na základe toho neskôr správame. Naša 

identita, aj rodová identita je samozrejme komplexnejšia a komplikovanejšia, ale 

študenti by mali pochopiť, že význam slov “ženské” a “mužské” neexistuje bez so-

ciálnych interakcií a spoločnosti ako takej. Práve naše správanie, interakcie medzi 

ľuďmi, vzorce sociálnych praktík definujú maskulinitu a femininitu a my sa týmto 

vzorcom správania prispôsobujeme. Náš rod vytvárame od malička bez toho, aby sme 

si to uvedomovali a rodové stereotypy sú toho veľkou súčasťou, keďže nás informujú 

o tom, čo je “prijateľné”. No to, čo je “prijateľné” je taktiež len tvorené spoloč-

nosťou.  

 

 

 

 

 

V tejto časti prednášky/diskusie by bolo prospešné za predpokladu, že máte čas, pro-

striedky a vhodnú triedu, aby ste triede pustili video “ak by muž strávil deň ako 

žena”. Toto video je v angličtine, je preto možné, že každá skupina bude vhodná na 

jeho prehratie. Dá sa ním však vysvetliť koncept sociálneho konštruktu. Video uka-

zuje stereotypy, ktoré zvyčajne poznáme ako tie “ženské” ako by sa diali mužovi.  

Ak ste sa rozhodli pustiť triede vyššie spomenuté video, to je dobrý čas naň reflekto-

vať. Čo ich na tom videu zaujalo? Zaskočilo ich niečo? Ako vnímajú obrazy, ktoré sú 

v ich živote spájané hlavne so ženami, zrazu na chlapovi? Ako vedia svoje skúsenosti 

porovnať s daným videom?  

https://www.mamamia.com.au/videos/news/if-a-man-lived-like-a-woman-for-a-day/
https://www.mamamia.com.au/videos/news/if-a-man-lived-like-a-woman-for-a-day/
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Práve preto, že nás rod sprevádza už od narodenia, stáva sa jednou s najinvázivnej-

ších identít v našom živote. Pozrime sa na príklady, keď rodičia alebo rodina ešte 

nenarodeného dieťaťa používa rodové stereotypy typu farby oblečenia, typ hračiek 

alebo ako na základe pohlavia učiteľstvo podporuje inak dievčatá a inak chlapcov v 

ich budúcich kariérach. Ďalším ukazovateľom rodu ako sociálneho konštruktu sú prí-

pady, keď ľudia, ktorí do týchto rodových stereotypov nezapadajú, zažívajú odsúde-

nie od okolia, ba priam až vyčlenenie zo sociálnej skupiny. Obzvlášť deti sú veľmi 

vnímavé na naučené normy v spoločnosti. Postupne si ich internalizujú a ak nie sú 

vystavené diverzite a rôznym identitám, môžu si vytvoriť negatívne postoje voči 

rôznorodosti (John et al., 2017).  

 

Ako sme už povedali, my všetci do istej miery reprodukujeme stereotypy, ktoré sme 

sa počas života naučili. Opakovanie týchto stereotypov má aj inštitualizovanú po-

dobu napríklad v školách. Osaďan, Belešová a Szentesiová nám v ich výskume (2018) 

zaoberajúcim sa slovenskými učebnicami matematiky a čítankami pre prvý stupeň 

základných škôl ukazujú, že príklady používané v týchto učebniciach výrazne opa-

kujú rodové stereotypy a rodové roly. Deti sú týmto príkladom vystavované denno-

denne počas ich povinnej školskej dochádzky. Medzi tieto stereotypy patria 

napríklad obrázky žien ako matiek, ktoré sa starajú o domácnosť, nakupujú či varia. 

Mužov častejšie vykresľujú ako tých, ktorí športujú, bijú sa, nie sú až tak nadaní na 

učenie sa alebo sú fyzicky zdatnejší. Zatiaľ čo ženám sa častejšie pripisujú empa-

tické vlastnosti a schopnosť starať sa o iných. Tieto učebnice taktiež častejšie uka-

zujú na vyšších pracovných pozíciách mužov než ženy (Osaďan, Belešová, & 

Szentesiová, 2018). Aj na týchto príkladoch opakujúcich sa v učebniciach môžeme 

vidieť, že rodové stereotypy sú často založené len na fyzických rozdieloch medzi 

mužským a ženským telom. Tie sa potom odrážajú aj na spoločenských rolách, ktoré 

by jednotlivci mali v spoločnosti spĺňať.  

 

Ako sme spomenuli vyššie, tieto stereotypy môžu viesť k negatívnym dopadom na 

náš každodenný život. Medzi príklady patrí, že ženy sú stále považované za sexuálny 

objekt mužov, čo môže viesťk nižšej ochote nahlasovať zločiny sexuálneho obťažo-

vania. Ide o to, že ľudia, ktorí by im mali pomôcť, ako sú napríklad policajti, doktori, 
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právnici sú taktiež ovplyvnení rovnakými stereotypmi a táto téma je v spoločnosti 

ešte stále stigmatizovaná ( (Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2022). Rodové ste-

reotypy sa taktiež odrážajú aj v postojoch ľudí voči postaveniu a rolám žien a mužov 

v spoločnosti. Eurobarometer z roku 2017 ukázal, že 73% percent slovenskej populá-

cie považuje za najdôležitejšiu rolu ženy starať sa o rodinu a domácnosť, zatiaľ čo 

75% slovenskej populácie považuje za najdôležitejšiu úlohu muža zarábať peniaze 

(European Commission, 2017).  

 

Je dôležité podotknúť, že tieto rozdiely závisia aj od času a kultúry danej spoloč-

nosti. Čo je dnes považované za “ženské” a “mužské”, sa menilo v priebehu histórie 

a naprieč rôznymi kultúrami (Connell, 2006). To nám ukazuje, ako sú tieto koncepty 

sociálne vykonštruované, čo však neznamená, že nie sú reálne, nakoľko ich jednot-

livci prežívajú vo svojich životoch a majú konkrétne dopady na ich životy. Avšak 

uvedomenie si, že tieto štandardy nie sú nemenné nám dáva povedomie, že aj my 

môžeme prispieť k zmenšeniu týchto nerovností.  

 

Príklady zmien vnímania maskulínneho a feminínneho správania naprieč časom a kul-

túram: 

1. Vysoké opätky, ktoré sú v dnešnej dobe považované za znak ženskosti, vznikli 

pôvodne pre mužov, vnímané ako maskulínne a boli symbolom vysokého aris-

tokratického postavenia týchto mužov.  

2. Pivo, ktoré je v našej kultúre spájané v dnešnej dobe viac s mužmi, bolo ori-

ginálne vyrábané primárne ženami.  

3. Cheerleading alebo povzbudzovanie počas zápasov je v západnej kultúre spá-

jané hlavne so ženskosťou, ženským telom a štandardami primárne o ženskom 

tele. Originálne táto aktivita začala ako chlapčenský klub nakoľko bola pova-

žovaná za príliš maskulínnu pre ženy. 

 

Aké ešte iné príklady zmien vo vnímaní, čo je maskulínne a feminínne poznáte? 

 

Na záver je potrebné spomenúť, že stále sa primárne pri rodovej rovnosti rozprá-

vame len o mužoch a ženách. To znamená, že rod vnímame ako binárny koncept 

–  žena a muž ako vzájomné opozitá (Faustro-Sterling, 1993). Lenže ak sme si už 
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zadefinovali rod ako sociálny konštrukt a je možný zmeny, potom by sme nemali 

zabúdať ani na ľudí, ktorých ich rodová identifikácia nie je výhradne ženská ani 

mužská. Takéto vnímanie je stále heteronormatívne a nie je inkluzívne pre napríklad 

aj nebinárnych alebo transrodových ľudí. 

 

Zhrnutie 

Rodová rovnosť je komplexná téma, ktorá stále pretrváva v našej spoločnosti, pre-

tože rozdiely medzi jednotlivými ľuďmi na základe ich identity sú stále prítomné 

(John et al., 2017). Rodová nerovnosť má konkrétne dôsledky v životoch jednotlivcov 

a jedným z ovplyvňujúcich faktorov sú rodové stereotypy, ktoré sa učíme už od níz-

keho veku a ktoré nastavujú spoločenské očakávania, ktoré sú späté s našim rodom. 

Lenže rod je sociálny konštrukt, čo znamená, že tieto očakávania neexistujú pred 

spoločenským správaním, interakciami s inými ľuďmi a nie sú nemenné (West & Zim-

merman, 1987).  

 

Rodová rovnosť je ľudskoprávna záležitosť, nakoľko z európskeho pohľadu sa poze-

ráme na jednotlivých ľudí ako seberovných, s rovnakými právami, a s rovnakým prá-

vom na dôstojný život. Avšak nemali by sme zabúdať, že jednotliví ľudia prežívajú 

nerovnosti rozdielne, nakoľko aj iné identity, ako napríklad národnosť, rasa, etni-

city, náboženské vyznanie, politické presvedčenie, sexuálna a romantická orientá-

cia, a pod., sa spájajú s rodom (Rodová rovnosť, dátum neznámy). 

 

Otázky do diskusie 

1. Akú skúsenosť s rodovou nerovnosťou máte vy? 

2. Aké rodové stereotypy poznáte zo svojho každodenného živote?  

3. Aké negatívne/pozitívne dopady ste zažili z rodových stereotypov? Prečo boli 

negatívne/pozitívne? 

4. Čo robíte keď ste svedkom rodových stereotypov? Čo by sme mali robiť keď 

sme svedkami rodových stereotypov? 
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CVIČENIA 

CVIČENIE I 

Prvé cvičenie sa volá Rodová škatuľka. Ideálne na flipchart, ale môžete aj na tabuľu, 

nakreslite 2 štvorce. Do stredu prvého štvorca napíšte “Žena” a do stredu druhého 

napíšte “Muž”. Študentov a študentky poproste, aby sa zamysleli nad slovami, ktoré 

sa im spájajú s rodovými stereotypmi.  

 

Môžu sa zamyslieť nad otázkami typu: 

1. Čo znamená “správať sa ako žena/muž”, čo hovoríme deťom? 

2. Aké sú očakávania od žien/mužov v mojom kontexte? 

3. Aké rozdiely očakávame od mužov a žien? 

4. Aké pocity má mať “skutočný muž”/”skutočná žena”? 

5. Ako vyjadrujú svoje emócie “skutoční muži”/”skutočné ženy”? 

 

Tieto slová by mali napísať na lepiace papieriky (alebo ich môžete písať priamo na 

tabuľu) a nalepili tieto papieriky do “škatuľky”. Ak ste už vyčerpali nápady stereo-

typov pre obe “škatuľky”, následne študentov a študentky inštruujte, aby sa zamys-

leli, aké rôzne pomenovania počuli oni alebo im boli povedané, ak nespĺňali niektorý 

zo stereotypov, ktoré vidia nalepené v jednotlivých štvorcoch. Tieto pomenovanie 

môžu byť aj hanlivé, preto treba všetkých prítomných ubezpečiť, že je to bezpečný 

priestor a môžu sa slobodne vyjadriť aj o vlastných skúsenostiach, ktoré nemusia byť 

vždy príjemné, či už pre nich alebo pre ostatných prítomných. Tieto pomenova-

nia/slová znova napíšu na lepiace papieriky, ale tentokrát ich nalepia mimo “ška-

tuľky”. 
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Ukážka: 
 

 

Reflexia 

V priebehu, ale hlavne na konci tohto cvičenia sa skúste spoločne všetci zamyslieť 

nad tým, aké stereotypy na flipcharte/tabuli vidíte.  

• Je niečo, čo vás alebo študentov a študentky zaujalo/zaskočilo? 

• Vidíte na tabuli nejaké paradoxy?  

• Aké slová sa najčastejšie objavujú “mimo škatuľky”? 

• V ktorej škatuľke ja stereotypov viac?  

• Aké aspekty života tieto stereotypy najviac odzrkadľujú? 

 

So študentmi a študentkami sa porozprávajte ako sa cítia, keď tie stereotypy vidia 

takto pred sebou. 

• Zažili niektoré z nich?  

• Ktoré by nechceli zažívať? 

• Ktoré aj oni sami/samy používajú v každodennom živote? 

 

Na záver treba celé toto cvičenie uviesť do kontextu vašej triedy, pretože rodové 

stereotypy sa môžu líšiť na základe prelínania sa s inými faktormi ako sú napríklad 
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trieda, náboženstvo, etnicita, sexuálna a romantická orientácia, postihnutie a pod. 

Všetci prítomní by si mali uvedomovať, že stereotypy, ktoré ste napísali pred seba, 

odrážajú len ľudí, ktorí sú prítomní v miestnosti. Iná skupina ľudí by na tabuli mala 

napísané iné, ale aj podobné či rovnaké stereotypy. 

 

CVIČENIE II 

Druhé cvičenie sme nazvali Štartovacia čiara. Je zamerané na uvedomenie si študen-

tstva ako názorne vyzerajú rozdiely medzi nimi a aké privilégiá prichádzajú s jed-

notlivými postaveniami, ktoré majú. Postavte študentstvo vedľa seba do jedného 

radu. Povedzte im, že budete nahlas čítať jednotlivé vety s inštrukciami, ktoré majú 

spraviť. Ak si ich daná veta týka spravia krok vpred alebo vzad podľa inštrukcií. Prvá 

veta je “neutrálna” na zahriatie a pochopenie princípu tohto cvičenia. 

 

1. Ak si pravák/praváčka, sprav krok vpred. 

2. Ak sa pri nočnej prechádzke cítiš bezpečne, sprav krok dopredu. 

3. Ak sa ťa rodina/kamaráti pri každej príležitosti pýtajú, či máš partnera/part-

nerku, sprav krok vzad. 

4. Ak si sa už niekedy dostal/dostala z problémov vďaka svojmu rodu, sprav krok 

vpred.  

5. Ak sa cítiš bezpečne ukazovať svoje emócie pred inými ľuďmi, sprav krok 

vpred. 

6. Ak ti už niekto iný povedal, ako by si sa mal/mala správať ako muž alebo žena, 

sprav krok vzad. 

7. Ak si sa už čelil/čelila zosmiešňovaniu pre svoje telo, sprav krok vzad. 

8. Ak si niekedy cítil/cítila pod tlakom splniť želania niekoho iného, sprav krok 

vzad. 

9. Ak ti niekedy niekto povedal, že tvoj vzhľad je najdôležitejšia vec, sprav krok 

vzad. 

10. Ak si sa niekedy cítil/cítila odradený/-á nasledovať svoj cieľ na základe svojho 

rodu, sprav krok vzad. 

11. Ak si už zažil/zažila popiskovanie alebo pokrikovanie na základe tvojho vzhľadu 

(so sexuálnym podtónom) sprav krok vzad. 
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Vzhľadom na čas, ktorý na cvičenie máte vyhradený a mieru poznania prítomného 

študentstva si môžeme ešte doplniť privilégiá, ktoré by mohli v danej skupine rezo-

novať. 

 

Reflexia 

Po prečítaní všetkých privilégií sa študenti ocitnú na jednotlivých miestach, ktoré 

predstavujú ich “štartovaciu čiaru” v živote. Treba s nimi reflektovať na nasledujúce 

otázky: 

1. Čo bol cieľ tohto cvičenia? 

2. Čo ste sa z neho naučili? 

3. Zaskočilo vás niečo? 

4. Ako ste sa cítili, keď ste museli spraviť krok vzad alebo krok vpred? 

5. Ako sa cítite, keď ste vpred/vzadu? 

6. Bol moment, kedy ste chceli byť v skupine, ktorá sa posúvala vpred? 

7. Čo si môžeme z tohto cvičenia vziať do našich každodenných životov? 

 

Zároveň reflektujte aj diverzitu vašej skupiny a skúste si povedať, kde asi by skončili 

ľudia, ktorí sú zároveň aj inej národnosti, rasy, hovoria iným jazykom, majú iné 

náboženské vierovyznanie, líšia sa sexuálnou orientáciou a pod. 
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Domáce násilie 
 

Pod pojmom násilie si väčšina z nás predstaví istú podobu brutálneho fyzického 

útoku. Násilie má však rôzne formy pričom niektoré z nich sa môžu javiť ako nevinné 

prejavy prehnanej starostlivosti. V skutočnosti za násilnými prejavmi zväčša stojí 

potreba dominancie nad druhou osobou. 

