
ĽUDSKÉ PRÁVA



1. Čo sú ľudské práva  

 Ľudská bytosť je veľmi zraniteľná a 
potrebuje ochranu pred 
zanedbávaním, násilím.

 Ľudské práva sú spoločné všetkým 
ľudským bytostiam a sú postavené 
na zásade “všetci ľudia sú si rovní“.

 Ľudské práva by sme mohli chápať aj 
ako základné pravidlá hry, ktoré 
musia rešpektovať vládnuci aj 
ovládaní.



2. Ochrana ľudských práv

 Masakry a hrôzy druhej svetovej 
vojny, medzinárodná odozva 
Holocaustu, zločiny proti 
ľudskosti, ktoré odhalil 
norimberský proces, vyburcovali 
vôľu svetového spoločenstva 
nastoliť trvalý mier a chrániť 
jednotlivcov pred útlakom.



Organizácia Spojených národov

 organizácia ochraňujúca ľudské práva

 r. 1945 vznik Komisie pre ľudské práva

 úloha komisie - vypracovať 
Medzinárodnú chartu ľudských práv

 jej prvú časť tvorí 

Všeobecná deklarácia ľudských práv  

 OSN ju prijala 10. decembra 1948

 10.december = DEŇ ĽUDSKÝCH PRÁV



 vznik v roku 
1949

 úloha : 
ochraňovať 
ľudské práva, 
demokraciu a 
právny štát

 sídlo Štrasburg 
vo Francúzsku 



 pr{vo na život, osobnú slobodu a 
bezpečnosť 

 nikoho nemožno držať v otroctve  
vystavovať mučeniu či ponižovaniu 

 rovnosť pred z{konom, bez diskrimin{cie

 ochrana n{šho súkromia, rodiny, 
dom{cnosti, korešpondencie pred 
nedovoleným z{sahom

 pr{vo na majetok



Mahátma Gándhí

 indický politik, bojovník 
za ľudské práva

 organizoval po celej 
Indii odpor proti cudzej 
nadvláde na zásade: 
nespolupracovať so 
zlom, nespravodlivosťou 
a vykorisťovaním

 bojoval zvláštnou 
zbraňou zvanou ohynsa 
– vylúčenie násilia 



„Skutočným zdrojom práv je 
povinnosť. Ak si splníme 
všetky naše povinnosti, 
ľahko dosiahneme, že iní 
budú rešpektovať naše 
práva.“

Mahátma Gándhí



Organizácie ochraňujúce ľudské práva

Rada Európy

- cieľom je chrániť a 
rozvíjať ľudské 
práva a základné 
slobody

UNHCR –
Organizácia na 
ochranu utečencov



OSN - Organizácia 
spojených národov

-cieľom je 
medzinárodný mier

Amnesty Internacional

-hnutie za prepustenie 
ľudí väznených za svoje 
názory, farbu pleti, 
náboženstvo, etnický 
pôvod



Právo na ľudskú dôstojnosť –
nebyť ponižovaný



Právo na starostlivosť, opateru



Právo na cestovanie, sloboda 
pohybu



Právo na svoj názor, sloboda 
prejavu



Právo na čisté životné prostredie



Právo na listové tajomstvo



Právo na zdravotnú starostlivosť



Právo na vzdelávanie



Právo na súkromie



Právo na súkromný majetok



Právo na život



Právo na zhromaždenie



 Barack Obama - Barack Obama sa 

postavil k návratu k americkým 

hodnotám na základe slobody 

a dodržiavania ľudských práv. 

Udelená Nobelova cena za 

mier v roku 2009.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=en%7Csk&rurl=translate.google.sk&u=http://www.biographyonline.net/politicians/american/barack-obama.html&usg=ALkJrhjKuAzUe3R0mJQ0D0T9WcjHcDfjrw


Kofi Annan - Generálny 

tajomník Organizácie 

Spojených národov 1997-

2006. Udelená Nobelova 

cena za mier v roku 2001. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=en%7Csk&rurl=translate.google.sk&u=http://www.biographyonline.net/nobelprize/kofi-annan.html&usg=ALkJrhhr7O9WD_hjo5yiQri9koX8jnm_sA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=en%7Csk&rurl=translate.google.sk&u=http://www.biographyonline.net/nobelprize/kofi-annan.html&usg=ALkJrhhr7O9WD_hjo5yiQri9koX8jnm_sA


Martin Luther King . Vodca 

nenásilného hnutia za 

občianske práva. Inšpiroval 

milióny ľudí čiernej a bielej 

rasy ašpirovať na rovnejšej 

spoločnosti.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=en%7Csk&rurl=translate.google.sk&u=http://www.biographyonline.net/politicians/american/martin-luther-king.html&usg=ALkJrhgYLbrvgMHUi5cW1jO2Bc3pObmg7w

