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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Témou v programe stretnutia boli Ľudské práva. Podstatou stretnutia bolo diskutovať 

o spoločenských problémoch, v polemikách a diskusiách rešpektovať ľudské práva. Cieľom bolo 

opísať jednotlivé články zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv a vyjadriť vlastnými slovami ich 

pozitívne a negatívne aspekty.  

 

Ľudské práva možno charakterizovať ako základné práva a slobody, ktoré patria každému človeku od 

narodenia bez ohľadu na jeho rasu, pohlavie, etnickú, národnostnú alebo štátnu príslušnosť. Sú 

neodňateľné (nikoho nemožno týchto práv pozbaviť), nescudziteľné (nemožno ich previesť na iného), 

nepremlčateľné (nepodliehajú premlčaniu, a teda ich trvanie je počas života človeka časovo 

neobmedzené) a nezrušiteľné (existujú nezávisle od vôle zákonodarcu, ktorý ich uznáva, ale nemôže 

ich zrušiť). Ľudské práva pritom nie sú len etickými a morálnymi princípmi, ale ich dodržiavanie 

a efektívna ochrana patrí k základným črtám každého demokratického a právneho štátu. Pre 

zakotvenie ľudských práv a slobôd v povojnovej Európe mala rozhodujúci význam Všeobecná 

deklarácia ľudských práv prijatá Valným zhromaždením Organizácie spojených národov v roku 

1948, ktorá je všeobecným katalógom ľudských práv. Pre ochranu ľudských práv v európskom 

priestore má rozhodujúci význam Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd podpísaný pod záštitou Rady Európy v roku 1950 v Ríme. 

 

Kľúčové slová: 

ľudské práva, rovnosť, Všeobecná deklarácia ľudských práv, Európsky dohovor o ochrane ľudských 

práv. 

https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-jazykovych-zrucnosti
https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-jazykovych-zrucnosti


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod, privítanie členov Pedagogického klubu rozvoja jazykových zručností, zhrnutie 

a nadviazanie na predchádzajúce stretnutie 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia  

3. Ľudské práva (popis témy, problém) 

4. Praktická aplikácia témy (práca na aplikačnej úlohe) 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov Pedagogického klubu rozvoja jazykových zručností, 

následne došlo k predstaveniu obsahu programu stretnutia, ako aj krátke zhrnutie a pripomenutie 

programu predchádzajúceho stretnutia klubu, nadviazanie na neho.   

 

K bodu 2 

Prítomným bola podrobnejšie odprezentovaná téma a obsah stretnutia klubu Ľudské práva, ako aj jej 

jednotlivé časti vyúsťujúce do aplikačnej úlohy – členovia pedagogického klubu mali vytvoriť 

spoločný plagát pre žiakov na tému stretnutia Ľudské práva.  

 

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) Všeobecná deklarácia ľudských práv 

b) Prvá generácia ľudských práv (občianske, politické) 

c) Druhá generácia ľudských práv (hospodárske, sociálne, kultúrne) 

d) Tretia generácia ľudských práv 

e) Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd  

f) OSN 

g) Systém ochrany ľudských práv 

h) Práca so zdrojmi od autorov, ako napr. Bocková A., Bojnák Š., či z webových stránok 

http://ludskeprava.euroiuris.sk/, https://www.ohchr.org/en/ohchr_homepage, 

https://www.statpedu.sk/sk/     

i) Diskusia 

 

K bodu 4 

Praktická aplikácia témy – aktívna práca prítomných členov klubu na aplikačnej úlohe projektovou 

metódou, ktorá sa orientovala na tvorbu spoločného plagátu na tému stretnutia Ľudské práva. Úlohou 

členov bolo pripraviť spoločný plagát pre žiakov, ktorý sa môže využiť počas medzinárodných dní 

zaoberajúcich sa ľudskými právami, počas vyučovacích hodín v rámci prierezovej témy Ochrana 

života a zdravia, a taktiež môže pomôcť pri plnení hlavných úloh a cieľov aj koordinátorovi ľudských 

práv. Daný plagát môže člen klubu použiť aj na výučbe svojho aprobačného predmetu v rámci 

edukačného procesu.  

Členovia postupujú podľa týchto krokov: a) na farebné papiere členovia klubu obkreslia svoju ruku 

a vystrihnú ju, b) členovia si vyberú zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv jeden článok, v rámci 

ktorého vypracujú pozitívne a negatívne aspekty daného práva na jednotlivé vystrihnuté ruky, c) 

napr.: článok 13 – Právo na slobodu pohybu (pozitíva: dovolenka, turizmus, poznávanie prírodných 

krás, humanitárne koridory; negatíva: železná opona). Pri tvorbe plagátu členovia klubu využívali 

internetové zdroje.   

http://ludskeprava.euroiuris.sk/
https://www.ohchr.org/en/ohchr_homepage
https://www.statpedu.sk/sk/


13. Závery a odporúčania: 

 

K bodu 5 

Pedagogický klub prijal tieto závery:   

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Ľudské práva. Podstatou stretnutia bolo 

diskutovať o spoločenských problémoch, v polemikách a diskusiách rešpektovať ľudské práva. 

Cieľom bolo opísať jednotlivé články zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv a vyjadriť vlastnými 

slovami ich pozitívne a negatívne aspekty.  

Dohodli sa, že je dôležité aplikovať a zaradiť do vyučovacieho procesu tému ľudských práv a ich 

rešpektovanie. 

Žiakov budú viesť k objavovaniu nových poznatkov a usmerňovaniu ich činností v rámci ochrany 

a presadzovania ľudských práv na hodinách anglického jazyka, slovenského jazyka, dejepisu, 

katolíckeho náboženstva a občianskej náuky.  

Rozvíjala sa kompetencia práce s ľudskými právami u členov klubu, ktorí budú naďalej priebežne 

vyhľadávať materiály a zdroje k nasledujúcim stretnutiam klubu, vzájomne spolupracovať pri ich 

realizácii, ako aj tvoriť úlohy pre žiakov, čím obohatia svoj profesionálny prístup v edukačnom 

procese. 

 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Oboznámiť sa s témou stretnutia, ktorou boli ľudské práva. 

V praxi vedieť diskutovať o spoločenských problémoch, v polemikách a diskusiách rešpektovať 

ľudské práva. 

Naďalej aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností 

z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou pri nasledujúcich stretnutiach klubu.  

Viesť žiakov k dodržiavaniu a rešpektovaniu ľudských práv v edukačnom procese humanitných 

predmetov a jazykov v podmienkach SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.   
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 24. 3. 2022 

Trvanie stretnutia: od 14:25 hod. do 17:25 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis  Inštitúcia 

1. ThLic. Marek Jeník 
 

SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

3. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Ivana Vachaľová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Lucia Grinčová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Lýdia Venceľová Neprít. SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Simona Šubjáková  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Klára Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis   Inštitúcia 

1.     

2.     

3.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