 

Hoci sa s nejakou formou násilia stretol už každý z nás, násilné prejavy porušujú 

základné právo každého človeka na bezpečie, slobodu a právo nebyť mučený. Všetci 

majú navyše právo na rešpektovanie svojej ľudskej dôstojnosti. 

 

Za násilie považujeme akékoľvek činnosti obmedzujúce práva a slobody druhej osoby 

alebo skupiny osôb, ktoré majú negatívny vplyv na fyzické a psychické zdravie jed-

notlivca. Násilie je zvyčajne spôsobené citovým, slovným, fyzickým či sexuálnym 

týraním. 

 

Množstvo týchto zneužití prebieha práve v domácnostiach. Ide o prostredie, ktoré 

by malo byť bezpečným útočiskom pre každého človeka. Pre mnohých ľudí je však 

domov miestom neustáleho strachu, zneužívania a nebezpečenstva.   

 

Násilie odohrávajúce sa medzi členmi domácnosti či rodiny nazývame domáce nási-

lie. Ide o osobitnú kategóriu, pre ktorú je charakteristický blízky vzťah obete a ná-

silníka. Vo všeobecnosti je väčšina obetí ženského pohlavia (Filadelfiová & Gerbery 

& Vittek, 2017). 

 

Medzi prejavy domáceho násilia patria fyzické, sexuálne, psychologické a ekono-

mické týranie ako aj utrpenie spôsobené zanedbaním. Približne štvrtina Slovákov 

tvrdí, že počas svojho života zažilo jednu z uvedených foriem domáceho násilia (Fi-

ladelfiová & Gerbery & Vittek, 2017).  
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Počas pandémie sa výrazne zvýšil výskyt domáceho násilia (Očenášová, 2021). Obe-

ťami boli primárne ženy a deti. Hlavnými dôvodmi sú zdravotná a ekonomická neis-

tota, ktorú pandémia priniesla rovnako ako aj sociálna izolácia a nemožnosť obete 

uniknúť pred násilníkom.   

 

Druhy násilia podľa spôsobu 

Fyzické násilie 

Pri fyzickom násilí ide o využívanie praktík, ktoré spôsobujú zranenie, ujmu na zdraví 

a v krajných prípadoch dokonca až smrť. Medzi prejavy tohto druhu násilia okrem 

iného patrí udieranie, fackovanie, sácanie, kopanie, škrtenie, bodnutie či odopiera-

nie spánku. Približne 9 percent žien na Slovensku zažilo jednu zo spomínaných fo-

riem fyzického násilia (Filadelfiová & Gerbery & Vittek, 2017). 

Sexuálne násilie 

Za sexuálne násilie môžeme považovať akýkoľvek sexuálny akt, pri ktorom obeť ne-

dala násilníkovi súhlas s jeho vykonaním. Obťažovanie, zneužitie za pomoci alkoholu 

či iných omamných a psychotropných látok, nútenie k rôznym sexuálnym praktikám 

a vynucovanie sexu sú len jedny z mnohých príkladov sexuálneho násilia. 90% ľudí na 

Slovensku považuje pohlavný styk bez súhlasu za akt znásilnenia (Muzikova, 2022). 

Podľa zákona však pod pojmom znásilnenie rozumieme čin, ktorý bol sprevádzaný 

fyzickým násilím. 

 

Psychologické násilie 

Pod pojmom psychické násilie rozumieme citové a slovné týranie, ktoré poškodzuje 

mentálne a fyzické zdravie jednotlivca. Medzi najčastejšie prejavy tohto druhu ná-

silia patrí zosmiešňovanie na verejnosti, urážanie, vyhrážanie, ponižovanie, osočo-

vanie, verbálna agresia, nadávanie, obviňovanie či dehonestujúce slovné útoky. 

Dopady emočného násilia však nie sú o nič menej závažné ako je tomu pri fyzickom 

a sexuálnom násilí. Psychologické násilie má totiž na mentálne a fyzické zdravie 

jednotlivca rovnako devastačné účinky. Psychické týranie zažilo približne 16% slo-

venskej populácie (Filadelfiová & Gerbery & Vittek, 2017). 

https://www.zastavmenasilie.gov.sk/resources/data/Vyber-z-dat-prieskumu-o-domacom-nasili.pdf
https://www.amnesty.sk/vysledky-prieskumu-verejnej-mienky-naznacuju-ze-uloha-suhlasu-pri-sexualnych-aktivitach-je-na-slovensku-dolezitou-temou/
https://www.zastavmenasilie.gov.sk/resources/data/Vyber-z-dat-prieskumu-o-domacom-nasili.pdf
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Druhy násilia podľa obete  

Násilie páchané na deťoch 

Násilie páchané na deťoch patrí medzi často sa vyskytujúce formy týrania práve pre 

bezbrannosť a fyzickú podriadenosť maloletých osôb. Ide o činy, ktorých obeťami 

sú deti a mládež pod 15 rokov.  Skúsenosť s fyzickou agresiou svojich rodičov má na 

Slovensku približne 33% mužov a 21% žien (Filadelfiová & Gerbery & Vittek, 2017). Medzi 

najčastejšie sa objavujúce prejavy agresie patrila „výchovná facka“. Facka je totiž 

pre nemalú časť populácie akceptovateľným výchovným prostriedkom. Fyzické 

tresty sú však v rozpore s právami dieťaťa, ktoré sú chránené medzinárodným Do-

hovorom OSN o právach dieťaťa. 

Násilie páchané na ženách 

Násilie páchané na ženách môže byť definované ako čin, ktorý vychádza z rodovej 

nerovnosti a vedie k fyzickej či mentálnej ujme na zdraví. Toto rodovo podmienené 

násilie môže mať rôzne prejavy. Najčastejšou formou je týranie spôsobené intím-

nymi partnermi v domácnostiach (90%) (Základné Informácie o Násilí Páchanom Na že-

nách, n.d.). Ženy sú naviac častými obeťami fyzického a sexuálneho násilia kvôli 

mužskej fyzickej dominancii. Zatiaľ čo sexuálne násilie medzi mužmi takmer neexis-

tuje, približne 4% žien boli jeho obeťami. Z toho dve tretiny tvrdia, že páchateľa 

poznali. Deje sa tak aj napriek tomu, že sú práva žien chránené medzinárodnou 

Deklaráciou o odstránení násilia páchaného na ženách. 

CVIČENIA 

CVIČENIE I 

"Ako by ste reagovali, ak by ste boli svedkom domáceho násilia?" 

Študenti sa rozdelia do skupín a každá skupina dostane situáciu kde dochádza k do-

mácemu násiliu. Študenti budú mať potom 15 minút, aby prišli s presným postupom 

krokov, ktoré by v danej situácii robili. Po 15 minútach by každá skupina mala od-

prezentovať svoje kroky, pričom ostatní žiaci alebo učiteľ by mali mať možnosť im 

položiť doplňujúce otázky alebo navrhnúť iné riešenia/kroky.  

https://www.zastavmenasilie.gov.sk/resources/data/Vyber-z-dat-prieskumu-o-domacom-nasili.pdf
https://www.zastavmenasilie.gov.sk/zakladne-informacie/
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Situácie:  

1. vychádzate z paneláku a cez balkón počujete krik susedov. Zrazu vaša suseda 

vybehne s krikom na balkón, nadviaže s vami očný kontakt, otočí sa na partnera 

a oznámi mu, že nech sa jej už nepovažuje dotknúť lebo má svedkov (vás), ktorí 

ju budú počuť kričať; 

2. idete domov a od susedov odvedľa počujete krik, plač, buchot, volanie o pomoc 

3. ste v škole a všimnete si, že váš spolužiak/spolužiačka ma po rukách/nohách 

veľa modrín, ktoré sú aj v tvare odtlačkov prstov;  

4. váš kamarát/kamarátka sa vám prizná že jej frajer/frajerka ju núti mať po-

hlavný styk ale on/ona to nechce;  

5. idete na návštevu ku kamarátovi/kamarátke a keď prídu jeho/jej rodičia tak si 

všimnete, že vášho kamaráta/kamarátku rodičia pred tebou urážajú, nadávajú 

mu/jej, ponižujú ho/ju.  

CVIČENIE II : Pravda alebo lož   

Žiaci dostanú niekoľko tvrdení o domácom násilí, ktoré im číta učiteľ, a žiaci ná-

sledne hlasujú, či je dané tvrdenie pravda (a teda fakt), alebo lož. Ak je dané tvr-

denie lož, žiaci majú skúsiť prísť s opraveným tvrdením tak, aby bolo pravdivé. 

Následne im učiteľ prečíta už pravdivé tvrdenie. 

 

Tvrdenia: 

1. Skúsenosť s fyzickou agresiou od svojich rodičov má na Slovensku približne 33% 

mužov a 21% žien. (pravda) 

2. Za domáce násilie sa považuje len udieranie, škrtenie, fackovanie, sácanie, bod-

nutie, kopanie. (lož) 

3. Násilné prejavy porušujú základné právo na bezpečie, slobodu a právo nebyť 

mučený. (pravda) 

4. Psychické týranie nemá značne závažné následky oproti fyzickému násiliu. (lož)  

5. Psychické týranie zažíva maximálne iba 1% populácie Slovenska. (lož)  

6. Fyzické tresty detí nie sú v rozpore s právami dieťaťa. (lož) 
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7. Najčastejšou formou je týrania žien je spôsobené intímnymi partnermi v domác-

nostiach - 90%. (pravda) 

8. Väčšina obetí sexuálneho násilia tvrdí, že páchateľa nepoznali predtým ako k 

násiliu došlo. (lož) 

9. Práva žien sú chránené medzinárodnou Deklaráciou o odstránení násilia pácha-

ného na ženách. (pravda) 

 

CVIČENIE III : Prípadové štúdie 

Žiaci dostanú jednu alebo obidve prípadové štúdie (závisí od času, ktorí budú žiaci 

potrebovať na vyriešenie prvej prípadovej štúdie). Po prečítaní prípadovej štúdie sa 

žiaci zamyslia nad tým ako by sa zachovali v danej situácii a odpovedajú na otázky 

pod danou prípadovou štúdiou.  

 

• Máš 16 rokov a rozhodol si sa ísť v piatok večer do mesta. Avšak tento večerný 

výlet neskončil iba pri pití kofoly a s kamarátmi to jemne preženiete s alkoholom. 

Toto celovečerné dobrodružstvo sa však skončí tým, že ťa polícia privezie domov 

s tým, že si rušil nočný pokoj a bol si pod vplyvom alkoholu hoci ešte nie si plno-

letý. Tvojho otca tento incident značne nahnevá a pre poučenie ti udelí pár “vý-

chovných”.  Ako by si na takéto niečo zareagoval a myslíš si, že trestanie detí 

bitkou vedie k zmene správania dieťaťa? Je to dobrá výchovná metóda? 

 

• Idete sa s kamarátom najesť do reštaurácie. Celý večer sa dobre zabávate, no v 

jednom momente začne tvoj kamarát nadávať na tvoju priateľku/priateľa a pri-

čom jeho vyjadrenia sú prehnane urážlivé. Tento prístup tvojho kamaráta ťa 

značne nahnevá. Ako by si v takejto situácií reagoval? Je podľa teba prijateľné 

kamarátovi dať facku, prípadne zvoliť nejakú formu fyzickej odpovede ak tieto 

nadávky prekročia istú hranicu?  

 

Otázky pre študentov  

1. Myslíš si, že si deti niekedy zaslúžia dostať jednu “výchovnú”? 

2. Má muž právo udrieť ženu ak neposlúchne jeho príkaz? 
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3. Myslíš si, že obete domáceho násilia môžu odísť? Akým rôznym prekážkam by 

mohla obeť domáceho násilia čeliť? 

4. Myslíte si, že to čo sa deje za dverami domu je súkromná vec danej rodiny? Je 

domáce násilie súkromná vec každej rodiny? 

5. Prečo si myslíš, že ako spoločnosť často ospravedlňujeme skutky násilníka a 

zľahčujeme celú situáciu vyhláseniami typu: že asi mal nejaký dobrý dôvod fy-

zicky napadnúť inú osobu?  

6. Ako môžeme posunúť nastevenie spoločnosti od obviňovania obete a namiesto 

toho obviňovať násilníka?  

7. Aké môžu byť formy domáceho násilia? Ide iba o fyzické násilie? Existuje podľa 

teba aj nejaká forma psychologického alebo citového násilia?  

8. Vnímaš nosenie zbraní ako prijateľné prípadne potrebné? Prečo áno prečo nie? 
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Demokracia 
 

Pri pohľade na verejnú diskusiu by sa mohlo zdať, že o demokracii hovorí úplne 

každý. Napriek všeobecnému pocitu, že nefunguje ideálne, len málokto spochybňuje 

oprávnenosť jej existencie. Dokonca aj krajne pravicové a extrémistické sily ju v 

slovenskom kontexte prinajmenšom nepriamo označujú za najsprávnejší možný sys-

tém riadenia spoločnosti.  Problém nastáva v okamihu, keď zo všeobecnej roviny 

prechádzame do konkrétností. Vieme, čo demokracia znamená? Čo obnáša taká li-

berálna demokracia? Alebo sociálna demokracia? A čo neliberálna demokracia, o kto-

rej hovoria niektorí lídri?  

 

Dáta dlhodobo potvrdzujú, že slovenské obyvateľstvo je vo vzťahu k demokracii op-

timistické. Nedávny prieskum Inštitútu pre verejné otázky ukázal, že až tri štvrtiny 

našej populácie ju považujú za najlepší politický systém (Bútorová, Z., Mesežnikov, 

G., Smrečanský, B., 2021). Ten istý prieskum však dokazuje, že pod demokraciou si 

predstavujeme rôzne veci. Napríklad až 56 percent opýtaných tvrdí, že v demokracii 

má väčšina právo rozhodovať aj na úkor menšiny. To je však v priamom rozpore s 

konceptom liberálnej demokracie, v ktorej aj demokraticky zvolená väčšina musí 

rešpektovať ľudské práva všetkých vrátane menšín. Z dát takisto vyplýva, že vyše 

polovica slovenskej populácie tvrdí, že miesto ľudských práv treba predovšetkým 

disciplínu a poriadok. Toto tvrdenie je však taktiež v nesúlade so systémom moder-

nej demokracie, ku ktorej sa Slovensko hlási. Spomenuté údaje ukazujú, že istá časť 

Sloveniek a Slovákov sa dopúšťa javu, ktorému sa v sociológii hovorí kognitívna ha-

vária. Jednoducho povedané, niektorí ľudia hovoria vzájomne si odporujúce tvrde-

nia. Niektorí sa preto domnievajú, že slovenské obyvateľstvo sa skladá zo zmätených 

demokratov. 

 

Praktickým problémom, s ktorým sa stretávajú ľudskoprávne organizácie, ale aj pe-

dagogičky a pedagógovia na stredných školách, je prívlastok liberálna demokracia. 

Značná časť slovenskej verejnosti je presvedčená, že implikuje vládu liberálnych 

politických strán a ich prevahu nad stranami konzervatívnymi. V skutočnosti však 
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termín liberálna demokracia možno nahradiť aj pojmom zastupiteľská. Ako sme na-

značili vyššie, znamená to, že zvolená väčšina si nemôže robiť čo chce, ale musí 

dodržiavať deľbu moci, právny štát a koncept ľudských práv. Aj z našich dát však 

vyplýva, že významné množstvo ľudí túto vedomosť nemá. Z prieskumu Helsinského 

výboru pre ľudské práva realizovaného na stredných školách vyplynulo, že termín 

liberálna demokracia vie správne vysvetliť menej ako desať percent študentiek a 

študentov. Nevedomosť v tejto oblasti následne zneužívajú politici, ktorí liberálnu 

demokraciu kritizujú bez toho, aby jej ľudia rozumeli.  

