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Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania 

 

 

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike
1
 

(Podklad pre Stratégiu vypracovaný pracovnou skupinou Výboru) 

 

 

 

Vzdelávanie a výchova k ľudským právam 

 

Úvod 

Vzdelanosť je kľúčovým determinantom rozvoja a vyspelosti každej spoločnosti. Kvalitný 

výchovno-vzdelávací systém, podporený a sprevádzaný politikami štátu v ďalších oblastiach, 

môže rozhodujúcim spôsobom prispieť k uspokojivému hospodárskemu, sociálnemu 

a duchovnému rastu spoločnosti. Od kvality a spôsobov vzdelávania poskytovaného štátom 

závisí, do akej miery bude demokratickým spoločenstvom založeným na princípoch právneho 

štátu, pluralizmu, rešpektovania práv jednotlivcov, ochrany menšín, tolerancie, spoločenského 

dialógu a aktívneho občianstva.  

Ak má Slovenská republika predstavovať plnohodnotného člena medzinárodného 

spoločenstva v oblasti podpory a ochrany ľudských práv, potrebuje upraviť a aktualizovať 

koncepciu vzdelávacej politiky a prispôsobiť ju v zmysle svetových a európskych štandardov 

v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam požiadavkám, potrebám a hodnotám 

svojich obyvateľov. Ako bolo opakovane zdôraznené na odbornom podujatí výboru pre 

výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, 

venovanom príprave Stratégie (29. apríla 2014, ďalej len „workshop“), realizácia 

komplexných a koncepčných zmien však nemôže byť výlučnou úlohou a zodpovednosťou 

rezortu školstva. Zvýšenie kvality vzdelávania je možné dosiahnuť len strategickými, 

dlhodobo plánovanými, systematickými a koncepčnými celospoločenskými zmenami 

uplatnenými prierezovo vo všetkých verejných politikách štátu. Každý z navrhovaných cieľov 

Stratégie týkajúcich sa výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv možno dosiahnuť 

jedine v synergii opatrení vo všetkých oblastiach súvisiacich s celospoločenským 

celoživotným vzdelávaním.  

                                                 
1 Ďalej v texte len „Stratégia“. 
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Ťažiskovým referenčným rámcom sú predovšetkým: Charta Rady Európy o vzdelávaní 

k demokratickému občianstvu a ľudským právam
2
 (Odporúčanie Výboru ministrov č.7 

z roku 2010, Recommendation CM/Rec(2010)7) a Deklarácia o ľudskoprávnom vzdelávaní 

a školení
3
 (rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 66/137 z 19.12.2011). Oba dokumenty 

systematizujú a odrážajú úsilie, skúsenosti a odporúčania medzinárodného spoločenstva 

v oblasti ľudskoprávneho vzdelávania a sú teda pre SR zásadné. Zároveň treba brať do úvahy 

Odborný podklad k tvorbe Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR 

z 15.7.2013
4
, ktorý zasadil ľudskoprávne vzdelávanie do širšieho teoreticko-metodologického 

rámca problematiky ľudských práv a zároveň položil dôraz (v súlade s globálnym aj 

európskym systémom podpory a ochrany ľudských práv) na edukatívny predpoklad realizácie 

všetkých ľudských práv, teda na celoživotnú a celospoločenskú prierezovosť ľudskoprávneho 

vzdelávania i jeho spojitosť a vzájomnú podmienenosť s prehlbovaním kvality demokracie, 

právneho štátu a posilňovaním rôznorodej, pluralitnej, inkluzívnej, solidárnej a kohéznej 

spoločnosti.  

Podľa ustanovení Charty Rady Európy o vzdelávaní k demokratickému občianstvu 

a k ľudským právam zahŕňa pojem "vzdelávanie k ľudským právam" (školenie, šírenie 

povedomia, informovanie) také praktiky a činnosti, ktoré študujúcim poskytujú nielen 

vedomosti a porozumenie, ale zároveň rozvíjajú schopnosti a formujú ich postoje a správanie 

tak, aby boli schopní prispievať k šíreniu všeobecnej kultúry ľudských práv v spoločnosti, ako 

i k aktívnej ochrane a presadzovaniu ľudských práv a základných slobôd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Neoficiálny preklad dokumentu je prílohou č. 5 tohto materiálu. 
3 Neoficiálny preklad dokumentu je prílohou č. 4 tohto materiálu. 
4 Dostupné na: http://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/; bližšie pozri 

časť: Odborný podklad k stratégii vypracovaný členmi redakčného tímu 15.7.2013.  

http://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/
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1. Aktuálny stav na Slovensku  

1.1 Legislatíva
5
  

Podľa Ústavy Slovenskej republiky z roku 1992 sú „...ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti i v 

právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a 

nezrušiteľné.“
6
 Medzinárodné dohovory o ľudských právach a základných slobodách, ktoré 

Slovenská republika ratifikovala a sú súčasťou jej právneho poriadku v súlade s ústavou majú 

prednosť pred zákonmi
7
. V legislatíve je upravená zásada rovn(ak)ého zaobchádzania

8 
-medzi 

iným - aj v oblasti prístupu ku vzdelaniu a pri poskytovaní vzdelávania. Diskriminácia sa 

zakazuje z viacerých dôvodov, ktorých výpočet nie je uzavretý, čím legislatíva SR ide 

dokonca nad rámec smerníc EÚ. Na základe vyššie uvedeného je žiaduce, aby si obyvateľky 

a obyvatelia SR uvedomovali, aké ľudské práva a základné slobody majú garantované 

ústavou i zákonmi, akých oblastí sa týkajú a na aké skupiny ľudí má ich nedodržiavanie 

dopad (napr. na ženy, seniorov a seniorky, deti, zdravotne znevýhodnených, marginalizované 

rómske komunity, LGBTI ľudí).  

Zákon o výchove a vzdelávaní v základných a stredných školách (školský zákon) v cieľoch 

výchovy
9
 a vzdelávania uvádza, že dieťaťu je treba umožniť: „získať a posilňovať úctu k 

ľudským právam a základným slobodám a zásadám....“ a v súlade so zásadou rovnakého 

zaobchádzania vo vzdelávaní
10

 pričom výchova i vzdelávanie majú byť poskytované v súlade 

s antidiskriminačným zákonom
11

.  

Zákon o vysokých školách v časti o poslaní, úlohách a postavení vysokých škôl
12

 

nepomenúva priamo oblasť vzdelávania a výchovy k ľudským právam, ale odkazuje na ne cez 

                                                 
5 Výňatky z relevantných dokumentov sú v prílohe č. 2. 
6 čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky, dostupné na: http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/ustava-slovenskej-republiky/. 
7 čl. 154c Ústavy Slovenskej republiky, dostupné na: http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/ustava-slovenskej-republiky/. 
8 § 5 ods. 2 bod c) zákona o rovnakom zaobchádzaní č.365/2004 Z.z. v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), dostupné na: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-

365. Terminologická poznámka: reflektujúc silnejúci odborný diskurz k pojmu „rovnaké zaobchádzanie“, ktorým 

(nesprávne) operuje antidiskriminačný zákon, prepisujeme pojem na tomto mieste ako „rovn(ak)é zaobchádzanie“, 

upozorňujúc tak na podstatu právnej úpravy, ktorou je „rovné, nediskriminačné zaobchádzanie“. Jazyk ľudských práv si ako 

celok (v legislatívnych, exekutívnych, edukatívnych, výskumných a i. dokumentoch a diskurzoch) vyžaduje terminologickú 

revíziu (klasifikácie, definície, jednotný výklad pojmov) a odborné uplatnenie vo všetkých sférach jeho používania – čo by 

mala Stratégia príslušne zdôrazniť a vytýčiť ako jednu s bezprostredných úloh v procese rekonštrukcie správy 

ľudskoprávnej agendy v SR. 
9 § 4 bod g), zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), dostupné na: http://www.minedu.sk/860-

sk/zakony. 
10

 § 145 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), dostupné na: http://www.minedu.sk/860-

sk/zakony. 
11 Máme tu na mysli najmä §2 a §8 zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane 

pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), dostupné na: 
http://www.minedu.sk/860-sk/zakony. 

12 § 1 body a), b), c), h) zákona o vysokých školách ž.131/2002 Z.z a o zmene a doplnení niektorých zákonov dostupné na: 

http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/legislativa/2013/znenie_zakona_1.9.2013.pdf. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-365
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-365
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výchovu „v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie...“.
13

 Na vysokých školách 

chýbajú samostatné študijné odbory zamerané na ľudské práva ako celok a absentuje 

prierezové vzdelávanie v tejto oblasti (ako tzv. spoločný základ a špecificky u budúcich 

pedagógov a pedagogičiek).  

Oblasť ďalšieho vzdelávania nadväzujúceho na stupeň dosiahnutý v školskom vzdelávaní 

pokrýva zákon o celoživotnom vzdelávaní
14

, ktorý definuje napríklad aj pripravovanú 

Národnú sústavu kvalifikácií
15

. Existuje množstvo akreditovaných kurzov zameraných na 

vzdelávanie dospelých, ale v súčasnosti nie sú zmapované z hľadiska rozsahu a kvality. 

Analýza stavu v systéme školstva i celoživotného vzdelávania by mali byť jednou z priorít 

Stratégie.  

Významnou skupinou, ktorá by mala byť dôkladne pripravená na problematiku ľudských práv 

sú pedagogické a odborné zamestnankyne a zamestnanci
16

, keďže v rámci svojich aprobácií - 

a predmetov, ktoré vyučujú - môžu významne prispieť k zvyšovaniu kompetencií v tejto 

oblasti v školskom prostredí. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch uvádza, že pedagogický zamestnanec
17

 pri výkone pedagogickej činnosti a 

odborný zamestnanec pri výkone odbornej činnosti sa riadi aj medzinárodnými zmluvami 

a dohovormi, ktorými je SR viazaná. Patria medzi ne aj ľudskoprávne dohovory OSN, Rady 

Európy a EÚ. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný
18

 chrániť a 

rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu a vykonávať 

pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, 

hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu.  

Nemenej významnou cieľovou skupinou ľudskoprávneho vzdelávania sú - či skôr by mali byť 

- aj štátne zamestnankyne a zamestnanci. Podľa zákona o štátnej službe
19

 majú dodržiavať aj 

záväzky v oblasti ľudských práv. V rámci orientačného zisťovania súčasného stavu 

vzdelávania v oblasti ľudských práv boli v marci 2014 oslovené všetky ministerstvá a ďalšie 

relevantné inštitúcie
20

 
21

. Vzdelávanie v oblasti ľudských práv bolo súčasťou procesu 

                                                 
13 Napr. v bode b) uvádza, že „vysoké školy napĺňajú svoje poslanie výchovou v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a 

tolerancie a vedením študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu a k národnej 

hrdosti“, zdroj: § 1 bod b) zákona o vysokých školách ž.131/2002 Z.z a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
14 § 2 ods. 1 zákon o celoživotnom vzdelávaní č. 568/2009 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov dostupné na: 

http://www.minedu.sk/860-sk/zakony/. 
15 § 21 ods. 1 zákon o celoživotnom vzdelávaní č. 568/2009 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov dostupné na: 

http://www.minedu.sk/860-sk/zakony/. 
16 zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 317/2009 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov dostupné na: http://www.minedu.sk/860-sk/zakony/. 
17 § 5 ods 1) zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 317/2009 Z.z. a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov dostupné na: http://www.minedu.sk/860-sk/zakony/. 
18 § 5 ods 2) zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 317/2009 Z.z. pozri. pozn. 13. 
19 „Medzi povinnosti štátneho zamestnanca patrí dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, iné 

všeobecne záväzné právne predpisy a právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie a služobné predpisy 

pri vykonávaní štátnej služby a uplatňovať ich podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektovať a chrániť ľudskú 

adôstojnosť a ľudské práva.“, citované z § 4 ods. 3 zákona o štátnej službeč.400/2009 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Služobné predpisy jednotlivých orgánov štátnej správy venované prehlbovaniu kvalifikácie štátnych 

zamestnancov a zamestnankýň však dikciu zákona o štátnej službe explicitne netransformujú do povinnosti vzdelávať sa aj 
v oblasti vnútroštátnych a medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov. 

20 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – MDVaRR SR, Ministerstvo financií SR – MF SR, 

Ministerstvo kultúry SR – MK SR, Ministerstvo obrany SR – MO SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

– MPaRV SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – MPSVaR SR, Ministerstvo spravodlivosti SR – MS SR, 
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prehlbovania kvalifikácie iba u zamestnancov a zamestnankýň niektorých ministerstiev 

(MDVaRR SR, MF SR, MPaRR SR, MPSVaR SR, MS SR, MV SR, MZVaEZ SR), 

Kancelárie VOP, Kancelárie prezidenta SR a ÚV SR. Realizovalo sa väčšinou formou 

prednášok a seminárov, nie však systematicky a dlhodobo. Okrem MZVaEZ SR, ktoré má 

vytvorený špecifický vzdelávací program zameraný na vzdelávanie v oblasti ľudských práv 

(ide však o špecializované atestačné vzdelávacie programy určené pre zamestnankyne a 

zamestnancov, ktorých cieľom je získať diplomatické hodnosti), nemala žiadna z inštitúcií 

špecifický vzdelávací program zameraný na vzdelávanie v oblasti ľudských práv 

a/alebo antidiskriminácie. Väčšina inštitúcií vôbec nevedie evidenciu finančných prostriedkov 

vynaložených na vzdelávanie v oblasti ľudských práv. S výnimkou Kancelárie VOP a 

MZVaEZ SR, žiadna z inštitúcií vzdelávanie v oblasti ľudských práv špecificky 

nemonitoruje. Ako bolo zdôrazňované v diskusii počas workshopu, ľudskoprávnu výchovu 

a vzdelávanie je nevyhnutné posilniť novelizáciou legislatívy relevantnej celoživotnému 

vzdelávaniu v zmysle vnútroštátnych a medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov.   

 

1.2 Verejné politiky  

V roku 2005 boli po prvýkrát zmapované verejné politiky v oblasti výchovy a vzdelávania 

k ľudským právam. Výsledky prieskumu sú prezentované v štúdii
22

 popisujúcej stav výchovy 

a vzdelávania v SR. Hoci táto štúdia bola len prvou sondou, po ktorej malo nasledovať 

dôkladnejšie popísanie stavu ľudskopravnej výchovy a vzdelávania, odvtedy sa prieskum 

s podobným zameraním nerealizoval. Jednou z prvých úloh vytýčených v rámci Stratégie 

bude tento stav opätovne hĺbkovo a systematicky preskúmať. V súčasnosti je možné uviesť 

len niektoré relevantné zistenia z roku 2005. Rezort školstva nebol v tejto štúdii uvádzaný, 

nakoľko iba začínal plniť svoje úlohy vytýčené Národným plánom výchovy a vzdelávania 

k ľudským právam, ktorý v tomto rezorte existuje od roku 2005 a ktorý by mal byť celkovo 

vyhodnotený až po jeho skončení v roku 2014.
23

  

                                                                                                                                                         
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, MŠVVaŠ SR, Ministerstvo vnútra SR – MV SR, Ministerstvo životného 

prostredia SR – MZP SR, Ministerstvo zdravotníctva SR – MZ SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 

SR – MZVaEZ SR, Ministerstvo hospodárstva SR – MH SR, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva – SNSĽP, 

Kancelária verejného ochrancu práv – Kancelária VOP , Centrum právnej pomoci – CPP, Kancelária prezidenta SR , 
Národná rada SR – NRSR, Úrad pre verejné obstarávanie – Úrad pre VO, Úrad vlády SR – ÚV SR 

21 Zisťovali sme, či je súčasťou procesu prehlbovania kvalifikácie aj vzdelávanie v oblasti ľudských práv, koľko ľudí a 

v akom rozsahu (priemerný počet hodín) sa ho ročne zúčastňuje (za ostatných 8 rokov). Chceli sme vedieť akým spôsobom 

sa vyhodnocuje efektívnosť tohto vzdelávania, ako sa vedie evidencia o jeho absolvovaní a aké formy vzdelávania 

prevažujú (tréning/prednášky/semináre). Zisťovali sme, či majú ministerstvá a ďalšie relevantné inštitúcie vytvorený 

špecifický vzdelávací program alebo programy zamerané na vzdelávanie v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie, 

(v akom rozsahu – počte hodín a akých ľudskoprávnych tém sa týka). Zaujímalo nás, do akej miery sú programy dlhodobé, 

aké produkty na účely vzdelávania v rámci nich vznikli, aké personálne kapacity sú nasadené na ich tvorbu a realizáciu (či 

sú interné alebo externé) a koľko finančných prostriedkov v priemere ročne sa vynakladá na vzdelávacie programy v oblasti 

ľudských práv. Cieľom bolo tiež zistiť či a akým spôsobom jednotlivé inštitúcie monitorujú vzdelávanie v oblasti ľudských 
práv (potreby, úspešnosť, efektívnosť a pod.), aká personálna kapacita a finančné prostriedky sú na tento účel vyčlenené. 

22 Debrecéniová, J., Pufllerová, Š. 2005. Základná štúdia o stave výchovy a vzdelávania k ľudským právam v Slovenskej 
republike. Dostupné na: nuczv.sk/wp-content/uploads/2013/09/Zakladna_studia_Komisia.doc. 

23 Niektoré priamo riadené organizácie rezortu školstva robili na báze tohto plánu a v zmysle svojich kompetencií parciálne 

výskumy a prieskumy orientované na ľudské práva (napr. ŠŠI, atď.). Je však potrebné  podrobiť ich opätovnej  analýze 

najmä z toho dôvodu, že samotný plán (z hľadiska smerníc OSN, ktoré dostatočne nenapĺňal)  bol poplatný času 

a okolnostiam svojho vzniku (vývojovej fáze SR v uchopení agendy ľudských práv), čo by sa malo odraziť v jeho 

vyhodnotení.  Nakoľko v SR nebolo možné nadobudnúť vysokoškolským štúdiom kvalifikáciu v oblasti ľudskoprávneho 
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Z verejných inštitúcií malo v roku 2005 vo svojich vzdelávacích programoch dlhodobo 

zakomponované vzdelávanie o ľudských právach najmä Ministerstvo spravodlivosti SR. 

Zameriavalo sa na sudcov a sudkyne, prokurátorov a prokurátorky a justičných čakateľov a 

čakateľky. Vzhľadom na stav súdnictva a nízku vymožiteľnosť práva v SR bude analýza 

efektívnosti tohto vzdelávania jednou z kľúčových úloh – a zároveň priorít – v rámci 

Stratégie.  

V roku 2005 bol pri získavaní informácií o vzdelávacích programoch dlhodobého charakteru 

prítomný nedostatok „inštitucionálnej pamäte“. Veľmi podobný obraz sme zaznamenali aj 

v súčasnosti. Ako zaznelo aj na workshope k ľudskoprávnemu vzdelávaniu,  jednou z priorít 

Stratégie by preto malo byť aj vytváranie a zverejňovanie a sprístupňovanie databáz – a to 

nielen doposiaľ implementovaných programov a materiálov, ale všetkých relevantných 

poznatkov, postupov a metód v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam.  

Plán výchovy a vzdelávania k ľudským právam v rezorte školstva 2005 – 2014  

Na základe uznesenia vlády SR č.446/2004 bodu C. 13 bol vo februári 2005 Štátny 

pedagogický ústav poverený vypracovaním Národného plánu výchovy k ľudským právam na 

roky 2005 – 201424. Cieľom plánu bolo realizovať úlohy v oblasti stratégie a koncepcie 

výchovy k ľudským právam v SR a návrhu koncepčných a legislatívnych krokov pre 

realizáciu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva, napr. aj vrátane vzdelávania 

pedagogických zamestnancov a zamestnankýň v oblasti výchovy k ľudským právam. Plán 

definuje zodpovedné subjekty a rozpočtové zdroje realizácie jednotlivých úloh.  

Súčasťou Národného plánu výchovy a vzdelávania k ľudským právam v rezorte školstva na 

roky 2005 až 2014, ako komplexného materiálu, je aj dokument Efektívny monitorovací 

systém rozsahu a kvality výučby k ľudským právam
25

.  V zmysle tohto dokumentu bol v roku 

2005 schválený Projekt efektívneho monitorovacieho systému rozsahu a kvality výučby k 

                                                                                                                                                         
vzdelávania  je reliabilita  výskumných zistení otázna aj hľadiska  primeranosti kvalifikácie a skúseností realizátorov.  Preto 

je nevyhnutné čo najskôr sústrediť aktuálnu odbornú kapacitu,  inštitucionálne ju zorganizovať a posúdiť všetku doterajšiu 
produkciu v oblasti výskumu ľudskoprávneho vzdelávania. 

24 Od roku 2011 známy aj pod názvom “Plán výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 - 2014“. Na jeho 

začiatku v roku 2004 bolo v rámci plánu navrhnuté realizovať koncepčné a legislatívne kroky pre realizáciu výchovy 

k ľudským právam v rezorte školstva. Stanovoval úlohy pre jednotlivé oblasti riešenia a na ich plnenie zaviazal konkrétne 

subjekty. Zaoberal sa tiež výchovou k ľudským právam prostredníctvom učebníc a materiálov, vzdelávaním pedagogických 

zamestnancov a zamestnankýň, zapojením žiakov a žiačok školy do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam 

v mimovyučovacom čase, národnostným školstvom, migrantmi, migrantkami, žiadateľmi a žiadateľkami o azyl. 

Podrobnejšie vytýčil i realizačný plán na rok 2005 s pokračovaním v roku 2006. Za realizáciu celoštátneho plánu 

zodpovedá v celom jeho priebehu ministerstvo školstva. Gestorom je Štátny pedagogický ústav, ktorý je zároveň 

koordinátorom plnenia navrhovaných úloh realizovaných v spolupráci s ďalšími subjektmi (metodické centrá, mimovládne 

organizácie, Štátna školská inšpekcia, Ústav informácií a prognóz školstva  - od 1.1. 2014 Centrum vedecko-technických 

informácií SR, a i. ).  
24 Viac informácií na: http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/docs/actions-plans/slovakia.pdf. 
25 Systém má 8 indikátorov  monitorovania: 1. vybavenosť vzdelávacích inštitúcií medzinárodnými a národnými 

dokumentmi, implementácia problematiky ľudským práv do plánov práce inštitúcií, 2.  rozpracovanie otázok výchovy 

a vzdelávania k ľudským právam v pedagogických dokumentoch (učebné osnovy, vzdelávacie štandardy, výchovno-

vzdelávací program pre materské školy, rámcový výchovno-vzdelávací program a pod. a ich adaptácia, 3. realizácia cieľov 

výchovy a vzdelávania k ľudským právam v učebniciach, didaktických materiáloch a vzdelávacích médiách, 4. hodnotenie 

edukačného prostredia žiakmi a rodičmi z aspektu výchovy a vzdelávania k ľudským právam, 5. vzdelávanie 

pedagogických zamestnankýň a zamestnancov v oblasti výchovy k ľudským právam, hodnotenie vzdelávacích aktivít, 6. 

kvalita realizácie výučby ľudských práv, 7. úroveň vedomostí a postojov žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským 

právam žiačok a žiakov, aktivity v oblasti výchovy k ľudským právam v čase mimo vyučovania. 
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ľudským právam na roky 2006 až 2014 pod gestorstvom Štátneho pedagogického ústavu 

a v súčinnosti s ostanými priamo riadenými organizáciami rezortu školstva najmä však 

Štátnou školskou inspekciou. Výsledky ostatného  výskumu
26

 realizovaného v roku 2009 v 

oblasti uplatňovania ľudských práv v školskom a rodinnom prostredí preukázali neznalosť 

žiakov a žiačok základných a stredných škôl ohľadne ľudskoprávnych dokumentov 

a ľudskoprávnych inštitúcii. Vo výskume 75,2% opýtaných žiakov a žiačok nepoznalo 

základný dokument Dohovor o právach dieťaťa, pričom oproti roku 2007 ide o nárast až 

o viac ako 14%.
27

 Inštitúcie ľudských práv nepozná až 68,3% oslovených žiakov a žiačok, 

v porovnaní s rokom 2007 ide o zhoršenie o viac ako 10%. Vzhľadom na vybrané výsledky 

prieskumov realizovaných v základných školách v oblasti ľudských práv
28

 v rámci tohto 

projektu aj vzhľadom na to , že v  roku 2010 veľmi klesol počet pedagógov, ktorí boli s 

úrovňou a množstvom odbornej literatúry v oblasti ľudských práv  spokojní, sa navrhuje ako 

jedno z prioritných opatrení  zabezpečenie vydania komplexnej učebnice doplnenej nielen 

o najnovšie poznatky ale i o moderné vyučovacie metódy, techniky a technológie. Učebnica  

by žiačkam a žiakom pomohla pochopiť základné pojmy a pretransformovať učivo do 

každodenných situácií, veľmi by pomohli aj modelové situácie a úlohy vyžadujúce si aktívny 

prístup, kde by si zároveň žiaci overili svoje teoretické vedomosti. Správa o plnení úloh 

Národného plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 – 2014 bola 

vypracovaná Štátnou školskou inšpekciou
29

 obsahujúca zistenia zamerané na oblasti 

vyžadujúce zlepšenie. 

 

Prierezovosť ľudskoprávneho vzdelávania  

V Stratégii celoživotného vzdelávania
30

, ktorá je jedným z ďalších koncepčných materiálov, 

sa problematika vzdelávania k ľudským právam nepriamo pomenúva medzi kompetenciami, 

ktoré by mal jednotlivec nadobudnúť v procese vzdelávania. Jednou z nich, ktorá zahŕňa i 

znalosť ľudských práv, je aktívne občianstvo.
31

 Akčný plán stratégie celoživotného 

vzdelávania 2011
32

 však neobsahuje úlohy spojené so vzdelávaním a výchovou v oblasti 

ľudských práv. Podobne sa o ňom nezmieňuje ani Dlhodobý zámer vo vzdelávacej, 

                                                 
26 Bieliková, M. 2009. Uplatňovania ľudských práv v školskom  a rodinnom prostredí.  ÚSTAV INFORMÁCIÍ PROGNÓZ 

ŠKOLSTVA. Oddelenie prevencie a výskumu mládeže. 2009 s.7,10,13 dostupné na: 

http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/OddMladezASport/Vyskum/vystupy/lp-publ..pdf 
27 Uplatňovaniu uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa v školskom systéme sa venovala napríklad aj Monitorovacia 

správa o uplatňovaní  Dohovoru o právach dieťaťa v systéme slovenského školstva  dostupné na internete: 

http://www.unicef.sk/dokumenty/materialy-na-stiahnutie/skoly/kniha_web.pdf (zapracovaná pripomienka z workshopu)  
28 Vybrané výsledky prieskumov realizovaných v základných školách v oblasti ľudských práv s. 32 dostupné na: 

http://www.uips.sk/vyskum/ 
29 Viac informácií na http://www.ssiba.sk/Default.aspx?text=g&id=3&lang=sk 
30 Stratégia celoživotného vzdelávania 2011 dostupné na: 

http://old.minedu.sk/data/USERDATA/DalsieVzdel/VDOC/Strategia%20celozivotneho%20vzdelavania%202011_zhrnutie.

pdf. 
31 Stratégia aktívne občianstvo definuje ako „súbor aktivít, ktoré rozvíjajú osobnostné aktivity v spoločnosti (v rámci 

pracovných činností aj vo voľnom čase); podstatou aktívneho občianstva je záujem o veci verejné, schopnosť prezentovať a 

obhajovať svoje záujmy, ale aj schopnosť dosahovať reálne výsledky a tvoriť „civilizovanú“ spoločnosť“. Zdroj: Stratégia 

celoživotného vzdelávania 2011 pozri pozn. 21. 
32 Akčný plán stratégie celoživotného vzdelávania 2011, dostupné na: http://www.minedu.sk/data/files/2606_akcny-plan-

strategie-czv-2011_final.pdf. 

http://www.unicef.sk/dokumenty/materialy-na-stiahnutie/skoly/kniha_web.pdf
http://www.uips.sk/vyskum/


 

8 

 

výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl do roku 

201433.  

K prierezovým oblastiam ľudskoprávneho vzdelávania nepochybne patrí i rodové 

vzdelávanie. K implementácii takéhoto vzdelávania Slovenskú republiku zaväzujú viaceré 

ľudskoprávne dohovory. Stratégia rodovej rovnosti prijatá na roky 2009 – 2013 ako aj jej 

akčný plán identifikovali ako hlavnú prekážku väčšej vymožiteľnosti práv a slobôd, väčšej 

participácie žien na trhu práce i vo verejnom živote a eliminácie násilia na ženách práve nízke 

povedomie o rodových stereotypoch a ich dôsledkoch na kvalitu ľudského života.  

