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Poznámka: práve pripravujeme na tlač publikáciu Príručka pre Olympiádu ľudských práv, 

ktorej vydanie podporil Bratislavský samosprávny kraj. Výtlačky budú k dispozícii stredným 

školám BA kraja počas XX. r. OĽP a celý materiál bude dostupný z www.olp.sk. Nájdete 

v nej zaujímavé štatistiky a prehľady, námety, vrátane vzorky modelových situácií/prípadov z 

ostatných celoštátnych kôl OĽP. Postupne by sme, v spolupráci so samosprávnymi krajmi, 

radi pripravili podobné príručky pre všetky kraje. 

 

Základné knižné publikácie a online publikácie v slovenskom jazyku 

HORNÁ, Dagmar – PETŐCZ, Kálmán (eds.) (2015) Právo na vzdelanie a jeho kľúčové 

aspekty Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2015, vydanie : prvé, počet strán : 405,  

ISBN 978-80-8118-141-2 

Dostupné aj online z http://www.statpedu.sk/clanky/ucebnice-metodiky-publikacie-odborne-

informacie/publikacie/ a http://www.olp.sk/ 

 

PETŐCZ, Kálmán (autor) – HORNÁ, Dagmar (vedecká redaktorka) – FIGUSCH, Viliam (ed.  

príloh) (2015) Helsinská konferencia (1975) a jej ľudskoprávne dimenzie Bratislava : 

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, 2015, vydanie : prvé, počet strán : 78,  

ISBN 978-80-972220-0-0 

 

HORNÁ, Dagmar – PETŐCZ, Kálmán (eds.) (2013) Slovník ľudských práv : Príručka pre 

Olympiádu ľudských práv Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, vydanie : 

prvé, počet strán : 103, ISBN 978-80-223-3522-5 

Dostupné aj online z http://www.olp.sk/  

 

HORNÁ, Dagmar – PETŐCZ, Kálmán (eds.) (2013) Vybrané texty k ľudským právam : 

Príručka pre Olympiádu ľudských práv Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

2013, vydanie : prvé, počet strán : 168, ISBN 978-80-223-3523-2 

Dostupné aj online z http://www.olp.sk/  

 

Kompasito : Príručka výchovy a vzdelávania detí k ľudským právam (2015) IUVENTA – 

Slovenský inštitút mládeže, 2015, vydanie : prvé, počet strán : 316,  

ISBN: 978-802-8072-121-3. Publikáciu Rady Európy (2007, 2009) z anglického originálu 

preložil Miloš Kanjak. 
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Kompas : Manuál výchovy a vzdelávania mládeže k ľudským právam 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, 2008 

Dostupné z https://www.iuventa.sk/sk/Publikacie/Ludske-prava/Kompas-Manual-vychovy-a-

vzdelavania-mladeze-k-ludskym-pravam.alej  

 

Kompetencie pre demokratickú kultúru : Život rovných s rovnými v kultúrne rozmanitých 

demokratických spoločnostiach. Rada Európy : 2016   

Originál COMPETENCES FOR DEMOCRATIC CULTURE : Living together as equals in 

culturally diverse democratic societies  

Dostupné z https://rm.coe.int/16806ccc07  

Slovenský preklad vybraných častí materiálu Rady Európy a novo pripravený vzdelávací 

metodický materiál sprostredkujeme po schválení v RE. Zatiaľ samostatne pripájame výber 

z materiálu rady Európy v neoficiálnom preklade do slovenčiny (súbor: 

Coe_Rada_Europy_CDC_KDK_vyber_SJ_preklad_DH) 

 

 

Európska dimenzia demokracie a ľudských práv 

 

Európske vyučovacie moduly 

(Originál: EEKHOUT, Anne-Marie – WILLEMSEN, Wil Een10voorEuropa Haag 2014) 

Text pre potreby realizácie programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu 

v Slovenskej republike upravili a doplnili: HORNÁ, Dagmar – PETŐCZ, Kálmán  

Bratislava : Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, 2017, 44 s. 