 

Systém liberálnej demokracie je postavený tak, aby žiadna osoba v štáte nemala 

neobmedzenú moc. Preto je jedným z jej základných princípov deľba moci medzi 

zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Nepochopenie tohto konceptu však môžeme pozoro-

vať aj medzi vysoko postavenými funkcionármi.Parlament, vláda a súdnictvo sú tri 

samostatné zložky moci, ktorých úlohou je navzájom sa kontrolovať. Je potrebné 

neustále si to pripomínať, a to najmä v štáte, ktorého väčšina obyvateľstva vyhľa-

dáva vládu pevnej ruky. 

Tri paradoxy demokratického vládnutia 

Demokracia nie je jednoduchá. Na rozdiel od autokracií a totalitných režimov musí 

dávať priestor názorom, náladám, požiadavkám rôznych vrstiev obyvateľstva a zá-

roveň byť efektívna v spravovaní vecí verejných. Je postavená na troch základných 

paradoxoch, ako ich opísal známy politológ Larry Diamond (1990). 

 

Prvým paradoxom je konflikt a konsenzus. Demokracia je založená na otvorenej 

súťaži. V prvom rade medzi sebou súťažia rôzne politické strany a ich lídri a líderky, 

ale aj rôzne záujmové skupiny. Bez súťaže a teda aj bez konfliktu by demokracia 

neexistovala. Ale ten konflikt nemôže byť bezbrehý. Musí byť založený na základnej 

zhodne, konsenze, a to minimálne na tom, že takáto forma zriadenia je tá najlepšia 

možná. Bez aspoň minimálneho stupňa zhody by spoločnosť bola v permanentnej 

kríze. 
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Druhým paradoxom je reprezentatívnosť a schopnosť spravovať veci verejné. 

Odráža napätie medzi princípom reprezentácie záujmov širokej verejnosti a efektív-

nosťou vládnutia. Každá demokratická spoločnosť je pluralitná a jej vláda a parla-

ment, ako i politiky čo prijímajú by mali odrážať túto rôznorodosť. Zároveň však 

musí byť zabezpečená istá stabilita vládnutia a rozhodnosť pri presadzovaní vlád-

nych politík. Politické strany v spoločnosti by mali odrážať rôzne záujmy, nemali by 

však nimi byť ovládané. 

 

Tretím paradoxom je podpora a efektivita vládnutia. Na to, aby demokratické 

vlády dobre fungovali potrebujú širokú podporu ľudí. Vláda však musí spravovať veci 

verejné efektívne ak ju ľudia majú podporovať  a vnímať jej legitimitu. Politici teda 

musia prijímať politiky, ktoré zlepšujú život ľudí. Na druhej strane si efektivita ria-

denia si občas vyžaduje aj nepopulárne opatrenia, ktoré prinútia ľudí utiahnuť si 

opasky a na ich výsledky často treba čakať. Tým však môže utrpieť pocit legitímnosti 

a miera podpory.  

 

Demokracia je teda zložitá tým, že v nej treba balansovať práva, záujmy, hodnoty, 

zisky tak, aby nebolo nikomu ublížené a zároveň nebolo ohrozené riadenie celej 

spoločnosti. Napriek tomu platí klišé, že je to najhorší politický systém; s výnimkou 

všetkých ostatných. 

 

Rozvinutá demokracia: Ľudské práva menšín, rôznorodosť a tolerancia  

Keď rôzne medzinárodné organizácie merajú úspešnosť krajín, často sa pozerajú na 

ich ekonomický rozvoj, hrubý domáci produkt či príjem jedného obyvateľa. Tieto 

dáta sú bezpochyby dôležité, no vypovedajú "len" o bohatstve krajiny. Nedozvieme 

sa však z nich, ako sa v nich žije konkrétnym ľuďom a či z bohatstva krajiny profitujú 

všetky skupiny obyvateľstva. Príkladom sú štáty s rozsiahlymi ropnými zásobami a 

vysokým hrubým domácim produktom (HDP). Zisk je však prerozdelený iba medzi 

malé percento najbohatších.  

 

Po druhej svetovej vojne mnohí známi sociológovia verili, že rozvoj demokracie bude 

nevyhnutným dôsledkom ekonomického rastu. Boli presvedčení, že ak krajiny usku-

točnia reformy v oblasti hospodárstva, prinesie to aj zvýšenie tolerancie, diverzity 
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či ľudských práv. Postupne sa však ukázalo, že to nie je také jednoduché. Príklady 

spomenutých ropných gigantov, ale aj Číny sú dôkazom, že bohatstvo sa dá dosiah-

nuť aj bez demokracie a demokracia nemusí mať za dôsledok bohatstvo. Ukazuje 

sa, že najefektívnejším spôsobom, ako budovať - ale aj rozpoznať - demokraciu, je 

miera tolerancie voči menšinám. 

 

Prečo by nás však vlastne mala demokracia zaujímať? Z čisto sebeckého dôvodu: v 

demokracii je človeku takpovediac najlepšie. Respektíve, aby sme boli čo najpres-

nejší, v rozvinutej liberálnej demokracii so štedrým sociálnym systémom je väčšine 

obyvateľstva v priemere najlepšie. Ako to vieme? Mnohé organizácie, ktoré porov-

návajú stupeň rozvoja spoločností, zistili, že šťastie patrí medzi  najžiadanejšie hod-

noty v každej spoločnosti. Priamo to súvisí aj s hodnotením demokracie. Ak je 

zmyslom politického režimu zabezpečiť čo najlepší život pre svojich obyvateľov, tak 

aj ich úspešnosť by mala byť merateľná spokojnosťou jednotlivcov s vlastným živo-

tom. Dnes pritom existujú rôzne merania šťastia či subjektívnej pohody, ktoré už 

desaťročia ukazujú, že medzi “najšťastnejšie” krajiny sveta dlhodobo patria krajiny 

patriace k najrozvinutejším demokraciám s bohatým zabezpečením celého katalógu 

ľudských práv. Pri meraní šťastia či subjektívneho pocitu pohody sú dôležité aj veci 

ako spokojnosť s vládnutím na národnej a miestnej úrovni, miera korupcie či kvalita 

životného prostredia. Kvalita spoločnosti okolo nás totiž silno a priamo zasahuje nás 

osobný pocit šťastia a spokojnosti. Aj preto sa oplatí budovať demokraciu, zaujímať 

sa o ňu a strážiť si ju. 

 

Je preto mimoriadne dôležité, aby sme nerezignovali a ako aktívni občania demo-

kraciu zveľaďovali. Aj viac než tri desaťročia po Nežnej revolúcii platí, že byť slušný 

nestačí: je úlohou všetkých z nás zodpovedne si voliť svojich politických reprezen-

tantov a zaujímať sa o dianie okolo nás. 
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CVIČENIA 

K tejto téme si môžete vybrať jedno prípadne aj niekoľko z nasledujúcich cvičení. 

Po cvičeniach, ktoré majú vlastný návod na spoločné zhrnutie a zarámcovanie, 

zvážte ešte rozobratie nasledovných tém. 

CVIČENIE I 

Úlohou žiakov je predstaviť si, že sú poslancami parlamentu, ktorí majú posúdiť či 

predložené návrhy posilňujú demokraciu. Žiaci budú formou diskusie posudzovať, 

ktoré články sú alebo nie sú v súlade s demokratickými princípmi. Je dôležité, aby 

svoje názory dôkladne odôvodnili.  

Návrhy na články: 

I. Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru či už sám alebo 

spoločne s inými, súkromne alebo verejne. 
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II. Neobmedzená sloboda myslenia, svedomia a náboženstva je zaručená. 

III. Všetci ľudia majú slobodu prejavu a existuje sloboda tlače, pričom vláda nesmie 

tieto práva obmedzovať. 

IV. Vláda má právo zrušiť rozhodnutie všetkých ľudí, ktoré je výsledkom referenda, 

ak je toto rozhodnutie v rozpore s tradíciami a zvyklosťami našich predkov. 

V. Všetci ľudia sa podieľajú na rozhodovaní štátu podľa svojho vzdelania a zásluh. 

VI. Žiadny vojak nesmie byť v mieri ani vo vojne ubytovaný v žiadnom dome bez 

povolenia majiteľa. 

VII. Každý má právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných prostredníctvom slo-

bodne zvolených zástupcov.  

VIII. Každý má právo na určitú životnú úroveň, na lekársku starostlivosť a na také 

hospodárske a sociálne práva, ktoré sú potrebné na zabezpečenie úcty a osobného 

rozvoja. 

IX. Všetci ľudia majú právo na ochranu svojej osoby, domu, písomností a majetku 

pred neoprávnenou prehliadkou ich obydlia a zabavením vecí, ktoré im patria. 

X. Každý má právo na odpočinok a rekreáciu a na pravidelnú platenú dovolenku. 

XI. Občania, ktorí boli v hlasovaní v menšine, strácajú možnosť hlasovať na najbliž-

šom zhromaždení všetkých obyvateľov. 

XII. Nikto nesmie byť nútený svedčiť pred súdom proti sebe. 

XIII. Nikto nesmie byť postavený pred súd bez riadneho súdneho konania, ktoré za-

ručuje právo na obhajcu a právo na spravodlivý verejný proces. Kým sa nepreukáže 

vina, na obvineného sa hľadí ako na nevinného - prezumpcia neviny. Každý má právo 

čeliť svojmu žalobcovi. 

XIV. Každý má právo na bezplatné vzdelanie na základnej škole. Prístup k vysokoš-

kolskému vzdelaniu je otvorený pre všetkých na základe zásluh rodičov. 

XV. Nikto nesmie byť mučený alebo podrobený krutému zaobchádzaniu, ak nedosia-

hol vek 18 rokov. 

XVIII. Rokovanie ľudového zhromaždenia sa vedie v jazyku, ktorý sa určí. Tí, ktorí 

neovládajú jazyk, nesmú voliť. 

XX. Občan, ktorý nevyjadrí svoj postoj vo voľbách, stráca nárok na akúkoľvek so-

ciálnu pomoc. 

  

Na konci diskusie sa pokúste zhodnotiť, či žiaci konali demokraticky.  
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CVIČENIE II 

Triedny kolektív je potrebné rozdeliť do troch skupín. Prvá tzv. PRO-skupina bude 

mať za úlohu obhajovať a argumentovať za tvrdenia spomenuté nižšie. Druhá tzv. 

PROTI-skupina bude mať za úlohu tieto tvrdenia vyvracať, argumentovať proti nim. 

Dajte obom skupinám čas na prípravu (napr. 10-15minút) a výber rečníkov (1 alebo 

viac). Po príprave rečníci vystúpia pred triedou a za pomoci argumentov presvied-

čajú obecenstvo o súhlase alebo nesúhlase so zadanou tézou. Tímy majú vyhradené 

rovnaké množstvo času na predstavenie svojich argumentov. Tretia skupina, tzv. po-

rota, po vypočutí oboch tímov rozhodne, ktorý tím vyhral. Svoje rozhodnutie musí 

taktiež pred celou triedou zdôvodniť. 

 

Tvrdenia: 

• Demokracia je najlepší typ politického zriadenia.  

• Rôznorodosť politických strán je najlepšou kvalitou demokracie. 

• Voliť by sa malo od 16-tich rokov.  

• Žijeme v 21. storočí, voliť by sa malo dať aj online. 

• Médiá nehrajú v demokratickej spoločnosti významnú rolu. 

• Demokracia bez voľného trhu by nebola demokraciou.  

• Menšiny sú hrozbou pre demokraciu. 

• Vláda by mala brať do úvahy názor menšiny. 

• Slovensko by malo byť vedené silným lídrom. 

• V našej krajine záleží na našom názore. 

 

Záverečná reflexia po cvičeniach: 

Zhrnutie hlavných bodov:  

• Veľká časť slovenskej verejnosti podporuje demokraciu, ale nevie, čo v sku-

točnosti znamená; 

• Koncept liberálnej demokracie neznamená, že v krajine vládnu liberálne 

strany; ale to, že väčšina nemá neobmedzenú moc; 
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• Demokracia je často frustrujúca a nudná, ale prieskumy ukazujú, že ľudia, 

ktorí v nej žijú, sú najšťastnejší a najspokojnejší; 

• Byť slušný nestačí, úlohou všetkých z nás je na demokracii sa podieľať a zod-

povedne voliť svojich politických zástupcov. 

 

Otázky do diskusie:  

1. Aký je rozdiel medzi liberálnou a neliberálnou demokraciou? 

2. Prečo je v demokracii je dôležité, aby si väčšina nemohla robiť, čo chce? 

3. Prečo sa niekedy môže zdať, že demokracia je zdĺhavá a frustrujúca? 

4. Čo znamená deľba moci a prečo je pre demokraciu dôležitá? 

5. Je pre demokraciu nevyhnutný ekonomický rast a vysoký hrubý domáci produkt? 

6. Čo môžeme v demokracii robiť, aby sme boli aktívni občania? 

 

Odporúčaná literatúra:  

Baboš, P., Dolný, B. 2021. Vnímanie liberálnej demokracie na Slovensku: latentné 

profily občanov. Sociológia - Slovak Sociological Review, 53(2), s. 91-118. 

0049-1225. DOI: https://doi.org/10.31577/sociologia.2021.53.2.4 

Bútorová, Z., Mesežnikov, G., Smrečanský, B., 2021. Slovensko po troch desaťro-

čiach slobody: Demokracia, verejná mienka, občianska spoločnosť. Inštitút 

pre verejné otázky, Bratislava. https://www.ivo.sk/buxus/docs//publika-

cie/subory/Slovensko_po_troch_desatrociach_slobody.pdf  

Diamond, L. 1990. Three paradoxes of democracy. Journal of Democracy 1(3), pp. 

48–50. DOI:10.1353/jod.1990.0047 

Dolejší, M. 2018. Problémy demokracie. Nakladatelství ABB. 

Russell, B. 1931. Boj o štěstí. Orbis. 
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https://www.ivo.sk/buxus/docs/publikacie/subory/Slovensko_po_troch_desatrociach_slobody.pdf
https://doi.org/10.1353/jod.1990.0047
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Občianstvo a demokratická 
občianska kultúra 
 

Keď sa hovorí o občianstve, väčšinou nám napadne štátna príslušnosť. V občianskom 

preukaze či  pase ju máme zapísanú – slovenská, česká, maďarská či iná. Vyzerá to 

ako veľmi jednoduchá záležitosť – niečo s čím sa rodíme, čo je nám dané, vpísané 

do našich oficiálnych dokumentov. Prečo teda občianstvu máme venovať špeciálnu 

pozornosť? 

 

Nie je to naozaj len to, čo vidíme na povrchu – občianstvo ako istý právny stav, 

príslušnosť?  Občianstvo zahŕňa status, ktorý je sám o sebe dôležitý a určuje sa v 

rôznych krajinách rôzne. Občianstvo opisuje vzťah človeka a štátu, čo tento vzťah 

definuje, ako sa prejavuje a praktizuje. V tejto druhej rovine sa charakter občian-

stva úzko viaže na históriu, sociálnu štruktúru obyvateľstva a jeho politickú kultúru. 

Hovorí o tom ako vnímame štát, čo od neho očakávame, ako si uplatňujeme svoje 

práva a zároveň vnímame práva iných. Obe roviny občianstva úzko súvisia s demo-

kraciou. V právnej rovine občianstvo predstavuje súbor práv a povinností a v rovine 

praxe zase dáva demokratickej spoločnosti jej náplň, hĺbku a charakter.  

 

Občianstvo ako status 

Po právnej stránke je občianstvo vymedzené právami a povinnosťami stanovenými v 

zákonoch. Ide teda o právny status, definovaný zákonmi, ktorý mi niečo umožňuje a 

na oplátku niečo odo mňa žiada. Zákony definujú, kto a za akých podmienok sa ob-

čanom môže stať a ako môže o svoje občianstvo prísť alebo sa ho vzdať. To, na 

akom základe sa človek stáva občanom či občiankou sa odvíja od dvoch základných 

princípov: 

1. Jus soli, čiže “právo zeme” znamená, že ktokoľvek sa narodí na území kon-

krétneho štátu, má automaticky nárok na občianstvo v danej krajine. Deje sa 

tak odhliadnuc od toho, kto sú jeho či jej rodičia. 
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2. Jus sanguinis: čiže “právo krvi” je “zdedenie” občianstva od rodičov alebo 

rodiča. Človek sa teda môže narodiť kdekoľvek na svete, ale stáva sa občanom 

krajiny na základe občianstva rodiča.  