Stratégia rodovej rovnosti 2009 – 2013 si vytýčila za cieľ: podporovať rodové vzdelávanie na 

všetkých stupňoch vzdelávacieho systému, organizovať informačné osvetové kampane 

a vzdelávať ľudí v štátnej a verejnej správe. Ostatný výskum Európskeho inštitútu rodovej 

rovnosti konštatuje, že členské štáty EÚ vykazujú nízku mieru napĺňania záväzku, čo sa 

prejavuje nedostatočnou realizáciou rodového vzdelávania ako systematickej a kontinuálnej 

súčasti vzdelávacích plánov zamestnankýň a zamestnancov štátnej a verejnej správy. Ani tu si 

SR dlhodobo neplní svoje povinnosti a vzdelávanie v tejto oblasti suplujú najmä mimovládne 

organizácie.  

Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020  určuje  strategické ciele 

politiky vo vzťahu k mládeži, pričom reflektuje potreby mládeže  najmä v oblasti vzdelávania,  

zamestnanosti, tvorivosti a podnikavosti mladých ľudí, ich participácie, zdravia, zdravého 

životného štýlu a vzťahu k prírode, sociálneho začleňovania a dobrovoľníctva. 
34

 Vzniká 

potreba výraznejšie akcentovať problematiku vzdelávania a výchovy mládeže k ľudským 

právam.  

 

2. Odporúčania medzinárodných monitorovacích orgánov
35

  

2.1 Organizácia Spojených národov
36

  

Už v Charte Organizácie Spojených národov
37

 prijatej v roku 1945 v San Franciscu bolo 

medzi ciele OSN zahrnuté posilňovanie úcty k ľudským právam a základným slobodám pre 

všetkých ľudí bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka, alebo náboženstva. Všeobecná deklarácia 

ľudských práv prijatá v roku 1948 v New Yorku
38

 priamo vo svojej preambule vyzýva národy 

a štáty, ktoré sa k nej prihlásili, aby sa každý jednotlivec i každý orgán spoločnosti snažili 

učením a výchovou zvyšovať úctu k právam a slobodám v nej uvedených. V článku 26 

potvrdzuje, že „Vzdelanie musí smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu 

                                                 
33 Dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl do 

roku 2014, dostupné na: www.minedu.sk/data/att/1589.rtf . 
34 Uznesenie vlády č. 192/2014 z 23.4.2014, dostupné na: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-

Dokum-164154?prefixFile=m_ 
35 Výňatky z relevantných dokumentov sú v prílohe č. 1. 
36 Všetky vyššie uvedené dokumenty sa nachádzajú prílohách 1- 8 tohto materiálu. 
37 Čl. 1 Charty Organizácie Spojených národov dostupné na: http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-

spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf. 
38 Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov rezolúciou číslo 217 

(III) z 10. decembra 1948 v New Yorku dostupné na: http://www.ucps.sk/Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav. 
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úcty k ľudským právam a základným slobodám.“
39

 Ďalšie medzinárodné pakty a dohovory 

OSN odkazujú na nevyhnutnosť vzdelávania v oblasti ľudských práv. Ide najmä o 

Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Medzinárodný 

dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, Dohovor o odstránení všetkých 

foriem diskriminácie žien, Dohovor o právach dieťaťa a Dohovor o právach osôb so 

zdravotným postihnutím
40

.  

Viedenská Deklarácia41 a jej Akčný program (v článku 33 a 34), prijaté na Svetovej 

konferencii o ľudských právach v roku 1993 vyzývajú štáty, zmluvné strany, aby začlenili 

predmet ľudské práva do programov vzdelávania, pretože hrá dôležitú úlohu v podpore a úcte 

k ľudským právam vo vzťahu k všetkým jednotlivcom bez rozdielu a aby zvýšili zdroje 

alokované na takto zamerané programy.42  

V roku 1994 Valné zhromaždenie OSN rezolúciou 49/184
43

 (z 23. decembra) vyhlásilo 

Dekádu ľudskoprávneho vzdelávania na roky 1995 – 2004 (ďalej len „Dekáda“). V rámci 

Dekády vypracovala kancelária Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva smernicu, ktorá 

mala slúžiť ako súbor odporúčaní pre štáty v procese tvorby akčných plánov výchovy a 

vzdelávania k ľudským právam, ktoré si štáty mali na základe tejto smernice vytvoriť (ďalej 

„Smernica“).
44

 
45

  

Smernica vo svojom úvode zdôraznila, že vzhľadom na to, akú významnú úlohu pri 

presadzovaní rešpektovania ľudských práv hrajú vládne i mimovládne organizácie - a tiež 

jednotlivci aktívni v tejto oblasti - celoštátne stratégie výchovy k ľudským právam 

a celoštátne akčné plány by mali byť vytvorené a implementované za účasti všetkých týchto 

entít.“
46

 Kritériami, na ktorých mali byť celoštátne akčné plány (ďalej len „celoštátne plány“) 

postavené, sú: 

● komplexnosť (z hľadiska obsahu) 

● efektívnosť (z hľadiska výchovnovzdelávacích prístupov) 

                                                 
39 čl. 26, ods. 2 Všeobecná deklarácia ľudských práv pozri pozn. 23.  
40 Uvedené časti spomínaných paktov a dohovor, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania k ľudským právam sú citované v 

prílohe č.1. 
41 Čl. 33 a čl. 34 Viedenská deklarácia a jej Akčný program, dostupné na: 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx. 
42Akčný program sa osobitne venuje problematike vzdelávania k ľudským právam, kde sa v článku 82 zdôrazňuje, že „Vlády, 

za pomoci medzinárodných organizácií, národných inštitúcií a mimovládnych organizácií by mali podporiť zvyšovanie 

povedomia o ľudských právach a vzájomnej tolerancii“. Zdroj: Akčný program článok 82. 
43 Touto rezolúciou OSN zaviazala členské krajiny a ich vládne a mimovládne vzdelávacie inštitúcie, aby zintenzívnili svoje 

úsilie a vytvorili a implementovali programy výchovy k ľudským právam. Tento cieľ sa mal dosiahnuť vytvorením 

a implementáciou celoštátnych plánov výchovy k ľudským právam vo všetkých krajinách. Akčný plán dekády stanovil pre 

ľudskoprávne vzdelávanie normatívnu bázu, definície, všeobecné vedúce princípy, ciele, hlavných aktérov, cieľové skupiny, 

štruktúru koordinácie a implementácie, zložky programu implementácie. 
44 Guidelines for National Plans of Action for Human Rights Education, A/52/469/Add.1 a Add.1/Corr.1. Dokument je 

dostupný na http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.52.469.Add.1%20and%20Corr.1.En?OpenDocument.  
45  Smernica definuje výchovu a vzdelávanie k ľudským právam ako: 

Proces výchovy, pokus o rozšírenie informovanosti zameraný na vytváranie všeobecnej kultúry ponímajúcej ľudské práva 

prostredníctvom vštepovania vedomostí a zručností, ako aj formovaním postojov, ktoré sa zameriavajú na: zvýšenie 

rešpektovania ľudských práv a základných slobôd; úplný rozvoj osobnosti a ponímanie ľudskej dôstojnosti; propagáciu 

porozumenia, tolerancie, rovnosti šancí a priateľstva medzi národmi, pôvodným obyvateľstvom, vrátane rasových, 

národnostných, etnických, náboženských a jazykových skupín; sprostredkovanie možností efektívne sa zúčastňovať na 

verejnom živote pre každého človeka; pokračovanie operácií OSN na mierových misiách. 
46 Tamtiež, ods. 5 predslovu. Interný preklad. Povinnosť vytvoriť celoštátny akčný plán ukladá štátom ods. 4 smernice. 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.52.469.Add.1%20and%20Corr.1.En?OpenDocument
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● udržateľnosť (z hľadiska dlhodobej účinnosti)
47

. 

V rámci tvorby a posilňovania programov výchovy a vzdelávania k ľudským právam na 

štátnej a miestnych úrovniach bola štátom uložená povinnosť zriadiť Celoštátnu komisiu 

pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam.
48

 Úlohou celoštátnej komisie bolo vo svojej 

krajine vypracovať celoštátny plán.
49

 
50

 

10. decembra 2004 vydalo Valné zhromaždenie OSN rezolúciu
51

, ktorou vyhlásilo Svetový 

program výchovy a vzdelávania k ľudským právam pre roky 2005 a ďalej (dĺžka trvania 

tohto programu nie je obmedzená pevne stanoveným rokom ukončenia). Cieľom tohto 

programu je presadzovať implementáciu výchovy a vzdelávania k ľudským právam vo 

všetkých sektoroch. Pre roky 2005 – 2007 bol členskými štátmi OSN prijatý Akčný plán pre 

výchovu a vzdelávanie k ľudským právam v systémoch základného a stredného školstva na 

roky 2005 – 2007
52

, ktoré ukladajú ministerstvám školstva a iným aktérom a aktérkam 

v oblasti vzdelávania a z radov občianskej spoločnosti, aby efektívne integrovali výchovu a 

vzdelávanie k ľudským právam do vnútroštátnych systémov školstva. Akčný plán ukladá 

členským štátom postupovať v štyroch krokoch, a to: 

1. Analyzovať súčasnú situáciu v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam 

v systéme školstva 

2. Stanoviť si priority a vytvoriť celoštátnu implementačnú stratégiu 

3. Implementovať a monitorovať aktivity (aj s pomocou stanovenia pevných termínov) 

4. Vyhodnocovať uskutočnené kroky a efektívnosť realizovanej stratégie. 

V Zhrnutí celoštátnych iniciatív uskutočnených v rámci Dekády pre výchovu a vzdelávanie 

k ľudským právam na roky 1995 – 2004 uverejnenom na stránke Vysokej komisárky OSN 

pre ľudské práva
53

, bol na základe informácií poskytnutých vládami členských štátov OSN 

zosumarizovaný stav implementácie Dekády v jednotlivých členských krajinách k roku 

2003.
54

 V marci 2004 predložila vláda SR Úradu Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva 

                                                 
47 Tamtiež. 
48 Tamtiež. 

49 Kroky, ktoré mali tvorbu celoštátneho plánu sprevádzať, vymedzila  takto: dozorovanie nad vypracovaním základnej štúdie 

o stave výchovy a vzdelávania k ľudským právam, formulovanie komplexného celoštátneho plánu vrátane schválenia úloh, 

stratégií, jednotlivých krokov a financovania, facilitácia implementácie celoštátneho plánu, pravidelné vyhodnocovanie, 

kontrolovanie a organizovanie následných aktivít programu a výsledkov vyplývajúcich z celoštátneho plánu. Tamtiež, ods. 
23. 

50 Komisia mala byť zložená z inštitúcií, organizácií a jednotlivcov, ktoré majú za cieľ vyvíjať činnosť v súlade s cieľmi 

a zásadami Organizácie spojených národov, vrátane zásad, na ktorých je postavená Dekáda. Členmi komisie mali byť 

napríklad predstavitelia a predstaviteľky štátnych inštitúcií a organizácií, justície, nezávislých celoštátnych inštitúcií pre 

ľudské práva, mimovládnych organizácií, mládežníckych organizácií, reprezentantky a reprezentanti minoritných skupín, 

rôznorodých komunít a médií, i členovia a členky parlamentu. Tamtiež, ods. 20. 
51 Rezolúcia č. 59/113 z 10. decembra 2004. 
52 Rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 59/113 B.  

53 Summary of national initiatives undertaken within the Decade for Human Rights Education (1995-2004). Dokument je 

dostupný na: http://www.unhchr.ch/html/menu6/1/initiatives.htm.  
54 Vo vzťahu k Slovenskej republike uvádza:  

SR predložila prehľad výchovy a vzdelávania k ľudským právam na školách, na úrovni vysokých škôl a pre ozbrojené sily 

a príslušníkov a príslušníčky polície. Čo sa týka formálneho vzdelávania, medzi aktivity, ktoré sa uskutočnili v poslednom 

čase, možno zaradiť Olympiádu ľudských práv pre stredné školy, tvorbu/úpravu metodických príručiek pre učiteľov a 

učiteľky (ako napríklad Prvé kroky, príručka vytvorená Amnesty International a schválená ministerstvom školstva), 

organizovanie seminárov pre metodikov a metodičky a učiteľov a učiteľky občianskej náuky a tréningové kurzy pre učiteľov 

a učiteľky organizované Katedrou ľudských práv Univerzity Komenského v Bratislave.  

http://www.unhchr.ch/html/menu6/1/initiatives.htm
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správu o implementácii Dekády v Slovenskej republike, na základe ktorej možno usúdiť, že 

v rokoch 2000 – 2003 došlo v SR v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam 

k určitému pozitívnemu posunu. Vo februári 2005 bol Ministerstvom školstva SR schválený 

Národný plán výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2014. Ďalším krokom bolo 

vytvorenie Národnej komisie pre výchovu k ľudským právam (ďalej len „komisia“), ktorá 

bola zriadená 3. januára 2006 pri Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva na 

obdobie rokov 2005 – 2014. Zo záverov prvého zasadnutia komisie dňa 15. marca 2006 

vyplynula potreba pripraviť analýzu vzdelávania k ľudským právam za posledných 15 rokov  

ako východisko pre prípravu celoštátneho plánu. Ten sa však nezrealizoval, hoci bola 

pripravená metodológia pre jeho tvorbu, ktorá je prílohou č. 8 tohto materiálu. Napriek snahe 

viacerých členiek a členov komisie zefektívniť jej činnosť, je komisia od roku 2007 

nefunkčná.  

Svetový program výchovy a vzdelávania k ľudským právam (2005 – a ďalej)
55

 je teda pre SR 

stále aktuálny, aj keď sme naň doposiaľ adekvátne nezareagovali.
56

 V súčasnosti sa pripravuje 

tretia fáza svetového programu (2015 – 2019). Potrebné je, aby Slovenská republika plnila 

úlohy všetkých fáz Svetového programu výchovy a vzdelávania k ľudským právam, a aby ich 

adekvátne finančne, materiálne a personálne zabezpečila. Zahrnutie ľudskoprávneho 

vzdelávania medzi priority Stratégie je preto absolútnou nevyhnutnosťou. Rada OSN pre 

ľudské práva rezolúciou 24/15 z 8. októbra 2013 rozhodla, že počas tretej fázy budú cieľovou 

skupinou výchovy a vzdelávania k ľudským právam pracovníci a pracovníčky médií, novinári 

a novinárky, čo by aj na Slovensku mala byť jedna z prvých úloh vzhľadom na stále väčší 

vplyv médií na spoločenské vedomie a verejnú mienku. Zvláštny dôraz pri výchove a 

vzdelávaní k ľudským právam bude venovaný rovnosti a antidiskriminácii, potláčaniu 

stereotypov, eliminácii násilia, posilňovaniu úcty k rozmanitosti, podpore tolerancie, dialógu 

medzi kultúrami a náboženstvami, sociálnej inklúzii a zvýšeniu povedomia širokej verejnosti 

o univerzálnosti, nedeliteľnosti a spojitosti všetkých ľudských práv.
57

 Všetky tieto témy sú 

zároveň nosnými témami Stratégie.  

V decembri 2011 (rezolúciou 66/137 z 19.12.2011) prijalo Valné zhromaždenie OSN 

Deklaráciu o ľudskoprávnom vzdelávaní a školení
58

. Odráža úsilie a skúsenosti 

medzinárodného spoločenstva v oblasti ľudskoprávnej výchovy a vzdelávania a prináša 

viaceré zovšeobecnenia aj inovatívne odporúčania
59

. Je zároveň jedinečným referenčným 

                                                                                                                                                         
Neexistuje národná komisia, avšak vzniká plán vytvoriť takúto komisiu hneď potom, ako sa ukončí proces reformy riadiaceho 
orgánu Slovenského celoštátneho strediska pre ľudské práva. 

Ministerstvo školstva od volieb na jeseň roku 1998 neustále stupňuje svoje úsilie v tejto oblasti. Predtým bola v oblasti 
výchovy a vzdelávania k ľudským právam hlavná časť práce realizovaná mimovládnymi organizáciami. 

V Slovenskej republike nebol vytvorený akčný plán. Príslušnou verejnou inštitúciou pre výchovu a vzdelávanie k ľudským 

právam je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Ministerstvo sa domnieva, že výchova a vzdelávanie k ľudským právam 
sú dobre integrované do vzdelávacieho systému na všetkých úrovniach.  Informácia obdržaná: 20.7.2000. 
55 Dostupné na: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/Programme.aspx.  
56 Prvá fáza svetového programu (2005 – 2009) sa zamerala na ľudskoprávne vzdelávanie v základných a stredných školách. 

Druhá fáza (aktuálneho) svetového programu (2010 – 2014) sa zamerala a zameriava na ľudskoprávne vzdelávanie na 

vysokých školách a na vyškolenie učiteľských a trénerských kapacít, štátnych zamestnancov a zamestnankýň, úradníčok, 

úradníkov a personálu v oblasti justície a silových rezortov. Vo všetkých týchto oblastiach máme v ľudskoprávnom 

vzdelávaní hlboký deficit.  
57 Dostupné na: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/179/03/PDF/G1317903.pdf?OpenElement.   
58 Dostupné na: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/179/03/PDF/G1317903.pdf?OpenElement. 
59 Neoficiálny preklad Deklarácie do slovenčiny je v prílohe č. 4.  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/Programme.aspx
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/179/03/PDF/G1317903.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/179/03/PDF/G1317903.pdf?OpenElement
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rámcom, podľa ktorého možno posudzovať pokrok resp. zaostávanie tej ktorej krajiny, 

vrátane Slovenskej republiky, v sledovanej oblasti. V tomto kontexte je pre časť Stratégie 

týkajúcu sa výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv neopomenuteľná.  

Okrem vyššie popísaných mechanizmov OSN vyhodnocuje pokrok v rodovom (a teda tiež 

ľudskoprávnom) vzdelávaní pravidelne v 4-ročných intervaloch Výbor OSN pre odstránenie 

diskriminácie žien
60

, ktorý následne zverejňuje svoje zistenia
61

. V roku 2008 vyzval 

Slovenskú republiku, aby vypracovala a implementovala komplexné programy v systéme 

vzdelávania týkajúce sa rolí a povinností pripisovaných ženám a mužom. Ďalej odporučil, 

„aby boli vytvorené stratégie a implementované programy, ktoré zabezpečia vykorenenie 

tradičných stereotypov o rodových rolách v rodine, na trhu práce, v zdravotníctve, 

akademickej obci, politike a v spoločnosti ako takej.“ CEDAW výbor takisto vyzval zmluvný 

štát na uskutočnenie revízie školských učebníc z rodového hľadiska.
62

 Vo svojich zisteniach 

pre oblasť vzdelávania odporučil „zavedenie vzdelávacích programov o Dohovore, Opčnom 

protokole a právach žien najmä pre všetky právnické profesie, vrátane sudcov a sudkýň, 

právnikov a právničiek, prokurátorov a prokurátoriek, zamestnancov a zamestnankýň orgánov 

činných v trestnom konaní, ako aj pre širšiu verejnosť“. Výbor ďalej vyzval Slovenskú 

republiku, aby prijala „...špeciálne opatrenia, vrátane opatrení v oblasti právnej gramotnosti, 

na zvýšenie povedomia žien o ich právach, aby boli schopné ich uplatňovať“. V roku 2011 

uskutočnila skupina nezávislých expertiek a expertov monitoring záverečných zistení 

CEDAW výboru
63

. Správa konštatovala pretrvávajúce problémy v dosahovaní rodovej 

rovnosti, ako aj pomalé napredovanie Slovenskej republiky pri implementácii odporúčaní 

a konkrétnych opatrení v praxi.  

2.2 Rada Európy 

Na úrovni Rady Európy je v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd
64

 

v článku 2 definované právo na vzdelanie: „Nikomu sa nesmie odoprieť právo na vzdelanie.“  

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy v roku 2004 vyzvalo k vypracovaniu európskeho 

rámcového dohovoru o výchove a vzdelávaní k demokratickému občianstvu a ľudským 

právam. V roku 2010 bola Odporúčaním Výboru ministrov č. 7 prijatá Charta Rady Európy 

o vzdelávaní k demokratickému občianstvu a ľudským právam.
65

 Charta
66

 je inšpirujúcim 

zdrojom a odporúčaním pre zavedenie politík zodpovedných aktérov zameraných na výchovu 

a vzdelávanie k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Ide o oblasti: formálne 

                                                 
60 Výbor pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW) bol zriadený za účelom a) posudzovania správ zmluvných štátov 

o dosiahnutom pokroku v oblasti ľudských práv žien rodovej rovnosti a b) predkladania sťažností jednotlivcami či 

skupinami CEDAW výboru, ktorý posudzuje, či došlo k porušeniu práv a žiada od zmluvného štátu nápravu.  
61 OSN, Výbor pre odstránenie diskriminácie žien, Záverečné zistenia: Slovensko, 41. zasadnutie, New York, 30.6.-18.7. 

2008, CEDAW/C/SVK/CO/4, ods. 19. Neoficiálny preklad zabezpečilo o. z. Možnosť voľby. 
62 Doplniť odporúčanie CEDAW 
63 Mesochoritisová, M., Zezulová, J. (eds.): Monitorovacia správa o plnení Záverečných zistení Výboru pre odstránenie 

diskriminácie žien v SR.  Možnosť voľby,  Bratislava  2011.  
64 Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd Rady Európy z 3. septembra 1953; ČSFR pristúpila k tomuto 

Dohovoru 21. februára 1991, rovnako ako aj k ďalším dodatkovým protokolom. Dostupné na 

http://www.upn.gov.sk/data/pdf/209-1992.pdf. 
65 Odporúčanie Výboru ministrov 2010/7 Charta Rady Európy o vzdelávaní k demokratickému občianstvu a ľudským 

právam. Dostupné na http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Charter/Charter_brochure_EN.pdf. 
66 Neoficiálny preklad Charty je v prílohe č. 5.  

http://www.upn.gov.sk/data/pdf/209-1992.pdf


 

13 

 

všeobecné a odborné vzdelávanie, vyššie vzdelávanie, demokratická správa, tréning, úlohy 

mimovládnych organizácií, mládežníckych organizácií a ďalších zainteresovaných subjektov, 

kde charta stanovuje potrebu hodnotiacich kritérií vzdelávania, výskumu a zručností na 

presadzovanie sociálnej súdržnosti, docenenie rozmanitosti, prijímanie rozdielov a zvládanie 

a konfliktov.  

Pri vzdelávaní v oblasti ľudských práv treba zohľadniť aj niektoré ďalšie dohovory, ktoré 

Slovenská republika ratifikovala, alebo plánuje ratifikovať, napríklad Rámcový dohovor na 

ochranu národnostných menšín, Dohovor o boji obchodovania s ľuďmi, Dohovor Rady 

Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním a Dohovor 

Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu
67

.  

Okrem vyššie uvedených rámcových dohovorov je potrebné vo vzdelávacom procese a pri 

vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov zohľadniť aj dohovory, ku ktorým 

pristúpila SR Národným akčným plánom boja proti terorizmu na roky 2011 – 2014, čím sa 

pripojila k boju proti extrémizmu  - i rezolúcii Rady Európy.
68

  

Pre problematiku rodového vzdelávania a výchovy je smerodajné Odporúčanie č. 13 prijaté 

Výborom ministrov RE v roku 2007, ktoré sa zameriava na uplatňovanie rodového hľadiska 

vo vzdelávaní
69

. Konštatuje, že rovnosť medzi ženami a mužmi a rodová perspektíva musia 

byť integrované do všetkých úrovní vzdelávacieho systému od najútlejšieho veku, s cieľom 

podporiť medzi dievčatami a chlapcami, ženami a mužmi hodnoty spravodlivosti a občianskej 

participácie, ktoré sú nevyhnutné pre efektívny a aktívny výkon demokratického občianstva a 

budovanie skutočného partnerstva medzi ženami a mužmi v súkromnej i verejnej sfére. 

Vyzýva členské štáty, aby presadzovali a podporovali opatrenia zamerané špecificky na 

implementáciu rodového hľadiska na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému a vo 

vzdelávaní učiteliek a učiteľov s cieľom dosiahnuť faktickú rodovú rovnosť a zlepšiť kvalitu 

vzdelávania
70

. 

V procese vzdelávania treba rovnako zvažovať aj dosiahnutý pokrok v chápaní ľudských práv 

a nové poznatky, ktoré sa týkajú rôznych menšín, napríklad, na báze Odporúčania 

                                                 
67 Relevantné časti dohovorov Rady Európy vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu k ľudským právam sú citované v prílohe č.1.  
68 REZOLÚCIA č. 1344 z 25. 9. 2003 Threat posed to democracy by extremist parties and movements in Europe 

(Nebezpečenstvo extrémistických strán a hnutí pre demokraciu v Európe), dostupné na: 
http://assembly.coe.int/ASP/XRef/X2H-DW-XSL.asp?fileid=17142&lang=en. 

69Celé znenie odporúčania vrátane konkrétnych odporúčaní pre jednotlivé oblasti rodového vzdelávania v prílohe. Podľa 

neho treba spraviť „rodovú rovnosť centrálnou časťou aktívneho demokratického občianstva a ľudských práv a vrátane toho 

a iných záležitostí, ktoré sú vitálne pre demokraciu menovite individuálne práva a povinnosti v súkromnej a verejnej sfére . 

v základnej legislatíve školského systému, ako cieľ dosiahnutia v osnovách, školskej kultúre a tréningu učiteľov.“ Council 

of Europe, 2007. Recommendation CM/Rec(2007)13 of the Committee of Ministers to member states on gender 

mainstreaming in education [online]. Rada Európy, 2007 [cit. 2014-12-3]. Dostupné na 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1194631&Site=CM. 
70Podľa neho treba spraviť „rodovú rovnosť centrálnou časťou aktívneho demokratického občianstva a ľudských práv 

a vrátane toho a iných záležitostí, ktoré sú vitálne pre demokraciu menovite individuálne práva a povinnosti v súkromnej 

a verejnej sfére, v základnej legislatíve školského systému, ako cieľ dosiahnutia v osnovách, školskej kultúre a tréningu 

učiteľov.“ Council of Europe, 2007. Recommendation CM/Rec(2007)13 of the Committee of Ministers to member states on 

gender mainstreaming in education [online]. Rada Európy, 2007 [cit. 2014-12-3]. Dostupné na internete 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1194631&Site=CM. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1194631&Site=CM
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1194631&Site=CM
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CM/Rec(2010)5 Výboru ministrov členským štátom o opatreniach v boji s diskrimináciou na 

základe sexuálnej orientácie a rodovej identity
71

.  

 

 

2.3 Európska Únia 

V Charte základných práv Európskej únie je v článku 14
72

 definované právo na vzdelávanie 

nasledovne: „Každý má právo na vzdelanie a na prístup k odbornému a ďalšiemu 

vzdelávaniu“, to znamená aj právo na vzdelávanie v oblasti ľudských práv. Podľa Lisabonskej 

zmluvy (článok 165)
73

 únia prispieva k rozvoju kvalitného vzdelávania a zameriava sa na 

rozvoj európskej dimenzie vo vzdelávaní. Významnými sú i antidiskriminačné smernice
74

 

Európskej únie, ktoré obsahujú zásadu rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní a tiež potrebu 

vzdelávania o antidiskriminačných politikách.  

V rámci Stratégie Európa 2020 bol prijatý aj strategický rámec pre európsku spoluprácu vo 

vzdelávaní a tréningu. V rámci tohto strategického rámca boli definované 4 strategické ciele, 

pričom tretí cieľ sa zameriava na podporu rovnosti, sociálnej kohézie a aktívneho 

občianstva.
75

 Vzdelávanie v tejto oblasti je tiež jednou z tém podpory zo štrukturálnych 

fondov.  

Európska stratégia rovnosti medzi ženami a mužmi 2010 – 2015 tiež definuje oblasť rodového 

vzdelávania ako prierezovú a konštatuje, že reprodukcia rigidných stereotypných rodových 

rolí znemožňuje naplno rozvíjať nielen potenciál žien, ale aj mužov. Vyzýva k odstraňovaniu 

rodových stereotypov vo všetkých oblastiach spoločenského života (vzdelávanie, voľba 

povolania, trh práce, šport) a zdôrazňuje, že presadzovanie rodovej rovnosti si vyžaduje aj 

aktívne zapojenie, podporu a účasť mužov a chlapcov, na ktorých by sa mali budúce rodové 

politiky primárne zamerať
76

.  