Dostupné aj online z 

http://www.europarl.europa.eu/slovakia/resource/static/files/other/epas_ucebnica_final.pdf 

  

Európska únia : Magazín pre mladých, 2017, počet strán: 64, vydanie : prvé, online 

dokument, ISBN 978-92-79-63042-2, doi:10.2775/774316 

Slovenskú verziu pripravil autorský kolektív. Publikácia vyšla s podporou Zastúpenia 

Európskej komisie v Slovenskej republike a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. 

Dostupné z http://www.etest.sk/data/files/2285_europska_unia_magazin_pre_mladych.pdf  

 

Predchádzanie násilnému extrémizmu a radikalizmu 

 

Život s kontroverziou - Výučba kontroverzných tém prostredníctvom Výchovy k 

demokratickému občianstvu a ľudských práv (EDC/HRC/ - Vzdelávací balíček pre učiteľov 

a učiteľky Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2017, počet 

strán: 69  

Vydané s finančnou podporou MŠVVaŠ SR. Publikáciu Rady Európy (2015, 2016) preložila 

Kristína Limbecková. 

Dostupné z http://www.vudpap.sk/sub/vudpap.sk/images/galeria-

1/2016/extremizmus/vyucba_kontroverznych_tem_text.pdf  
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Príručka pre učiteľov o predchádzaní násilnému extrémizmu Bratislava : Výskumný ústav 

detskej psychológie a patopsychológie, 2016, počet strán: 34  

Vydané s finančnou podporou MŠVVaŠ SR. Publikáciu UNESCO (2016) preložila Kristína 

Limbecková. 

Dostupné z http://www.vudpap.sk/sub/vudpap.sk/images/galeria-

1/2016/extremizmus/prirucka_pre_ucitelky_a_ucitelov_o_predchadzani_nasilnemu_extremiz

mu_material_unesco__7.12.pdf  

 

 

Aktuálne zdroje pre školy zapojené do Olympiády ľudských práv ale aj iné školy 

 

Kroniky Olympiády ľudských práv II. – XIX. ročník (2000 – 2017) 

Poskytujú prehľad tém, aktivít, súťažných kôl a sprievodných podujatí OĽP, testov a téz 

krajských kôl, finálových zadaní celoštátnych kôl OĽP, atď. Dostupné z http://www.olp.sk/  

 

Propozície XX. ročníka Olympiády ľudských práv a informácie o sprievodných podujatiach  

Dostupné z http://www.olp.sk/ a https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-

sutaze/OLP.alej  

 

Smernica č. 23/2017 o súťažiach. Vydalo MŠVVaŠ SR s platnosťou od 1. 6. 2017. 

Dostupné z https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/nova-smernica-o-

sutaziach.alej?ind=  

 

 

Ďalšie aktuálne zdroje 

 

BERKA, Adam (koncept 2017) Ilustrovaná Ústava Slovenskej republiky Bratislava : 82 

s.r.o., vydanie : prvé, ISBN 978-80-972686-0-2 

 

Výbor OSN pre práva dieťaťa Všeobecný komentár č. 20 (2016) k uplatňovaniu práv 

dieťaťa počas dospievania 

Dostupné z https://www.employment.gov.sk/sk/vybor-deti-mladez/dokumenty-udalosti-

3.html  

 

ČAČOVÁ, Zuzana – LENČO, Peter (eds) (2016) Ľudské práva vo výchove a vzdelávaní : 

aktuálny stav, výzvy a inšpirácie Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti, 2016, vydanie : 

prvé, počet strán : 118, ISBN 978-80-89571-12-3 (tlačená verzia), ISBN 978-80-89571-12-0 

(elektronická verzia)  

Dostupné z http://osf.sk/pribehy/letne-citanie-osf-ludske-prava-vo-vychove-a-vzdelavani-

aktualny-stav-vyzvy-a-inspiracie/  
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