 

Vo väčšine krajín sa využíva kombinácia oboch princípov. V angloamerických kraji-

nách sa napríklad kladie dôraz na “právo zeme” rozšírené o “právo krvi.” Občianstvo 

sa chápe ako členstvo v politickej komunite a tí, ktorí sa prisťahujú, sa stávajú ob-

čanmi a sú tak vnímaní. Na Slovensku a v strednej Európe to funguje naopak. Dôraz 

je kladený na “právo krvi,” teda občianstvo vnímame ako niečo dedičné a spojené s 

etnicitou. Hovoríme aj o občianskom a etnickom princípe.  

 

Etnické vnímania občianstva ovplyvňuje i občiansku prax. Vedie totiž k rozlišovaniu 

medzi ľuďmi na základe etnickej príslušnosti. Napríklad ľuďom tmavšej pleti sa preto 

stáva, že hoci sa narodia na Slovensku, majú slovenské občianstvo, žijú, študujú, 

pracujú na Slovensku, sú stále vnímaní ako iní. Etnický prístup k občianstvu zna-

mená, že ľudia premýšľajú o občianstve hierarchicky. Na vrchole hierarchie sú et-

nickí Slováci, nižšie potom Slováci, ktorí sa narodili alebo žijú v zahraničí, ešte nižšie 

slovenskí občania inej etnicity a napokon ľudia z iných krajín. Formálne môže človek 

v každej tejto skupine byť občanom Slovenska, ale nie je vnímaný ako ten alebo tá 

“kto k nám patrí”. 

 

Občianstvo ako prax 

Okrem samotného vnímania občianstva ako formy identity občianstvo ako prax za-

hŕňa aj praktiky a politiky štátu dotýkajúce sa občianstva, no aj aktívnu participáciu 

v občianskej spoločnosti zdola – zo strany občanov. Politiky dotýkajúce sa občianstva 

sa nám do povedomia dostávajú najmä v súvislosti s rôznymi konfliktnými či krízo-

vými situáciami. Ide napríklad o diskusie o občianstve v médiách – napríklad v súvis-

losti s uplatňovaním možnosti dvojitého občianstva či v súvislosti s migráciou, 

udeľovaním azylu, občianstva cudzím štátnym príslušníkom či ľuďom bez štátnej prí-

slušnosti. Slovensko je pre ľudí migrujúcich v dôsledku vojen a konfliktov či v snahe 

nájsť lepší život predovšetkým tranzitnou krajinou. Len málo z nich sa na Slovensku 
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rozhodne usadiť a zostať žiť. Slovensko patrí ku krajinám, ktoré udeľujú veľmi nízky 

počet občianstiev ľudom žiadajúcim o azyl.  

 

V súvislosti s demokraciou je však občianstvo predovšetkým ľudskoprávna prax. Sa-

motná demokracia 21. storočia je výsledkom občianskych zápasov a hnutí za jednot-

livé kategórie ľudských práv. T. H. Marshall rozdeľuje tento zápas do troch 

historických fáz – zápas o občianske, politické a sociálne práva.  

 

Najprv ľudia žiadali základné občianske práva. Tento zápas prebiehal ešte v 17. až 

18. storočí a viedli ho predovšetkým predstavitelia aristokracie a myslitelia, ktorí sa 

snažili obmedziť absolútnu moc panovníka a ochrániť tak základné práva jednot-

livca. Išlo o práva ako ochrana pred mučením či väznením bez súdneho procesu, 

právo na majetok a mnohé ďalšie.  

 

S modernizáciou a industrializáciou spoločnosti stúpala mobilita do miest, miera 

vzdelania, vznikala masová spoločnosť a popri tom sa rozširoval aj zápas o politické 

práva. Ten prebiehal predovšetkým v 19. storočí, kedy chudobnejšia šľachta, meš-

ťania, robotníci, ženy – rôzne skupiny ľudí, ktorým predtým nebolo umožnené po-

dieľať sa na politickom živote – žiadajú najmä o právo voliť a byť volení. Tento zápas 

vyvrcholil po skončení 1. svetovej vojny rozšírením volebného práva vo väčšine krajín 

na celú dospelú populáciu.  

 

20. storočie bolo potom storočím zápasu o sociálne, hospodárske a kultúrne práva. 

Hnutia za prácu požadovali slušné pracovné podmienky, povolenie odborov, právo 

na oddych a patričnú odmenu za prácu, atď. Tieto práva sa týkajú aj práva na vzde-

lanie či vzdelávanie v rodnom jazyku, právo na praktizovanie vlastnej kultúry a iné. 

Dve tradície občianskej kultúry 

Keď Francis Fukuyama uvažoval o vývoji identít v modernej dobe, hovoril o dvoch 

veľmi odlišných koncepciách ľudskej dôstojnosti. Tá prvá je tradícia, pre ktorú je 

dôležitá dôstojnosť jednotlivca – univerzálna a zároveň individuálna, dôstojnosť kaž-

dého jedného človeka bez ohľadu na to, kde a komu sa narodil či narodila. Odvíja sa 

od hodnôt Osvietenstva – slobody a rozumu –, ktoré sa stali definujúcimi hodnotami 
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modernej éry. Celkom prirodzene k tejto tradícii patrí práve filozofia ľudských práv, 

ktoré patria každému jednotlivcovi a zároveň sú univerzálne, nedeliteľné a neodňa-

teľné. Takéto chápanie ľudskej dôstojnosti vedia k inkluzivite a tolerancii, pretože 

vyzdvihuje dôstojnosť a práva každého jednotlivca bez ohľadu na ich etnické, nábo-

ženské, rasové či iné pozadie.  

 

Druhá koncepcia dôstojnosti, ktorá sa udomácnila vo svete aj u nás je kolektívna 

dôstojnosť– dôstojnosť komunít identity –čiže národov, náboženských skupín, etnic-

kých skupín a pod. Tá kladie dôraz na príslušnosť k týmto identitám a od toho sa 

odvíja všetko ostatné, vrátane rovných práv pre ich členov a ochranu dedičstva a 

statusu komunity voči iným komunitám.  

 

Občianstvo ako prax a občianska kultúra – teda to, ako je občianstvo napĺňané ob-

čanmi v praxi, je postavené na preferovaných hodnotách a na tom, koho považujeme 

za právoplatného plného člena občianskeho spoločenstva. Z toho pohľadu poznáme 

dve tradície občianskej kultúry, ktoré odrážajú vnímanie občianstva ako statusu a 

identity, rovnako ako aj historického procesu v konkrétnom spoločenstve. 

 

Inkluzívna tradícia: Občianstvo ako výsledok zápasu za ľudské práva  

Inkluzívna tradícia občianstva je zlučiteľná s občianskym chápaním identity v krajine 

a individualistickou ľudskoprávnou filozofiou. Odráža vyššie popísaný historický zá-

pas o ľudské práva v krajine.  

 

Aké má zastúpenie táto tradícia na Slovensku? Dá sa povedať, že relatívne slabé. 

Zápas o občianske a politické práva prebiehal síce aj v strednej Európe v 17., 18. a 

19. storočí, avšak jeho centrum bol vo Viedni a Budapešti. Slovensko malo v tej dobe 

veľmi málo uvedomelej aristokracie a vzdelaných ľudí, ktorí sa na tomto procese 

podieľali. Tento zápas sme si nevybojovali “na ulici”. V 20. storočí sa aj na Slovensku 

tvoria hnutia, napríklad robotníkov či žien, v porovnaní s obdobnými hnutiami v iných 

krajinách, však majú slabšie zastúpenie. Mnoho sociálnych práv navyše nebolo vydo-

bytých zdola, ale nastolených zhora v mene komunistickej totality.  
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V druhej polovici 20. storočia existovali dve veľmi dôležité hnutia, ktoré patria do 

inkluzívnej občianskej tradície. Jednou je organizovaný občiansky odpor voči tota-

litnému režimu v 70. a 80.rokoch a autentické masové prodemokratické hnutie širo-

kej populácie, ktoré vzniklo okolo Novembrovej revolúcie v roku 1989. Občiansky 

odpor na Slovensku bol však tiež veľmi obmedzený a zahŕňal len malú skupinu jed-

notlivcov a novembrové udalosti spontánne oslovovali väčšinovú spoločnosť počas 

niekoľkých mesiacov. Rýchlo ich však vystriedali každodenné starosti, frustrácia či 

sklamanie. Ľudskoprávna tradícia na Slovensku žiaľ nemá hlboké historické korene a 

zastúpenie. Do veľkej miery to potom ovplyvňuje dnešnú kvalitu demokracie.  

 

Exkluzivistická tradícia: Občianstvo ako hradba proti nepriateľovi 

Druhá tradícia občianskej praxe je založená na kolektívnej vízii dôstojnosti. Na Slo-

vensku má silnejšiu tradíciu. Vychádza z nášho etnického poňatia identity a spolu-

patričnosti, ktoré je historicky silno zakorenené. Maďarský historik István Bibó tesne 

po 2. svetovej vojne opísal postoj stredoeurópskych “malých” národov voči sebe a 

voči svetu. “Malých” národov nie svojou veľkosťou či počtom ľudí (Poľsko je naprí-

klad veľká krajina), ale svojim pocitom ohrozenia zo strany veľmocí. Pocit, že tieto 

krajiny sú vždy zneužité a nikomu na nich nezáleží potom prispel k uzavretosti týchto 

spoločenstiev, k pohľadu nasmerovanému dovnútra komunity a na vymedzenie 

“nás”  voči “nim,” ostatným. Táto tradícia sa do istej miery prelína napríklad s au-

tonomistickými snahami počas Prvej československej republiky, protižidovským, pro-

tirómskym, neskôr protinemeckým a protimaďarským náladám. Jednou jej podobou 

je boj za národné práva, národné sebaurčenie. Druhou stranou tej istej mince je 

intolerancia voči inakosti, ktorú si nesieme ako dôsledok tejto tradície. V dnešnej 

dobe patrí Slovensko v rámci Európskej únie k najmenej tolerantným krajinám voči 

inakosti (pozri modul o tolerancii), vrátane domácich národnostných menšín, iných 

náboženstiev, ako i členov LGBTQI+ menšiny. 

 

Občianska výchova 

Slovenská občianska kultúra je poznačená neskorou modernizáciou krajiny a dvoma 

totalitnými režimami. Je málo občianska a inkluzívna, dôvera a spolupráca fungujú 
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viac po etnických, príbuzenských, kultúrno-hodnotových líniách. Ako mnoho dneš-

ných spoločností je rozdelená, polarizovaná. Dá sa občianska kultúra cielene meniť, 

kultivovať? 

 

Z výskumov z neurobiológie či evolučných štúdií vieme, že medzi najstaršie a najsil-

nejšie ľudské emócie patria strach, hnev, panika, smútok, túžba. Tie sídla v evolučne 

najstaršej časti mozgu a fungujú okamžite. Pomáhajú nám prežiť. V novších častiach 

mozgu sídlia komplexnejšie sociálne emócie ako láska, tolerancia, solidarita, či po-

city hanby. Tie sa po celý život učíme ovládať či rozvíjať a veľmi závisí od nášho 

prostredia, vzdelania, vzťahov okolo nás, ako budú nami živené a používané. Sú to 

“politické emócie,” ktoré prispievajú k budovaniu vzťahov v ľudských komunít, od 

rodín cez susedstvá, klany, až po národy či štáty. Je preto potrebné tieto emócie a 

hodnoty od malička rozvíjať. V spoločnosti, kde je občianska kultúra historicky slabo 

rozvinutá je obzvlášť dôležité venovať sa témam demokracie, ľudských práv, tole-

rancie, solidarity a podobne v rámci vyučovacieho procesu. 

CVIČENIA 

CVIČENIE I 

Najskôr študentom vysvetlite, že učenie sa, ako byť dobrým občanom, je aj o tom, 

ako byť užitočnou súčasťou komunity alebo krajiny. Môžete to formulovať aj ako 

otázku na nich: “Čo obnáša byť dobrým občanom, občiankou?” Dobrí občania dodr-

žiavajú pravidlá, rešpektujú ľudí a veci okolo seba, sú čestní a zodpovední a spolup-

racujú s ostatnými. Tieto myšlienky je prirodzené učiť v triede, pretože keď žiaci 

majú tieto vlastnosti, pomáha to hladkému priebehu vecí. Kedykoľvek, keď sa učíte 

pravidlá v triede, pomáhate tým naučiť sa byť zodpovednými a keď robíte spoločné 

projekty, môžete hovoriť o tom, že toto sú vlastnosti dobrého občana. Spoločensko-

vedný koncept naučený!  

Pandémia nám bolestne ukázala, ako sme všetci vzájomne (aj globálne) prepojení 

občania sveta. Ako musíme držať spolu a do akej miery sme všetci ohrození, ak to 

nerobíme a konáme podľa ‘vlastných pravidiel‘. Preto je nevyhnutné študentom uká-

zať dôležitosť byť dobrým občanom.  
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Poproste žiakov, aby sa zamysleli nad tým, čo pre nich znamená byť dobrým obča-

nom (napr. rešpektovať ostatných, nekonať proti zákonu, pomáhať iným...). Tieto 

charakteristiky tak napíšte na tabuľu.  

  

Kontroverzné rozhovory sú vhodnou príležitosťou pripomenúť študentom, že hoci 

každý môže mať svoj vlastný názor, musíme rešpektovať, že ostatní ľudia môžu mať 

iný názor ako my.  

  

Ďalšou úlohou žiakov bude na základe nižšie uvedených kontroverzných výrokov na 

tému pandémie prísť na spoločné riešenie, ako ďalej postupovať v komunite ľudí, 

ktorí propagujú tieto tvrdenia. Výrok po výroku s kolektívom triedy diskutujte ako 

tieto výroky ‘nie dobrých občanov‘ ohrozujú spoločnosť ako celok. Cieľom tohto cvi-

čenia je dôjsť k záveru, že neuvážené konanie a zmýšľanie hoci len malej komunity 

obyvateľov môže mať alarmujúce následky.  

  

• Prečo musím zostať doma alebo sa fyzicky vzdialiť? Nebudem chorý. Už som 

zaočkovaný! 

• Ohrození sú najmä starší ľudia. To nie je môj problém. (Bez urážky.) 

• Sú to väčšinou mladší dospelí, ktorí sa nedajú zaočkovať. 

• Chcem sa dať zaočkovať, ale som príliš mladý. To nie je fér! 

• Je to chyba tej krajiny. Alebo: Nemusím sa o to starať, pretože moja kra-

jina/štát/mesto je v poriadku. 

• Problémom je vláda. Oni to robia/ nerobia! 

• Problémom sú antivaxeri.  

  

CVIČENIE II 

Reklamný plagát vodky Absolut pred niekoľkými rokmi rozpútal vášnivé diskusie. Pla-

gát, na ktorom je zobrazená afro-Slovenka so stužkami zo slovenského kroja, bol 

umiestnený na autobusových zastávkach, na bilboardoch aj na sociálnych sieťach. 

Plagáty boli čoskoro na mnohých miestach vandalizované a na sociálnych sieťach sa 

objavovali komentáre, ktoré sa v slušnej spoločnosti nedajú reprodukovať. 
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Zadanie: rozdajte, alebo ukážte študentom reklamný plagát (druhý obrázok, bez po-

pisu ktorý k plagátu na sociálnych stránkach zverejnila značka Absolut. Rozdeľte 

študentov do malých skupiniek, v ktorých môžu voľne diskutovať. 

Otázky:  

• Aký je váš prvý dojem z tohto plagátu? Čo vám ako prvé napadne? Čo sa plagát 

snaží povedať svojmu publiku?  