                                                 
71 V časti vzdelanie hovorí o tom, že „by mali byť prijaté primerané opatrenia na všetkých stupňoch vzdelávania za účelom 

podporovania vzájomnej tolerancie a rešpektu na školách, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.“ Zdroj: 

Odporúčanie CM/Rec(2010)5 Výboru ministrov členským štátom. Dostupný na 

http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/Source/RecCM2010_5_EN.pdf. 
72 Charta základných práv Európskej únie (2007/C 303/01) Európsky parlament, Rada a Komisia, dostupná na http://eur-

lex.europa.eu/sk/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303SK.01000101.htm. 
73 čl. 165 Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, dostupné na http://eur-

lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:115:SOM:SK:HTML. 
74 Medzi antidiskriminačné smernice patria: 

o Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez 

ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú.v. ES L 180, 19.7.2000).  

o Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v 

zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú.v. ES L 363, 2.12.2000).  

o Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a 

rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú.v. EÚ 

L 204, 26.7.2006).  
75 Podľa  neho vzdelávanie by malo podporiť interkultúrne kompetencie, demokratické hodnoty, a úctu k základným právam 

a prostredie, ako aj bojovať voči všetkým formám diskriminácie, vybaviť všetkých mladých ľudí schopnosťou 

komunikovať v pozitívnom duchu z ich rovesníkmi z odlišných prostredí. Zdroj: Council Conclusions of 12 May 2009 on a 

strategic framework for European cooperation in education and training ( ET 2020 ), dostupný na 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm 
76 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE 

EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS; Strategy for 

http://eur-lex.europa.eu/sk/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303SK.01000101.htm
http://eur-lex.europa.eu/sk/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303SK.01000101.htm
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:115:SOM:SK:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:115:SOM:SK:HTML
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Podľa aktuálneho odporúčania Rady EÚ (2012/C 398/01 z 20.12.2012) by do roku 2018 
77

 

mali byť vo všetkých členských krajinách zriadené systémy validácie neformálneho 

vzdelávania a informálneho učenia, ktoré by poskytovali všetkým občanom možnosť 

validizácie svojich vedomostí, zručností a kompetencií nezávisle od toho, ako ich nadobudli a 

umožňuje im získať plnú alebo čiastočnú kvalifikáciu. To by malo byť možné aj vo vzťahu 

k problematike vzdelávania a výchovy k ľudským právam.  

Je potrebné, aby sa SR intenzívnejšie venovala napĺňaniu odporúčaní medzinárodných 

normotvorných a monitorovacích inštitúcií, najmä OSN, RE, EÚ ale aj OBSE. Okrem 

vytvorenia priaznivejších podmienok pre implementáciu agendy ľudských práv v SR, 

vyčlenenia dostatočných prostriedkov na zapojenie domácich kapacít je potrebné naplno 

využiť konzultatívnu a inú podporu uvedených inštitúcií. Uvedené zdôraznili aj účastníci 

a účastníčky workshopu k ľudskoprávnemu vzdelávaniu. 

 

3. Inštitucionálne zabezpečenie a kontrolné mechanizmy vrátane nezávislých 

mimovládnych organizácií a médií 

Oblasť výchovy a vzdelávania k ľudským právam je prierezovou témou. Preto je nevyhnutné 

so zapojením všetkých rezortov i občianskej spoločnosti sfunkčniť resp. zriadiť Komisiu 

pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam (podľa odporúčaní OSN a RE), ako 

nezávislého odborného grémia, ktoré v pomerne krátkom čase zodpovedne pripraví 

mechanizmus účinnej a flexibilnej spolupráce orgánov verejnej moci a verejnej správy, 

mimovládnych organizácií, akademickej obce a ďalších relevantných subjektov. Jej prvou 

úlohou bude príprava celoštátneho plánu výchovy a vzdelávania k ľudským právam. Zároveň 

je potrebné komplexne prehodnotiť doterajší systém zabezpečenia agendy ľudských práv 

v SR a v záujme jeho zefektívnenia sfunkčniť nezávislé inštitúcie a mechanizmy podpory 

a ochrany ľudských práv v SR - vrátane SNSĽP a VOP. Aj v oblasti výchovy a vzdelávania 

k ľudským právam nebude možné dosiahnuť výraznejší posun bez zásadného prehodnotenia 

celoštátnej politiky a bez toho, aby vláda pristúpila k tvorbe systematických, dlhodobých 

a udržateľných politík so zapojením občianskej spoločnosti.  

 

 

3.1 Implementačné orgány štátnej politiky  

V rámci cieľov Charty Rady Európy o vzdelávaní k demokratickému občianstvu a ľudským 

právam sa v nej zdôrazňuje, že, „V prípade vzdelávania k demokratickému občianstvu a 

ľudským právam je učenie celoživotným procesom. Efektívne učenie v tejto oblasti zahŕňa 

široký rad zainteresovaných aktérov vrátane političiek a politikov, odborných pracovníčok a 

                                                                                                                                                         
equality between women and men 2010-2015, Brussels, 21.9.2010 COM(2010) 491 final, s. 10. Dostupné na http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:en:PDF.  
77ODPORÚČANIE RADY z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a učenia sa (2012/C 398/01), 

dostupné na: 

https://www.iuventa.sk/files/odpor%C3%BA%C4%8Danie%20rady%20o%20potvrdzovan%C3%AD%20nfv%20a%20info

rm%C3%A1lneho%20u%C4%8Denia%20sa%202012_c_398_01.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:en:PDF
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pracovníkov, štátnych zamestnankýň a zamestnancov pracujúcich v školstve, pedagogických 

zamestnankýň a zamestnancov, odborných zamestnankýň a zamestnancov, verejných 

zamestnankýň a zamestnancov, žiačok a žiakov, študentiek a študentov, rodičov, vzdelávacích 

inštitúcií, školských úradov, mimovládnych organizácií, mládežníckych organizácií, médií a 

širokej verejnosti.“ 

Problematika výchovy a vzdelávania k ľudským právam je teda prierezovou problematikou. 

Na jej zabezpečení sa podieľajú všetky orgány verejnej moci i verejnej správy (štátnej správy 

i samosprávy), viaceré verejné a vzdelávacie inštitúcie i verejnoprávne médiá.  

Jedným z dôležitých aktérov je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy SR pre materské školy, základné školy, 

stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, 

pre štátnu starostlivosť o mládež a šport. Hlavné úlohy sú vymedzené v jeho štatúte.
78 

Vo 

vzťahu k výchove a vzdelávaniu  k ľudským právam plní predovšetkým tieto úlohy: vydáva a 

zverejňuje štátne vzdelávacie programy, rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy, tvorí 

strategické, koncepčné a metodické dokumenty pre oblasť odborného vzdelávania a prípravy, 

schvaľuje učebnice, odborné učebné texty a didaktické materiály, vytvára podmienky na 

rozvoj vysokých škôl a vysokoškolského vzdelávania v rámci akreditovaných študijných 

programov na vysokých školách všetkých typov, vykonáva implementáciu stratégie 

celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva, vytvára systém monitorovania a 

prognózovania vzdelávacích potrieb ďalšieho vzdelávania, zabezpečuje kontinuálne 

vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankýň regionálneho 

školstva.  Ministerstvo zabezpečuje napĺňanie obsahu  vzdelávania v úzkej spolupráci so 

svojimi priamo riadenými organizáciami a ďalšími inštitúciami.   

Z hľadiska vytvorenia mechanizmu spolupráce verejných inštitúcií, orgánov verejnej moci 

a verejnej správy, mimovládnych organizácií a akademických pracovísk bolo dôležité 

zriadenie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv 

a rozvojového vzdelávania. Zriadený bol uznesením vlády SR č. 158 zo dňa 2. marca 2011 

ako stály odborný orgán Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“) pre otázky týkajúce sa výskumu, vzdelávania 

a výchovy v oblasti ľudských práv a ľudskoprávnej osvety.
79

 Výbor vypracováva, sústreďuje, 

prerokúva a predkladá rade materiály, dáva jej podnety a navrhuje opatrenia týkajúce sa jeho 

vecnej pôsobnosti. Členmi a členkami výboru sú zástupkyne a zástupcovia relevantných 

ministerstiev a ďalších štátnych odborných inštitúcií, nominanti a nominantky iných výborov, 

zástupcovia a zástupkyne mimovládnych organizácií, ktoré sa problematike dlhodobo venujú 

i ďalší odborníci a odborníčky v danej oblasti.
80

 V priebehu rokov 2011 a 2014 sa uskutočnilo 

5 rokovaní výboru.
81

 Na nich boli prerokované viaceré relevantné dokumenty, napr. Základná 

štúdia o stave výchovy a vzdelávania k ľudským právam v Slovenskej republike alebo 

                                                 
78 Čl.4 Štatútu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, dostupné na: 

http://www.minedu.sk/statut-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr/. 
79 Výbor pre výskum, výchovu a vzdelávanie v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, dostupné na: 

http://nuczv.sk/vybor/o-vybore-vvv-lparv/.  
80 Viac informácií na:   http://nuczv.sk/vybor/zlozenie-vyboru-vvv/. 
81 Zápisnice dostupné na: http://nuczv.sk/vybor/rokovania-vyboru-vvv/. 

http://nuczv.sk/vybor/o-vybore-vvv-lparv/


 

17 

 

Výchova a vzdelávanie k ľudským právam v regionálnom školstve.
82

 Na workshope 

k ľudskoprávnemu vzdelávaniu v Stratégii bola opakovane zdôraznená kľúčová rola výboru, 

ktorá je vo vzťahu k ostatným výborom rady a ľudskoprávnej agendy v SR ako celku 

prierezová.  

 

3.2 Úlohy Slovenského národného strediska pre ľudské práva 

V súlade so zákonom a ustanoveniami svojho štatútu má Slovenské národné stredisko pre 

ľudské práva (ďalej len „SNSĽP“) postavenie vzdelávacej inštitúcie v oblasti ľudských práv 

všeobecne a práv detí. Ciele a stanovené úlohy má Slovenské národné stredisko realizovať tak 

činnosťami, ustanovenými v zákone a tiež činnosťami v súlade s Parížskymi princípmi, podľa 

ktorých má pomáhať pri formulovaní programov pre vzdelávanie a výskum v oblasti 

ľudských práv. Medzi úlohy SNSĽP patrí aj rozvíjanie povedomia a poznatkov o ľudských 

právach.
83

 Napríklad, v roku 2011 vypracovalo Analýzu súčasného stavu vzdelávania 

zameraného na témy Európskej únie na stredných školách
84

 s osobitným zreteľom na oblasti 

ľudských práv, antidiskriminačnú agendu, multikultúrnu výchovu a voľný pohyb.
85 

Účastníci 

a účastníčky workshopu konštatovali, že výkon SNSĽP v oblasti ľudskoprávneho výskumu 

a vzdelávania je nevyhnutné posilniť, čo súvisí s potrebou rekonštrukcie tohto, ale aj iných 

nezávislých mechanizmov podpory a ochrany ľudských práv v SR. Zdôraznili akútnosť tejto 

úlohy a jej súvis s komplexnou rekonštrukciou správy agendy ľudských práv v SR. 

 

3.3. Postavenie mimovládnych organizácií pri zabezpečení výchovy a vzdelávania 

k ľudským právam  

Mimovládne organizácie (ďalej len „MVO“) sa aktívne podieľajú na realizácii výchovy 

a vzdelávania v oblasti ľudských práva prostrednícvom svojich programov a projektov. Pri 

podrobnejšom skúmaní údajov získaných od MVO zberom faktografických údajov o ich 

činnosti a nimi realizovaných projektoch sa ukázalo, že práve „tretí sektor“ robí dlhodobé 

a inovatívne vzdelávacie programy i keď ich frekvencia od roku 2005 klesla pre stále 

markantnejší nedostatok zdrojov – ľudských i finančných. Ako poukazujú aj ľudskoprávne 

dohovory a odporúčania monitorovacích orgánov OSN, RE a pod., je potrebné, aby sa táto 

činnosť uskutočňovala kontinuálne, zapojenie mimovládnych organizácií by však nemalo 

suplovať úlohu štátu a štátnych orgánov. Mnohé aktivity mimovládnych organizácií sú 

nasmerované k inštitúciám verejného sektora, hoci dotačné schémy, z ktorých sú 

podporované, sú primárne určené pre rozvoj občianskej spoločnosti. Pre rozvoj medzi 

                                                 
82 Viac informácií na: http://nuczv.sk/wp-content/uploads/2013/09/Material_Vychova-a-vzdelavanie-k-LP-v-regionalnom-

skolstve_Katarina-Ondrasova.pdf. 
83 čl. 2, ods 1, 2 Štatút SNĽP dostupné na: http://www.snslp.sk/CCMS/files/1%C5%A0tat%C3%BAt.pdf. 
84 Témy Európskej únie na stredných školách s osobitným zreteľom na oblasť ľudských práv, antidiskriminačnú agendu, 

multikultúrnu výchovu a voľný pohyb, Bratislava, SNSĽP, 2011, 46 s. Dostupné na: 
http://www.snslp.sk/CCMS/files/analyza_sucastneho_stavu_vzdelavania_-_KOMPLETIZACIA.pdf 

85 V rámci odporúčaní vyplývajúcich z tejto analýzy sa uvádza napríklad, že „témy ako rodová rovnosť, aktívne občianstvo, 

právo Európskej únie a pod. nie sú v centre záujmu žiakov stredných škôl. ...bude teda potrebné, aby sa im v cieľoch a 

obsahu stredoškolského vzdelávania venovala oveľa väčšia pozornosť“.   

http://www.snslp.sk/CCMS/files/analyza_sucastneho_stavu_vzdelavania_-_KOMPLETIZACIA.pdf
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sektorovej spolupráce je však určujúce vytváranie podmienok pre jej efektívne a dlhodobé 

fungovanie. Rovnako dôležitá je existencia nezávislého, mechanizmu pre kontrolu činnosti 

štátnych orgánov v tejto oblasti, kde by práve mimovládne organizácie mohli zohrať 

významnú úlohu za predpokladu, že im pre to budú vytvorené adekvátne podmienky. Na 

workshope bola významne tematizovaná rola MVO a postulovaná požiadavka vytvoriť 

optimálne podmienky a zdroje pre intenzívnejšie zapojenie MVO do podpory a ochrany 

ľudských práv v SR, nielen pri neformálnom ľudskoprávnej výchove a vzdelávaní, ale aj vo 

výskume. 

  

3.4. Médiá a výchova a vzdelávanie k ľudským právam 

Významnými aktérmi, ktorí majú veľký vplyv na oblasť vzdelávania a výchovy k ľudským 

právam, osobitne u detí a mládeže, sú médiá (verejnoprávne i súkromné), mediálne rady, ako 

aj jednotlivé novinárky a novinári. Preto je potrebné, aby absolvovali vzdelávacie programy 

zamerané na túto tému. Povinnosť dodržiavať ľudské práva im zároveň vyplýva aj 

z relevantných zákonov a etických profesijných kódexov. Napríklad, podľa zákona o 

vysielaní a retransmisii
86

 audiovizuálna mediálna služba, programová služba a ich zložky 

nesmú „spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasahovať do ľudskej dôstojnosti a 

základných práv a slobôd iných“, a tiež „propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou 

formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť niekoho na základe pohlavia, rasy, 

farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo 

sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine“.  

Špecificky vo vzťahu k verejnoprávnym médiám sa v Zákone o rozhlase a televízii 

Slovenska
87

 uvádza, že jej programy (vrátane programov pre deti a mládež) sú založené na 

„...zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu vedomiu, etickému vedomiu 

a k environmentálnej zodpovednosti verejnosti a rozvíjajú „kultúrnu identitu obyvateľov 

Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a 

náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k 

národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy 

odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých 

smerov, a aby podporovali rozvoj občianskej a vedomostnej spoločnosti“.  

Na samoregulačnej úrovni je problematika etických štandardov v mediálnom prostredí 

upravená etickými kódexmi. Relevantný je napríklad Etický kódex novinára
88

, ktorý bol 

prijatý Slovenským syndikátom novinárov a je záväzným pre jeho členky a členov, teda 

„zamestnancov tlačených, rozhlasových, televíznych a digitálnych médií, tlačových agentúr a 

                                                 
86 Zákon číslo 308/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov § 19 Ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti v odseku (1) 

dostupný na: http://www.rvr.sk/sk/spravy/index.php?aktualitaId=925. 
87 Zákon č. 532/2010 Z. z. Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska. 
88Dostupné na http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/.  

http://www.rvr.sk/sk/spravy/index.php?aktualitaId=925
http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/
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tiež nezávislých novinárov a publicistov.“
89

 V časti „o objekte záujmu novinára“ sa uvádzajú 

dôvody diskriminácie alebo „nenávisti, ktorú novinár nepodnecuje“ 
90

. 

Na workshope intenzívne zaznievala téma zodpovednosti médií pri podpore a ochrane 

ľudských práv. Médiá by v záujme plnenia tejto role a napĺňania svojho poslania v oblasti 

výchovy mali kontinuálne prechádzať adekvátnou prípravou prostredníctvom ľudskoprávneho 

vzdelávania. 

 

 

4. Prioritné oblasti (rámcové odporúčania) 

Problematiku celospoločenskej výchovy a vzdelávania k ľudským právam v SR je 

nevyhnutné postaviť na dvoch pilieroch. Prvým je revízia doterajšieho prístupu SR k 

programom a zásadným dokumentom tohto druhu, rozvinutým predovšetkým v systéme OSN 

a Rady Európy. Druhým je vytvorenie prierezovej celoštátnej koncepcie výchovy 

a vzdelávania – a následne na jej základe i celoštátneho plánu - v oblasti ľudských práv 

v Slovenskej republike, ktoré vzídu z hĺbkovej analýzy súčasného stavu ľudskoprávneho 

vzdelávania a vzniknú so zapojením všetkých relevantných aktérov. Tieto opatrenia bude 

potrebné robiť v synergii so všetkými koncepciami, stratégiami a akčnými plánmi v oblasti 

ľudských práv a v procese neustáleho posilňovania  realizácie ľudskoprávnej agendy v praxi.  

Rodové vzdelávanie, resp. vzdelávanie v oblasti presadzovania rodovej rovnosti je 

prierezovou témou a v širšom ponímaní je neoddeliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania 

k ľudským právam. Agenda rodovej rovnosti sa týka všetkých ľudských práv a slobôd, 

prechádza naprieč všetkými ľudskoprávnymi témami a týka sa všetkých dôvodov 

diskriminácie (akými sú napríklad, etnicita, vek, sexuálna orientácia či zdravotné postihnutie). 

Nejde pritom výlučne len o vzdelávanie o ľudských právach žien, aj keď práve znalosti o tejto 

problematike tvoria prvý stupeň rodového vzdelávania, ale aj o vzdelávanie zamerané na 

príčiny a mechanizmy narúšajúce princíp rovnosti v rodových vzťahoch. Preto je potrebné v 

nižšie uvedených piatich prioritných oblastiach - všade tam, kde sa hovorí o výchove a 

vzdelávaní k ľudským právam - chápať rodové vzdelávanie ako ich súčasť. Bez neho nemôže 

byť úplné, a naopak, ak má byť rodové vzdelávanie komplexné, nemôže v ňom chýbať 

ľudskoprávna výchova a vzdelávanie. Takto realizované rodové štúdiá a výskum  kontinuálne 

upozorňujú, že významným prostriedkom ľudskoprávnosti je jazyk a rečový prejav ľudských 

práv v dokumentoch, prejavoch, diskurze, vzdelávaní, individuálnych aj širších 

spoločenských vzťahoch. Korektný jazyk ľudských práv, ako na to upozornil workshop, by 

mal byť prostriedkom a zároveň významnou súčasťou vízií Stratégie. 

Z podstaty všetkých ďalej navrhovaných prioritných oblastí vyplýva, že je potrebné určiť 

časové koordináty i postupnosť prvých krokov a začať s ich realizáciou čo najskôr. Zároveň je 

                                                 
89Dostupné na http://www.ssn.sk/o-nas/.  
90Časť IV. ods. 3.: „Novinár nepodnecuje nenávisť, ani diskrimináciu založenú na rase, svetonázore, náboženskom vyznaní, 

etnickom pôvode, veku, sociálnom postavení, pohlaví či sexuálnej orientácii. O príslušnosti ľudí k menšine informuje iba v 

prípade, že táto informácia je v kontexte daného príspevku relevantná.“ Dostupné na http://www.ssn.sk/eticky-kodex-

novinara/.  

http://www.ssn.sk/o-nas/
http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/
http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/
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nevyhnutné zabezpečiť trvalú udržateľnosť navrhovaných činností každoročným vyčlenením 

adekvátnych ľudských i finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu prierezovo pre všetky 

rezorty – s najväčším dôrazom na rezort školstva.  

 

4.1 Revízia a aktualizácia legislatívy a verejných politík kľúčových pre oblasť ľudských 

práv s vyčlenením adekvátnych finančných a ľudských zdrojov na ich realizáciu, 

priebežný monitoring a hodnotenie (týka sa všetkých relevantných aktérov) – 

PRIORITA 1 .  

 

 Analyzovať súčasné politiky vzdelávania k ľudským právam z hľadiska používaných 

nástrojov a zdrojov, ktoré sú k dispozícii. 

 Vyhodnocovať dopad (súčasných i budúcich) zákonov na výchovu a vzdelávanie 

v oblasti ľudských práv a novelizovať ich touto optikou.  

 Prierezovo včleniť výchovu a vzdelávanie k ľudským právam a demokratickému 

občianstvu do relevantnej legislatívy SR. 

 

4.2 Rozvoj kompetencií v oblasti ľudských práv u všetkých relevantných aktérok a 

aktérov vo verejných inštitúciách, orgánoch verejnej moci a verejnej správy – 

PRIORITA 2. 

 

 Zmapovať existujúce vzdelávacie a výchovné programy a definovať štandardy 

v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu.  

 Zakomponovať do Stratégie ako aj budúcich akčných plánov a zákonov rozvoj 

kompetencií v oblasti ľudským práv ako celospoločenskú prioritu v procese 

celoživotného, celospoločenského vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania. 

 Definovať kvalifikačné predpoklady lektorov/lektoriek v oblasti výchovy a 

vzdelávania k ľudským právam.  

 Zvyšovať kompetencie pri uplatňovaní ľudských práv a demokratických princípov v 

rozhodovaní a v práci všetkých relevantných aktérov najmä orgánov verejnej moci, 

verejnej správy, a verejných inštitúcií. Problematiku ľudských práv je potrebné 

neodkladne operatívne včleniť do ich odbornej prípravy. 

 

 

 

4.3 Posilnenie inštitucionálneho zabezpečenia verejných politík v oblasti výchovy a 

vzdelávania k ľudským právam – PRIORITA 3. 

 Na najvyššej úrovni verejnej správy etablovať orgán zodpovedný za tvorbu, 

implementáciu a kontrolu verejných politík v oblasti ochrany a podpory ľudských 

práv, vrátane výchovy a vzdelávania v tejto oblasti  

 Zriadiť celoštátnu komisiu pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam podľa 

propozícií OSN (doposiaľ Národnú komisiu pre výchovu k ľudským právam). 

 Uskutočniť zmapovanie a hĺbková analýzu súčasného stavu výchovy a vzdelávania 

k ľudským právam v SR.  
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 Vypracovať prierezovú celoštátnu koncepciu výchovy a vzdelávania v oblasti 

ľudských práv s využitím konzultatívnych mechanizmov OSN a Rady Európy.  

 Vytvoriť dlhodobý Celoštátny plán výchovy a vzdelávania k ľudským právam 

s použitím metodológie navrhovanej OSN.  

 Priebežne vytvárať a široko zverejňovať a sprístupňovať databázy o všetkých 

relevantných poznatkoch, postupoch a metódach v oblasti výchovy a vzdelávania 

k ľudským právam. 

 

 

 

4.4 Optimalizácia obsahu a procesu výchovy a vzdelávania k ľudským právam v 

školstve v súlade s Celoštátnym plánom výchovy a vzdelávania k ľudským právam 

pripraveným celoštátnou komisiou – PRIORITA 4.  

 

 Uskutočniť zmapovanie a analýzu všetkých štátnych vzdelávacích a výchovných 

programov,  vzdelávacích štandardov  a učebníc z hľadiska výchovy a vzdelávania 

k ľudským právam a aktualizovať ich na základe výsledkov analýzy.  

 V štátnych vzdelávacích a výchovných programoch a vzdelávacích štandardoch 

prierezovo reštrukturalizovať obsah s ohľadom na témy ľudských práv a rodovej 

rovnosti a súvislosti s tým optimálne nastaviť i proces výchovy a vzdelávania. 

 Zahrnúť do obsahu výchovy a vzdelávania problematiku ľudských práv najmä 

znevýhodnených ľudí a výchovu k demokratickému občianstvu ako prevenciu 

diskriminácie, extrémizmu a rasizmu atď.. 

 Motivovať pedagogické zamestnankyne a zamestnancov a odborných zamestnancov a 

zamestnankýň ako aj manažmenty škôl, aby implementovali programy výchovy 

a vzdelávania k ľudským právam, vrátane podpory ich kontinuálneho vzdelávania.  

 Podporiť tvorbu a vydávanie odborno-metodických materiálov pre školy a školské 

zariadenia, ktoré sa zaoberajú implementáciou výchovy a vzdelávania k ľudským 

právam do edukačného procesu škôl a školských zariadení. 

 Vytvoriť predpoklady pre akreditovanie vysokoškolských študijných odborov 

orientovaných na problematiku ľudských práv a rodovej rovnosti. Motivovať a 

stimulovať vysoké školy k ich príprave a efektívnemu zavádzaniu.  

 Zabezpečiť, aby vysoké školy primerane poskytovali výchovu a vzdelávanie k 

ľudským právam pre všetkých VŠ študentov a študentky a zároveň poskytovali 

špecifickú ľudskoprávnu prípravu študentom a študentkám pedagogických fakúlt 

 

4.5 Zodpovednosť médií v procese výchovy a vzdelávania k ľudským právam – 

PRIORITA 5. 

 Aktualizovať relevantnú legislatívu a verejné politiky s cieľom zdôrazniť úlohu médií 

v procese výchovy a vzdelávania k ľudským právam. 

 Motivovať pracovníčky a pracovníkov médií a mediálnych rád k zvyšovaniu vlastných 

kompetencií v oblasti ľudských práv prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích 

programov. 
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 Vyčleniť adekvátne finančné a personálne zdroje vo verejnoprávnych médiách na 

oblasť vzdelávania a výchovy k ľudským právam. 

 Zahrnúť do etických kódexov mediálnych pracovníkov a pracovníčok povinnosť 

vzdelávať sa v oblasti ľudských práv a aktívne prispievať k presadzovaniu ľudských 

práv v spoločnosti. 

 

 

 

SKRATKY: 

 

EÚ    Európska únia 

MVO   Mimovládne organizácie 

OSN   Organizácia Spojených národov 

Rada    Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné  

   menšiny a rodovú rovnosť 

RE   Rada Európy 

SNSĽP  Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 

SR   Slovenská republika 

Stratégia  Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR 

VZ OSN  Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov 
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Príloha č. 1  

  

 

Výňatky z dokumentov OSN, Rady Európy a Európskej únie 

s vplyvom na  vzdelávanie a výchovu k ľudským právam 

 

Organizácia spojených národov 

 

Charta organizácie spojených národov
1
 (San Francisco, 26.6. 1945)  

 

V Kapitole 1 s názvom Ciele a zásady, v Článku 1 

Ciele organizácie spojených národov sú tieto:  

3. „Uskutočňovať medzinárodnú súčinnosť riešením medzinárodných problémov charakteru 

hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho, alebo humanitného a podporovaním 

a posilňovaním úcty k ľudským právam a základným slobodám pre všetkých bez rozdielu 

rasy, pohlavia, jazyka, alebo náboženstva;“  

 

 

Všeobecná deklarácia ľudských práv
2
 (New York, 10.12.1948) 

 

V preambule sa uvádza: 

„Valné zhromaždenie vyhlasuje túto Všeobecnú deklaráciu ľudských práv ako spoločný 

štandard, ktorý majú dosiahnuť všetky národy a štáty s cieľom, aby sa každý jednotlivec i 

každý orgán spoločnosti, majúc túto deklaráciu stále na zreteli, snažil výukou a výchovou 

zvyšovať úctu k týmto právam a slobodám a zabezpečiť postupnými vnútroštátnymi i 

medzinárodnými opatreniami ich všeobecné a účinné uznávanie a zachovávanie tak medzi 

národmi členských štátov navzájom, ako aj medzi národmi území spadajúcich pod ich 

právomoc.“ 

                                                 
1
 Čl. 1 Charty Organizácie spojených národov dostupné na internete: http://www.osn.cz/dokumenty-

osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf 

2 Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov rezolúciou 

číslo 217 (III) z 10. decembra 1948 v New Yorku dostupné na internete: 

http://www.ucps.sk/Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav 
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V článku  26 sa uvádza: 

   

1. „Každý má právo na vzdelanie. Vzdelanie musí byť bezplatné, prinajmenšom v 

elementárnych a základných stupňoch. Základné vzdelanie musí byť povinné. Technické a 

odborné vzdelanie musí byť všeobecne prístupné a vyššie vzdelanie musí byť rovnako 

prístupné všetkým na základe schopností. 

2.  Vzdelanie musí smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k 

ľudským právam a základným slobodám. Musí podporovať porozumenie, znášanlivosť 

a priateľstvo medzi všetkými národmi, rasovými a náboženskými skupinami, ako aj 

aktivity Organizácie Spojených národov na zachovanie mieru. 