• Plagát vyvolal na Slovensku pomerne búrlivé reakcie a rozvíril diskusie o tom, 

či takéto zobrazenie novodobej Slovenky je vítanou oslavou diverzity alebo 

krokom cez čiaru ohrozujúcim slovenskú identitu. Odhliadnuc od toho, čo si 

osobne myslíte, skúste predstaviť argumenty jednej aj druhej strany. 

• Ako podľa vás vyzerá slovenský občan či občianka? Majú etnickí Slováci a Slo-

venky mať viac občianskych práv ako iné národnosti v našej spoločnosti? 

• Zvykáme si na rôznorodosť v našich radoch? 

 

Diskusiu môžete rozšíriť aj o otázky z nasledujúceho cvičenia. 
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Otázky do diskusie 

1. Ako súvisí občianstvo s demokraciou? Môže byť viac a menej demokratické ob-

čianstvo? Čo to znamená? 

2. Aký je vzťah medzi štátnou a národnostnou príslušnosťou? Ako sa k nim viaže 

občianstvo? 

3. Akí sme ako občania a občianky Slovenskej republiky? Ako si uplatňujeme svoje 

základné občianske a politické práva? Ako aktívni sme pri ich presadzovaní, svo-

jou účasťou na politickom živote a v občianskej spoločnosti? Ako aktívni sme pri 

strážení štátu, aby neporušoval moje práva a práva iných v tejto spoločnosti?  

4. Akí sme spoluobčania a spoluobčianky? Ako vnímame to, kto prirodzene patrí do 

komunity občanov, kto tam patrí akosi menej, či vôbec? Na základe čoho o tom 

premýšľame? 
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ZÁVEREČNÁ REFLEXIA 

Cieľom cvičení je zamyslieť sa nad rôznymi dimenziami nášho chápania toho, čo 

definuje občianstvo – z pohľadu štátu, z pohľadu jednotlivca ako konečného užívateľa 

práv a privilégií, ktoré občianstvo definuje a zaručuje, ako aj vnímanie nášho využí-

vania týchto práv a uplatňovanie povinností v praxi. 

Požiadajte študentov, aby zhrnuli hlavné body toho, čo sa z tohto modulu naučili. 

 

• Občianstvo je definované zákonmi, ale aj praxou–akými sme občanmi, aké 

máme očakávania od seba navzájom ako i od štátu, 

• Občianska prax je formovaná históriou a kultúrou spoločnosti, 

• Občianstvo ako status nerozlišuje medzi rôznymi národnosťami, rasami, ná-

boženstvami 

• Občianska kultúra sa dá formovať vzdelávaním k hodnotám demokracie 

 

Odporúčaná literatúra 

Bibó, I.  1996. Bieda východoeurópskych malých štátov. Bratislava: Kalligram. 

Čuchranová, D., et al. 2001. Občan a občianstvo. Pope Print. Dostupné na 

http://erichmistrik.sk/knihy/oao.pdf 

Kiliánová, G.Krekovičová, E. 2009. My a tí druhí v modernej spoločnosti.  

Bratislava: VEDA. 

Kundera, M. The tragedy of central Europe. The New York Review of Books  

(pre-1986); Apr 26, 1984; 31, 007, s. 33. Dostupné na: 

https://is.muni.cz/el/1423/jaro2016/MEB404/um/Kundera_1984.pdf 

Kusá, D. 2009. The Slovak Question and the Slovak Answer: Citizenship during the 

quest for national self-determination and after. In: Rainer Baubock, Bernard 

Perching, & Wiebke Sievers (Eds.). Citizenship Policies in the New Europe:  

Expanded and Updated Edition. IMISCOE series. Amsterdam University Press. 

Marshall, T. H.Bottomore, T.  Citizenship as Social Class. Pluto Press. 

Plichtová, J. 2010. Občianstvo, deliberácia a participácia na Slovensku. Bratislava:  

VEDA. 

Šimečka, M. 2017. Medzi Slovákmi:Stručné dejiny ľahostajnosti od Dubčeka k Ficovi  

alebo ako som sa stal vlastencom.  N Press. 

http://erichmistrik.sk/knihy/oao.pdf
https://is.muni.cz/el/1423/jaro2016/MEB404/um/Kundera_1984.pdf
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Walace, C. 1993. Koncepcia občianstva v súčasnej svetovej sociológii.  

In:Sociológia1993,3 

Zemko, M. 2010. Občan, spoločnosť, národ. V pohybe slovenských dejín. Historický  

ústav SAV. Bratislava: Prodama. 
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Právny štát 
 

“V kohokoľvek rukách spočíva zákonodarná alebo najvyššia moc … je povinný vlád-

nuť podľa platných zákonov … .” 

John Locke 

 

Inými slovami – právo a zákony musia mať autoritu nad politickou mocou. 

Myšlienka, že štát má byť viazaný právom, sa objavuje v politicko-filozofických die-

lach Platóna a Aristotela už v staroveku. Svoj konkrétnejší teoretický základ však 

dostala až v teórii “právneho štátu” sformulovanej anglickým filozofom 17. Storočia 

John Lockom v Anglicku. 

 

V kontinentálnej Európe sa koncepcia právneho štátu vyvinula dokonca až neskôr ako 

alternatíva k nemeckému policajnému štátu 18. A 19. storočia.1 Z Nemecka sa po-

tom rozšírila do ďalších krajín Európy.  Výnimkou bola Veľká Británia, ktorá si aj 

naďalej zachovala svoju pôvodnú koncepciu štátu a práva vychádzajúcej z dekád dl-

hého historického vývoja štátu odlišného od kontinentálnej Európy.  

 

Na koncepcii štátu, v ktorom je pôsobenie všetkých inštitúcií verejnej moci podria-

dené právnym normám a základným princípom zameraným na ochranu dôstojnosti 

jednotlivca, sa v kontinentálnom právnom systéme nepochybne podpísali myšlienky 

francúzskej revolúcie z roku 1789. Ide o myšlienky slobody, právneho pozitivizmu, 

teórie deľby moci a rovnako aj konštitucionalizmu. 

 

 

1 Fráza “právny štát”, tak ako ju používame v slovenskom jazyku, je odvodená z 

nemeckého “Rechtsstaat” (napr. taliansky equivalent je “stato di diritto”, alebo 

francúzsky “etat de droit”) a má svoj pôvod v dielach pruských právnych teoretikov 

19. storočia (Robert von Mohl, Rudolf von Gneist). Bola vytvorená ako kontrast “Po-

lizeitstaat” (policajného štátu). 
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Filozofický základ môžeme pripísať Imanuelovi Kantovi, ktorý štát chápe ako zjed-

notenie skupiny ľudí pod zákonmi. 

 

V súčasnom ponímaní je podstatnou požiadavkou právneho štátu tvorba práva, ktoré 

vytvára podmienky na realizáciu prirodzeného práva jednotlivca – slobody. Občania 

dobrovoľne delegujú časti svojej prirodzenej slobody na štátnu moc. Tento vzťah 

platí aj obrátene, keďže štátna moc následne ochraňuje slobodu a práva občanov. 

Z procesného hľadiska sa delegácia moci občanmi na štát uskutočňuje prostredníc-

tvom volebného práva. Deje sa tak v pravidelných intervaloch v parlamentných, pre-

zidentských a komunálnych voľbách. Uplatňovanie tohto práva je vyjadrením 

obnovovania spoločenskej zmluvy. Podmienkou princípu časovo limitovanej vlády sú 

teda voľby prebiehajúce na základe všeobecného, rovného a priameho volebného 

práva tajným hlasovaním s ohľadom na menšiny a jednotlivcov s právnou ochranou. 

  

Právny štát je opakom diktatúry a totalitných režimov ako takých.  Je navyše pries-

torom, kde je právom presne vymedzený zákaz obmedzovania a represívnych zása-

hov štátu do osobných slobôd a ľudskej dôstojnosti. Právny štát je postavený na 

základnej premise, ktorou je rovnosť občanov pred zákonom. 

 

Predpokladom zachovania legitimity moci je aj limitácia ňou samotnou. Tento pred-

poklad sa realizuje prostredníctvom deľby moci medzi moc výkonnú, zákonodarnú 

a súdnu.2 Hlavným cieľom deľby moci je nepripustiť koncentráciu právomocí a poru-

šovanie právnych noriem. Žiadny štátny orgán nemôže disponovať absolútnou mo-

cou. Každá štátna verejná inštitúcia navyše musí dohliadať na právomoci iných 

orgánov a rešpektovať právo. Súčasne však musí byť zabezpečená účinná kontrola 

zo strany občanov. Keďže pre túto kontrolu nie sú vytvorené reálne právne nástroje, 

je možné realizovať ju napríklad prostredníctvom petičného práva, inštitútu ombud-

smana či všeobecných súdov. 

 

 

2 Teória deľby moci má filozofický základ v diele Ch.Louis Montesquieu „O duchu 

zákonov” (dielo bolo inšpirované anglickou ústavou.) 
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Hoci sa táto právna doktrína na Európskom kontinente a vo Veľkej Británii vyvinula 

osobitne a takpovediac nezávisle, oba smery pripisujú právnemu štátu rovnaké atri-

búty: 

• záruky základných práv a slobôd občanov; 

• legitimita a právnosť štátnej moci; 

• suverenita ľudu; 

• deľba moci (na výkonnú, zákonodarnú a súdnu); 

• vzájomné brzdy a protiváhy pri uplatňovaní deľby štátnej moci. 

 

Prvá veta Ústavy Slovenskej republiky definuje Slovensko ako “zvrchovaný, demo-

kratický a právny štát. ” 

Cvičenia: 

Cvičenie I: „Pravda alebo lož“  

Žiaci dostanú niekoľko tvrdení o právnom štáte, ktoré im číta učiteľ, a žiaci následne 

hlasujú, či je dané tvrdenie pravda (a teda fakt) alebo lož. Ak je dané tvrdenie lož, 

žiaci majú skúsiť prísť s opraveným tvrdením tak, aby bolo pravdivé. Následne im 

učiteľ prečíta už pravdivé tvrdenie. 

 

Tvrdenia: 

• V právnom štáte je pre politická autorita najdôležitejšia, za ňou sú hneď právo 

a zákony (lož – právo a zákony sú nad politickou autoritou) 

• Základom právneho štátu je vláda väčšiny (lož – je to rovnosť občanov pred záko-

nom) 

• Predpokladom zachovania legitimity moci je aj limitácia ňou samotnou (pravda) 

• Moc v právnom štáte sa delí na moc výkonnú, zákonodarnú a súdnu (pravda) 

Cvičenie II: „Vysvetlite pojmy“ 

Žiaci sa rozdelia do dvojíc a dostanú čas 10 minút na prípravu vysvetlenie pojmov, 

relevantných k téme. Žiaci môžu používať aj internet počas prípravy. Po uplynutí 15 

minút majú vybraný študenti vlastnými slovami opísať jednotlivé pojmy. 

Pojmy: 
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• Právny štát 

• Legitimita 

• Deľba moci 

• Výkonná, zákonodarná a súdna moc 

• Systém váh a protiváh 

• Suverenita ľudu 

• Inštitúcie verejnej moci 

• Kontinentálny právny systém 

• Právny pozitivizmus 

• Totalitné režimy 

• Inštitút ombudsmana 

• Ľudská dôstojnosť  

Otázky do diskusie: 

1. Vymenuj základné princípy právneho štátu 

2. Považuješ sa za aktívneho občana? 

3. V akých situáciách ste sa stretli alebo sa môžete stretnúť s dopadmi právneho 

štátu na vás život? 

4. Je dôležité mať právny štát? Prečo? 

5. Je Slovensko právnym štátom? Prečo? 

Odporúčaná literatúra 

KANT, I.2004. Metafyzika mravov. Kalligram,  

Montesquieu, C.L. 2021. O duchu zákonu. Aleš Čeněk. 

Locke, J. 1992. Druhé pojednání o vládě. Svoboda. 

Prusák, J. 2001. Teória práva. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty 

UK. 

Ústava Slovenskej Republiky 460/1992 Zb.,  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/  

 

  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/
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Sociálna spravodlivosť 
 

„Lepšie je neprávosť trpieť, ako ju páchať.“ 

Sokrates 

 

Sloboda, rovnosť, bratstvo. To bolo motto Francúzskej revolúcie v roku 1789 a do 

dnešného dňa by mohlo byť aj mottom liberálnej demokracie. Sloboda označuje pre-

dovšetkým občianske a politické práva, ktoré sú pre človeka akousi vstupenkou do 

spoločnosti, aby sa ako svojprávny, slobodný jedinec mohol podieľať na jej spravo-

vaní. Rovnosť a bratstvo sa zase týkajú sociálnych, ekonomických a kultúrnych práv 

a takzvanej tretej generácie práv, čo sú práva založené na solidarite s inými národmi 

a budúcimi generáciami, ktoré zdedia svet po nás (Vasak, 1977). Ide napríklad o 

právo na mierové usporiadanie sveta, kultúrne dedičstvo či uchovanie zdravého ži-

votného prostredia. Rovnosť a bratstvo sa teda týkajú práv, ktoré si vyžadujú nielen 

ochranu od štátu, ale aj aktívny vstup štátu a investície do ich napĺňania.  

 

Spravodlivosť vnímajú ľudia veľmi odlišne. Pre niektorých sú to férové pravidlá hry, 

ktoré musí každý člen spoločnosti dodržiavať. Pre iných povinnosť zabezpečiť, aby 

každý dostal "rovný diel"; teda rovnako veľkú časť pomyselného koláča. Napokon je 

tu koncept rovnosti príležitostí. To, ako jednotlivé spoločnosti chápu spravodlivosť, 

výrazne ovplyvňuje charakter ich štátu a politík. Napríklad Spojené štáty americké 

dlho presadzovali minimalistický prístup k prerozdeľovaniu bohatstva. Jednoducho 

povedané, boli presvedčení, že ak si ktokoľvek zarobí peniaze čestne, nie je spra-

vodlivé zobrať mu ich a financovať služby pre ľudí, ktorým sa darí menej. Opačnou 

cestou sa vybrali krajiny ako Dánsko či Nórsko, ktoré vďaka vysokým daniam vybu-

dovali robustné sociálne štáty. Lídri v týchto štátoch tvrdia, že každý má inú "štar-

tovaciu čiaru"; napríklad pre deti z marginalizovaných komunít je v porovnaní s 

deťmi z väčšinového obyvateľstva oveľa náročnejšie presadiť sa na pracovnom trhu. 

Preto je podľa nich spravodlivé zdaňovať bohatých vyššími daňami a odvodmi. 

 

 

O čom hovoríme, keď hovoríme o sociálnej spravodlivosti?  
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Sociálna spravodlivosť je v skratke tou časťou spravodlivosti, ktorá sa zaoberá 

vzťahmi a prerozdeľovaním imania v spoločnosti. Je o spoločenských štruktúrach, 

teda o pravidlách hry, ktoré spoločnosť tvoria. Niektorí k nej pristupujú cez jednot-

livca a jeho práva, kde je kľúčový koncept osobnej slobody, pričom poslaním spoloč-

nosti má byť jej ochrana. Debata o sociálnej spravodlivosti sa týka rovnosti a 

férovosti pri rozdelení ekonomických, sociálnych a politických príležitostí. V súčas-

nosti pod ňou chápeme predovšetkým štyri hlavné princípy- ľudské práva, prístup, 

participáciu a rovnosť (čo však nevyhnutne neznamená rovnakosť). Je to však aj 

spoločenská realita, čiže vzťahy medzi ľuďmi, do ktorých môžu vstupovať rôzne 

predsudky či diskriminácia. A určite je to aj vízia, pretože táto prax je založená na 

ideáloch, ako by tieto vzťahy mali byť ideálne usporiadané. 

 

V praxi nájdeme sociálnu spravodlivosť v zákonoch, ústavách či medzinárodných 

zmluvách. Je to teda politická koncepcia, ktorá však zároveň vychádza z filozofic-

kých koreňov. Hoci sa môže zdať, že ide o abstraktnú diskusiu, v skutočnosti sa týka 

kľúčových rozhodnutí pre fungovanie štátu. Aké vysoké dane zavedú jednotlivé kra-

jiny? Aká bude jeho politika v oblasti bývania? Je preň dôležitejšia stabilná výška 

cien alebo nízka nezamestnanosť? Odpoveď na všetky tieto politické otázky sa dajú 

nájsť až po tom, čo si zodpovieme filozofické otázky. Čo je dobrý život? Za akým 

účelom vytvárame organizované spoločenstvo ľudí? A predovšetkým, čo je spravod-

livosť? 

 

Z dejín myslenia vieme, že definícia spravodlivosti prešla zásadným vývojom. Naprí-

klad aristotelovská definícia spravodlivosti bola takzvaná eudaimónia, čiže "žiť a ro-

biť dobre". Aristoteles veril, že každá živá aj neživá vec má svoju jedinečnú cnosť, 

ktorá ju robí výnimočným. Napríklad cnosťou noža je umožniť kuchárovi čo najlepšie 

krájať a cnosťou kuchára je navariť čo najlepšie jedlo. Spravodlivé sú podľa tejto 

definície kroky korešpondujúce s našimi cnosťami. S úplne inou definíciou spravod-

livosti prišiel nemecký filozof Immanuel Kant, ktorý zaviedol takzvaný kategorický 

imperatív. Jeho podstata spočíva v tom, že máme robiť iba rozhodnutia, z ktorých 

by sa mohlo stať pravidlo pre všetkých. To napríklad znamená, že pokiaľ nechceme, 

aby ľudia prechádzali na priechodoch pre chodcov na červenú, nemali by sme na 

červenú prechádzať ani my. Alebo by politici nemali páchať korupciu, ak nechcú, 



 69 

aby ju páchali aj všetci ich kolegovia. Po Kantovi zase prišli takzvaní utilitaristi, ktorí 

tvrdili, že spravodlivé sú také rozhodnutia, ktoré prinášajú čo najväčšie blaho čo 

možno najväčšiemu počtu ľudí.  

 

S revolučným myšlienkovým experimentom v oblasti sociálnej spravodlivosti prišiel 

americký politický filozof John Rawls. Ten písal o takzvanom "závoji nevedomosti". 

Predstavme si, že je našou úlohou nanovo vybudovať spoločenský poriadok, v ktorom 

budeme musieť žiť. Vopred však nevieme, do akej rodiny sa narodíme, do akej spo-

ločenskej triedy budeme patriť či aký bude náš zdravotný stav. Akú spoločnosť by 

sme v takej situácii chceli? Rawls je presvedčený, že všetci by sme chceli základnú 

slobodu pre všetkých. Zároveň by sme podľa neho pripustili určité nerovnosti medzi 

ľuďmi, no len do miery, aby z nich profitovali tí, ktorí sa majú najhoršie. Jednoducho 

povedané, podľa Rawlsa je v poriadku, ak jedna skupina ľudí zarába viac ako druhá. 

Podmienkou však je, že druhá skupina sa bude mať vďaka tomu lepšie, ako by sa 

mala v prípade rovnosti oboch skupín. 

 

Vidíme, že prax sa od filozofie dá rozdeliť len veľmi ťažko. Dnes chápeme spravod-

livosť predovšetkým ako zabezpečenie rovných príležitostí pre rozvíjanie ľudských 

daností a schopností. Mimoriadne vplyvný je princíp založený na veciach, ktoré im 

prinesú plnohodnotný život a vyniknú tak ich schopnosti. V angličtine sa mu hovorí 

capability approach a jeho autorom je ekonóm Amartya Sen. Spravodlivosť musíme 

chápať ako cieľ a zároveň prostriedok demokracie. Demokratické zriadenie sa po-

kúša spravodlivosť dosiahnuť. Na to, aby sa demokracia posúvala tým smerom, musí 

uplatňovať spravodlivé princípy, predovšetkým prostredníctvom napĺňania ľudských 

práv v praxi. Okrem zodpovedania si filozofických otázok teda potrebujeme zákony 

a ústavu, ale aj spomenuté ekonomické prerozdeľovanie. 

 

Na príkladoch z minulosti sme si ukázali, ako sa definícia spravodlivosti menila 

naprieč storočiami. Jej chápanie sa mení naďalej a bude sa meniť aj v súvislosti s 

modernými výzvami vrátane technológií či klimatickej zmeny. Už teraz krajiny "glo-

bálneho juhu" upozorňujú, že trpia dôsledkami globálneho otepľovania najviac. Deje 

sa tak aj napriek tomu, že vypúšťajú neporovnateľne nižšie množstvo emisií ako bo-
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haté veľmoci zo severu. Medzitým sa čoraz viac mladých ľudí obáva dopadov klima-

tickej zmeny aj v Európe či Spojených štátoch. Čo by malo medzinárodné spoločen-

stvo v týchto otázkach robiť? Čo by bolo spravodlivé voči vybraným krajinám a 

skupinám obyvateľov? Aj v tomto prípade platí, že na zodpovedanie týchto dilem sa 

budeme musieť vrátiť k náročným filozofickým otázkam. 

 

CVIČENIA 

 

Cvičenie I 

Táto úloha sa zameriava na uplatnenie teórie o sociálne spravodlivej spoločnosti v 

praxi. Cieľom tejto aktivity je otvoriť debatu o dvoch najbežnejších problémoch 

týkajúce sa sociálnej spravodlivosti – rasová nerovnosť  a nerovnosť LGBTQI menšiny. 

 

Rasová nerovnosť 

Prvý dojem - jednoduché cvičenie a skvelý spôsob, ako začať diskusiu o rasizme a 

predsudkoch. Jednoducho ukážte žiakom obrázky skutočných ľudí z rôznych etnic-

kých skupín a bez nabádania alebo vysvetľovania ich požiadajte, aby si zapísali svoje 

dojmy. Požiadajte ich, aby si robili poznámky o takých veciach, ako je úroveň vzde-

lania, sociálno-ekonomické postavenie, povolanie, osobný život, právna história a 

pôvod. 

Potom požiadajte študentov, aby sa podelili o to, čo napísali. Poskytne vám to nie-

koľko zaujímavých odpovedí a zároveň vám to môže pomôcť objasniť, aké sú podve-

domé predsudky vašich študentov a aké môžu byť ich zaužívané predstavy o ľuďoch. 

To môže vyvolať zaujímavé, podnetné a transformujúce diskusie o príčinách a pô-

vode týchto predstáv. 

 

Na fotografiách je týchto desať svetových a slovenských osobností. Ich identitu pre-

zraďte študentom až po tom, čo budú zdieľať. 
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1. Sulaiman Khatib–Palestínsky aktivista za mier medzi Izraelom a Palestínou. Getty 

Images. 2016. © Timothy Hiatt. 

2. Wangari Maathai. Environmentálna aktivistka, nositeľka Nobelovej ceny za mier. 

© Wendy Stone/Corbis via Getty Image 

3. Dzokhar Tsernaev, jeden z dvoch autorov teroristického bombového útoku v Bos-

tone v roku 2013, momentálne odsúdený na trest smrti. 

4. José Mujica, bývalý prezident Uruguaju.  

5. Alexei Navalny, ruský opozičný politik, ktorého sa pokúsili otráviť v r. 2019 a 

momentálne je väznený v jednej z najtvrdších trestaneckej kolónii 

6. Spisovateľka Hana Ponická, Zdroj: TASR - Ivan Majerský 

7. Shuhada Sadaquat, Írska speváčka, narodená a dlhé roky známa pod menom 

Sinéad O’Connor. 

8. Fela Kuti. Jeden z najslávnejších nigérijských afrobeat a funkových hudobníkov, 

skladateľ, aktivista, pan-Afrikanista. Hudobná legenda, ktorá ovplyvnila stovky 

popredných hudobníkov celosvetovo. 

9. Dr. Thomas Parran, Jr. Hlavný lekár amerického zdravotníctva počas vlády Har-

ryho Trumana. Architekt neslávnej  dlhoročnej Tuskegee štúdii sifylisu, kde boli 

cielene nakazené stovky afro-amerických mužov, mnohí počas štúdie zomreli na 

následky ochorenia, hoci sifylis bol vtedy už ľahko liečiteľný penicilínom.  

10. Gina Bennett, Vrchná protiteroristická analytička CIA, Jednotka Bin Ladena. 

Agentka CIA, ktorá ho pomohla lokalizovať 

 

Otázky po zdieľaní dojmov z fotografií: 

1. Ktoré z postrehov sa týkajú faktov a ktoré domnienok? 

2. Na základe čoho si dotvárame predstavu o týchto osobách? 

3. Z akých zdrojov pochádzajú naše informácie či pocity o identitách, ktoré 

týmto ľuďom prisudzujeme? Ako k nim prispieva rodina či škola, médiá, so-

ciálne médiá, priatelia, a pod.? 

4. Akú úlohu zohráva pri našom odhadovaní životných dráh, profesií, vzdelania 

týchto ľudí ich oblečenie, farba pleti, či iné vonkajšie znaky?  

 

 

Sociálne nerovnosti  
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Takisto ako vyššie, vyzvite študentov, aby reagovali na obrázky nižšie. Ako sa dotý-

kajú fotografie témy sociálnych nerovností?  

 

Susedstvá Primrose a Makause, Južná Afrika. © Johnny Miller. 

 

Mali: Natomovia z Kouakourou - Náklady na stravu na týždeň: 17,670 frankov alebo 

$26.39. © Peter Menzel, z knihy, "Hungry Planet: What the World Eats." 
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Poľsko: Rodina Sobczynsckých v meste Konstancin-Jeziorna. Náklady na stravu na 

týždeň: 582.48 zlotých, alebo $151.27. © Peter Menzel, z knihy, "Hungry Planet: 

What the World Eats." 

  

Deti zo segregovanej rómskej osady. © Michael Biach. 
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Richard Vogel AP.    Richkids_of_instagram 

 

Izikhotane trend, mladí ľudia z chudobných komunít, ktorí kupujú a pália luxusné 
predmety napriek nedostatku financií. 
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Mnohodetná rodina. Ilustračné foto. Netky.sk 

 

Zdravotná sestra, opatera seniorov. Webnoviny. 
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Učiteľ z Ghany učí počítačovú technológiu kreslením na tabuľu, pretože škola si po-
čítač nemôže dovoliť kúpiť.  

LGBTQ 

Posledná časť cvičenia bude prebiehať ako debata. Povzbuďte študentov, aby sa do 

nej zapojili. 

Upozornite študentov, že aj keď sa cvičenie zdá byť jednoduché, je potrebné aby k 

nemu pristupovali poctivo a s rešpektom. 

Úlohou žiakov bude diskutovať na tému ‘Ako môžu školy podporovať LGBTQ študen-

tov?‘ 

Príklad: umiestnenie LGBTQ vlajky, vytvorenie LGBTQ komunít na školách, začlene-

nie tém LGBTQ do učebných osnov, workshopy...  
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CVIČENIE II 

Druhé cvičenie sme nazvali Štartovacia čiara. Je zamerané na uvedomenie si študen-

tstva ako názorne vyzerajú rozdiely medzi nimi a aké privilégiá prichádzajú s jed-

notlivými postaveniami, ktoré majú. Postavte študentstvo vedľa seba do jedného 

radu. Povedzte im, že budete nahlas čítať jednotlivé vety s inštrukciami, ktoré majú 

spraviť. Ak si ich daná veta týka spravia krok vpred alebo vzad podľa inštrukcií. Prvá 

veta je “neutrálna” na zahriatie a pochopenie princípu tohto cvičenia. 

 

1. Ak si pravák/praváčka, sprav krok vpred. 

2. Ak sa pri nočnej prechádzke cítiš bezpečne, sprav krok dopredu. 

3. Ak sa ťa rodina/kamaráti pri každej príležitosti pýtajú, či máš partnera/part-

nerku, sprav krok vzad. 

4. Ak si sa už niekedy dostal/dostala z problémov vďaka svojmu rodu, sprav krok 

vpred.  

5. Ak sa cítiš bezpečne ukazovať svoje emócie pred inými ľuďmi, sprav krok vpred. 

6. Ak ti už niekto iný povedal ako by si sa mal/mala správať ako muž alebo žena, 

sprav krok vzad. 

7. Ak si sa už čelil/čelila zosmiešňovaniu kvôli tvojmu telu, sprav krok vzad. 

8. Ak si niekedy cítil/cítila pod tlakom splniť želania niekoho iného, sprav krok 

vzad. 

9. Ak ti niekedy niekto povedal, že tvoj vzhľad je najdôležitejšia vec, sprav krok 

vzad. 

10. Ak si sa niekedy cítil/cítila odradený/-á nasledovať svoj cieľ na základe svojho 

rodu, sprav krok vzad. 

11. Ak si už zažil/zažila popiskovanie alebo pokrikovanie na základe tvojho vzhľadu 

(so sexuálnym podtónom) sprav krok vzad. 

 

Vzhľadom na čas, ktorý na cvičenie máte vyhradený a mieru poznania prítomného 

študentstva si môžeme ešte doplniť privilégiá, ktoré by mohli v danej skupine rezo-

novať. 
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Reflexia 

Po prečítaní všetkých privilégií sa študenti ocitnú na jednotlivých miestach, ktoré 

predstavujú ich “štartovaciu čiaru” v živote. Treba s nimi reflektovať na nasledujúce 

otázky: 

1. Čo bolo cieľom tohto cvičenia? 

2. Čo ste sa z neho naučili? 

3. Zaskočilo vás niečo? 

4. Ako ste sa cítili, keď ste museli urobiť krok vzad alebo krok vpred? 

5. Ako sa cítite, keď ste vpredu/vzadu? 

6. Bol moment, kedy ste chceli byť v skupine, ktorá sa posúvala vpred? 

7. Čo si môžeme z tohto cvičenia vziať do našich každodenných životov? 

 

Zároveň sa zamyslite aj nad rôznodorosťou vašej skupiny a skúste si povedať, kde 

asi by skončili ľudia, ktorí sú zároveň aj inej národnosti, rasy, hovoria iným jazykom, 

majú iné náboženské vierovyznanie, líšia sa sexuálnou orientáciou, a pod. 

 

Záverečná reflexia 

Zhrnutie hlavných bodov: 

• Sloboda označuje predovšetkým politické a občianske práva, pričom rovnosť a 

bratstvo sa týka najmä takzvaných práv tretej generácie; 

• Sociálna spravodlivosť je v tou časťou spravodlivosti, ktorá sa zaoberá vzťahmi a 

distribúciou hodnôt v spoločnosti; 

• Spravodlivosť chápu ľudia veľmi odlišne, pričom od našej definície sa odvíjajú 

konkrétne politiky vrátane výšky daní či stavby nájomného bývania; 

• Spravodlivosť je cieľ a zároveň prostriedok demokracie: chce dosiahnuť demokra-

ciu v ideálnom stave, ale zároveň to môže dosiahnuť len demokratickými pri-

ncípmi. 
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Otázky do diskusie 

1. Prečo je dôležité rozprávať sa o sociálnej spravodlivosti? 

2. Ako sa líšia definície spravodlivosti a prečo na nich záleží? 

3. Porovnajte Kantovu definíciu spravodlivosti s utilitarizmom. Aplikujte ich na prí-

kladoch. 

4. Je podľa vás spravodlivé, že niektoré krajiny trpia globálnym otepľovaním viac 

ako iné, hoci na ňom nemajú skoro žiadny podiel? Čo s tým? 

5. Je podľa vás spravodlivé, aby štát zdaňoval viac bohatých na rozvoj sociálnych 

služieb? 

 

Odporúčaná literatúra 

Nussbaum, M. 2013. Capabilities approach. Belknap press 

Radičová, I. 2003 S.O.S. : sociálna ochrana na Slovensku. Bratislava : S.P.A.C.E. 

(Centrum pre analýzu sociálnej politiky) 

Rawls, J. 2007. Spravodlivosť ako férovosť. Kalligram. 

Sen, A. 1999. Development as freedom. Oxford University press. 