3.  Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti.“ 

 

 

 

Vyhláška ministra zahraničných vecí 120/1976 z 10. mája 1976 o Medzinárodnom pakte 

o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych právach
3
 (10. Máj 1976)  

V článku 13 sa uvádza:  

1. „Štáty, zmluvné strany paktu, uznávajú právo každého na vzdelanie. Súhlasia, že 

vzdelanie bude smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a zmyslu pre jej 

dôstojnosť a posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. 

Súhlasia, že vzdelanie má umožniť všetkým osobám účinnú účasť v slobodnej spoločnosti, 

napomáhať vzájomné porozumenie, znášanlivosť a priateľstvo medzi všetkými národmi a 

všetkými rasovými, etnickými a náboženskými skupinami, ako rozvoj činnosti Organizácie 

Spojených národov na zachovanie mieru. 

2.  Štáty, zmluvné strany paktu, uznávajú, že so zreteľom na dosiahnutie plného 

uskutočnenia tohto práva: 

a) základné vzdelanie bude povinné a slobodne prístupné všetkým; 

b) stredoškolské vzdelanie vo svojich rozličných formách, zahŕňajúc do toho technické a 

odborné stredoškolské vzdelanie, sa všeobecne umožní a sprístupní každému všetkými 

vhodnými prostriedkami a najmä postupným zavádzaním bezplatného vzdelania; 

c) vyššie vzdelanie sa tak isto sprístupní každému, a to podľa schopností všetkými 

vhodnými prostriedkami a najmä postupným zavádzaním bezplatného vzdelania; 

d) elementárne vzdelanie osôb, ktoré nezískali alebo nedokončili základné vzdelanie, sa 

bude pokiaľ možno povzbudzovať alebo zintenzívňovať; 

                                                 
3 120/1976 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 10. mája 1976 o Medzinárodnom pakte o 

občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach 

dostupný na internete: http://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-120 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-120
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e) bude sa na všetkých stupňoch aktívne usilovať o rozvoj školského systému, 

zavedie sa primeraný systém štipendií a sústavne sa budú zlepšovať materiálne 

podmienky vyučujúcich. 

3.  Štáty, zmluvné strany paktu, sa zaväzujú rešpektovať slobodu rodičov, prípadne 

poručníkov zvoliť svojím deťom iné školy než zriadené verejnými orgánmi, ktoré 

zodpovedajú takej minimálnej úrovni vzdelania, akú stanovil alebo schválil štát, a 

zabezpečovať náboženskú a morálnu výchovu ich detí v zhode s ich vlastným 

presvedčením. 

4.  Žiadna z častí tohto článku sa nemá vykladať ako miešanie sa do slobody jednotlivcov a 

organizácií zriaďovať a riadiť výchovné inštitúcie, vždy však za podmienok zachovania 

zásad ustanovených v odseku 1 tohto článku a požiadaviek, že vzdelanie poskytované v 

takých inštitúciách má zodpovedať minimálnej úrovni ustanovenej štátom. 

 

 

Vyhláška ministra zahraničných vecí predpis č. 95/1974 o Medzinárodnom dohovore o 

odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
4
 (15. August 1974) 

V článku 7 sa uvádza:  

„Zmluvné štáty sa zaväzujú, že podniknú bezodkladné a účinné opatrenia, najmä v oblasti 

vyučovania, výchovy, kultúry a informácií na boj proti predsudkom, ktoré vedú k rasovej 

diskriminácii, a pre podporu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva medzi národmi a 

rasovými alebo etnickými skupinami, ako aj pre popularizáciu cieľov a zásad Charty 

Organizácie Spojených národov, Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Deklarácie 

Organizácie Spojených národov o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a tohto 

dohovoru.“ 

 

 

Vyhláška ministra zahraničných vecí predpis č.62/1987 Zb. z 13. mája 1987 o Dohovore 

o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
5
  (13. Máj 1987) 

 

V článku 10 uvádza:  

„Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky príslušné opatrenia na odstránenie diskriminácie 

žien, aby im boli zabezpečené rovnaké práva s mužmi v oblasti vzdelania a najmä, na 

základe rovnoprávnosti mužov a žien, opatrenia slúžiace na zabezpečenie: 

                                                 
4 Predpis č. 95/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o odstránení všetkých foriem 

rasovej diskriminácie dostupné na internete: http://www.zakonypreludi.sk/zz/1974-95 

5
 62/1987 Zb. VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 13. mája 1987 o Dohovore o odstránení všetkých 

foriem diskriminácie žien dostupný na internete: 

http://www.unsk.sk:8080/files/odbory/skolstvo/rodova_rovnost/dohovor_diskriminacia.pdf 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1974-95
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a) rovnakých podmienok pre voľbu zamestnania a povolania, pre prístup na štúdium a 

pre získanie absolventských vysvedčení, dosiahnutie diplomov vo vzdelávacích 

zariadeniach všetkých kategórií vo vidieckych aj mestských oblastiach; táto 

rovnoprávnosť sa zabezpečí v predškolskom, všeobecnom, technickom, odbornom a 

vyššom technickom vzdelaní, ako aj vo všetkých typoch odborného výcviku; 

b) prístupu k rovnakým osnovám, rovnakým skúškam, učiteľskému zboru s kvalifikáciou 

rovnakej úrovne a školským objektom a vybaveniu rovnakej kvality; 

c) odstránenia všetkých stereotypných koncepcií úlohy mužov a žien na všetkých 

úrovniach a vo všetkých formách vzdelávania presadzovaním koedukácie a iných 

foriem vzdelávania, ktoré pomôžu dosiahnuť tento cieľ a najmä revíziou učebníc 

a školských programov a prispôsobením vyučovacích metód; 

d) rovnakých príležitostí pre využívanie štipendií a iných príspevkov na štúdia; 

e) rovnakých príležitostí pre prístup k programom ďalšieho vzdelávania, včítane 

programov pre dospelých a vzdelávacích programov, najmä programov zameraných 

na zníženie existujúceho rozdielu vo vzdelaní medzi mužmi a ženami v čo možno 

najkratšom čase; 

f) zníženie počtu žien, ktoré nedokončia štúdia, a organizovanie programov pre dievčatá 

a ženy, ktoré opustili školu predčasne; 

g) rovnakých príležitostí pre aktívnu účasť na športe a telesnej výchove; 

h) prístupu k osobitným vzdelávacím informáciám, ktoré pomáhajú zabezpečiť zdravie 

a blaho rodiny, včítane informácií a rád, pokiaľ ide o plánovanie rodiny.“ 

 

 

Dohovor o právach dieťaťa prijatý v súlade s článkom 49
6
 (2.9.1990)   

 

V článku  29 uvádza, že má smerovať k: 

(a) rozvíjaniu osobnosti dieťaťa, jeho nadania, duševných a fyzických schopností na 

najvyššiu možnú mieru; 

(b) rozvíjaniu úcty k ľudským právam, základným slobodám a k princípom 

stanoveným v Charte Organizácie Spojených národov; 

(c) rozvíjaniu úcty k rodičom, k vlastnej kultúrnej identite, jazyku i hodnotám, k národným 

hodnotám krajiny, v ktorej dieťa žije i krajiny, z ktorej pochádza a k civilizáciám 

odlišným od jeho vlastnej; 

                                                 
6
 Dohovor o právach dieťaťa  prijatý a otvorený na podpis, ratifikáciu a pristúpenie rezolúciou Valného 

zhromaždenia z 20. novembra 1989  NADOBUDNUTIE PLATNOSTI: 2. septembra 1990 v súlade s článkom 

49, dostupný na internete: http://www.gymparnr.edu.sk/obsah/predmety/subory/nos/dopd.pdf 
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(d) príprave dieťaťa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu 

porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi všetkými 

národmi, etnickými, národnými a náboženskými skupinami a osobami domorodého 

pôvodu; 

(e) rozvíjaniu úcty k prírodnému prostrediu. 

 

 

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z. – 

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím
7
 (9. Marca 2010) 

 

V článku 8 zvyšovanie povedomia uvádza:  

„1. Zmluvné strany sa zaväzujú prijať okamžité, účinné a primerané opatrenia 

a) na zvýšenie povedomia v celej spoločnosti, a to aj na úrovni rodín, o postavení 

osôb so zdravotným postihnutím a na podporenie rešpektovania práv 

a dôstojnosti osôb so zdravotným postihnutím; 

b) na boj proti stereotypom, predsudkom a škodlivým praktikám vo vzťahu k 

osobám so zdravotným postihnutím vrátane tých, ktoré sa zakladajú na pohlaví a 

veku, vo všetkých oblastiach života; 

c) na podporu povedomia o schopnostiach a prínose osôb so zdravotným postihnutím. 

 

2. Medzi opatrenia prijaté na tento účel patria tieto opatrenia: 

a) iniciovať a uskutočňovať účinné kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti, 

ktorých cieľom je 

aa) vychovávať k vnímavosti k právam osôb so zdravotným postihnutím; 

ab) podporovať pozitívne vnímanie a väčšie spoločenské povedomie vo vzťahu 

 k osobám so zdravotným postihnutím, 

ac) podporovať uznávanie zručností, predností a schopností osôb so zdravotným 

  postihnutím, ako aj ich prínosu pre pracovisko a pre trh práce; 

b) presadzovať postoj rešpektovania práv osôb so zdravotným postihnutím na všetkých 

úrovniach vzdelávacieho systému a u všetkých detí od ich raného veku; 

c) nabádať všetky prostriedky masovej komunikácie, aby zobrazovali osoby so 

zdravotným postihnutím spôsobom, ktorý je v súlade s cieľom tohto dohovoru; 

                                                 
7 Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 

republiky č.317/2010 Dostupný na internete: 

http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-podpora/dohovor-osn-pravach-

osob-so-zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-sk-aj.pdf 
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d) podporovať vzdelávacie programy zamerané na zvyšovanie povedomia vo 

vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím a k právam osôb so zdravotným 

postihnutím.“ 

 

Dohovor proti diskriminácii vo vzdelávaní Organizácie spojených národov pre 

vzdelanie, vedu a kultúru prijatý v Paríži
8
 (14.12.1960) 

V článku 5, bod, ods. a) sa: 

„...zmluvné štáty zhodujú na tom, že vzdelávanie by malo posilňovať úctu k ľudským právam 

a základným slobodám“  

 

Svetový akčný plán pre vzdelávanie k ľudským právam a demokracii prijatý na 

Svetovej konferencii UNESCO v Montrealy
9
 (1993) s cieľom poskytnúť rámec pre 

zlepšenie koordinovania vzdelávacích programov v tejto oblasti  

V cieli 1 uvádza: 

„...zabezpečiť dostupnosť informácií o normách a nástrojoch ľudských práv ako aj procedúr 

a mechanizmoch voči násiliu na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni a špecificky 

zabezpečiť, aby sa tieto informácie dostali najmä mladým ľuďom.“ 

 

 

Viedenská deklarácia a Akčný program prijaté na Svetovej konferencii o ľudských 

právach 
10

 (25. Júna 1993)  

 

V článkoch 33 a 34 sa uvádza:  

33. „Svetová konferencia o ľudských právach potvrdzuje, že štáty sú povinné, ako bolo 

zmluvne dohodnuté vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a Medzinárodnom pakte 

o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a v ďalších medzinárodných nástrojoch 

ľudských práv, zabezpečiť vzdelávanie zamerané na posilnenie úcty k ľudským právam 

a základným slobodám. Svetová konferencia o ľudských právach zdôrazňuje potrebu 

začlenenia predmetu ľudských práv do vzdelávacích programov a vyzýva štáty, aby tak 

urobili. Vzdelávanie by malo podporiť porozumenie, toleranciu, mier a priateľské vzťahy 

                                                 
8
 Dohovor proti diskriminácii vo vzdelávaní  UNESCO Prijatý v Paríži  14.12. 1960 čl. 5 bod 1 ods. a) dostupný 

na internete: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

9
 :  Svetový akčný plán pre vzdelávanie k ľudským právam a demokracii  UNESCO Dostupný na internete 

http://www.unesco.org/webworld/peace_library/UNESCO/HRIGHTS/342-353.HTM 

10
Viedenská deklarácia a jej Akčný program dostupné na internete: 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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medzi národmi a všetkými rasovými, alebo náboženskými skupinami a povzbudiť rozvoj 

aktivít spojených národov v plnení týchto cieľov. Preto, vzdelávanie k ľudským právam 

a šírenie správnych informácií, oboch teoretických, ako aj praktických, zohráva dôležitú 

rolu v podpore a úcte k ľudským právam vo vzťahu k všetkým jednotlivcom bez rozdielu 

akéhokoľvek druhu ako rasa, pohlavie, jazyk, alebo náboženstvo a toto by malo byť 

integrované do politík vzdelávania na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Svetová 

konferencia o ľudských právach poznamenáva, že obmedzené zdroje a inštitucionálne 

nedostatky môžu brzdiť okamžitú realizáciu týchto cieľov“.  

34. „Zvýšené úsilie má byť zamerané na pomoc krajinám , ktoré požiadajú o vytvorenie 

podmienok kde každý jednotlivec môže užívať všeobecné ľudské práva a základné 

slobody. Vlády, ako aj systém spojených národov a ďalšie multilaterálne organizácie sú 

povzbudzované významne zvýšiť  zdroje alokované na programy zamerané na vytvorenie 

a posilnenie národnej legislatívy, národných inštitúcií a k tomu sa vzťahujúcej sa 

infraštruktúry, ktoré dodržiavajú pravidlá zákona a demokracie, volebného systému, 

povedomie o ľudských právach cez tréning, učenie a vzdelávanie, všeludovú participáciu 

a občiansku spoločnosť“.  

V Akčnom programe v časti D Vzdelávanie  k ľudským právam v článku 81 a 82 sa uvádza: 

 

81. „Berúc do úvahy Svetový akčný plán vzdelávania k ľudským právam a demokracie, ktorý 

bol prijatý na Medzinárodnom kongrese o vzdelávaní k ľudským právam a demokracii 

Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru a iných ľudskoprávnych 

nástrojov, Svetová konferencia o ľudských právach  odporúča štátom vytvoriť špecifické 

programy a stratégie pre zabezpečenie čo najširšieho vzdelávania k ľudským právam 

a šírenie verejných informácií, berúc na ohľad aj potreby ľudských práv žien. 

82. „Vlády, s pomocou medzinárodných organizácií, národných inštitúcií a mimovládnych 

organizácií, by mali podporiť zvyšovanie povedomia o ľudských právach a vzájomnej 

tolerancii. Svetová konferencia o ľudských právach podčiarkuje dôležitosť posilnenie 

Svetovej verejnej informačnej kampane o ľudských právach, ktorú realizujú spojené 

národy.  Mali by iniciovať a podporiť vzdelávanie k ľudským právam a prevziať na seba 

povinnosť šíriť verejné informácie v tejto oblasti. Poradné služby a technická asistencia 

programov Spojených národov by mali byť schopné odpovedať na okamžité požiadavky 

od štátov na vzdelávacie a tréningové aktivity v oblasti ľudských práv ako aj pre 

vzdelávanie zamerané na štandardy  obsahujúce medzinárodné nástroje ľudských práv 

a v humanitárnom práve a ich aplikáciu na špeciálne skupiny ako vojenské sily, 

zákonodarcov, políciu a odborníkov z oblasti zdravia. Vyhlásenie Dekády Spojených 

národov pre vzdelávanie k ľudským právam s cieľom podporiť, povzbudiť  a zamerať sa na 

to, aby tieto vzdelávacie aktivity boli brané do úvahy.“   

Dekáda ľudskoprávneho  vzdelávania  (1995 – 2004) a Akčný plán dekády prijatý 

rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č.49/184 (23. December 1994) 

Deklarácia o ľudskoprávnom vzdelávaní a školení prijatá Valným zhromaždením OSN  

rezolúciu č.  66/137  (19.12.2011) 
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Rada Európy 

 

Na úrovni Rady Európy je v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd
11

  

v článku 2 zadefinované právo na vzdelanie: „Nikomu sa nesmie odoprieť právo na vzdelanie. 

Pri výkone akýchkoľvek funkcií v  oblasti výchovy a výučby, ktoré štát vykonáva, bude 

rešpektovať právo rodičov zabezpečovať  túto výchovu a vzdelanie v zhode s ich vlastným 

náboženským a filozofickým presvedčením.“ 

Niektoré ďalšie dohovory v rámci Rady Európy riešia vzdelávanie v čiastkových oblastiach 

ľudských práv: 

 Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín
12

 v článku 12, vyzdvihuje, že „ 

Tam, kde  je to vhodné,  strany prijmú opatrenia  v oblasti  vzdelávania  a  výskumu  

zamerané  na  podporu  poznania  kultúry,  histórie,  jazyka  a   náboženstva  svojich  

národnostných  menšín  a väčšinového obyvateľstva.“ 

 Dohovor o boji obchodovania s ľuďmi v čl. 5
13

 žiada prijatie a/alebo posilnenie 

účinných politík  a programov v tejto oblasti aj prostredníctvom zvyčovania povedomia 

a vzdelávacích kampaní.  

 Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym 

zneužívaním v čl. 6
14

 vyzýva zmluvné strany, aby prijali potrebné legislatívne a iné 

opatrenia, aby zabezpečili, „že deťom budú počas vzdelávania na prvom a druhom stupni 

poskytnuté informácie o rizikách sexuálneho vykorisťovania a sexuálneho zneužívania, 

ako aj o prostriedkoch na ich ochranu, prispôsobené ich vývojovému štádiu.“ 

 Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o 

boji proti nemu v čl. 14
15

 vyzývam aby zmluvné strany prijali „ak je to primerané, 

potrebné kroky na to, aby sa do oficiálnych študijných plánov na všetkých stupňoch 

vzdelávania začlenili študijné materiály týkajúce sa problematiky rovnoprávnosti mužov 

a žien, nestereotypných rodových rolí, vzájomného rešpektu, nenásilného riešenia 

konfliktov v medziľudských vzťahoch, rodovo podmieneného násilia na ženách a práva na 

nedotknuteľnosť osoby, ktoré sú prispôsobené vyvíjajúcim sa schopnostiam žiakov.“ 

                                                 
11 Dohovoro o ochrane ľudských práv a základných slobôd Rada Európy  z 3. septembra 1953 ČSFR pristúpila k 

tomuto Dohovoru 21. februára 1991, rovnako ako aj k ďalším dodatkovým protokolom. Dostupné na internete:  

http://www.upn.gov.sk/data/pdf/209-1992.pdf 

12 Zdroj: Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín dostupný na internete:  http://wayback.archive-

it.org/2172/20101103195002/http://www.radaeuropy.sk/?1219 

13 Zdroj: Dohovor o boji obchodovania s ľuďmi dostupné na internete: 

file:///C:/Users/Kuruc/Desktop/Dokumenty/Downloads/dohovor%20SK%20(1).pdf 

14 Zdroj: Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 

Lanzarote 25.10.2007 .  Pozn. dohovor  nebol ešte Slovenskou republikou ratifikovaný. Dostupné na internete: 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/Source/LanzaroteConvention_svk.pdf 

15 Zdroj: Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu 

[Istanbul, 11. mája 2011]. Pozn. dohovor  nebol ešte Slovenskou republikou ratifikovaný. Dostupné na internete: 

www.rokovania.sk/File.aspx/Index/Mater-Dokum-132256  

http://www.upn.gov.sk/data/pdf/209-1992.pdf
http://wayback.archive-it.org/2172/20101103195002/http:/www.radaeuropy.sk/?1219
http://wayback.archive-it.org/2172/20101103195002/http:/www.radaeuropy.sk/?1219
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Odporúčanie Výboru ministrov č. 7/2010 -  prijatá Charta Rady Európy o vzdelávaní 

k demokratickému občianstvu a ľudským právam
16

  

V rámci cieľov sa v nej zdôrazňuje, že, „V prípade vzdelávania k demokratickému občianstvu 

a ľudským právam je učenie sa celoživotný proces. Účinné učenie sa v tejto oblasti zahŕňa 

široký rad zainteresovaných subjektov vrátane političiek, politikov, odborných pracovníčok, 

pracovníkov v školstve, študujúcich, rodičov, vzdelávacích inštitúcií, školských úradov, 

verejných zamestnancov, zamestnankýň, mimovládnych organizácií, mládežníckych 

organizácií, médií a širokej verejnosti.“  

 

M/ReOdporúčanie Cc (2007)13
17

 prijaté Výborom ministrov v roku 2007 v oblasti 

uplatňovania rodového hľadiska vo vzdelávaní 

V časti, ktoré sa vyjadruje k vzdelávanie k demokratickému aktívnemu občianstvu a ľudským 

uvádza:  „rodovú rovnosť centrálnou časťou aktívneho demokratického občianstva 

a ľudských práv  a vrátane toho a iných záležitostí, ktoré sú vitálne pre demokraciu menovite 

individuálne práva a povinnosti v súkromnej a verejnej sfére . v základnej legislatíve 

školského systému, ako cieľ dosiahnutia v osnovách, školskej kultúre a tréningu učiteľov.“  

 

Odporúčanie CM/Rec(2010)5 Výboru ministrov členským štátom o opatreniach v boji 

s diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity 

 V časti vzdelanie hovorí o tom, že „by mali byť prijaté primerané opatrenia na všetkých 

stupňoch vzdelávania za účelom podporovania vzájomnej tolerancie a rešpektu na školách, 

bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.“
18

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Council of Europe, 2007. Recommendation CM/Rec(2007)13 of the Committee of Ministers to member 

states on gender mainstreaming in education [online]. Rada Európy, 2007 [cit. 2014-12-3] Dostupné na internete 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1194631&Site=CM 

17Council of Europe, 2007. Recommendation CM/Rec(2007)13 of the Committee of Ministers to member 

states on gender mainstreaming in education [online]. Rada Európy, 2007 [cit. 2014-12-3] Dostupné na internete 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1194631&Site=CM 

18 Odporúčanie CM/Rec(2010)5 Výboru ministrov členským štátom dostupné na internete: 

http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/Source/RecCM2010_5_EN.pdf 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1194631&Site=CM
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1194631&Site=CM
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Európska Únia 

V Charte základný práv Európskej únie je v článku 14
19

 zadefinované právo na 

vzdelávanie ako  „Každý má právo na vzdelanie a na prístup k odbornému a ďalšiemu 

vzdelávaniu.“ t.z. aj právo na vzdelávanie v oblasti ľudských práv.   

V Lisabonskej zmluve je v článku 165
20

 popísané všeobecné a odborné vzdelávanie, mládež 

a šport. Podľa neho únia prispieva k rozvoju kvalitného vzdelávania a zameriava sa na rozvoj 

európskej dimenzie vo vzdelávaní.  

Významnými sú antidiskriminačné smernice prijaté v rámci Európskej únie, ktoré obsahujú 

aj zásadu rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní a tiež potrebu vzdelávania 

o antidiskriminačných politikách.  

Medzi antidiskriminačné smernice patria: 

o Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého 

zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie 

Ú.v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú.v. ES L 180, 19.7.2000).  

o Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre 

rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 

4; Ú.v. ES L 363, 2.12.2000).  

o Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady 

rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach 

zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú.v. EÚ L 204, 26.7.2006).  

 

V rámci Európskej stratégie 202/20 bol prijatý aj strategický rámec pre európsku 

spoluprácu vo vzdelávaní a tréningu
21

, kde by primárnym cieľom mala byť podpora 

ďalšieho rozvoja vzdelávacích a tréningových systémov členských štátov, ktoré sú zamerané 

na zabezpečenie osobného, sociálneho a profesionálneho naplnenia všetkých občanov 

a občianok a trvalo udržateľná prosperity a zamestnanosti, vrátane podpory demokratických 

hodnôt, sociálnej kohézie, aktívneho občianstva a interkulturálneho dialógu. V rámci tohto 

strategického rámca boli definované 4 strategické ciele. Strategický cieľ 3 sa zameriava na 

podporu rovnosti, sociálnej kohézie a aktívneho občianstva. Podľa neho vzdelávanie by malo 

podporiť interkulturálne kompetencie, demokratické hodnoty, a úctu k základným právam 

                                                 
19 Charta základných práv Európskej únie(2007/C 303/01) Európsky parlament, Rada a Komisia  dostupné na 

intrnete: http://eur-lex.europa.eu/sk/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303SK.01000101.htm  

20
 čl. 165 Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie dostupné na 

internete: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:115:SOM:SK:HTML                                 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0001:0012:SK:PDF 

21 Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and 

training ( ET 2020 ) dostupné na internete: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-

framework/index_en.htm 

http://eur-lex.europa.eu/sk/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303SK.01000101.htm
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:115:SOM:SK:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0001:0012:SK:PDF
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a prostredie, ako aj bojovať voči všetkým formám diskriminácie, vybaviť všetkých mladých 

ľudí schopnosť komunikovať pozitívne z ich rovesníkmi z odlišných prostredí.    
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Príloha č. 2  

  

Legislatíva a dokumenty SR 

vzťahujúce sa k problematike vzdelávania a výchovy k ľudským právam 

 

Zákon o rovnakom zaobchádzaní 

 V antidiskriminačnom zákone (zákon o rovnakom zaobchádzaní) je upravené zásada 

rovnakého zaobchádzania v oblasti prístupu a poskytovania vzdelávania
1
, okrem 

základného, stredoškolského a vysokoškolského vzdelania patrí do tejto oblasti aj 

celoživotné vzdelávanie.  

Zákon o štátnej službe 

 Uvádza sa v ňom, že medzi povinnosti štátneho zamestnanca
2
 patrí dodržiavať 

Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, iné všeobecne záväzné 

právne predpisy a právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej 

únie a služobné predpisy pri vykonávaní štátnej služby a uplatňovať ich podľa 

svojho najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektovať a chrániť ľudskú 

dôstojnosť a ľudské práva.  

 Na základe zákona má zamestnávateľ máte zamestnancom a zamestnankyniam 

zabezpečiť prehlbovanie kvalifikácie
3
 (§ 77), ktorého súčasťou je adaptačné 

vzdelávanie, priebežné vzdelávanie a špecifické vzdelávanie.  

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý upravuje podmienky vzdelávania na 

základných a stredných školách
4
:  

V  princípoch výchovy a vzdelávania
5
 na základných a stredných školách sa   vo vzťahu 

výchovy a vzdelávania k ľudským právam uvádza, že sú založené na:  

 rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-

vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie,  

 zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie,  

                                                 
1
 § 5 ods. 2 bod c) zákona o rovnakom zaobchádzaní č.365/2004 Z.z. v niektorých oblastiach a o ochrane pred 

diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)  dostupné na internete: 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-365 
2
 § 60 ods. 1 zákona o štátnej službeč.400/2009 Z.z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  dostupné na: 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-400 
3
 § 77 zákona o štátnej službeč.400/2009 Z.z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov pozri pozn. 2 

4
 Zákon č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

dostupné na: http://www.minedu.sk/860-sk/zakony/ 
5
 § 3  body  j) zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) pozri pozn. 4 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-365
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 na príprave na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a 

znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a 

etnickými skupinami a náboženskej tolerancie,   

 slobodnej voľby vzdelávania s prihliadnutím na očakávania a predpoklady detí a žiakov v 

súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy, 

 zákazu poskytovania alebo sprístupňovania informácií alebo zneužívania informačných 

prostriedkov, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti alebo k podnecovaniu k 

národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti alebo k ďalším formám intolerancie, 

 zákazu používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní.  

 

V cieľoch výchovy
6
 a vzdelávania sa priamo uvádza, že je treba dieťaťu, alebo žiakovi  okrem 

iného umožniť: 

 získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám 

ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 

 pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a 

znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými 

skupinami a náboženskej tolerancie,  

 získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie 

 

Zákon obsahuje aj podmienky
7
 schvaľovania učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, 

 zákon tiež uvádza, že „základná škola
8
 v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a 

vzdelávania tohto zákona podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad 

humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to 

po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje 

žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, 

spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a 

zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a 

vzdelávanie.“ 

 v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom, zákon tiež stanovuje práva dieťa, alebo 

žiaka
9
, medzi ktoré podľa zákona patrí aj rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu napr., 

v oblasti:  

o úcta k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 

o úcta k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a 

sexuálnemu násiliu,  

o právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi 

možnosťami, záujmami a záľubami, 

o  právo na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených  zákonom 

 Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré 

poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, 

                                                 
6
 § 4 bod g), h) zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) pozri pozn. 4 

7
 § 13 zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) pozri pozn. 4 

8
 § 59 zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) pozri pozn. 4 

9
 § 144  ods. 1 body a), g), k), l) zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) pozri pozn. 4 
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zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, 

národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského 

zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.
10

 

 zákon upravuje aj monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania
11

, pričom sa 

špecificky neuvádza v rámci neho sledovanie uplatňovania ľudských práv. 

 zákon tiež definuje štátne vzdelávacie programy, vzdelávacie štandardy, učebné plány 

a učebné osnovy, ale nezmieňuje sa priamo o potrebe výchovy a vzdelávania k ľudským 

právam ako prierezovej témy.
12

   

Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

V poslaní, úlohách a postavení vysokých škôl
13

sa majú vysoké školy okrem iného zaoberať:     

 výchovou odborníkov s najvyšším vzdelaním, vysokými morálnymi zásadami, občianskou a 

spoločenskou zodpovednosťou,  

 výchovou v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie a vedením študentov k 

tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu a k národnej 

hrdosti,  

 výchovou k chápaniu, zachovávaniu, šíreniu a zveľaďovaniu národného kultúrneho dedičstva 

a rôznych kultúr v duchu kultúrneho pluralizmu,  

 zapájaním sa do verejnej diskusie o spoločenských a etických otázkach a o utváraní 

občianskej spoločnosti,  

 V rámci štúdia na Vysokej škole sa v ňom odkazuje na antidiskriminačný zákon
14

: Práva 

ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým uchádzačom a študentom v súlade 

so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným zákonom. 35a) V 

súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu veku, 

pohlavia, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, rasy, farby pleti, 

zdravotného postihnutia, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k 

národnostnej menšine, náboženského vyznania alebo viery, odborovej činnosti, národného 

alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. 

 

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  

 Uvádza, že pedagogický zamestnanec
15

 pri výkone pedagogickej činnosti a odborný 

zamestnanec pri výkone odbornej činnosti sa riadi aj medzinárodnými zmluvami 

a dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Medzi také patria aj 

                                                 
10

 § 144  ods. 5  zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) pozri pozn. 4 
11

 § 154 zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) pozri pozn. 4 
12

 § 7 a  § 9  ods. 1 body a), g), k), l) zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) pozri pozn. 4 
13

 § 1 body a), b), c), h) zákona o vysokých školách ž.131/2002 Z.z  a o zmene a doplnení niektorých zákonov dostupné na: 

http://www.minedu.sk/860-sk/zakony/ 
14

 § 55 ods. 2 zákona o vysokých školách ž.131/2002 Z.z pozri. pozn. 12 
15

 § 5 ods 1) zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 317/2009 Z.z. a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  dostupné na: http://www.minedu.sk/860-sk/zakony/ 
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ľudskoprávne dohovory OSN, Rady Európy a EÚ. Priamo  ich povinnosť vzdelávať sa 

v oblasti ľudských práv  neuvádza. V prílohách sa špecificky odvoláva napr. na:  

o Smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada 

rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod 

(Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú.v. ES L 180, 19.7.2000).  

o Smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný 

rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne 

vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú.v. ES L 363, 2.12.2000).  

o Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o 

vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a 

ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú.v. EÚ 

L 204, 26.7.2006).  

 Ďalej sa v ňom uvádza, že pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je 

povinný
16

  

o chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného 

zástupcu,  

o vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi 

vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu 

alebo výchovného programu,  

 Zákon ďalej  definuje profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov 

ako je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie a profesijných 

kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami 

a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.
17

 

A definuje napríklad adaptačné vzdelávanie, ktorého cieľom je získanie profesijných 

kompetencií potrebných na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca 

alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré nemožno získať absolvovaním 

študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore 

poskytujúcom požadovaný stupeň vzdelania.
18

  

 rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní sa vyjadruje len v ustanovení 

o pedagogických asistentoch aj to najmä pri prekonávaní architektonických, 

informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.
19

 

Zákon o celoživotnom vzdelávaní 

 definuje  celoživotné vzdelávanie ako všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu 

života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti. Celoživotné vzdelávanie 

ako základný princíp výchovy a vzdelávania uplatňovaný vo vzdelávacej sústave 

                                                 
16

 § 5 ods 2) zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 317/2009 Z.z. pozri. pozn. 14 
17

 § 25 ods 2) zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 317/2009 Z.z. pozri. pozn. 14 
18

 § 36 ods 2) zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 317/2009 Z.z. pozri. pozn. 14 
19

 § 16 ods 1) zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 317/2009 Z.z. pozri. pozn. 14 
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Slovenskej republiky tvorí a) školské vzdelávanie a b) ďalšie vzdelávanie nadväzujúce 

na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní.
20

 

 definuje tiež Národná sústava kvalifikácií
21

 je verejne prístupný register, ktorý 

obsahuje popis čiastočných a úplných kvalifikácií rozlišovaných a uznávaných v 

Slovenskej republike, požadovaných na výkon pracovných činností pre dané povolanie 

vo forme kvalifikačných štandardov a hodnotiacich štandardov, ako aj systém 

monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb
22

, ktorý je nástrojom 

poradenstva.  

Stratégia celoživotného vzdelávania 2011
23

  (zhrnutie) 

V Stratégii celoživotného vzdelávania nie je uvedená potreba ani vízia  vzdelávania 

a výchovy k ľudských práva.  Nepriamo ho možno zaradiť medzi jednu z kompetencií 

jednotlivca, ktoré stratégia definuje, a to aktívne občianstvo, čo definuje ako „súbor aktivít, 

ktoré rozvíjajú osobnostné aktivity v spoločnosti (v rámci pracovných činností aj vo voľnom 

čase); podstatou aktívneho občianstva je záujem o veci verejné, schopnosť prezentovať a 

obhajovať svoje záujmy, ale aj schopnosť dosahovať reálne výsledky a tvoriť „civilizovanú“ 

spoločnosť“.  

Akčný plán stratégie celoživotného vzdelávania 2011
24

 

Neobsahuje  úlohy spojené so vzdelávaním a výchovou v oblasti ľudských práv, pritom sú 

tam úlohy, ktoré by si jeho zavedenie vyžadovali ako napr.  

 Úloha 2.1.2 - Vypracovať kvalifikačné a hodnotiace štandardy v nadväznosti na 

Národnú sústavu povolaní pre účely zabezpečenia kvality akreditačného procesu 

programov ďalšieho vzdelávania,  

 Úloha 3.1.1  - Vytvoriť jednotný štandard vedomostí, zručností a schopností 

kariérového poradcu, vrátane požiadaviek na osobnostné vlastnosti, pre poskytovanie 

poradenstva v systéme celoživotného vzdelávania,  

 

 

                                                 
20

 § 2 ods. 1 zákon o celoživotnom vzdelávaní č. 568/2009 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov   dostupné na 

internete: http://www.minedu.sk/860-sk/zakony/ 

21 § 2 ods. 1 zákon o celoživotnom vzdelávaní č. 568/2009 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov   dostupné na: 

http://www.minedu.sk/860-sk/zakony/ 
22

 § 2 ods. 1 zákon o celoživotnom vzdelávaní č. 568/2009 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov   dostupné na: 

http://www.minedu.sk/860-sk/zakony/ 
23

Stratégia celoživotného vzdelávania 2011 dostupné na: 

http://old.minedu.sk/data/USERDATA/DalsieVzdel/VDOC/Strategia%20celozivotneho%20vzdelavania%202011_zhrnutie.pd

f 
24

 Akčný plán stratégie celoživotného vzdelávania 2011 dostupné n: http://www.minedu.sk/data/files/2606_akcny-plan-

strategie-czv-2011_final.pdf 
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Príloha č. 3  

  

Aktéri vzdelávania a výchovy k ľudským práva v Slovenskej republike 
 

 Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového 

vzdelávania, ktorý bol zriadený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 158 zo dňa 

2. marca 2011 ako stály odborný orgán Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské 

práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre otázky týkajúce sa výskumu, 

vzdelávania a výchovy v oblasti ľudských práv a ľudskoprávnej osvety.
1
 Výbor 

vypracováva, sústreďuje, prerokúva a predkladá rade materiály, dáva jej podnety 

a navrhuje opatrenia týkajúce sa jeho vecnej pôsobnosti. Členmi a členkami výboru sú 

zástupcovia a zástupkyne relevantných ministerstiev a ďalších štátnych odborných 

inštitúcií, nominanti a nominantky iných výborov, zástupcovia a zástupkyne 

mimovládnych organizácií, ktoré sa problematike dlhodobo venujú atď.
2
 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ústredným 

orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, 

stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a 

techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport. Hlavné úlohy sú vymedzené v jeho 

štatúte.
3
 Vo vzťahu k vzdelávaniu a výchove k ľudským právam sú významné úlohy 

ako napr. vydáva a zverejňuje štátne vzdelávacie programy, rámcové učebné plány a 

vzdelávacie štandardy, tvorí strategické, koncepčné a metodické dokumenty pre oblasť 

odborného vzdelávania a prípravy, schvaľuje učebnice, odborné učebné texty 

a didaktické materiály, vytvára podmienky na rozvoj vysokých škôl a 

vysokoškolského vzdelávania v rámci akreditovania stratégie celoživotného 

vzdelávania a celoživotného poradenstva, vytvára systém monitorovania a 

prognózovania vzdelávacích potrieb ďalšieho vzdelávania.  

 Štátny pedagogický ústav, ktorý plní úlohy zabezpečenia odborno-metodického 

riadenia škôl a školských zariadení ako aj vzdelávacej činnosti pedagogických 

pracovníkov.
4
 Z hľadiska vzdelávania a výchovy k ľudským právam garantuje obsah 

štátnych vzdelávacích programov, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov a zamestnankýň.  

 Národný ústav celoživotného vzdelávania, ktorý zodpovedá za tvorbu a 

aktualizáciu národného kvalifikačného rámca a podieľa sa na vytváraní národnej 

sústavy kvalifikácií, systému monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb a 

                                                 
1 

Viac informácií na http://nuczv.sk/vybor/o-vybore-vvv-lparv/ 
2 

Viac informácií na http://nuczv.sk/vybor/zlozenie-vyboru-vvv/ 
3
 Čl.4 Štatútu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky [online]. dostupné na internete: 

http://www.minedu.sk/statut-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr/ 
4
 Webstránka Štátneho pedagogického ústavu dostupné na internete: http://www.statpedu.sk/sk/Uvod.alej 

http://nuczv.sk/vybor/zlozenie-vyboru-vvv/
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vytváraní nástrojov, siete poradenských služieb a siete uznávania výsledkov ďalšieho 

vzdelávania v Slovenskej republike.
5
 

 IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s 

mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. 

Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži
6
. IUVENTA 

má samostatný program, ktorý je zacielený na ľudskoprávnu výchovu a vzdelávanie.
7
  

 Metodicko-pedagogické centrum, ktoré je zamerané na výkon metodickej 

činnosti a na   kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a 

nepedagogických zamestnancov. V jeho pôsobnosti sú školy a školské zariadenia na 

území Slovenskej republiky. Metodicko-pedagogické centrum organizuje a vykonáva 

kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských 

zariadení, zabezpečuje odborno-metodickú činnosť v oblasti kontinuálneho 

vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov na základe poverenia 

MŠVVaŠ SR. Má celoslovenské kompetencie v oblasti  odborného garantovanie 

rómskej problematiky v súlade s cieľom projektu Phare SR-9905-02 Program 

tolerancie voči menšinám na dosiahnutie zlepšenia postavenia národnostných menšín 

(s osobitným zreteľom a so zohľadnením špecifických potrieb a podmienok rómskej 

menšiny ) prostredníctvom ROCEPa Prešov, ktoré je integrálnou súčasťou MPC a v 

oblasti odborného garantovania kontinuálneho vzdelávania učiteľov škôl na 

národnostných územiach (maďarské, ukrajinské, rusínske). MPC implementuje 

národné projekty spolufinancované EÚ v oblasti inklúzie vzdelávania, čím sa realizuje 

multikultúrna výchova, predchádzanie intolerancie a predsudkom. Okrem 

kontinuálneho vzdelávania MPC realizuje metodickú, poradenskú a informačnú 

činnosť  pre pedagogických a odborných zamestnancov vydávaním publikácií 

podporujúcich priamu implementáciu výchovy a vzdelávania k ľudským právam, 

demokratickému občianstvu a multikultúrnej výchovy do edukačného procesu.  

 Centrum vedecko-technických informácií8, ktoré v súčasnosti vykonáva aj 

úlohy Ústavu prognóz a informácii školstva, ktoré v rokoch 2006 -2011 

reprezentatívne výskumy a prieskumy zamerané na  zisťovanie miery dodržiavania a 

uplatňovania ľudských práv a práv dieťaťa v školskom a  rodinnom prostredí (z 

pohľadu žiaka, učiteľa, riaditeľa a rodiča žiaka), ako aj na zmapovanie kvality výučby 

k ľudským právam na Slovensku.
9
  

 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, ktorý  realizuje 

výskumy a vytvára programy a metodické materiály zamerané na vzdelávacie potreby 

                                                 
5
 Webstránka Národného ústavu celoživotného vzdelávania dostupné na internete: http://nuczv.sk/profil-organizacie/ 

6
 https://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA/IUVENTA-v-skratke.alej 

7
 https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/Ludske-prava.alej 

8 Webstránka Centra vedecko-technických informácií dostupné na internete: http://www.uips.sk/o-nas/vsetko-o-nas 
9
 http://nuczv.sk/wp-content/uploads/2013/09/Material_Vychova-a-vzdelavanie-k-LP-v-regionalnom-skolstve_Katarina-

Ondrasova.pdf 
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znevýhodnených skupín (deti zo SZP, deti so zdravotným znevýhodnením),  na 

zisťovanie, zmenu a formovanie postojov voči týmto skupinám, ďalej na 

psychologické faktory a prevenciu negatívnych javov v rodine, v školskom prostredí 

a pri využívaní IKT.
10

 

 Vyššie územné celky ako zriaďovatelia základných a stredných škôl majú utvárať  

podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na rozvoj 

ďalšieho vzdelávania. 11 

 Základné a stredné školy, najmä ich manažment, ktorý je zodpovedný za  vytvorenie 

prostredia pre vzdelávanie k tejto téme v rámci hlavných predmetov a voliteľných  

predmetov.  

 Vysoké školy a univerzity (rektorát, študentský parlament), majú vplyv na vytváranie 

študijných odborov a kurzov zo zameraním na ľudské práva 

 Štátna školská inšpekcia – vydáva správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania 

v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike, kvalita vzdelávania v tejto 

oblasti
12

. Vypracúvajú aj Správu o stave bezpečnosti školského prostredia a prevencie 

negatívnych javov v správaní žiakov v základnej škole v školskom roku 2012/2013 v 

SR a Správu o stave vytvárania podmienok inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách v školskom roku 

2012/2013 v SR 

 Ďalšie ministerstvá, ktoré majú v zodpovednosti ďalšie vzdelávanie štátnych 

zamestnancov a zamestnankýň v súlade so zákonom o štátnej službe.  

 Slovenské národné stredisko – podľa štatútu má postavenie vzdelávacej inštitúcie v 

oblasti ľudských práv všeobecne a práv detí. Ciele a stanovené úlohy Slovenské 

národné stredisko  realizuje jednak činnosťami, ustanovenými v zákone3 a jednak 

činnosťami v súlade s Parížskymi princípmi4, podľa ktorých je poslaním národnej 

inštitúcie na ochranu ľudských práv aj  pomáhať pri formulovaní programov pre 

vzdelávanie a výskum v oblasti ľudských. Medzi úlohy Slovenského národné stredisko 

pre ľudské práva patrí aj čl. 2, ods 1 bod rozvíjanie povedomia a poznatkov o 

ľudských právach 13  a zúčastňovať sa na ich realizácii a samostatne ich realizovať v 

školách, univerzitách a v odborných kruhoch. 

 Verejná ochrankyňa práv podľa čl. 151a ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je verejný 

ochranca práv  nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom 

ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických 

                                                 
10

 Webstránka:  http://www.vudpap.sk/ 
11

Zákon o samospráve vyšších územných celkov č.302/2001 Z.z. dostupné na internete: 

http://www.snk.sk/swift_data/source/OKSSR/Zakony/302_2001%20o%20samosprave%20VUC.pdf 
12

 http://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/sprava12_13.pdf 
13

 čl. 2, ods 1, 2 Štatút SNĽP dostupné na internete:  http://www.snslp.sk/CCMS/files/1%C5%A0tat%C3%BAt.pdf 

http://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/UZP_BOZ_ZS_SR_23.pdf
http://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/UZP_BOZ_ZS_SR_23.pdf
http://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/UZP_BOZ_ZS_SR_23.pdf
http://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/UZP_INKL_ZS_SR_12n.pdf
http://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/UZP_INKL_ZS_SR_12n.pdf
http://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/UZP_INKL_ZS_SR_12n.pdf
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osôb v konaní   pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je 

ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. 

V zákonom ustanovených prípadoch sa verejný ochranca práv môže podieľať 

na uplatnení zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby 

porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb. Všetky 

orgány verejnej moci poskytnú verejnému ochrancovi práv potrebnú súčinnosť. 

 Mimovládne organizácie, ktoré realizujú vzdelávanie a výchovu k ľudským právam 

a monitoring plnenia politík v tejto oblasti.  

 



1 

 

Príloha č.4 

Deklarácia OSN o ľudskoprávnom vzdelávaní a školení 

 

V decembri 2011 (rezolúciou 66/137 z 19.12.2011) prijalo Valné zhromaždenie OSN 

Deklaráciu o ľudskoprávnom vzdelávaní a školení.
1
 Odráža úsilie a skúsenosti 

medzinárodného spoločenstva v oblasti ľudskoprávnej výchovy a vzdelávania a prináša 

viaceré zovšeobecnenia aj inovatívne odporúčania. Je zároveň jedinečným referenčným 

rámcom, podľa ktorého možno posudzovať pokrok resp. zaostávanie tej-ktorej krajiny 

(vrátane Slovenskej republiky) v sledovanej oblasti. Uvádzame znenie deklarácie 

v neoficiálnom preklade. 

 

Deklarácia OSN o ľudskoprávnom vzdelávaní a školení 

Valné zhromaždenie, 

opätovne potvrdzujúc  účely a princípy Charty OSN ohľadom ochrany a posilňovania 

rešpektu voči všetkým ľudským právam a základným slobodám všetkých ľudí, bez 

ohľadu na rasu, pohlavie, jazyk či náboženstvo,   

taktiež opätovne prehlasujúc,  že každý jedinec a orgán spoločnosti sa bude snažiť výučbou 

a vzdelávaním zvyšovať rešpekt voči ľudským právam a základným slobodám, 

ďalej opätovne potvrdzujúc, že každý človek má právo na vzdelanie, ktoré bude smerovať 

k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k zmyslu pre jej dôstojnosť a ktoré umožní 

všetkým jednotlivcom efektívne sa realizovať v slobodnej spoločnosti a posilňovať 

pochopenie, toleranciu a priateľstvo medzi všetkými národmi a všetkými rasovými, 

etnickými či náboženskými skupinami a ktoré bude podporovať aktivity Organizácie 

Spojených národov v prospech zachovania mieru, bezpečnosti a podpory 

rozvoja ľudských práv, 

opätovne potvrdzujúc povinnosť štátov zaručiť, že vzdelávanie je zacielené na posilnenie 

rešpektu voči ľudským právam a základným slobodám, tak ako je to zmluvne 

stanovené Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, Medzinárodným dohovorom 

o ekonomických, sociálnych a kultúrnych právach a inými ľudskoprávnymi nástrojmi,  

uznávajúc zásadný význam ľudskoprávneho vzdelávania a školenia pre podporu, ochranu 

a účinné uplatnenie ľudských práv, 

opätovne potvrdzujúc  výzvu Svetovej konferencie o ľudských právach, usporiadanej vo 

Viedni v roku 1993, adresovanú všetkým štátom a inštitúciám v tom zmysle, aby 

zahrnuli ľudské práva, humanitárne právo, demokraciu a právny štát do učebných 

                                                 
1
 Pozri: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/UNDHREducationTraining.aspx  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/UNDHREducationTraining.aspx
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osnov všetkých vzdelávacích inštitúcii a aby určili, že ľudskoprávne vzdelávanie by 

malo zahŕňať mier, demokraciu, rozvoj a sociálnu spravodlivosť tak, ako je to 

stanovené v medzinárodných a regionálnych nástrojoch ľudských práv v záujme 

dosiahnutia všeobecného porozumenia a smerovania k posilňovaniu univerzálneho 

záväzku voči ľudským právam,  

pripomínajúc závery Svetového samitu z roku 2005, v ktorých hlavy štátov a vlády vyslovili 

podporu ľudskoprávnemu vzdelávaniu na všetkých úrovniach výučby, aj 

prostredníctvom zavedenia Svetového programu ľudskoprávneho vzdelávania, a ktoré 

vyzvali všetky štáty, aby v tomto smere vyvíjali iniciatívy,  

motivované túžbou vyslať silný signál medzinárodnému spoločenstvu, aby boli posilnené 

všetky snahy o vzdelávanie v oblasti ľudských práv prostredníctvom  kolektívneho 

záväzku všetkých relevantných subjektov, 

vyhlasuje nasledovné: 

 

Článok 1 

1. Každý má právo poznať, vyhľadávať a dostať informácie ohľadom všetkých ľudských 

práv a základných slobôd a mal by mať možnosť ľudskoprávne sa vzdelávať a školiť. 

2. Ľudskoprávne vzdelávanie a školenie je nevyhnutné pre zvyšovanie všeobecného 

rešpektu voči ľudským právam a pre dodržiavanie všetkých ľudských práv 

a základných slobôd všetkých ľudí, v súlade s princípmi univerzálnosti, nedeliteľnosti 

a vzájomnej závislosti ľudských práv. 

3. Skutočné užívanie všetkých ľudských práv, obzvlášť práva na vzdelanie a prístupu 

k informáciám umožňuje prístup k ľudskoprávnemu vzdelávaniu a školeniu. 

 

Článok 2 

1. Ľudskoprávne vzdelávanie a školenie pokrýva všetky vzdelávacie, školiace, 

informačné a osvetové aktivity, ktorých cieľom je posilniť všeobecný rešpekt voči 

ľudským právam a dodržiavanie všetkých ľudských práv a základných slobôd, 

prispievajúc tak, okrem iného, k prevencii porušovania a zneužívania ľudských práv, 

a to prostredníctvom poskytovania znalostí, schopností a prostredníctvom pochopenia 

a rozvoja individuálnych postojov a reakcií, aby takto posilnení jednotlivci mohli 

prispieť k nastoleniu a podpore všeobecnej kultúry ľudských práv. 

2. Ľudskoprávne vzdelávanie a školenie zahŕňa: 

(a) vzdelávanie o ľudských právach, čoho súčasťou je sprostredkovanie vedomostí 

a porozumenia o normách a princípoch ľudských práv, o hodnotách, ktoré ich 

podopierajú a o nástrojoch na ich ochranu; 
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(b) vzdelávanie prostredníctvom ľudských práv, čoho súčasťou  je učenie sa a vyučovanie 

takým spôsobom, ktorý rešpektuje tak tých ľudí, ktorí vzdelávajú ako aj tých ľudí, 

ktorí sa učia; 

(c) vzdelávanie pre ľudské práva, čoho súčasťou je posilnenie jednotlivcov pri užívaní 

a uplatňovaní ich vlastných práv a pri rešpektovaní a dodržiavaní práv tých druhých. 

 

Článok 3 

1. Ľudskoprávne vzdelávanie a školenie je celoživotný proces, ktorý zahŕňa ľudí každého 

veku. 

2. Ľudskoprávne vzdelávanie a školenie je záležitosťou všetkých súčastí spoločnosti, na 

všetkých úrovniach vrátane predškolského, základného, stredného a vyššieho 

vzdelávania s ohľadom na akademickú slobodu tam, kde je možné ju uplatniť a vo 

všetkých formách vzdelávania, školenia a vyučovania, verejného, súkromného, 

formálneho,  informálneho alebo neformálneho. Zahŕňa, okrem iného, odborné 

školenie, obzvlášť prípravu školiteliek, školiteľov, učiteliek, učiteľov a štátnych 

zamestnancov a zamestnankýň, ďalšie vzdelávanie a vzdelávacie aktivity zamerané na 

šírenie verejných informácií a zvyšovania povedomia. 

3. Ľudskoprávne vzdelávanie má používať jazyky a metódy vhodné pre cieľové skupiny, 

berúc do úvahy ich osobitné potreby a podmienky. 

 

Článok 4 

Ľudskoprávne vzdelávanie a školenie by malo byť založené na princípoch Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv a relevantných zmluvách a nástrojoch a malo by: 

(a) Zvyšovať povedomie, porozumenie a osvojenie si univerzálnych ľudskoprávnych 

štandardov a princípov ako aj medzinárodných, vnútroštátnych a regionálnych záruk 

ochrany ľudských práv a základných slobôd; 

(b) Rozvíjať všeobecnú kultúru ľudských práv, v ktorej sú si všetci vedomí svojich práv 

a zodpovedností rešpektujúc práva ostatných a podporovať formovanie ľudí ako 

zodpovedných členiek a členov slobodnej, mierovej, pluralistickej a inkluzívnej 

spoločnosti; 

(c) Sledovať účinné uplatnenie všetkých ľudských práv a podporu tolerancie, 

nediskriminácie a rovnosti; 

(d) Zaručiť rovnaké možností pre všetkých prostredníctvom prístupu ku kvalitnému 

ľudskoprávnemu vzdelávaniu a školeniu bez akejkoľvek diskriminácie; 
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(e) Prispievať k prevencii porušovania a zneužívania ľudských práv a k vykoreneniu 

všetkých foriem diskriminácie, rasizmu, stereotypov, podnecovania k nenávisti 

a škodlivých postojov a predsudkov, ktoré sú ich základom. 

 

Článok 5 

1. Ľudskoprávne vzdelávanie a školenie, poskytované verejne alebo súkromne by malo 

byť založené na princípoch rovnosti, ľudskej dôstojnosti, inklúzie a nediskriminácie, 

obzvlášť rovnosti medzi dievčatami a chlapcami a medzi ženami a mužmi. 

2. Ľudskoprávne vzdelávanie a školenie by malo byť prístupné všetkým jednotlivcom 

a malo by brať do úvahy osobitné bariéry, ktorým čelia zraniteľní a znevýhodnení 

jednotlivci a skupiny, vrátane osôb s postihnutím, zohľadňovať ich potreby 

a očakávania, prispieť k ich posilneniu a ľudskému rozvoju ako aj k eliminácii príčin 

ich vylúčenia alebo marginalizácie a umožniť všetkým uplatňovať všetky ich práva. 

3. Ľudskoprávne vzdelávanie a školenie by malo obsahovať a byť obohatené 

a inšpirované rôznorodosťou civilizácii, náboženstiev, kultúr a tradícii rôznych krajín 

tak ako ich odráža univerzálnosť ľudských práv. 

4. Ľudskoprávne vzdelávanie a školenie by malo pri podpore miestnych iniciatív 

zohľadňovať rozdielne ekonomické, sociálne a kultúrne okolnosti tak, aby bolo 

naplnenie všetkých ľudských práv všetkých ľudí  ich spoločným cieľom. 

 

Článok 6 

1. Ľudskoprávne vzdelávanie a školenie by malo profitovať z  nových informačných 

a komunikačných technológií ako aj médií a využiť ich na podporu všetkých ľudských 

práv a základných slobôd. 

2. Spoločenské a humanitné vedy  by sa mali byť podporované ako prostriedok 

vzdelávania a zvyšovania povedomia o ľudských právach. 

 

Článok 7 

1. Štáty, prípadne príslušné vládne autority, majú hlavnú zodpovednosť za podporu a 

zabezpečenie ľudskoprávneho vzdelávania a školenia, rozvinutého a uskutočňovaného 

v duchu účasti, inklúzie a zodpovednosti. 

2. Štáty by mali vytvoriť také prostredie, ktoré by bolo bezpečné a umožňovalo by 

zapojenie občianskej spoločnosti, súkromného sektora a iných relevantných subjektov 
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do ľudskoprávneho vzdelávania a školenia, v ktorom sú ľudské práva a základné 

slobody všetkých, vrátane osôb zapojených do tohto procesu, plne chránené. 

3. Štáty by mali individuálne aj prostredníctvom medzinárodnej pomoci a spolupráce 

podniknúť kroky, aby zabezpečili maximum disponibilných zdrojov na progresívnu 

realizáciu ľudskoprávneho vzdelávania a školenia vhodnými prostriedkami, vrátane 

prijatia legislatívnych, administratívnych opatrení a politík. 

4. Štáty, prípadne príslušné vládne autority, by mali zabezpečiť primerané ľudskoprávne 

školenie,  prípadne vzdelávanie v oblasti medzinárodného humanitárneho práva 

a medzinárodného trestného práva pre štátne zamestnankyne, štátnych zamestnancov, 

verejných činiteľov, sudcov, sudkyne, orgány činné v trestnom konaní a vojenských 

profesionálov a rovnako podporiť dostatočné ľudskoprávne školenie učiteliek, 

učiteľov, multiplikátoriek, multiplikátorov a iných vzdelávacích pracovníčok a 

pracovníkov a súkromných orgánov konajúcich v mene štátu. 