Vašák, K.1977. A Thirty-Year Struggle,THE UNESCO Courier 
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Helsinský výbor mladým 

Demokracia, ľudské práva a stredoškoláci: výskumná správa  

Ako sme začínali: Nielen hodnoty, ale aj poznatky  

Postoje mladých ľudí sú dlhodobo predmetom záujmu médií aj odbornej a širokej 

verejnosti. Na Slovensku sa výrazne zintenzívnil v roku 2016 v kontexte študentských 

volieb, ktoré poukázali na výraznú radikalizáciu stredoškoláčok a stredoškolákov. Z 

výskumu vyplynulo, že pokiaľ by volili len oni, zvíťazili by krajne pravicové a anti-

systémové strany. Tieto zistenia boli pre mnohých šokujúce, keďže mladí ľudia v 

prieskumoch dlhodobo označujú demokraciu za najlepšie politické zriadenie. Ako je 

potom možné, že by si za svojich zákonodarcov vybrali politkov, ktorí demokraciu 

priamo ohrozujú? Fenomén jedinečného politického správania najmladšej generácie 

nie je ani zďaleka významnou témou len na Slovensku. Veľká pozornosť sa mu na-

príklad venovala aj v nedávnych prezidentských voľbách vo Francúzsku, kde naj-

mladšie voličské skupiny namiesto „štandardného" kandidáta volili prevažne krajne 

ľavicového a krajne pravicovú kandidátku. Naopak, v novembrových voľbách v polo-

vici funkčného obdobia prezidenta Spojených štátov amerických si vďaka najmlad-

šiemu elektorátu udržali demokrati väčšinu v hornej komore kongresu. 

 

Napriek značnému záujmu o politické správanie mladých ľudí na Slovensku sme zis-

tili, že o ňom na základe doterajšieho výskumu máme prekvapivo málo poznatkov. 

Špeciálnu zmienku si zaslúži Rada mládeže Slovenska3, ktoré pravidelne monitoruje 

hodnoty mladých ľudí. Medzi ich hlavné poznatky patrí, že mladí nespochybňujú de-

mokraciu ako takú, ale majú plytkú znalosť jej základných princípov. V praxi to 

znamená, že hoci formálne drvivá väčšina respondentov označuje demokraciu za 

najlepšie zriadenie, pri doplňujúcich otázkach o jej aspektoch o tom zdanlivo nie je 

taká presvedčená. Ako dokumentujú výskumy Inštitútu pre verejné otázky4, tento 

trend možno badať na celej populácii. Hoci väčšina Sloveniek a Slovákov verí, že 

demokracia je najlepší politický systém, nadpolovičná väčšina ľudí zároveň verí, že 

 

3  https://mladez.sk/2021/01/31/hodnoty-mladych-veria-mladi-v-demokraciu 

4  https://www.ivo.sk/8816/sk/publikacie/slovensko-po-troch-desatrociach-slobody-demokracia-
verejna-mienka-obcianska-spolocnost 

https://mladez.sk/2021/01/31/hodnoty-mladych-veria-mladi-v-demokraciu
https://www.ivo.sk/8816/sk/publikacie/slovensko-po-troch-desatrociach-slobody-demokracia-verejna-mienka-obcianska-spolocnost
https://www.ivo.sk/8816/sk/publikacie/slovensko-po-troch-desatrociach-slobody-demokracia-verejna-mienka-obcianska-spolocnost
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krajina namiesto ľudských práv potrebuje disciplínu a poriadok. V sociologickom ja-

zyku sa tomu vraví „kognitívna disonancia", prípadne expresívnejšie „kognitívna ha-

vária". 

 

Naším cieľom bolo zistiť, aké rozsiahle sú tieto kognitívne havárie medzi žiačkami a 

žiakmi na stredných školách v kontexte demokracie a ľudských práv. Uvážili sme, že 

v tomto procese nie je dôležité zamerať sa „len" na ich hodnotové nastavenie, ale 

zároveň aj na ich úroveň vedomostí v dotknutých oblastiach. Jednoducho povedané, 

nezaujímalo nás „len" to, či mladí ľudia podporujú liberálnu demokraciu, ale chceli 

sme zistiť aj to, či vedia, čo liberálna demokracia znamená. Takisto nás nezaujímalo 

„iba" to, aký majú stredoškoláčky a stredoškoláci vzťah k ľudským právam na teore-

tickej úrovni, no aj to, či ich konceptu rozumejú. 

 

Pri našom skúmaní sme sa nevyhnutne dotkli aj rozsiahlej témy vzdelávania, ktoré v 

slovenských podmienkach nekladie na témy demokracie a ľudských práv veľký dôraz. 

Otázka, ako by mal vyzerať vzdelávací proces, aby zvyšoval mieru občianskej pri-

pravenosti spoločnosti, však nie je nová. Vo svojich prácach sa jej venoval už Aris-

toteles5, ktorý veril, že bez kvalitného vzdelávania prakticky nie je možné 

vychovávať slobodných občanov a viesť dobrý život. O dvanásť storočí neskôr iný 

filozof Michel de Montaigne tvrdil6, že vzdelávanie by malo produkovať „múdrych a 

cnostných ľudí". Preto by podľa neho malo klásť menší dôraz na pasívne prijímanie 

informácií a väčší na rozmýšľanie. Dnes tieto myšlienky označujeme súhrnne ako 

kritické myslenie. 

 

                            

Workshopy v rámci projektu Helsinský výbor mladým na SŠ v Modrom kameni a Prievidzi, (c) HVS. 

 

5 https://aeon.co/essays/for-aristotle-education-is-what-equips-us-for-a-better-life 
 
6 https://www.gutenberg.org/files/3600/3600-h/3600-h.htm 

https://aeon.co/essays/for-aristotle-education-is-what-equips-us-for-a-better-life
https://www.gutenberg.org/files/3600/3600-h/3600-h.htm
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Tri základné časti: Ako vyzeral náš dotazník 

Informácie o postojoch a vedomostiach stredoškolských študentiek a študentov sme 

sa rozhodli zisťovať pomocou starostlivo vypracovaného dotazníka, ktorý sme roz-

delili do troch častí. 

Prvá časť pozostávala zo základných demografických a osobných údajov týkajúcich 

sa našich respondentiek a respondentov. S cieľom hľadať štatisticky významné súvis-

losti sme sa okrem iného pýtali na región pôvodu, rod či typ školy. Ešte pred vyko-

návaním prieskumu sme si stanovili hypotézu, že študentstvo z gymnázií bude v 

porovnaní so zástupcami odborných škôl vykazovať vyššiu mieru občianskej pripra-

venosti. Dôvodom je okrem iného vyššia dotácia hodín občianskej náuky, pod ktorú 

okruhy demokracie a ľudských práv kurikulárne patria. Zároveň sme však predpokla-

dali, že rozdiely medzi študentstvom z gymnázií a odborných škôl nebudú signifi-

kantné. Tento odhad vychádzal z našich skúseností z ľudskoprávnych súťaží či 

rôznych konferencií, na ktorých od profesoriek a profesorov občianskej náuky dlho-

dobo počúvame, že na vyučovanie o demokracii a ľudských právach popri iných dô-

ležitých oblastiach vrátane politológie, sociológie, religionistiky, práva či ekonómie 

nemajú dostatok priestoru. 

Aj preto nás v dotazníku okrem iného zaujímalo, ako často sa stredoškoláčky a stre-

doškoláci rozprávajú o demokracii a ľudských právach v škole aj v rodinách. Okrem 

krúžkovacích otázok sme zahŕňali aj dopĺňacie otázky, v rámci ktorých nám štu-

dentky a študenti mali možnosť napísať rozsiahlejšie odpovede. Napokon sme sa 

pýtali aj na spôsoby, akými sa naši respondenti a respondentky informujú o dianí v 

štáte a vo svete. Zaujímalo nás, či sledujú spravodajské médiá a ako dôležité sú pre 

nich sociálne siete. 

Druhá časť dotazníku pozostávala z „hodnotových otázok". Využívali sme pri ňom 

štandardizované otázky vyplývajúce z dobrej sociologickej praxe, ktoré sme prispô-

sobili stredoškolskému kontextu. Zaujímalo nás, do akej miery študentky a študenti 

považujú liberálnu demokraciu za najlepšiu formu politického zriadenia a či by boli 

ochotní vymeniť časť svojich práv za vyšší životný štandard. Takisto sme, využívajúc 

škálu od 1 do 10, zisťovali, do akej miery by sa naši respondenti cítili komfortne, 

pokiaľ by ich spolužiačky a spolužiaci patrili k niektorej z náboženských skupín či 
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iných menšín (kresťan/-ka, Maďar/-ka, LGBTI+ a podobne). Napokon sme našich res-

pondentov a respondentky požiadali, aby súhlasili či nesúhlasili s viacerými výrokmi 

o homosexuálnych zväzkoch, domácom násilí či náboženskej tolerancii. Naším cie-

ľom bolo v dotazníku zahrnúť dostatočné množstvo typov otázok, aby sme otestovali 

názorovú konzistenciu našich respondentov a skúmali spomenuté kognitívne havárie. 

Poslednú časť tvorili vedomostné otázky, na ktoré existuje správna a nesprávna od-

poveď. Ako sme načrtli vyššie, zaujímalo nás, či stredoškoláčky a stredoškoláci ro-

zumejú pojmom „liberálna demokracia" či „ľudské práva". Takisto sme sa pýtali, 

kedy boli ľuďom právne priznané ľudské práva a či sa na Slovensku vykonáva trest 

smrti. 

Šokovaní, ale nie prekvapení: Na čo sme prišli 

Ešte pred prezentovaním našich záverov je dôležité podotknúť, že v našich kapaci-

tách nebolo urobiť reprezentatívny výskum. Dotazník sme distribuovali kombinovane 

papierovou formou na partnerských školách aj online. Napriek vysokému počtu vypl-

nených dotazníkov (1490) však ani jedna forma neumožňuje čisto náhodný výber 

respondentov. Takisto je potrené zvážiť, že jednotlivé triedy, ktoré vypĺňali papie-

rovú verziu dotazníka (458) reprezentujú relatívne malý počet stredných škôl (pri-

bližne 10). Online zber dotazníkov je zase limitovaný rôznymi skresleniami vzhľadom 

na samo výber respondentov. Dotazník sa šíril e-mailom a adresovali sme ho všetkým 

stredným školám na Slovensku. To v praxi znamená, že ho často vypĺňajú tí, ktorí 

majú o tému záujem, zatiaľ čo tí, ktorí ho nemajú, nie sú vo vzorke dostatočne 

zastúpení. Preto naše závery netreba vnímať ako správu o všetkých slovenských stre-

doškoláčkach a stredoškolákoch, ale v prvom rade ako o snahu iniciovať diskusiu o 

občianskej pripravenosti mladých ľudí. Našou ambíciou je poukázať na určité trendy, 

ktoré sme spozorovali, a pokračovať vo výskume, respektíve podporiť výskum v tejto 

oblasti aj na iných miestach. 

Napriek príležitostnej vzorke je vnútorná reliabilita dotazníku a získaných dát po-

merne vysoká. Takzvaná Cronbachova alfa, ktorá meria vnútornú konzistentnosť od-

povedí, má pri otázkach, ktoré využívali Likertovú škálu (veľmi spokojný - spokojný 

- neutrálny postoj - skôr nespokojný - nespokojný), hodnotu 0,64. Pri spomenutých 

otázkach o rôznych skupinách ľudí má vysokú hodnotu 0,8. Vo všeobecnosti pritom 
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vysokú mieru konzistentnosti predstavujú merania nad 0,7. V praxi to znamená, že 

pre naše účely a s ohľadom na praktické obmedzenie pri zbere dát vykazujú naše 

zistenia uspokojivú mieru spoľahlivosti. 

Náš dotazník vyplnilo najviac stredoškolákov a stredoškoláčok, ktorí žijú na dedine 

(takmer 45 percent). Zhruba pätina našich respondentov pochádza z mesta, ktoré 

má menej ako 30- tisíc obyvateľov a ďalšia pätina z mesta, ktoré má viac ako 100-

tisíc obyvateľov. Vzhľadom na to, že sme fyzicky navštívili školy z rôznych častí Slo-

venska vrátane Hornej Nitry, Veľkého Krtíša či východného Slovenska a dotazník sme 

zároveň distribuovali online formou, v ňom máme zastúpenie z desiatok okresov. 

Najviac vyplnených dotazníkov sme vyzbierali v okolí Bratislavy, Košíc, Nitry, Detvy 

a Lučenca. 

Náš dotazník vyplnilo viac žien (51,3%) ako mužov (38,7%). Výrazne viac zastúpení 

sú respondenti z odborných škôl (69,7%) ako z gymnázií (27,4%). Najpočetnejšou ná-

rodnosťou je slovenská (88%), no dotazník vyplnili aj príslušníci maďarskej národ-

nosti (4%) či inej národnosti (3%). Študentiek a študentov sme sa pýtali aj na ich 

odhad, do ktorej sociálnej skupiny by zaradili svoju rodinu. Väčšina (57,4%) respon-

dentov sa radí do strednej triedy, pričom významná časť (25%) opýtaných podľa 

svojho odhadu patrí do strednej vyššej triedy. Len veľmi malý počet (1,5%) sa zara-

ďuje do najnižšej a podobne malý počet študentiek a študentov (3,1%) do najvyššej 

skupiny. 
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Demografické dáta 
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Pozrime sa teda spolu na niektoré závery z našich dotazníkov. V prvom rade sme sa 

pozreli na to, ktorí respondenti sa doma častejšie rozprávajú o demokracii a ľudských 

právach. Prišli sme na to, že študentky a študenti z gymnázií sa v rodinách o demo-

kracii a ľudských právach rozprávajú o niečo častejšie ako tí z odborných stredných 

škôl, avšak nespozorovali sme štatisticky významný rozdiel. Obe skupiny študentstva 

najčastejšie odpovedajú, že sa o demokracii a ľudských právach rozprávajú „občas" 

alebo nerozprávajú „nikdy". V tejto otázke nevznikajú žiadne významné rozdiely 

medzi ženami a mužmi. Z výsledkov dotazníka vyplýva, že o demokracii a ľudských 

právach sa o niečo častejšie rozprávajú respondenti, ktorí sa zaradzujú do vyššej 

strednej a najvyššej triedy, avšak rozdiely sú nepatrné. Minimálne rozdiely sú aj 

medzi stredoškoláčkami a stredoškolákmi z malých obcí, respektíve malých a veľkých 

miest. 

 

V dotazníku sme sa okrem iného pýtali, do akej miery naši respondenti vedia o nie-

koľkých inštitúciách spojených s ľudskými právami. Hodnota 1,00 označuje najvyššiu 

mieru znalostí, pričom hodnota 4,00 znamená, že študentka či študent o danej in-

štitúcii nikdy predtým nepočul/-a. V tomto prípade v dvoch otázkach badáme roz-

diely medzi študenstvom z gymnázií a odborných škôl: 

• priemerná hodnota familiarity respondentov z gymnázií s verejným ochrancom 

práv je 2,79; priemerná hodnota familiarity respondentov z odborných škôl je 

3,08; 

• priemerná hodnota familiarity respondentov z gymnázií so zakotvením ľudských 

práv v ústave a ich obsahom je 2,44; priemerná hodnota respondentov z odbor-

ných škôl je 2,74; 

• priemerná hodnota familiarity s Národným strediskom pre ľudské práva je to-

tožná (2,88) a Antidiskriminačným zákonom je takmer totožná (2,84 a 2,92). 

 

V tomto kontexte teda možno urobiť záver, že opýtané gymnazistky a gymnazisti 

poznajú spomenuté inštitúcie o trochu viac, avšak obe skupiny o nich aj tak nemajú 

dostatok informácií. 

 

Podobné trendy pozorujeme aj pri vedomostnom kvíze. Študentky a študenti z gym-

názií zaznamenali vyšší počet správnych odpovedí na otázky, kedy boli ľuďom právne 
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priznané ľudské práva či ako sa na Slovensku (ne)využíva inštitút trestu smrti. V 

oboch prípadoch sú však rozdiely medzi skupinami štatisticky bezvýznamné. Respon-

denti z gymnázií o niečo častejšie tvrdia, že v demokracii záleží na názore každého 

človeka, a o niečo častejšie odsudzujú Tisov režim. Opäť však medzi obomi skupi-

nami badať len minimálny rozdiel. 
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Do akej miery ste oboznámený/á s nasledujúcimi zákonmi či inštitúciami? 