 

Článok 8 

1. Štáty by mali pripraviť alebo rozvíjať stratégie a politiky a tam, kde je to primerané, 

akčné plány a programy implementácie ľudskoprávneho vzdelávania a školenia 

prostredníctvom ich integrácie do školských a vzdelávacích osnov, pričom by mali 

zohľadňovať Svetový program ľudskoprávneho vzdelávania a špecifické vnútroštátne 

a miestne potreby a priority. 

2. Na koncipovaní, implementácii, vyhodnocovaní a rozvíjaní takýchto stratégií, akčných 

plánov, politík a programov by sa mali podieľať všetky relevantné subjekty, vrátane 

súkromného sektora, občianskej spoločnosti a vnútroštátnych ľudskoprávnych 

inštitúcií a ak je to vhodné, mali by byť podporené aj iniciatívy s účasťou čo 

najširšieho spektra subjektov. 

 

Článok 9 

Štáty by mali podporiť ustanovenie, rozvoj a posilnenie efektívnych a nezávislých 

vnútroštátnych ľudskoprávnych inštitúcii v súlade s Parížskymi princípmi, uznávajúc, že 

vnútroštátne ľudskoprávne inštitúcie môžu hrať dôležitú rolu, a ak je to nutné aj koordinačnú 

rolu pri podpore ľudskoprávneho vzdelávania a školenia, okrem iného, prostredníctvom 

zvyšovania povedomia a mobilizáciou relevantných verejných a súkromných činiteľov. 

 

Článok 10 
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1. Pri podpore a poskytovaní ľudskoprávneho vzdelávania a školenia hrajú dôležitú 

úlohu rozličné spoločenské subjekty, zahŕňajúc, okrem iných, vzdelávacie inštitúcie, 

médiá, rodiny, miestne komunity, inštitúcie občianskej spoločnosti, mimovládne 

organizácie, ochrancov ľudských práv a súkromný sektor. 

2. Inštitúcie občianskej spoločnosti, súkromný sektor a iné relevantné subjekty sú 

vyzvané, aby zabezpečili vhodné ľudskoprávne vzdelávanie a školenie pre svojich 

zamestnancov, zamestnankyne a personál. 

 

Článok 11 

Organizácia Spojených národov a medzinárodné a regionálne organizácie by mali poskytovať 

ľudskoprávne vzdelávanie a školenie pre svoj civilný personál aj vojenský a policajný 

personál slúžiaci pod ich mandátmi. 

 

Článok 12 

1. Medzinárodná spolupráca by mala na všetkých úrovniach a ak je to možné aj na 

miestnej, podporovať a posilňovať vnútroštátne snahy o implementáciu 

ľudskoprávneho vzdelávania a školenia. 

2. Združené a koordinované snahy na medzinárodnej, regionálnej, vnútroštátnej 

a miestnej úrovni môžu prispieť k účinnejšiemu zavedeniu ľudskoprávneho 

vzdelávania a školenia. 

3. Podporované by malo byť dobrovoľné financovanie projektov a iniciatív na poli 

ľudskoprávneho vzdelávania a školenia. 

 

Článok 13 

1. Medzinárodné a regionálne mechanizmy ľudských práv by mali v rámci svojich 

mandátov venovať pozornosť ľudskoprávnemu vzdelávaniu a školeniu. 

2. Štáty sú povzbudzované,  aby tam, kde je to vhodné, zahrnuli informácie o prijatých 

opatreniach na poli ľudskoprávneho vzdelávania a školenia do správ adresovaných  

relevantným ľudskoprávnym mechanizmom. 

 

Článok 14 

Štáty by mali uskutočniť vhodné opatrenia na zabezpečenie efektívnej implementácie  

Deklarácie ako aj jej ďalšieho rozvinutia a vyčleniť na to potrebné zdroje.
2
 

                                                 
2 
Pozri: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/UNDHREducationTraining.aspx  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/UNDHREducationTraining.aspx


1 

 

Príloha č. 5 

 

Charta Rady Európy 

o vzdelávaní k demokratickému občianstvu a ľudským právam 

 

V európskom systéme podpory a ochrany ľudských práv zohráva kľúčovú rolu Rada Európy. 

Obdobne ako OSN kladie dôraz na vzdelávanie ako prostriedok poznania, osvojenia, užívania 

a ochrany ľudských práv. Rada Európy a jej orgány od roku 1997 iniciovali vzdelávanie 

k demokratickému občianstvu s cieľom zvyšovať povedomie občianok a občanov o svojich 

právach a povinnostiach v demokratickej spoločnosti, k čomu Výbor ministrov prijal v roku 

2002 Odporúčanie č. 12. Odporúčaním č. 8 z roku 2003 upriamil pozornosť na podporu 

a uznávanie vzdelávania/učenia sa mladých ľudí a Odporúčaním č. 4 z roku 2004 na 

Európsky dohovor o ľudských právach v univerzitnom vzdelávaní a profesijnom vzdelávaní. 

Parlamentné zhromaždenie v roku 2004 vyzvalo k vypracovaniu európskeho rámcového 

dohovoru o vzdelávaní k demokratickému občianstvu a ľudským právam. V roku 2010 bola 

Odporúčaním Výboru ministrov č. 7 prijatá Charta Rady Európy o vzdelávaní 

k demokratickému občianstvu a ľudským právam.
1
  

Z porovnania oboch, pre ľudskoprávne vzdelávanie ťažiskových nástrojov, teda  Charty Rady 

Európy o vzdelávaní a výchove k demokratickému občianstvu a ľudským právam (2010) 

a Deklarácie OSN o ľudskoprávnom vzdelávaní a školení (2011) je zrejmé, že globálny 

systém ochrany a podpory ľudských práv a systém regionálny, európsky do značnej miery 

harmonizujú svoje programy a dokumenty aj vo veci  vzdelávania k ľudským právam. 

 

Pôvodný text Neoficiálny  preklad do slovenčiny 

Recommendation CM/Rec(2010)7 

of the Committee of Ministers to 

member states  

on the Council of Europe Charter on 

Education for Democratic Citizenship 

and Human Rights Education 

Odporúčanie Výboru ministrov č. 7 

z roku 2010 členským štátom o Charte 

Rady Európy o vzdelávaní k 

demokratickému občianstvu a ľudským 

právam 

  

(Adopted by the Committee of Ministers on 

11 May 2010 

at the 120th Session) 

(prijaté Výborom ministrov 11. mája 2010 

na 120. zasadnutí) 

                                                 
1 
Pozri: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1621697  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1621697
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The Committee of Ministers, under the 

terms of Article 15.b of the Statute of the 

Council of Europe, 

Výbor ministrov, podľa podmienok 

stanovených v článku 15.b Štatútu Rady 

Európy, 

  

Recalling the core mission of the Council 

of Europe to promote human rights, 

democracy and the rule of law; 

pripomínajúc, že základným poslaním Rady 

Európy je podpora ľudských práv, 

demokracie a právneho štátu; 

  

Firmly convinced that education and 

training play a central role in furthering 

this mission; 

pevne presvedčený, že vzdelávanie a 

školenie zohrávajú kľúčovú úlohu pri 

podpore tejto úlohy; 

  

Having regard to the right to education 

conferred in international law, and 

particularly in the European Convention 

on Human Rights (ETS No. 5), the 

Universal Declaration of Human Rights, 

the International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights and the 

International Convention on the Rights of 

the Child; 

s ohľadom na právo na vzdelanie priznané v 

medzinárodnom práve, a to najmä v 

Európskom dohovore o ľudských právach 

(ETS č. 5), Všeobecnej deklarácii ľudských 

práv, Medzinárodnom pakte o 

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 

právach a Medzinárodnom dohovore o o 

právach dieťaťa; 

  

Recalling that the World Conference on 

Human Rights meeting in Vienna in 1993 

called on states to include human rights, 

democracy and the rule of law as subjects 

in the curricula of all learning institutions 

in formal and non-formal education; 

pripomínajúc, že Svetová konferencia o 

ľudských právach, ktorá sa konala vo Viedni 

v roku 1993, vyzvala štáty, aby začlenili 

predmety: ľudské práva, demokraciu a 

právny štát do osnov formálneho a 

neformálneho vzdelávania všetkých 

vzdelávacích inštitúcií; 

  

Having regard to the decision taken at the 

Second Summit of the Heads of State and 

Government of the Council of Europe 

(1997) to launch an initiative for education 

for democratic citizenship with a view to 

promoting citizens’ awareness of their 

rights and responsibilities in a democratic 

society; 

s ohľadom na rozhodnutie prijaté na druhom 

samite hláv štátov a vlád Rady Európy 

(1997),   iniciovať vzdelávanie k 

demokratickému občianstvu s ohľadom na 

zvyšovanie povedomia občianok a občanov 

o ich právach a povinnostiach v 

demokratickej spoločnosti; 
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Recalling Recommendation Rec(2002)12 

of the Committee of Ministers on 

education for democratic citizenship and 

wishing to build on it; 

pripomínajúc Odporúčanie Výboru 

ministrov č. 12 z roku 2002 o vzdelávaní k 

demokratickému občianstvu a želajúc si na 

ňom stavať; 

  

Having regard to Recommendation 

Rec(2003)8 of the Committee of Ministers 

on the promotion and recognition of non-

formal education/learning of young people 

and to Recommendation Rec(2004)4 on 

the European Convention on Human 

Rights in university education and 

professional training; 

s ohľadom na Odporúčanie Výboru 

ministrov č. 8 z roku 2003 o podpore a 

uznávaní neformálneho vzdelávania/učenia 

sa mladých ľudí a Odporúčanie Výboru 

ministrov č. 4 z roku 2004 o Európskom 

dohovore o ľudských právach v 

univerzitnom vzdelávaní a profesijnom 

vzdelávaní; 

  

Having regard to Parliamentary Assembly 

Recommendation 1682 (2004) calling for 

a European framework convention on 

education for democratic citizenship and 

human rights education to be drafted; 

s ohľadom na odporúčanie Parlamentného 

zhromaždenia č. 1682 z roku 2004, ktoré 

vyzývalo, aby bol navrhnutý európsky 

rámcový dohovor o vzdelávaní k 

demokratickému občianstvu a ľudským 

právam; 

  

Responding to the call by the 7th 

Conference of European Ministers 

responsible for Youth, meeting in 

Budapest in 2005, for a framework policy 

document on education for democratic 

citizenship and human rights education; 

v reakcii na výzvu 7. konferencie 

európskych ministrov zodpovedných za 

mládež, ktorá sa konala v Budapešti roku 

2005, aby bol vypracovaný rámcový 

strategický dokument o vzdelávaní k 

demokratickému občianstvu a ľudským 

právam; 

  

Desiring to contribute to the achievement 

of the aims of the World Programme for 

Human Rights Education adopted by the 

General Assembly of the United Nations 

in 2005, for which the Council of Europe 

is the regional partner in Europe; 

želajúc si prispieť k dosiahnutiu cieľov 

Svetového programu ľudskoprávneho 

vzdelávania, prijatého v roku 2005 Valným 

zhromaždením Organizácie Spojených 

národov, pre ktoré je Rada Európy 

regionálnym partnerom v Európe; 

  

Desiring to build on the experience of the 

2005 European Year of Citizenship 

želajúc si nadviazať na skúsenosti roka 2005 

ako Európskeho roka občianstva 
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through Education, during which states 

and non-governmental organisations 

reported numerous examples of good 

practice in education for democratic 

citizenship and human rights education, 

and to consolidate, codify and spread such 

good practice throughout Europe; 

prostredníctvom vzdelávania, počas ktorého 

štáty a mimovládne organizácie podávali 

správy o početných príkladoch dobrej praxe 

v oblasti vzdelávania k demokratickému 

občianstvu a ľudským právam, a v záujme 

upevnenia, kodifikácie a šírenia takejto 

dobrej praxe v celej Európe; 

  

Bearing in mind that member states are 

responsible for the organisation and 

content of their educational systems; 

vzhľadom na to, že členské štáty sú 

zodpovedné za organizáciu a obsah svojich 

vzdelávacích systémov; 

  

Recognising the key role played by non-

governmental organisations and youth 

organisations in this area of education and 

anxious to support them in it, 

uznávajúc kľúčovú úlohu mimovládnych 

organizácií a mládežníckych organizácií v 

tejto oblasti vzdelávania a v snahe podporiť 

ich, 

  

Recommends that the governments of 

member states: 

odporúča vládam členských štátov: 

  

– implement measures based on the 

provisions of the Council of Europe 

Charter on Education for Democratic 

Citizenship and Human Rights Education, 

as set out in the appendix to this 

recommendation; 

- realizovať opatrenia na základe ustanovení 

Charty Rady Európy o vzdelávaní k 

demokratickému občianstvu a ľudským 

právam, ako je stanovené v prílohe k tomuto 

odporúčaniu; 

  

– ensure that the Charter is widely 

disseminated to their authorities 

responsible for education and youth; 

- zabezpečiť, aby sa s Chartou široko 

oboznámili ich orgány zodpovedné za 

vzdelávanie a mládež; 

  

Instructs the Secretary General to transmit 

this recommendation to: 

poveruje svojho generálneho tajomníka, aby 

toto odporúčanie zaslal 

  

– the governments of States Parties 

to the European Cultural Convention (ETS 

No. 18) which are not member states of 

the Council of Europe; 

- vládam štátov, zmluvných strán 

Európskeho kultúrneho dohovoru (ETS č 

18), ktoré nie sú členskými štátmi Rady 

Európy; 
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– to international organisations. - medzinárodným organizáciám. 

  

Appendix to Recommendation 

CM/Rec(2010)7 

Príloha k Odporúčaniu výboru ministrov č. 

7 z roku 2010 

  

Council of Europe Charter on 

Education for Democratic Citizenship 

and Human Rights Education  

Charta Rady Európy o vzdelávaní k 

demokratickému občianstvu a ľudským 

právam 

  

Adopted in the framework of 

Recommendation CM/Rec(2010)7 of the 

Committee of Ministers 

prijatá v rámci odporúčania Výboru 

ministrov č. 7 z roku 2010  

  

Section I – General provisions Časť I - Všeobecné ustanovenia 

  

1. Scope 1. Rozsah 

  

The present Charter is concerned with 

education for democratic citizenship and 

human rights education as defined in 

paragraph 2. It does not deal explicitly 

with related areas such as intercultural 

education, equality education, education 

for sustainable development and peace 

education, except where they overlap and 

interact with education for democratic 

citizenship and human rights education. 

Táto charta sa týka vzdelávania k 

demokratickému občianstvu a ľudským 

právam tak ako sú definované v odseku 2. 

Výslovne sa nevenuje súvisiacim oblastiam, 

akými sú interkultúrne vzdelávanie, 

vzdelávanie k rovnosti, vzdelávanie k trvalo 

udržateľnému rozvoju a vzdelávanie k mieru 

s tou výnimkou, keď sa prelínajú a 

interagujú so vzdelávaním k 

demokratickému občianstvu a ľudským 

právam. 

  

2. Definitions 2. Definícia 

  

For the purposes of the present Charter: Na účely tejto charty: 

  

a.  “Education for democratic 

citizenship” means education, training, 

a) "Vzdelávanie k demokratickému 

občianstvu" znamená vzdelávanie, školenie, 



6 

 

awareness-raising, information, practices 

and activities which aim, by equipping 

learners with knowledge, skills and 

understanding and developing their 

attitudes and behaviour, to empower them 

to exercise and defend their democratic 

rights and responsibilities in society, to 

value diversity and to play an active part 

in democratic life, with a view to the 

promotion and protection of democracy 

and the rule of law. 

šírenie povedomia, informovanie, praktiky a 

činnosti, ktoré študujúcim poskytujú 

vedomosti, schopnosti a porozumenie a 

rozvíjajú ich postoje a správanie tak, aby 

boli schopné a schopní uplatňovať a 

obhajovať svoje demokratické práva a 

povinnosti v spoločnosti, ctiť si rozmanitosť 

a zohrávať aktívnu úlohu v demokratickom 

živote, s cieľom presadzovania a ochrany 

demokracie a právneho štátu. 

  

b.  “Human rights education” means 

education, training, awareness raising, 

information, practices and activities which 

aim, by equipping learners with 

knowledge, skills and understanding and 

developing their attitudes and behaviour, 

to empower learners to contribute to the 

building and defence of a universal culture 

of human rights in society, with a view to 

the promotion and protection of human 

rights and fundamental freedoms. 

b) "Vzdelávanie k ľudským právam" 

znamená vzdelávanie, školenie, šírenie 

povedomia, informovanie, praktiky a 

činnosti, ktoré študujúcim poskytujú 

vedomosti, schopnosti a porozumenie a 

rozvíjajú ich postoje a správanie tak, aby 

boli schopní prispievať k budovaniu a 

obrane všeobecnej kultúry ľudských práv 

v spoločnosti, s ohľadom na presadzovanie a 

ochranu ľudských práv a základných slobôd. 

  

c.  “Formal education” means the 

structured education and training system 

that runs from pre-primary and primary 

through secondary school and on to 

university. It takes place, as a rule, at 

general or vocational educational 

institutions and leads to certification.  

c) "Formálne vzdelávanie" znamená 

štruktúrovaný vzdelávací a školiaci systém, 

ktorý prebieha od predškolskej výchovy, cez 

základné a stredné až po vysokoškolské 

vzdelávanie. Spravidla sa odohráva vo 

všeobecných alebo odborných vzdelávacích 

inštitúciách a zakončuje sa vysvedčením. 

  

d.  “Non-formal education” means any 

planned programme of education designed 

to improve a range of skills and 

competences, outside the formal 

educational setting. 

d) "Neformálne vzdelávanie" znamená 

akýkoľvek plánovaný vzdelávací program, 

zostavený za účelom zdokonaľovania 

schopností a kompetencií mimo formálneho 

vzdelávacieho prostredia. 

  

e.  “Informal education” means the 

lifelong process whereby every individual 

e) "Informálne vzdelávanie" znamená 

celoživotný proces, pri ktorom si každý 



7 

 

acquires attitudes, values, skills and 

knowledge from the educational 

influences and resources in his or her own 

environment and from daily experience 

(family, peer group, neighbours, 

encounters, library, mass media, work, 

play, etc).  

jednotlivec osvojuje postoje, hodnoty, 

schopnosti a vedomosti zo vzdelávacích 

vplyvov a zdrojov vo svojom vlastnom okolí 

a z každodennej skúsenosti (v rodine, 

s rovesníkmi, susedmi, ľudmi, ktorých 

stretáva, z knižnice, médií, pracoviska, hry, 

atď). 

  

3. Relationship between education 

for democratic citizenship and human 

rights education 

3. Vzťah medzi vzdelávaním k 

demokratickému občianstvu 

a ľudskoprávnym vzdelávaním  

  

Education for democratic citizenship and 

human rights education are closely inter-

related and mutually supportive. They 

differ in focus and scope rather than in 

goals and practices. Education for 

democratic citizenship focuses primarily 

on democratic rights and responsibilities 

and active participation, in relation to the 

civic, political, social, economic, legal and 

cultural spheres of society, while human 

rights education is concerned with the 

broader spectrum of human rights and 

fundamental freedoms in every aspect of 

people’s lives.  

Vzdelávanie k demokratickému občianstvu 

a vzdelávanie k ľudským právam sú dve 

vzájomne prepojené a doplňujúce sa oblasti. 

Skôr než svojimi cieľmi a postupmi sa líšia 

svojím zameraním a rozsahom. Vzdelávanie 

k demokratickému občianstvu sa zameriava 

predovšetkým na demokratické práva a 

povinnosti a aktívnu účasť vo vzťahu k 

občianskej, politickej, sociálnej, 

ekonomickej, právnej a kultúrnej sfére 

spoločnosti, zatiaľ čo ľudskoprávne 

vzdelávanie sa zaoberá širším spektrom 

ľudských práv a základných slobôd vo 

vzťahu ku všetkým aspektom ľudského 

života. 

  

4. Constitutional structures and 

member state priorities 

4. Ústavné štruktúry a priority členských 

štátov 

  

The objectives, principles and policies set 

out below are to be applied: 

Ciele, zásady a stratégie, ktoré sa majú 

uplatňovať: 

  

a. with due respect for the 

constitutional structures of each member 

state, using means appropriate to those 

structures. 

a) s náležitým rešpektom k ústavným 

štruktúram každého členského štátu 

používať prostriedky zodpovedajúce týmto 

štruktúram. 

  



8 

 

b. having regard to the priorities and 

needs of each member state. 

b) zohľadňovať priority a potreby každého 

členského štátu. 

  

Section II – Objectives and principles Časť II – Ciele a zásady 

  

5. Objectives and principles 5. Ciele a zásady 

  

The following objectives and principles 

should guide member states in the framing 

of their policies, legislation and practice. 

Pri formovaní svojej politiky, legislatívy a 

praxe sa členské štáty majú riadiť 

nasledujúcimi cieľmi a zásadami. 

  

a.  The aim of providing every person 

within their territory with the opportunity 

of education for democratic citizenship 

and human rights education. 

a) Cieľ poskytnúť každému človeku na 

území daného štátu príležitosť k vzdelávaniu 

k demokratickému občianstvu a ľudským 

právam. 

  

b.  Learning in education for 

democratic citizenship and human rights 

education is a lifelong process. Effective 

learning in this area involves a wide range 

of stakeholders including policy makers, 

educational professionals, learners, 

parents, educational institutions, 

educational authorities, civil servants, non-

governmental organisations, youth 

organisations, media and the general 

public.  

b) V prípade vzdelávania k demokratickému 

občianstvu a ľudským právam je učenie sa 

celoživotný proces. Účinné učenie sa v tejto 

oblasti zahŕňa široký rad zainteresovaných 

subjektov vrátane političiek, politikov, 

odborných pracovníčok, pracovníkov v 

školstve, študujúcich, rodičov, vzdelávacích 

inštitúcií, školských úradov, verejných 

zamestnancov, zamestnankýň, 

mimovládnych organizácií, mládežníckych 

organizácií, médií a širokej verejnosti. 

  

c.  All means of education and 

training, whether formal, non-formal or 

informal, have a part to play in this 

learning process and are valuable in 

promoting its principles and achieving its 

objectives. 

c) Všetky prostriedky vzdelávania a 

školenia, či už formálne, neformálne alebo 

informálne, majú v tomto procese svoju 

úlohu a sú cenné pri presadzovaní jeho 

zásad a dosahovaní jeho cieľov. 

  

d.  Non-governmental organisations 

and youth organisations have a valuable 

contribution to make to education for 

d) Mimovládne organizácie a mládežnícke 

organizácie významne prispievajú 

k vzdelávaniu k demokratickému občianstvu 
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democratic citizenship and human rights 

education, particularly through non-formal 

and informal education, and accordingly 

need opportunities and support in order to 

make this contribution. 

a ľudským právam najmä prostredníctvom 

neformálneho a informálneho vzdelávania a 

v súlade s tým potrebujú príležitosti a 

podporu. 

  

e.  Teaching and learning practices 

and activities should follow and promote 

democratic and human rights values and 

principles; in particular, the governance of 

educational institutions, including schools, 

should reflect and promote human rights 

values and foster the empowerment and 

active participation of learners, 

educational staff and stakeholders, 

including parents.  

e) Vyučovanie a vzdelávacia prax sa majú 

riadiť demokratickými a ľudskoprávnymi 

hodnotami a zásadami. Obzvlášť vedenie 

vzdelávacích inštitúcií, vrátane škôl, má 

reflektovať a presadzovať hodnoty ľudských 

práv a podporovať zapojenie a aktívnu účasť 

študujúcich, pedagogických pracovníčok 

a pracovníkov, ďalších zainteresovaných 

osôb, vrátane rodičov. 

  

f.  An essential element of all 

education for democratic citizenship and 

human rights education is the promotion 

of social cohesion and intercultural 

dialogue and the valuing of diversity and 

equality, including gender equality; to this 

end, it is essential to develop knowledge, 

personal and social skills and 

understanding that reduce conflict, 

increase appreciation and understanding of 

the differences between faith and ethnic 

groups, build mutual respect for human 

dignity and shared values, encourage 

dialogue and promote non-violence in the 

resolution of problems and disputes. 

f) Zásadne dôležitým prvkom všetkého 

vzdelávania k demokratickému občianstvu a 

ľudským právam je presadzovanie sociálnej 

súdržnosti a medzikultúrneho dialógu a 

oceňovanie rôznorodosti a rovnosti vrátane 

rodovej rovnosti; za týmto účelom je 

zásadne dôležité rozvíjať vedomosti a 

sociálne zručnosti a porozumenie, ktoré 

obmedzujú konflikty, posilňujú uvedomenie 

si a pochopenie rozdielov medzi 

náboženskými a etnickými skupinami, 

budujú vzájomný rešpekt k ľudskej 

dôstojnosti a spoločným hodnotám, 

podnecujú dialóg a presadzujú nenásilie pri 

riešení problémov a sporov. 

  

g.  One of the fundamental goals of all 

education for democratic citizenship and 

human rights education is not just 

equipping learners with knowledge, 

understanding and skills, but also 

empowering them with the readiness to 

take action in society in the defence and 

promotion of human rights, democracy 

g) Jedným zo základných cieľov každého 

vzdelávania k demokratickému občianstvu a 

ľudským právam nie je len poskytnúť 

študujúcim znalosti, porozumenie a 

schopnosti, ale tiež docieliť, aby boli 

pripravení v spoločnosti aktívne konať v 

zmysle obrany a presadzovania ľudských 

práv, demokracie a právneho štátu. 
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and the rule of law. 

  

h.  Ongoing training and development 

for education professionals and youth 

leaders, as well as for trainers themselves, 

in the principles and practices of education 

for democratic citizenship and human 

rights education are a vital part of the 

delivery and sustainability of effective 

education in this area and should 

accordingly be adequately planned and 

resourced. 

h) Podstatnou súčasťou výučby a 

udržateľnosti účinného vzdelávania v tejto 

oblasti sú priebežné školenia o zásadách, 

rozvíjaní a praxi vzdelávania k 

demokratickému občianstvu a  ľudským 

právam pre odborných pracovníkov a 

pracovníčky v školstve, vedúce a vedúcich 

mládeže, rovnako ako samotných školiteliek 

a  školiteľov. V súlade s tým by takéto 

školenie malo byť patrične naplánované a 

mali by mu byť poskytované náležité zdroje. 

  

i.  Partnership and collaboration 

should be encouraged among the wide 

range of stakeholders involved in 

education for democratic citizenship and 

human rights education at state, regional 

and local level so as to make the most of 

their contributions, including among 

policy makers, educational professionals, 

learners, parents, educational institutions, 

non-governmental organisations, youth 

organisations, media and the general 

public. 

i) Podnecovať by sa malo partnerstvo a 

spolupráca medzi mnohými 

zainteresovanými subjektami, ktoré sa 

zúčastňujú vzdelávania k demokratickému 

občianstvu a ľudským právam na 

celoštátnej, regionálnej i miestnej úrovni, 

aby sa čo najlepšie využíval ich prínos, 

vrátane političiek, politikov, odborných 

pracovníčok, pracovníkov v školstve, 

študujúcich, rodičov, vzdelávacích inštitúcií, 

mimovládnych organizácií, mládežníckych 

organizácií, médií a širokej  verejnosti. 

  

j.  Given the international nature of 

human rights values and obligations and 

the common principles underpinning 

democracy and the rule of law, it is 

important for member states to pursue and 

encourage international and regional co-

operation in the activities covered by the 

present Charter and the identification and 

exchange of good practice.  

j) Vzhľadom na medzinárodný charakter 

hodnôt a záväzkov ľudských práv a 

všeobecných princípov, na ktorých stojí 

demokracia a právny štát, je dôležité, aby 

členské štáty pestovali a podnecovali 

medzinárodnú a regionálnu spoluprácu v 

aktivitách, ktorými sa zaoberá táto charta, a 

aby si uvedomovali a vymieňali dobrú prax. 
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Section III – Policies Časť III – Politiky 

  

6. Formal general and vocational 

education 

6. Formálne všeobecné a odborné 

vzdelávanie 

  

Member states should include education 

for democratic citizenship and human 

rights education in the curricula for formal 

education at pre-primary, primary and 

secondary school level as well as in 

general and vocational education and 

training. Member states should also 

continue to support, review and update 

education for democratic citizenship and 

human rights education in these curricula 

in order to ensure their relevance and 

encourage the sustainability of this area. 

Členské štáty by mali začleniť vzdelávanie k 

demokratickému občianstvu a  ľudským 

právam do osnov formálneho vzdelávania na 

predškolskej, základnej a stredoškolskej 

úrovni rovnako ako do všeobecného a 

odborného vzdelávania a školenia. Členské 

štáty by tiež mali vzdelávanie k 

demokratickému občianstvu a ľudským 

právam v týchto osnovách naďalej 

podporovať, revidovať a aktualizovať, aby 

sa zabezpečila ich relevantnosť a podnietila 

udržateľnosť tejto oblasti. 

  

7. Higher education 7. Vyššie vzdelávanie 

  

Member states should promote, with due 

respect for the principle of academic 

freedom, the inclusion of education for 

democratic citizenship and human rights 

education in higher education institutions, 

in particular for future education 

professionals. 

Členské štáty by mali s príslušným 

rešpektom k zásade akademickej slobody 

presadzovať začlenenie vzdelávania k 

demokratickému občianstvu a ľudským 

právam do inštitúcií vyššieho vzdelávania, 

najmä pre budúcich odborných pracovníkov 

a pracovníčky v školstve. 

  

8. Democratic governance 8. Demokratická správa 

  

Member states should promote democratic 

governance in all educational institutions 

both as a desirable and beneficial method 

of governance in its own right and as a 

practical means of learning and 

experiencing democracy and respect for 

human rights. They should encourage and 

facilitate, by appropriate means, the active 

Členské štáty by mali presadzovať 

demokratickú správu vo všetkých 

vzdelávacích inštitúciách ako žiaducu a 

prospešnú metódu správy ako takú a zároveň 

ako praktický prostriedok učenia sa a 

poznávania demokracie a rešpektu k 

ľudským právam. Mali by vhodnými 

prostriedkami podporovať a umožňovať 



12 

 

participation of learners, educational staff 

and stakeholders, including parents, in the 

governance of educational institutions.  

aktívnu participáciu študujúcich, odborných 

pracovníkov i pracovníčok v školstve a 

zainteresovaných ľudí vrátane rodičov na 

správe vzdelávacích inštitúcií. 

  

9. Training 9. Školenia 

  

Member states should provide teachers, 

other educational staff, youth leaders and 

trainers with the necessary initial and 

ongoing training and development in 

education for democratic citizenship and 

human rights education. This should 

ensure that they have a thorough 

knowledge and understanding of the 

discipline’s objectives and principles and 

of appropriate teaching and learning 

methods, as well as other key skills 

appropriate to their area of education.  

Členské štáty by mali poskytovať učiteľkám, 

učiteľom, ďalším školským pracovníčkam a 

pracovníkom, vedúcim mládeže, 

školiteľkám, školiteľom nevyhnutné úvodné 

aj priebežné školenia a rozvoj týkajúci sa 

vzdelávania k demokratickému občianstvu a 

ľudským právam. Tak by sa mala 

zabezpečiť dôkladná znalosť cieľov a zásad 

tejto disciplíny i vhodných vyučovacích a 

osvojovacích metód a taktiež kľúčových 

zručností potrebných pre túto vzdelávaciu 

oblasť a ich pochopenie. 

  

10. Role of non-governmental 

organisations, youth organisations and 

other stakeholders 

10. Úloha mimovládnych organizácií, 

mládežníckych organizácií a ďalších 

zainteresovaných subjektov 

  

Member states should foster the role of 

non-governmental organisations and youth 

organisations in education for democratic 

citizenship and human rights education, 

especially in non-formal education. They 

should recognise these organisations and 

their activities as a valued part of the 

educational system, provide them where 

possible with the support they need and 

make full use of the expertise they can 

contribute to all forms of education. 

Member states should also promote and 

publicise education for democratic 

citizenship and human rights education to 

other stakeholders, notably the media and 

general public, in order to maximise the 

Členské štáty by mali podporovať úlohu 

mimovládnych organizácií a mládežníckych 

organizácií pri vzdelávaní k 

demokratickému občianstvu a ľudským 

právam, najmä v neformálnom vzdelávaní. 

Mali by tieto organizácie a ich aktivity 

uznávať ako cennú súčasť vzdelávacieho 

systému, poskytovať im všetku možnú 

podporu, ktorú potrebujú a plne využívať 

odborných znalostí, ktorými môžu prispieť 

ku všetkým formám vzdelávania. Členské 

štáty by tiež mali podporovať a propagovať 

vzdelávanie k demokratickému občianstvu a 

ľudským právam smerom k iným 

zainteresovaným subjektom, najmä médiám 

a širokej verejnosti, aby sa maximalizoval 
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contribution that they can make to this 

area. 

ich možný prínos pre túto oblasť. 

  

11. Criteria for evaluation 11. Hodnotiace kritériá 

  

Member states should develop criteria for 

the evaluation of the effectiveness of 

programmes on education for democratic 

citizenship and human rights education. 

Feedback from learners should form an 

integral part of all such evaluations.  

Členské štáty by si mali vytvoriť kritériá na 

hodnotenie účinnosti programov 

vzdelávania k demokratickému občianstvu a 

ľudským právam. Spätná väzba od 

študujúcich by mala byť integrálnou 

súčasťou všetkých takýchto hodnotení. 

  

12. Research  12. Výskum 

  

Member states should initiate and promote 

research on education for democratic 

citizenship and human rights education to 

take stock of the current situation in the 

area and to provide stakeholders including 

policy makers, educational institutions, 

school leaders, teachers, learners, non-

governmental organisations and youth 

organisations with comparative 

information to help them measure and 

increase their effectiveness and efficiency 

and improve their practices. This research 

could include, inter alia, research on 

curricula, innovative practices, teaching 

methods and development of evaluation 

systems, including evaluation criteria and 

indicators. Member states should share the 

results of their research with other member 

states and stakeholders where appropriate. 

Členské štáty by mali iniciovať a 

podporovať výskum vzdelávania k 

demokratickému občianstvu a ľudským 

právam, ktorý by mapoval ich súčasnú 

situáciu a poskytoval zainteresovaným 

subjektom vrátane političiek, politikov, 

vzdelávacích inštitúcií, vedenia škôl, 

učiteliek, učiteľov, študujúcich, 

mimovládnych organizácií a mládežníckych 

organizácií porovnávacie informácie, ktoré 

by im pomohli merať a zvyšovať dosah a 

účinnosť a zdokonaľovať ich prax. Tento 

výskum by mal okrem iného zahŕňať 

výskum osnov, inovatívnych praktík, 

vyučovacích metód a rozvoja hodnotiacich 

systémov vrátane hodnotiacich kritérií a 

ukazovateľov. Členské štáty by sa mali 

pokiaľ možno o výsledky svojho výskumu 

deliť s ďalšími členskými štátmi a 

zainteresovanými stranami. 

  

13. Skills for promoting social 

cohesion, valuing diversity and handling 

differences and conflict 

13. Zručnosti na presadzovanie sociálnej 

súdržnosti, docenenie rozmanitosti a 

zvládanie rozdielov a konfliktov. 
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In all areas of education, member states 

should promote educational approaches 

and teaching methods which aim at 

learning to live together in a democratic 

and multicultural society and at enabling 

learners to acquire the knowledge and 

skills to promote social cohesion, value 

diversity and equality, appreciate 

differences – particularly between 

different faith and ethnic groups – and 

settle disagreements and conflicts in a 

non-violent manner with respect for each 

others’ rights, as well as to combat all 

forms of discrimination and violence, 

especially bullying and harassment. 

Vo všetkých oblastiach vzdelávania by mali 

členské štáty presadzovať postoje a 

vyučovacie metódy, ktorých cieľom je učiť 

sa spoločne žiť v demokratickej a 

multikultúrnej spoločnosti a umožňovať 

študujúcim získavať vedomosti a schopnosti 

potrebné na presadzovanie sociálnej 

súdržnosti, ocenenie rozmanitosti a rovnosti, 

uvedomovanie si rozdielov - najmä medzi 

jednotlivými náboženskými a etnickými 

skupinami, na urovnanie sporov a konfliktov 

nenásilným spôsobom so vzájomným 

rešpektom k právam jednotlivých strán a 

zároveň k boju proti všetkým formám 

diskriminácie a násilia, najmä šikanovaniu a 

prenasledovaniu. 

  

Section IV – Evaluation and co-

operation 

Časť IV - Hodnotenie a spolupráca 

  

14. Evaluation and review 14. Hodnotenie a revízia 

  

Member states should regularly evaluate 

the strategies and policies they have 

undertaken with respect to the present 

Charter and adapt these strategies and 

policies as appropriate. They may do so in 

co-operation with other member states, for 

example on a regional basis. Any member 

state may also request assistance from the 

Council of Europe. 

Členské štáty by mali pravidelne hodnotiť 

stratégie a politiky, ku ktorým sa zaviazali s 

ohľadom na túto chartu a tieto stratégie a 

politiky podľa potreby prispôsobovať. Môžu 

tak robiť v spolupráci s inými členskými 

štátmi, napríklad na regionálnej báze. Každý 

členský štát tiež môže žiadať pomoc od 

Rady Európy. 

  

15. Co-operation in follow-up 

activities 

15. Spolupráca pri následných aktivitách 

  

Member states should, where appropriate, 

co-operate with each other and through the 

Council of Europe in pursuing the aims 

and principles of the present Charter by: 

Členské štáty by mali, podľa možnosti 

spolupracovať navzájom aj prostredníctvom 

Rady Európy pri sledovaní cieľov a zásad 

tejto charty a to tak, že budú: 
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a. pursuing the topics of common 

interest and priorities identified; 

a) sledovať vytýčené témy spoločného 

záujmu a priorít; 

  

b. fostering multilateral and 

transfrontier activities, including the 

existing network of co-ordinators on 

education for democratic citizenship and 

human rights education; 

b) podporovať multikultúrne a cezhraničné 

aktivity, vrátane existujúcej siete 

koordinátorov vzdelávania k 

demokratickému občianstvu a ľudským 

právam; 

  

c.  exchanging, developing, codifying 

and assuring the dissemination of good 

practices; 

c) vymieňať si, rozvíjať, kodifikovať dobrú 

prax a zabezpečovať jej šírenie; 

  

d. informing all stakeholders, 

including the public, about the aims and 

implementation of the Charter; 

d) informovať všetky zainteresované 

subjekty vrátane verejnosti o cieľoch a 

uplatňovaní charty; 

  

e. supporting European networks of 

non-governmental organisations, youth 

organisations and education professionals 

and co-operation among them. 

e) podporovať európske siete mimovládnych 

organizácií, mládežníckych organizácií a 

odborných pracovníčok a pracovníkov v 

školstve a spoluprácu medzi nimi. 

  

16. International co-operation 16. Medzinárodná spolupráca 

  

Member states should share the results of 

their work on education for democratic 

citizenship and human rights education in 

the framework of the Council of Europe 

with other international organisations. 

Členské štáty by sa mali podeliť o výsledky 

svojej práce týkajúcej sa vzdelávania k 

demokratickému občianstvu a ľudským 

právam v rámci Rady Európy s ďalšími 

medzinárodnými organizáciami. 
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Príloha č. 6  

 Dohovor o odstránení diskriminácie žien (CEDAW)
1
  

 

Dohovor vyzýva zmluvné štáty na prijatie opatrení na odstránenie diskriminácie žien.  

Už v článku 2 dohovor odkazuje na nevyhnutnosť implementácie rodového vzdelávania, keď 

vyzýva zmluvné štáty „f) prijímať všetky príslušné opatrenia, včítane legislatívnych opatrení, 

na zmenu alebo zrušenie existujúcich zákonov, predpisov, obyčajov alebo praktík, ktoré 

predstavujú diskrimináciu žien.  

Príčinou nerovnakého postavenia a diskriminácie žien sú vžité predstavy a stereotypy o rolách 

žien a mužov v spoločnosti, ktoré majú negatívny dopad na užívanie práv, kvalitu života 

jednotlivcov i rozvoj demokratickej spoločnosti. Preto dohovor v článku 5 vyzýva, aby štáty 

prijali všetky príslušné opatrenia:  

a) na zmenu spoločenských a kultúrnych zvyklostí, pokiaľ ide o chovanie mužov a žien, s 

cieľom dosiahnuť odstránenie predsudkov a zvykov a všetkých iných praktík založených na 

myšlienke podradenosti a nadradenosti niektorého z pohlaví alebo na stereotypných úlohách 

mužov a žien; 

b) na zabezpečenie toho, aby rodinná výchova zahŕňala riadne pochopenie materstva ako 

spoločenskej funkcie a uznanie spoločnej zodpovednosti mužov a žien za výchovu a rozvoj 

ich detí, pričom sa rozumie, že záujem detí sa vo všetkých prípadoch stavia na prvé miesto. 

 

Dohovor v článku 10 vyzýva zmluvné štáty, aby prijali všetky opatrenia na odstránenie 

diskriminácie dievčat a žien v prístupe k vzdelaniu, k všetkým typom vzdelávania nezávisle 

od pohlavia a k odstráneniu rodovo stereotypných pedagogických prístupov a metodík, ktoré 

majú nezanedbateľný vplyv na socializáciu mládeže, prípravu na výber ďalšieho štúdia 

a povolania a v neposlednom rade na možnosti realizácie na trhu práce.  

 

Znenie článku:  

Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky príslušné opatrenia na odstránenie diskriminácie žien, 

aby im boli zabezpečené rovnaké práva s mužmi v oblasti vzdelania a najmä, na základe 

rovnoprávnosti mužov a žien, opatrenia slúžiace na zabezpečenie: 

a) rovnakých podmienok pre voľbu zamestnania a povolania, pre prístup na štúdium 

a pre získanie absolventských vysvedčení, dosiahnutie diplomov vo vzdelávacích 

zariadeniach všetkých kategórií vo vidieckych aj mestských oblastiach; táto 

rovnoprávnosť sa zabezpečí v predškolskom, všeobecnom, technickom, odbornom a 

vyššom technickom vzdelaní, ako aj vo všetkých typoch odborného výcviku; 

                                                 
1 
Celé znenie dohovoru napr. tu: http://diskriminacia.sk/medzinarodne-dokumenty/ 
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b) prístupu k rovnakým osnovám, rovnakým skúškam, učiteľskému zboru s 

kvalifikáciourovnakej úrovne a školským objektom a vybaveniu rovnakej kvality; 

c) odstránenia všetkých stereotypných koncepcií úlohy mužov a žien na všetkých 

úrovniach a vo všetkých formách vzdelávania presadzovaním koedukácie a iných 

foriem vzdelávania, ktoré pomôžu dosiahnuť tento cieľ a najmä revíziou učebníc 

a školských programov a prispôsobením vyučovacích metód; 

d) rovnakých príležitostí pre využívanie štipendií a iných príspevkov na štúdia; 

e) rovnakých príležitostí pre prístup k programom ďalšieho vzdelávania, vrátane 

programov pre dospelých a vzdelávacích programov, najmä programov zameraných 

na zníženie 

f) existujúceho rozdielu vo vzdelaní medzi mužmi a ženami v čo možno najkratšom 

čase; 

g) zníženie počtu žien, ktoré nedokončia štúdia, a organizovanie programov pre dievčatá 

a ženy, ktoré opustili školu predčasne; 

h) rovnakých príležitostí pre aktívnu účasť na športe a telesnej výchove; 

i) prístupu k osobitným vzdelávacím informáciám, ktoré pomáhajú zabezpečiť zdravie a 

blaho rodiny, včítane informácií a rád, pokiaľ ide o plánovanie rodiny. 
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Príloha č. 7  

 

 

Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy k rodovému vzdelávaniu
1
 

 

 

„Presvedčený o tom, že rovnosť medzi mužmi a ženami a rodová perspektíva musia byť 

integrované do všetkých úrovní vzdelávacieho systému od najútlejšieho veku, s cieľom 

podporiť medzi dievčatami a chlapcami, ženami a mužmi hodnoty spravodlivosti 

a participácie nevyhnutných pre efektívny a aktívny výkon demokratického občianstva a 

budovanie skutočného partnerstva medzi ženami a mužmi v súkromnej i verejnej sfére, 

odporúča, aby vlády členských štátov: 

 

I. preskúmali svoje právne predpisy a postupy s ohľadom na vykonávanie stratégií a 

opatrení uvedených v tomto odporúčaní a jeho prílohách; 

II. presadzovali a podporovali opatrenia zamerané špecificky na implementáciu rodového 

hľadiska na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému (gender mainstreaming) a vo 

vzdelávaní učiteľov s cieľom dosiahnuť faktickú rodovú rovnosť a zlepšiť kvalitu 

vzdelávania; 

III. vytvorili v rámci celého vzdelávacieho systému mechanizmy, ktoré budú podporovať 

uplatňovanie, monitoring a vyhodnocovanie uplatňovania rodového hľadiska v 

školách; 

IV. dali toto odporúčanie na vedomie príslušným politickým inštitúciám a verejným a 

súkromným subjektom, najmä ministerstvám a/alebo verejným orgánom 

zodpovedným za definovanie a realizáciu vzdelávacích politík na národnej, 

regionálnej a miestnej úrovni, riadeniu škôl, miestnym a regionálnym orgánom, 

odborom a mimovládnym organizáciám;  

V. monitorovali a vyhodnocovali pokrok vyplývajúci z prijatia stratégie gender 

mainstreamingu v školách, a informovali príslušné riadiace výbory o prijatých 

opatreniach a dosiahnutom pokroku v tejto oblasti. 

 

 

 

                                                 
1
 Neoficiálny preklad odporúčania bez úvodnej časti. Celé znenie v angličtine tu: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1194631&Site=CM 
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Vyzývame vlády členských štátov prijať a realizovať nasledovné opatrenia: 

Právny rámec:  

1. začleniť zásadu rodovej rovnosti do vnútroštátnych právnych predpisov o vzdelávaní 

za účelom poskytnúť dievčatám a chlapcom rovnaké práva a príležitosti v škole a 

podporovať skutočnú (de facto) rovnosť medzi ženami a mužmi v spoločnosti ako 

celku; 

2. posudzovať rodový vplyv budúcich právnych predpisov týkajúcich sa vzdelania a, v 

prípade potreby, revízie existujúcich právnych predpisov z hľadiska rodovej rovnosti;  

Vzdelávacie politiky a podporné mechanizmy: 

3. spustiť špeciálne programy, aby sa stratégia gender mainstreamingu vniesla do 

vzdelávacích politík a škôl; 

4. vypracovať akčné plány a prideľovať prostriedky na realizáciu programov gender 

mainstreamingu, vrátane zabudovaného monitoringu a hodnotenia; 

5. skúmať vplyv vzdelávacích politík na dievčatá aj chlapcov, mužov a ženy, obstarať 

kvalitatívne a kvantitatívne nástroje na hodnotenie dopadu rodu a využívať stratégiu 

rodového rozpočtovania za účelom podpory rovnakého prístupu a užívania školských 

zdrojov; 

6. zabezpečiť, aby štatistické údaje ministerstva školstva a jeho orgánov boli členené 

podľa pohlavia, a tieto pravidelne uverejňovať; 

7. zabezpečiť, aby výbory alebo pracovné skupiny zriadené týmito ministerstvami 

a/alebo orgánmi boli rodovo vyvážené; 

8. organizovať osvetové iniciatívy a/alebo školenia o rodovej rovnosti a gender 

mainstreamingu pre pracovníkov ministerstva školstva; 

9. pripraviť materiály o začlenení rodového hľadiska, najmä príklady dobrej praxe a šíriť 

tieto materiály, okrem iného prostredníctvom webových stránok ministerstva školstva 

a/alebo jeho ďalších orgánov a inštitúcií; 

10. pripraviť a šíriť pokyny pre školy, učiteľov a tvorbu učebných osnov o začlenení 

rodového hľadiska, informovať školských inšpektorov o rovnosti mužov a žien ako 

prvku hodnotenia škôl a vypracovať ukazovatele pre zabezpečenie kvality a 

sebahodnotenie; 

11. poskytnúť učiteľom a ďalším pedagogickým pracovníkom informácie o 

medzinárodných dohodách a smerniciach o rovnosti žien a mužov, a to najmä v oblasti 

vzdelávania; 

 

Vedenie škôl a školské organizácie:  

12. podporovať orgány vedenia škôl, aby zaviedli gender mainstreaming v školách; 

13. scitlivovať rodičov a opatrovníkov a zapojiť ich do práce škôl o rovnosti žien a mužov 

a rodovej rovnosti; 
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14. podporovať širšiu vzdelávaciu komunitu, aby akceptovala ciele a poslanie 

vzdelávacích zariadení v súlade s prijatou stratégiou gender mainstreamingu  

a zohrávať aktívnu úlohu pri vykonávaní tejto stratégie; 

15. podporiť vyvážené zastúpenie žien a mužov na všetkých úrovniach vzdelávacieho 

procesu, a to najmä medzi riaditeľmi škôl a ich zástupcov; 

16. podporiť komplexný prístup k neformálnemu a formálnemu vzdelávaniu v školách - 

prístup, ktorý zahŕňa programy o životných zručnostiach (life-skills programmes), 

pokrýva ľudské práva, ľudskú dôstojnosť a rodovú rovnosť, rozvíja sebavedomie a 

sebaúctu, a podporuje informované rozhodovanie, a tým pripravuje dievčatá a 

chlapcov pre spoločenský a rodinný život; 

17. podporovať demokratickú kultúru školy, ktorá zahŕňa prijatie vzdelávacích postupov, 

ktorých cieľom je posilnenie kapacity dievčat a chlapcov pre participáciu a aktívne 

zapájanie a pre nové chápanie vzťahov medzi dievčatami a chlapcami, ktoré je 

rovnocenné, ako predpoklad pre úplné uplatňovanie občianstva; 

18. podporovať vyváženú participáciu chlapcov a dievčat v kolektívnom rozhodovaní a 

riadení školy, a vo všetkých mimoškolských aktivitách, napríklad školských radách, 

detských parlamentoch, mládežníckych fórach a kluboch, študentských asociáciách, 

výletoch, školských výmenách, dobrovoľníckej práci, na stretnutiach s miestnymi 

politickými predstaviteľmi a v rámci informačných kampaní; 

19. podporovať orgány samosprávy a príslušných úradníkov, aby podporovali akékoľvek 

stavebné úpravové práce (sociálne zariadenie a ubytovanie, atď), potrebné pre školy, 

aby mohli ubytovať tak dievčatá ako aj chlapcov podľa im zodpovedajúceho 

životného štýlu; 

 

Pregraduálne a ďalšie vzdelávanie a príprava učiteľov a školiteľov/trénerov:  

20. podporovať zvyšovanie povedomia a školenia o rodovej rovnosti pre všetkých 

pracovníkov škôl, najmä riaditeľov škôl, vytvárať školské pomôcky a manuály pre 

učiteľov o rodovej rovnosti vo vzdelávaní, a distribuovať ich učiteľom; 

21. zahrnúť do počiatočnej a ďalšej fázy vzdelávania obsah, ktorý umožňuje učiteľom 

premýšľať o svojej vlastnej identite, presvedčení, hodnotách, predsudkoch, 

očakávaniach, postojoch a reprezentáciách femininity/maskulinity, ako aj ich 

pedagogickej praxi, učitelia by mali prekonať rodovo stereotypné postoje a názory, 

ktoré môžu brzdiť osobný rozvoj chlapcov a dievčat a zabrániť im v realizácii ich 

plného potenciálu; 

22. prinášať hodnoty rovnosti, rozmanitosti a rodovej rovnosti do rôznych oblastí 

pregraduálneho a ďalšieho vzdelávania učiteľov, a najmä do: tvorby, reprodukcie a 

prenosu vedomostí; dynamiky výučby (učebné materiály a metódy; interakcia a 

hodnotenie) a inštitucionálnej kultúry (organizácia školského dňa, usporiadanie 

školského a interiérového dizajnu, rekreačné aktivity, plagáty a reklamy); 

23. zlepšiť verejný imidž učiteľskej profesie a, ak je to potrebné, zvýšiť platy učiteľov za 

účelom podpory mužov aj žien sa rozhodnúť pre učiteľskú kariéru, najmä 

v predškolskej výchove a na základnom a strednom stupni; 
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Programy kurzov, školské kurikulá, predmety a skúšky: 

24. venovať špeciálnu pozornosť rodovým rozmerom v obsahu programov kurzov 

a všeobecne v procese prípravy kurikúl (predovšetkým v prípade vedeckých 

a technických predmetov) a v prípade potreby kurikulá prepracovať; 

25. zhodnotiť význam žien v školských kurikulách a v jednotlivých odboroch a zdôrazniť  

význam ich skúseností a prínosu pre vyučované predmety (oblasti, témy, odbory); 

26. vziať do úvahy rôzne záujmy a preferencie dievčat a chlapcov a rôzne prístupy 

k učeniu sa pri plánovaní kurikúl, aby sme zvýšili ich šance na úspešné štúdium a aby 

sme im rozšírili množinu vzdelávacích a kariérnych možností; 

27. ak je to nevyhnutné, zaradiť vzdelávanie pre súkromný život do školských kurikúl 

a to  v záujme povzbudenia chlapcov a dievčat k samostatnosti v tejto oblasti, 

k zodpovednosti v partnerských vzťahoch a sexuálnom správaní, s cieľom bojovať 

proti sexizmu a rodovým stereotypom a pripravovať mladých ľudí pre partnerstvá 

založené na novom chápaní vzťahov medzi rodmi v súkromnom a verejnom živote; 

 

Učebné materiály: 

28. upovedomiť autorov a vydavateľov učebníc, učebných pomôcok, materiálov 

kariérneho poradenstva a pod. o potrebe prijatia rodovej rovnosti medzi kritériá 

posudzovania kvality tvorby týchto materiálov pre potreby škôl; 

29. povzbudzovať učiteľov analyzovať, spochybňovať a tak odstraňovať sexistické 

stereotypy, ktoré môžu tieto učebnice, materiály a ďalšie produkty sprostredkovávať 

ich obsahom, použitým jazykom alebo ilustráciami;   

30. povzbudzovať učiteľov analyzovať a odstraňovať sexizmus v obsahu, jazyku 

a zobrazeniach v komiksoch, v knihách pre deti, v hrách, v počítačových hrách, vo 

filmoch a na internetových stránkach, ktoré formujú postoje mladých ľudí, ich 

správanie a identitu;     

31. vytvoriť a diseminovať indikátory pre posudzovanie učebných materiálov – 

predovšetkým učebníc a multimédií – z rodovej perspektívy; 

1. Vyučovacie metódy a postupy: 

32. začleniť analýzu učebných metód a postupov z rodovej perspektívy do príručiek pre 

sebahodnotenie a zabezpečenie kvality výuky v školách; 

33. upovedomiť učiteľov o výsledkoch výskumov, ktoré poukazujú na rôzne správanie 

učiteľov smerom k chlapcom a dievčatám; 

34. presadzovať gender mainstreaming v športe a voľnočasových aktivitách, kde rodové 

stereotypy a očakávania môžu ovplyvniť sebavnímanie chlapcov a dievčat, vytváranie 

vlastnej identity, zdravie, nadobúdanie zručností, intelektuálny rozvoj, sociálnu 

integráciu a rodové vzťahy; 

35. povzbudzovať dievčatá a chlapcov k objavovaniu nových rolí, aktivít a oblastí záujmu 

a uisťovať sa, že majú rovnocenný prístup ku všetkým častiam kurikúl 

a vzdelávacieho procesu; 
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36. uistiť sa, že sa používa nesexistický jazyk a zohľadniť rodové rozmery v celej 

učiteľskej praxi a vo všetkých oblastiach škôl; 

 

Vzdelávanie v oblasti demokratického občianstva a ľudských práv: 

37. zaradiť rodovú rovnosť medzi hlavné časti vzdelávania v oblasti demokratického 

občianstva a ľudských práv a zaradiť tieto a ďalšie oblasti, ktoré sú životne dôležité 

pre demokraciu – menovite individuálne práva a zodpovednosti v súkromnej 

a verejnej sfére – do základnej legislatívy školských systémov ako cieľ, ktorý má byť 

dosiahnutý v kurikulách, školskej kultúre a vzdelávaní učiteľov; 

38. vytvárať v školách podmienky, ktoré zohľadňujú potreby a záujmy tak dievčat ako aj 

chlapcov pokiaľ ide o otázky, ktoré majú vplyv na celú spoločnosť; umožniť im v sebe 

rozvinúť  a posilňovať demokratické občianstvo, okrem iného uznaním tak dievčat ako 

aj chlapcov za nositeľov spoločenských zmien a vytvárať také projekty, ktoré 

podporujú ich iniciatívu a sprostredkúvajú im poznanie zamerané priamo na aktívne 

konanie a na získanie zručností a tak vytvárať spojenia medzi životom v škole a mimo 

nej; 

 

Vzdelávacie a kariérne poradenstvo: 

39. zaradiť gender mainstreaming medzi ciele/úlohy vzdelávacieho a kariérneho 

poradenstva; 

40. podporovať a školiť poradenských zamestnancov v používaní gender mainstreamingu, 

aby mohli  v prípade potreby analyzovať a zasiahnuť proti efektom sexistickej 

socializácie; 

41. skúmať vplyv vnímania ženských a mužských rolí na identitu dievčat a chlapcov 

a podporovať v tomto kontexte v triedach diskusie zamerané na vzdelávacie a kariérne 

možnosti; 

42. podporovať spoluprácu medzi školami a firmami s cieľom dať dievčatám a chlapcom 

lepšiu predstavu o voľných miestach v rôznych sektoroch trhu práce a predovšetkým 

v zamestnaniach, kde dominuje jedno pohlavie; 