 
 
Ako sme už spomenuli, v dotazníku sme sa pýtali aj na to, či by respondentom pre-

kážalo, pokiaľ by im do triedy pribudol nová spolužiačka alebo spolužiak z niektorej 

z náboženských, etnických či iných skupín. Požiadali sme ich, aby svoj názor vyjadrili 

použitím škály, pričom hodnota 1 znamená, že by im to bolo veľmi nepríjemné, a 

hodnota 10 označuje, že by im to vôbec neprekážalo. Naši respondenti by mali naj-

menší problém s kresťankami a kresťanmi (9,14) a pomerne vysokú mieru toleran-

ciu preukazujú aj voči ateistkám a ateistom (8,96). Najväčší problém by mali naši 



 90 

respondenti s gaymi a lesbami (7,81) a Rómami a Rómkami (7,98). Pri tejto otázke 

sme však zároveň zaznamenali výrazné názorové rozpätie: väčšina študentov a štu-

dentiek označila v prípade všetkých skupín hodnotu 10, no pri rómskej menšine a 

LGBTI+ ľuďoch mnohí vybrali najnižšiu hodnotu. To potvrdzuje, že mladí ľudia sú 

mimoriadne citlivý na verejný diskurz, v ktorom momentálne LGBTI+ témy často za-

znievajú. 

 

V súvislosti s LGBTI+ témami sme sa pýtali aj na to, či sú homosexuálne zväzky proti 

ľudskej prirodzenosti. Za zmienku stojí, že hoci s gayom či lesbou by v pozícii spolu-

žiačky či spolužiaka nemalo žiadny problém osem z desiatich opýtaných, homosexu-

álne zväzky za prirodzené považuje len 51 percent respondentiek a respondentov. 

To, že sú proti ľudskej prirodzenosti, tvrdí asi tretina opýtaných. 
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Špecificky nás zaujímalo, koľko respondentiek a respondentov považuje liberálnu 

demokraciu za najlepšiu formu zriadenia. Z nášho dotazníku vyplýva, že jednoznačný 

názor v tejto téme má veľmi malý počet opýtaných: menej ako desatina s tvrdením 

jednoznačne súhlasí a len štyri percentá úplne nesúhlasia. Jednoznačne najväčšia 

skupina študentiek a študentov na liberálnu demokraciu nemá názor alebo nevie od-

povedať. To môže s cieľom zvýšenia podpory liberálnej demokracie v spoločnosti 

naznačovať potrebu venovať tejto téme väčšiu pozornosť v školách aj domácnos-

tiach. 

 

Vysokou indiferentnosťou sa v našom dotazníku vyznačujú stredoškoláčky a stredo-

školáci aj pri ďalšej hodnotovej otázke: či by boli ochotní vymeniť časť svojich práv 

za vyšší životný štandard. Aj tentoraz najväčšia skupina študentsva (36%) nemá názor 

alebo nevie odpovedať. Vyše 40% opýtaných však skôr nesúhlasí alebo súhlasí. 

Ochotu vymeniť časť svojich práv za vyšší štandard deklaruje len zhruba 20 percent 

respondentiek a respondentov. 

 

V rámci nášho dotazníka sme sledovali aj rozdiely medzi študentkami a študentmi. 

Väčšie rozdiely sme nespozorovali pri takmer všetkých otázkach; výnimkou bolo vy-

jadrenie názoru k tvrdeniu, či by mal byť muž hlavou rodiny. Zatiaľ čo väčšina mužov 

s ním skôr súhlasí alebo úplne súhlasí, väčšina žien s ním úplne nesúhlasí alebo skôr 

nesúhlasí. 

 

Označte skupiny, ktorým by podľa vás za určitých špecifických okolností mohli 

alebo mali byť odoprené ľudské práva: 
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Zhrnutie našich kľúčových zistení 

• gymnazistky a gymnazisti sa v porovnaní s respondentmi z odborných škôl o niečo 

častejšie rozprávajú o demokracii a ľudských právach, ale rozdiely medzi nimi 

sú veľmi malé; 

• gymnazistky a gymnazisti majú v porovnaní s respondentmi z odborných škôl o 

niečo väčšie znalosti o inštitúte verejného ochrancu práv či Národnom stredisku 

ľudských práv, ale rozdiely sú malé; 

• naši respondenti by mali najmenší problém prijať za spolužiačku či spolužiaka 

osobu kresťanského vierovyznania; najväčší problém by mali s rómskou menšinou 

a LGBTI+ ľuďmi; 

• študenti a študentky majú odlišné názory na rodové role v rodine či používanie 

násilia („výchovné zaucho") pri výchove detí; 

• väčšina stredoškoláčok a stredoškolákov nemá vytvorenú mienku na liberálnu 

demokraciu, čo vytvára priestor na ich posun na obidve názorové strany; 

Záver: Výzva do budúcnosti 

S predchádzajúcich prieskumov hodnotových orientácií u študentstva základných a 

stredných škôl vieme, že adolescenti sú obzvlášť vnímaví a rýchlo absorbujú hodno-

tové posuny, ktoré sa odrážajú vo verejnom diskurze. Týka sa to predovšetkým miery 

tolerancie voči jednotlivým menšinovým skupinám a nesúvisí to priamo so zdrojmi 

informácií, ktoré sledujú. Súčasťou výzvy do budúcnosti je teda aj otváranie tém, 

ktoré rozdeľujú spoločnosť a ich interpretáciu ľudskoprávnom kontexte. 

 

Napriek metodologickým obmedzeniam tejto štúdie veríme, že tento výskum môže 

pomôcť v hodnotení trendov v oblasti mládeže a demokracie a ľudských práv. Hoci 

jeho závery nie sú dostatočne reprezentatívne, môže poslúžiť ako sonda do súčas-

ných trendov a štartovací bod a motivácia pre ďalší výskum. 
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Appendix 1:  

Znenie dotazníku Demokracia, ľudské práva a stredoškoláci  

Informovaný súhlas 

Pozývame Vás zúčastniť sa prieskumnej štúdie, ktorá sa zaoberá občianskou pripra-

venosťou študentiek a študentov stredných škôl. Tento dotazník je súčasťou pro-

jektu Helsinský výbor mladým (HVM), ktorý prináša témy ľudských práv a demokracie 

na stredné odborné školy. Pripravili ho Tomáš Čorej a Tomáš Štrba. 

 

Vaša účasť na prieskume nepredstavuje žiadne riziká. Účasťou na ňom vám nevzni-

kajú žiadne náklady. Informácie, ktoré poskytnete, budú použité iba v rámci pro-

jektu HVM. Vyplnenie dotazníka bude trvať približne 15 minút. 

 

Tento prieskum je anonymný. Do dotazníku nepíšte svoje meno. Ak ho vypĺňate on-

line, vaša IP adresa nebude zaznamenaná. Nebudeme vás schopní identifikovať či 

vedieť zaznamenať, či ste sa štúdie zúčastnili alebo nie. Pri spracovaní dát do záve-

rečnej správy projektu ostanú vaše dáta anonymné. 

 

Vaša účasť na tejto štúdii je dobrovoľná. Vyplnením a odoslaním dotazníku dobro-

voľne súhlasíte so svojou účasťou v prieskume a s použitím získaných dát na vyššie 

objasnené ciele projektu. Máte právo odmietnuť odpovedať na ktorúkoľvek otázku 

z akéhokoľvek dôvodu. 

 

Ak máte otázky ohľadom štúdie alebo vašich práv v štúdii, prosím kontaktujte To-

máša Čoreja, +421910140210 alebo na corej@bisla. sk. Výstupy zdotazníka budú do-

stupné na stránke Helsinského výboru pre ľudské práva www. helcom. sk 

*************************** 

Zopár základných otázok 

Tento prieskum sa zaujíma o mieru povedomia o témach demokracie a ľudských práv 

u stredoškolákov z rôznych škôl. 
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O ľudských právach som: 

☐ počul/-a mnohokrát z rôznych zdrojov a mám jasnú predstavu, čo si pod tým 

predstaviť,  

☐ preberali sme to v škole ako učivo, 

☐ počul/-a, ale nie v škole, 

☐ nepočul/-a som takmer nič. 

Informácie o dianí v štáte a vo svete získavam tak, že (možno zaškrtnúť viacero 

možností): 

☐ sledujem televízne spravodajstvo, 

☐ čítam noviny, 

☐ sledujem elektronické spravodajstvo, ☐ počúvam rádio, 

☐ sledujem sociálne siete, 

☐ nezaujímam sa o dianie doma či vo svete. 

Pravidelne sledujem tieto zdroje spravodajských informácií (možno zaškrtnúť via-

cero možností): 

a) Tlačené denníky: Denník N, SME, Hospodárske Noviny, Týždeň, Postoj, Aktua-

lity, Pravda (prípadne aj zakrúžkujte ten, po ktorom siahnete najčastejšie) 

b) Markíza, JOJ, TA3, 

c) RTVS (televízna :1, :2, :24 a rozhlasové stanice ako SRO), 

d) Rádio Expres, Funrádio, Rádio Jemné, Rádio Európa2, 

e) Podcasty (Dobré Ráno, v Redakcii, Aktuality Nahlas a iné), 

f) Zem a Vek, Parlamentné Listy, Hlavné správy, 

g) ani jednu z uvedených skupín, 

h) Iné: _____________________ 

V rodine sa o demokracii rozprávame: 

☐ často ☐ občas ☐ nikdy 

Komentár (napr. kedy naposledy sa u vás táto téma doma preberala? O čo išlo? ) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

V rodine sa o ľudských právach rozprávame: 

☐ často ☐ občas ☐ nikdy 
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Komentár (napr. kedy naposledy sa u vás táto téma doma preberala? O čo išlo? ) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Prosím, označte v nasledujúcej tabuľke v každom riadku jednu odpoveď: 

 

 

 

 

 

O politické dianie sa zaujímam: 

☐ veľmi (na každodennej báze  

☐ občas (raz-dvakrát za týždeň)  

☐ ako kedy/ v závislosti od okolností  

☐ zriedkavo  

☐ vôbec 

Komentár: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

*************************** 

Demokracia 

V tejto časti nasledujú výroky dotýkajúce sa demokracie a demokratického zriade-

nia, s ktorými môžete súhlasiť či nesúhlasiť. 
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Liberálna demokracia je najlepšou formou politického zriadenia: 

☐úplne súhlasím  

☐ skôr súhlasím  

☐neviem/nemám názor  

☐ skôr nesúhlasím  

☐úplne nesúhlasím 

Bol/a by som ochotný/ochotná vymeniť časť svojich práv za vyšší životný štandard: 

☐ úplne súhlasím  

☐ skôr súhlasím  

☐ neviem/nemám názor  

☐ skôr nesúhlasím  

☐ úplne nesúhlasím 

Nasleduje niekoľko výrokov, s ktorými môžete súhlasiť či nesúhlasiť. V každom 

riadku označte jedno z políčok vyjadrujúcich súhlas či nesúhlas s výrokom. 

 
 
 

 

 

 

Označte skupiny, ktorým by podľa vás za určitých špecifických okolností mohli alebo 

mali byť odoprené ľudské práva: 

☐ Rómovia  ☐ ženy  ☐ migranti  ☐ LGBTQ+  ☐ ani jedna z uvedených skupín 
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Komentár: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Prosím povedzte nám, použitím škály od 1 po 10, ako by ste sa cítili, ak by do vašej 

triedy pribudli nový spolužiak či spolužiačka patriaci k jednej z nasledujúcich skupín? 

(V tabuľke pri každej možnosti označte jedno políčko označujúce vaše pocity) 

 

*********************************** 

Nasleduje zopár vedomostných otázok k témam demokracie a ľudských práv. Ich 

cieľom nie je testovať či hodnotiť vás. Prosím, označte vždy iba jednu z možností, s 

ktorou sa najviac stotožňujete: 

Pojem liberálna demokracia znamená: 

☐ právo väčšiny rozhodovať o dianí v krajine 

☐ právny systém, v ktorom je vôľa väčšiny obmedzená v mene ochrany práv 

menšín 

☐ právny systém, v ktorom majú liberálne strany mocenskú výhodu pred stra-

nami konzervatívnymi 

☐ právny systém, v ktorom majú všetci občania slobodný prístup k pravdivým 

informáciám 

☐ Nie som si istý/á, čo presne liberálna demokracia znamená 

„Ľudské práva" označujú/znamenajú: 

☐ Všetky práva a povinnosti občanov a občianok SR 
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☐ Že ľudia nie sú diskriminovaní na základe rasy, etnicity, pohlavia, veku, nábo-

ženstva či politického presvedčenia a majú rovné príležitosti 

☐ Západnú koncepciu demokracie 

☐ Najzákladnejšie práva: právo na život, majetok a prácu 

Ľudské práva na Slovensku patria: 

☐ všetkým ľuďom od narodenia 

☐ všetkým po dosiahnutí 14. roku života 

☐ všetkým, ktorí uzavrú pracovnoprávny pomer 

☐ občanom a občiankam Slovenskej republiky 

Nediskriminácia znamená: (môžete označiť aj viac možností) 

☐ Rovnaké práva pre všetkých jednotlivcov na území Slovenskej republiky 

☐ Rovnaké práva pre všetkých občanova občianky Slovenskej republiky 

☐ Rovné práva pre všetkých, čo občas znamená vyrovnávanie nerovností zo 

strany štátu (zabezpečenie prístupu k službám, zastupovaniu, ) 

☐ Odstránenie nerovností (napr. voči ženám, etnickým skupinám, či iným men-

šinám) 

☐ Zabezpečenie práv občanov a občianok Slovenskej republiky, aby neboli ohro-

zované či porušované právami rôznych menšín 

Ľudské práva boli ľuďom právne priznané: 

☐ odkedy existuje ľudská civilizácia  

☐ od čias starovekého Grécka 

☐ od obdobia renesancie 

☐ v období po Druhej svetovej vojne 
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Trest smrti (sa) v Slovenskej republike: 

☐ dočasne nevykonáva od roku 1968 

☐ je zakázaný od roku 1991 

☐ je právne uznaný a vykonáva sa. 

Za prezidenta Tisa (Slovenského štátu počas Druhej svetovej vojny) boli ľudské 

práva: 

☐ všetkým občanom garantované na nadštandardnej úrovni  

☐ Slovákom dostatočne zabezpečené 

☐ systematicky/opakovane porušované 

☐ neviem/ nemám na to názor 

V demokracii je názor každého človeka dôležitý: 

☐ áno ☐ nie ☐ to závisí od okolností ☐ neviem/nemám na to názor 

Komentár: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

*********************************** 

Osobné údaje 

Nasleduje zopár otázok o vás. 

Pochádzam: 

☐ z dediny, 

☐ z mesta, ktoré má menej ako 30-tisíc obyvateľov/-iek,  

☐ z mesta, ktoré má menej ako 50-tisíc obyvateľov/-iek,  

☐ z mesta, ktoré má viac ako 50-tisíc obyvateľov/-iek. 

Okres: _________________  

Pohlavie: 

☐ žena ☐ muž ☐ iné ☐ nechcem uviesť  

Navštevujem: 

☐ Strednú odbornú školu ☐ Gymnázium 
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Podľa vášho najlepšieho odhadu, do akej sociálnej skupiny by ste zaradili vašu ro-

dinu? 

☐ Najnižšia ☐ Nižšia stredná ☐ Stredná ☐ Vyššia stredná ☐ Najvyššia  

Národnosť: 

☐ Slovenská ☐ Maďarská ☐ Rómska ☐ Česká ☐ Iná: _______________ 

Identifikujem sa ako: 

☐ Veriaci/a a praktizujúci/a (napr. navštevujem kostol pravidelne)  

☐ Veriaci/a, ale nepraktizujúci/a 

☐ Nepatrím do žiadnej cirkvi, ale vyznávam inú formu spirituality  

☐ Ateista/ka 

 

Ďakujeme veľmi pekne za Váš čas a ochotu vyplniť tento dotazník. 
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