43. zostaviť a diseminovať štatistiky o rôznych povolaniach a zastúpení žien a mužov 

v nich;  

 

Prevencia a boj proti sexistickému násiliu:  

44. vychovávať mladých ľudí, aby vnímali vzťahy s ohľadom na rodovú rovnosť, ľudské 

práva, vzťahy moci a násilia; 

45. poskytovať pokyny, ktoré pomáhajú školám, aby zabezpečili, že úcta k ľudskej bytosti 

je základom ich činnosti, a predchádzali všetkým formám individuálneho alebo 

kolektívneho násilia a diskriminácie, ktoré vedú k nebezpečným situáciám, strachu, 
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prenasledovaniu, psychologickému alebo sexuálnemu obťažovaniu, fyzickým útokom 

alebo sexuálnemu násiliu dievčat a chlapcov v bežnom školskom živote; 

46. zvyšovať povedomie zamestnancov a naučiť ich odhaliť, analyzovať, reagovať a 

bojovať proti všetkým formám sexistického násilia  

47. upovedomiť dievčatá a chlapcov, aby si boli vedomí nebezpečenstva vykorisťovania, 

sexuálneho zneužívania a obchodovania s ľuďmi; zabezpečiť, aby školy mohli rýchlo 

reagovať na závažné porušovanie ich sexuálnej integrity a bezpečnosti (incest, 

znásilnenie, pedofília); 

48. požadovať, aby školy vypracovali politiky a postupy na riešenie šikanovania na 

základe pohlavia, obťažovania a násilia; 

49. upovedomiť riaditeľov škôl a učiteľov o násilí zakorenenom vo zvykoch a kultúre, 

ktoré ovplyvňujú buď ženy alebo mužov, aby ho mohli analyzovať a reagovať naň, a 

podporovať právo dievčat na sebaurčenie; 

 

Zraniteľné skupiny: 

50. podporovať osobitné opatrenia pre dievčatá a chlapcov zo skupín, ktorých zvyky 

a kultúra vedú k tomu, aby predčasne ukončili školskú dochádzku, a zamerať 

pozornosť rodičov k tejto otázke; 

51. podporovať osobitné opatrenia pre mladých ľudí zo znevýhodnených skupín, a to tak 

chlapcov ako aj dievčatá, ktorí čelia sociálnemu vylúčeniu; 

 

Nové informačné a komunikačné technológie:  

52. prijať multisektorové strategické usmernenia týkajúce sa uplatňovania kritérií rodovej 

rovnosti pri používaní informačných a komunikačných technológií (IKT) vo 

vzdelávaní, a to najmä pri rozvoji a výbere multi-mediálnych produktov pre 

využívanie v školách; 

53. presadzovať rovnaký prístup k IKT pre dievčatá a chlapcov od útleho veku v školách a 

iných formálnych a neformálnych školiacich a vzdelávacích kontextoch; 

54. analyzovať, akým spôsobom dievčatá a chlapci používajú nové informačné a 

komunikačné technológie; 

 

Médiá: 

55. podporovať skúmanie úlohy, ktorú môžu médiá zohrať médiá vo výučbe a pomôcť 

mladým ľuďom (dievčatám a chlapcom) rozvíjať kritické postoje k sexistickým 

zobrazovaniam feminity, maskulinity a rodových vzťahov v spoločnosti; 
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Výskum o rode vo vzdelávaní:  

56. iniciovať a podporovať výskum v oblasti „rod a vzdelávanie“, napríklad:  

o výskum sexizmu v ústnej a písanej reči, ktorá sa používa v triede a inde v rámci 

školy, vrátane komunikácie medzi žiakmi;  

o výskum inovatívnych projektov v oblasti rodových stereotypov a správania 

žiakov, reprezentácie maskulinity a feminity, novej identity pre dievčatá a 

vzťahy medzi dievčatami a chlapcami, so zvláštnym zreteľom na agresívne 

správanie a zneužívanie; 

 

Monitoring: 

57. zhromažďovať a pravidelne vyhodnocovať štatistiky týkajúce sa žiakov a ostatných 

účastníkov vzdelávacieho procesu v členení podľa pohlavia a to za všetky úrovne 

výučby, študijných programov, odborov a profesijných možností (najmä vo vedeckých 

a technických odboroch), pravidelne ich zverejňovať a zabezpečiť, že sú široko 

distribuované; 

58. realizovať toto odporúčanie sledovaním a vyhodnocovaním  politík, postupov 

a výsledkov gender mainistremingu; 

59. pravidelne vyhodnocovať prijaté a realizované opatrenia, zverejňovať zistenia a šíriť 

ich všetkým zainteresovaným stranám.“ 
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Príloha č. 8  

  

 

CELOŠTÁTNA STRATÉGIA OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV 

 
(výňatky k výchove a vzdelávaniu k ľudským právam) 

Ochrana a implementácia ľudských práv, tak ako vyplýva z medzinárodných dohovorov, 

rezolúcií a všeobecných odporúčaní a ako na to poukázala prelomová Svetová konferencia o 

ľudských právach OSN vo Viedni v roku 1993, sa odohráva v troch základných rovinách, 

ktorými sú rešpektovanie, ochrana a napĺňanie (aktívna podpora realizácie) ľudských práv. 

Uvedené tri roviny si vyžadujú rôzne stupne angažovania štátu a uplatnenie rôznych prístupov 

a prostriedkov. Záväzok ochraňovať a napĺňať ľudské práva sú pozitívnymi záväzkami štátu a 

vyžadujú ochranu pred činmi iných osôb ako aj prijatie ďalších krokov, ktorými štát 

disponuje na uspokojenie daných práv. Štát musí hlavne predchádzať porušeniu práv a ak 

porušenie vznikne, je povinný zabezpečiť jeho rýchle a efektívne vyšetrenie a potrestanie 

páchateľov. Ak je to možné, štátne orgány musia obnoviť porušené práva a poskytnúť 

primeranú kompenzáciu obetiam.  

Slovenská republika dosiahla značný pokrok v rovine legislatívnych garancií ľudských práv a 

určité úspechy v oblasti inštitucionálneho zabezpečenia ich implementácie. Aj medzinárodné 

organizácie a monitorovacie orgány oceňujú rozvinutú legislatívu, ktorá sa priamo alebo 

nepriamo týka oblasti ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, ale súčasne 

poukazujú na značné rezervy a nedostatky:  

 v  oblasti implementácie ľudskoprávnych záväzkov a pri výkone základných práv a 

slobôd;  

 v osvojovaní si ľudskoprávnych princípov a záväzkov súdmi a orgánmi činnými v 

trestnom konaní a pri ich aplikačnej praxi a výkone právomocí;  

 v uplatňovaní horizontálnej prierezovosti pri tvorbe a implementácii ľudskoprávnych 

politík;  

 v poznávaní ľudských práv prostredníctvom vzdelávania a výchovy k ľudským 

právam a demokratickému občianstvu a v oblasti interkultúrneho vzdelávania a 

vzdelávania všeobecne;  

 v nízkej efektivite vymáhateľnosti práva, vrátane ľudských práv.  

V najbližšej budúcnosti by sa mala SR sústrediť na napĺňanie práv najmä prostredníctvom 

výchovy a vzdelávania k ľudským právam, na efektívnu implementáciu a vymáhateľnosť práv 

ako aj na podporu a rozvoj produktívnej spolupráce s predstaviteľmi jednotlivých sociálnych 

skupín participujúcich na formulácii predstáv o napĺňaní vlastných potrieb v rámci 

rôznorodej, tolerantnej a kohéznej spoločnosti. Poznanie a pochopenie ľudských práv je 

predpokladom a nevyhnutnou podmienkou ich úspešného uplatňovania a rešpektovania ako aj 

vzájomne zrozumiteľného dialógu o spoločných potrebách a záujmoch. Takto vytýčené 

cieľové oblasti by väčšmi zjednotili legislatívnu a praktickú stránku ľudských práv, saturovali 
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prirodzenú túžbu ľudí po dôstojnej existencii a posilnili význam demokratického spravovania 

verejných záležitostí.  

Strategickým spoločenským cieľom, ktorý sa má prostredníctvom prijatia a realizácie 

Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike 

dosiahnuť, je preto zvýšenie efektívnosti, implementácie, výkonu a vymáhateľnosti 

ľudských práv v záujme ich oprávnených individuálnych nositeliek a nositeľov a ich 

spoločného záujmu, zvýšenia kvality demokracie, právneho štátu a sociálnej kohézie 

spoločnosti.  

Čiastkové ciele, napomáhajúce realizácii strategického cieľa:  

 celkové zlepšenie podmienok pre presadzovanie a uplatňovanie ľudských práv na 

Slovensku, podpora procesu dôsledného napĺňania ľudských práv ako horizontálnej, 

prierezovej priority pri tvorbe verejných politík,  

 celospoločenské zvýšenie povedomia o ľudských právach ako súčasti teórie a praxe 

demokracie a moderného demokratického občianstva, zvýšenie celospoločenskej 

senzibility voči prípadom porušovania ľudských práv,  

 dosiahnutie vyššieho stupňa stotožnenia sa s ľudskoprávnymi princípmi, hodnotami a 

legislatívou u všetkých štátnych, verejnoprávnych a mimovládnych orgánov, inštitúcií 

a organizácií, ktorých úlohou je garantovanie ľudských práv, ich presadzovanie, 

uplatňovanie, podpora a ochrana,  

 zlepšenie implementácie medzinárodných zmlúv o ľudských právach a vnútroštátnych 

právnych predpisov,  

 zlepšenie vymáhateľnosti práva, najmä ľudských práv a základných slobôd, 

posilnenie a zefektívnenie príslušných inštitucionálnych mechanizmov, a tým 

zvýšenie právnej istoty v spoločnosti, zvýšenie rešpektu k ľudskej dôstojnosti 

každého človeka a zlepšenie kvality života obyvateliek a obyvateľov Slovenskej 

republiky.  

Výrazným trendom vo svete i v Európe v ostatných dvadsiatich rokoch bol dôraz na 

zvyšovanie povedomia o ľudských právach, na výchovu a vzdelávanie k ľudským právam a 

demokratickému občianstvu. Svetová konferencia o ľudských právach, ktorá sa uskutočnila 

pod záštitou OSN v roku 1993 vo Viedni, odporučila členským štátom prijať národné akčné 

plány na zlepšenie presadzovania a ochrany ľudských práv. Zároveň v priamej nadväznosti na 

závery svetovej konferencie Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo Dekádu OSN pre výchovu 

a vzdelávanie k ľudským právam na roky 1995 - 2004, a po jej zavŕšení Svetový 

program pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam (2005 - priebežne).  
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Výchova a vzdelávanie k ľudským právam je príslušnou rezolúciou
1
 Valného zhromaždenia 

OSN charakterizované ako „komplexný celoživotný proces, ktorým sa ľudia na všetkých 

úrovniach rozvoja a všetkých spoločenských vrstiev učia rešpektovať dôstojnosť iných a 

ktorým si osvojujú spôsoby a metódy, akými možno tento rešpekt zabezpečiť vo všetkých 

spoločenstvách“.  

V roku 2011 bola Valným zhromaždením  OSN prijatá Deklarácia o výchove k ľudským 

právam a o ľudskoprávnom vzdelávaní
2
. Článok 1 deklarácie vyzdvihuje skutočnosť, že 

„výchova k ľudským právam a ľudskoprávne vzdelávanie sú kľúčové [predpoklady] pre 

podporu všeobecného rešpektu k ľudským právam a základným slobodám a k ich 

dodržiavaniu, v súlade s princípmi univerzálnosti, nedeliteľnosti a vzájomnej prepojenosti 

ľudských práv.“  

Dôraz na výchovu, vzdelávanie k ľudským právam a k demokratickému občianstvu, resp. 

rozvoj interkultúrneho vzdelávania sa presadzuje aj v rámci Rady Európy. V roku 2010 Výbor 

ministrov Rady Európy prijal Chartu o výchove k demokratickému občianstvu a ľudským 

právam
3
, ktorá medzi iným pripomína, že „výchova a vzdelávanie k demokratickému 

občianstvu a ľudským právam sú úzko prepojené a vzájomne sa podporujú“. Medzi 

deklarované ciele charty RE patrí napríklad aj ten, aby „štáty poskytli každej osobe možnosť 

vzdelávať sa v oblasti demokratického občianstva a ľudských práv“, ďalej, že „podstatným 

prvkom akejkoľvek výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu a ľudským právam 

je podpora sociálnej kohézie a interkultúrneho dialógu ako aj uznania hodnoty rôznorodosti a 

rovnosti, vrátane rodovej rovnosti“. 

 
Celoštátny plán vzdelávania a výchovy k ľudským právam  
 

Hlavnou prioritou je vypracovať dlhodobý celoštátny plán vzdelávania a výchovy k ľudským 

právam a demokratickému občianstvu, vrátane interkultúrneho vzdelávania.  

Poznanie svojich práv a práv druhých, poznanie vzťahu ľudských práv a občianskych 

povinností je jedným zo základných predpokladov samotného napĺňania ľudských práv a 

zlepšovania kvality demokracie a sociálnej kohézie spoločnosti. Ukazuje sa teda potreba 

vypracovania a prijatia celoštátneho plánu vzdelávania a výchovy k ľudským právam a 

demokratickému občianstvu, vrátane interkultúrneho vzdelávania. Napriek odporúčaniam 

OSN a Rady Európy takýto komplexný plán zatiaľ SR prijatý nemá. Plán by mal určiť úlohy 

pre všetky segmenty spoločnosti, najmä, ale nie výlučne, pre oblasť formálneho a 

neformálneho vzdelávania. Do prípravy plánu je vhodné zapojiť (v zmysle príslušných 

odporúčaní OSN a Rady Európy) nezávislú Celoštátnu komisiu pre výchovu a vzdelávanie v 

oblasti ľudských práv a Radu vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

a jej príslušný výbor. Proces prípravy je vhodné riadiť v čo najvyššej možnej miere 

                                                 
1
 Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 49/184 z 23. decembra 1994, resp. Rezolúcia Valného zhromaždenia 

OSN č. 59/113 z 10. decembra 2004. 
2
 Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 66/137 z 19. decembra 2011. 

3
 Odporúčanie CM/Rec(2010)7 Výboru ministrov Rady Európy z 11. mája 2010. 
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participatívnym spôsobom, so zapojením všetkých zainteresovaných aktérov (štátne orgány, 

samosprávne orgány, nezávislé a akademické inštitúcie, mimovládne organizácie činné v 

oblasti ochrany a podpory ľudských práv, zástupcovia a zástupkyne jednotlivých zraniteľných 

skupín, pedagogickí pracovníci a pracovníčky, rodičia, žiaci, žiačky, študenti, študentky a 

mládež všeobecne). Celoštátnu komisiu je potrebné revitalizovať a vytvoriť priestor pre jej 

efektívnu činnosť, s plným rešpektovaním jej nezávislosti. Budúci model jej činnosti úzko 

súvisí s podobou inštitucionálnej architektúry ochrany a podpory ľudských práv v SR.  

V rokoch 2005 a 2006 bola ustanovená a pôsobila Národná komisia pre výchovu k ľudským 

právam v SR. Technicko – administratívnu podporu jej poskytovalo SNSĽP.  

 

Plán by mal byť výsledkom vyššie popísaného participatívneho procesu, ale mal by 

presiahnuť charakter súčasne platného plánu výchovy a vzdelávania k ľudským právam v 

pôsobnosti rezortu školstva.  

 

Plán by mal najmä:  

 systematicky včleniť ľudskoprávnu výchovu a vzdelávanie, vrátane interkultúrneho 

vzdelávania do všetkých štátnych vzdelávacích programov;  

 vytvoriť systém prípravy a vzdelávania odborníčok a odborníkov pre oblasť ľudských 

práv v rámci univerzitného a postgraduálneho štúdia;  

 vytvoriť systém ľudskoprávneho vzdelávania a ďalšieho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov a zamestnankýň pôsobiacich v regionálnom školstve;  

 začleniť ľudskoprávne aspekty do profesijného vzdelávania v jednotlivých kľúčových 

rezortoch a inštitúciách, po vytvorení adekvátnych predpokladov aj v rezortoch 

ostatných;  

 prepojiť vzdelávanie medzi jednotlivými subjektmi v oblasti ľudských práv, v záujme 

zachovania prierezovosti, t.j. definovať možnosti spolupráce medzi vzdelávacími a 

inými inštitúciami v oblasti ľudských práv;  

 vytvoriť metódy propagácie a osvety v oblasti ľudských práv v pôsobnosti 

zodpovedných orgánov štátnej správy a verejnoprávnych inštitúcií, vrátane 

informovania o právach zakotvených v medzinárodných ľudskoprávnych dohovoroch 

a Charte základných práv Európskej únie a o prostriedkoch, ktoré umožňujú sa týchto 

práv konkrétne domáhať;  

 začleniť ľudskoprávne vzdelávanie do celoživotného vzdelávania občianok a občanov;  

 vytvoriť metódy propagácie výchovy k ľudským právam a demokratickému 

občianstvo verejnoprávnych vo verejnoprávnych médiách;  

 stimulovať súkromné médiá a prevádzkovateľov sociálnych sietí k tvorbe a 

efektívnemu využívaniu etických kódexov;  

 určiť pravidlá používania korektného jazyka ľudských práv vo všetkých sektoroch 

spoločnosti, počínajúc predstaviteľmi a predstaviteľkami mocenských orgánov.    
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Príloha č. 9  

  

Celoštátny plán výchovy a vzdelávania k ľudským právam 
 

Návrh metodológie tvorby podľa Základnej štúdie z roku 2006 

(v kontexte Stratégie) 

 

Podľa smernice Úradu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva, ktorá má slúžiť ako súbor 

odporúčaní pre štáty v procese tvorby akčných plánov výchovy a vzdelávania k ľudským 

právam
1
, sú pre celoštátneakčné plány východiskové tieto požiadavky na ciele a obsah: 

a) zaručiť prostredníctvom vzdelávacích aktivít ochranu a rešpekt voči ľudským právam 

pre každého občana a občianku spoločnosti; 

b) hlásať myšlienku nezávislosti, neoddeliteľnosti a všeobecnej platnosti ľudských   práv, 

vrátane občianskych, kultúrnych, ekonomických a sociálnych práv, ako aj práva na 

rozvoj; 

c) zaoberať sa problematikou práv žien a rodovej rovnosti vo všetkých aspektoch 

celoštátneho plánu; 

d) vidieť dôležitosť výchovy a vzdelávania k ľudským právam ako nástroj na dosiahnutie 

demokracie, udržateľného rastu, právneho štátu, vonkajších    životných podmienok 

a mieru; 

e) vnímať dôležitosť výchovy a vzdelávania k ľudským právam ako nástroj na prevenciu 

porušovania ľudských práv; 

f) podporiť tvorbu analýz o trvalých a aktuálnych problémoch týkajúcich sa 

problematiky ľudských práv, ktoré vyústia do riešení v súlade s ľudskoprávnymi 

štandardmi; 

g) podporovať znalosti a zručnosti týkajúce sa využívania globálnych, regionálnych, 

štátnych a miestnych nástrojov a mechanizmov ochrany ľudských práv;  

h) podporiť združenia a jednotlivcov, aby si identifikovali vlastné potreby v rámci 

ochrany ľudských práv a zaručiť im ich presadenie;  

i) pripraviť pedagogické materiály, ktoré budú obsahovať informácie, kritické  analýzy 

a návody na získavanie zručností pri presadzovaní ľudských práv; 

j) iniciovať preskúmavanie a koncipovanie učebných materiálov za účelom dosiahnuť 

uspokojivý stav v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam;   

                                                 
1
 Guidelines for National Plans of Action for Human Rights Education, A/52/469/Add.1 a Add.1/Corr.1.,  

dostupné na 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.52.469.Add.1%20and%20Corr.1.En?OpenDocument.  

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.52.469.Add.1%20and%20Corr.1.En?OpenDocument


2 

 

k) vo vzdelávacom procese podporiť uvoľnenie atmosféry od strachu a nedostupnosti k 

vzdelávaniu, čím sa zvýši účasť na vzdelávacom procese a podporí sa popularita 

problematiky ľudských práv a celkový rozvoj osobnosti.
2
  

Pri tvorbe celoštátneho plánu by mali byť kľúčové tieto zásady: 

 Proces aj výsledok tvorby celoštátneho plánu sú rovnako dôležité. 

 V procese tvorby je kľúčová otvorenosť, transparentnosť a konzultácie so všetkými 

dotknutými aktérmi a aktérkami, vrátane občianskej spoločnosti. Je žiaduce, aby 

aktérky a aktéri, ktoré a ktorí budú celoštátny plán vytvárať a/alebo realizovať, spolu 

komunikovali s využitím rôznych stupňov formality.  

 Proces tvorby celoštátneho plánu by mal  byť verejný.  

 Celoštátny plán by mal obsahovať záväzok rešpektovať medzinárodné a vnútroštátne 

štandardy ochrany ľudských práv a mal by stanoviť, akým spôsobom sa tieto práva 

budú implementovať. Ideovým a koncepčným východiskom by mal byť dôraz na 

preventívne a proaktívne zložky ľudskoprávnej ochrany a na zodpovednosť 

zainteresovaných aktérov a aktérok aktívne a systematicky pôsobiť v rámci 

tejto prevencie. 

 Celoštátny plán by mal byť komplexný a koncepčný a mal by odrážať vzájomnú 

prepojenosť ľudských práv a ich neodňateľnosť, nescudziteľnosť, nepremlčateľnosť 

a nezrušiteľnosť. Prierezovo by mal byť postavený na rešpektovaní ľudskej dôstojnosti 

a rovnosti. 

 Plán by mal mať neustále na zreteli mechanizmy efektívneho monitoringu a priebežnej 

evalvácie jeho implementácie a mal by byť otvorený zmenám vychádzajúcim 

z aktuálnych potrieb. 

 Celoštátny plán by mal tvoriť základ pre kontinuálny proces výchovy a vzdelávania 

k ľudským právam. 

Obsahom celoštátneho plánu by mali byť nasledovné zložky:  

 Stanovenie východísk a cieľov celoštátneho plánu (vyplývajúcich z medzinárodných,  

európskych a vnútroštátnych ľudskoprávnych štandardov a zo zistení dostupných 

výskumov a analýz, vrátane tejto základnej štúdie); 

 Stanovenie stratégií, ktoré budú mať dosah na formálny (na všetkých úrovniach) aj 

neformálny vzdelávací sektor (vrátane mimovládnych organizácií), špecifické cieľové 

skupiny (napríklad polícia, súdy, väzenstvo), znevýhodnené skupiny a širokú 

                                                 
2
 Tamtiež, ods. 16.  
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verejnosť. Pri stratégiách by okrem všeobecnej stratégie mal byť kľúčovým obsahový 

aj procesný prienik do všetkých  sfér výchovy a vzdelávania k ľudským právam; 

 Programy vychádzajúce zo stanovených stratégií pretransformované do špeciálnych 

aktivít a krátkodobých, strednodobých a dlhodobých opatrení. Tieto opatrenia sa 

musia realizovať na celoštátnej, miestnych, lokálnych a komunitných úrovniach a ich 

tvorba a realizácia musia byť postavené na princípoch demokracie, participácie 

a inkluzivity;  

 Stratégie a opatrenia by mali stavať na už existujúcich a dobre fungujúcich 

programoch a príkladoch dobrej praxe. Celoštátny plán v oblasti výchovy 

a vzdelávania by mal byť nielen prierezový, ale aj  komplementárny k už existujúcim 

celoštátnym plánom; 

 Odhad výsledkov a kritériá pre monitoring a vyhodnocovanie; 

 Odhad finančných nákladov a iných potrebných zdrojov na úspešnú realizáciu 

celoštátneho plánu;  

 Odhad legislatívnych zmien, ktoré budú žiaduce na efektívnu implementáciu 

celoštátneho plánu. V rámci celoštátneho plánu  by sa malo presadzovanie 

a dodržiavanie týchto zmien priebežne a pravidelne monitorovať; 

 Ďalšie možnosti pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam; 

 Úlohy celoštátnej komisie v procese implementácie celoštátneho plánu; námety pre 

širokú a odbornú verejnosť, ako sa s komisiou kontaktovať, ako s ňou spolupracovať, 

prípadne ako sa stať jej členkou alebo členom; 

 Informácie o možnostiach, ako sa kontaktovať s inštitúciami zodpovednými za 

výchovu a vzdelávanie k ľudským právam.
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Berúc do úvahy výsledky uskutočnenej Základnej štúdie, počas procesu tvorby  Celoštátnej 

stratégie ochrany a podpory ľudských práv a následne v rámci jej implementácie bude 

nevyhnutné vykonať tieto kroky: 

1. Dozbierať a doanalyzovať stav výchovy a vzdelávania k ľudským právam – najmä 

z pohľadu existujúcich a dobre fungujúcich programov v jednotlivých sektoroch, na 

ktorých sa dá stavať a ktoré sa prípadne dajú implementovať aj v ďalších 

sektoroch/rezortoch. Na účely splnenia tejto úlohy bude možno nevyhnutné 

prehodnotiť metodológiu použitú v Základnej štúdii z roku 2006 a snažiť sa nájsť 

alternatívne spôsoby, akými možno prekonať slabú návratnosť v prípade používania 

dotazníkových metód  (napríklad interview s expertkami a expertmi, využívanie 

zákona o slobodnom prístupe k informáciám v prípade verejných inštitúcií apod.) 
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 Pozri aj odseky 40-46 Smernice, zdroj citovaný v pozn. č.1  
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2. Realizovať ďalšie výskumy, resp. zhromaždiť existujúce výskumné dáta o aspektoch 

súvisiacich s výchovou a vzdelávaním k ľudským právam (napr. o znevýhodnených 

skupinách, príčinách a prejavoch ich znevýhodnení a o ich potrebách; o existujúcich 

politikách a programoch vo vzťahu k rovnosti príležitostí; o výchove a vzdelávaní 

k ľudským právam prostredníctvom médií, o znázorňovaní ľudských práv a ich 

dodržiavania/porušovania v médiách, o stereotypných obrazoch prezentovaných 

médiami, ktoré prispievajú k porušovaniu ľudských práv, resp. o účinných mediálnych 

stratégiách, ktoré môžu byť efektívne vo vzťahu k presadzovaniu dodržiavania 

ľudských práv; o príkladoch dobrej praxe; o sociálnych, ekonomických a kultúrnych 

faktoroch, ktoré majú vplyv na porušovanie/lepšie presadzovanie ľudských práv atď.). 

Aj tu bude potrebné používať celú škálu výskumných metód (vrátane kvalitatívnych). 

3. Preskúmať legislatívne a inštitucionálne mechanizmy, ktoré vo verejných inštitúciách 

zakotvujú povinnosť a zodpovednosti vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu k ľudským 

právam – či už smerom dovnútra týchto inštitúcií alebo smerom navonok. Je 

mimoriadne dôležité, aby vo verejných inštitúciách existovali jasne a presne 

formulované záväzky smerujúce k výchove a vzdelávaniu k ľudským právam, ktoré sú 

podporené adekvátnymi inštitucionálnymi, organizačnými, finančnými a inými 

mechanizmami, ktoré sú ďalej prenesené na nižšie úrovne riadenia a implementácie 

prostredníctvom interných normatívnych predpisov. Vo vzťahu k verejným 

inštitúciám bude tiež nevyhnutné hľadať stratégie, ako získať ich čelných 

predstaviteľov a predstaviteľky na svoju stranu pri presadzovaní politík a programov 

ochrany ľudských práv a výchovy a vzdelávania k nim (na naplnenie tohto cieľa nie je 

postačujúce izolované uplatňovanie legislatívnych a iných právnych nástrojov). 

4. Skúmať, ako možno zabezpečiť trvalo priaznivé a udržateľné prostredie pre 

mimovládne organizácie, ktoré sú alebo chcú byť aktívne v oblasti výchovy 

a vzdelávania k ľudským právam, resp. v oblasti ich širšej ochrany. Mechanizmy ako 

dostupnosť asignovaných daní v prospech týchto organizácií, priaznivé legislatívne 

prostredie, mechanizmy finančnej a inštitucionálnej podpory apod. sú kľúčovými 

nástrojmi pre vytváranie priaznivej a udržateľnej klímy pre aktívnych občanov 

a občianky so záujmom o veci verejné.  

Pre efektívnu tvorbu a implementáciu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv, 

ktorej prioritou bude výchova a vzdelávanie v oblasti ľudských  práv, bude bezpochyby 

potrebné prehodnotenie  (a neskôr aj priebežné prehodnocovanie) spôsobu fungovania 

celoštátnej  komisie 
4
a jej efektívnosti. Výsledkom tejto reflexie smerom dovnútra by mal byť 

otvorený, nepredpojatý a konštruktívny proces, ktorý si možno vyžiada aj zmeny v zložení či 

fungovaní komisie.   
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 Celoštátna komisia pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam 
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