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11.Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Pedagogický klub sa na deviatom stretnutí zameral na tému Právo ako prostriedok regulácie 

spoločenského života. Rámcový program stretnutia bol zameraný na Ľudské práva a ich dodržiavanie 

vo svete i u nás. 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s normatívnymi systémami spoločnosti; 

kodifikovanými i nekodifikovanými právnymi normami, ktoré regulujú život v spoločnosti. 

Oboznámili sa s hierarchiou právnych noriem, špecifickými znakmi práva a vlastnosťami práva. 

V rámcovom programe stretnutia sa členovia sústredili na ľudské práva, ich delenie, vlastnosti, 

právny systém, právne kultúry, odvetvia práva. Oboznámili sa s ľudskými právami v školskom 

prostredí, dokumentami o ľudských právach, najmä s dokumentami, ktoré chránia práva detí – 

Dohovorom o ľudských právach a Deklaráciou práv dieťaťa, inštitúciami na ochranu ľudských práv 

vo svete a v Slovenskej republike. Poukázali na činnosť nezávislého orgánu SR - verejného ochrancu 

práv. V rámci porušovania ľudských práv vo svete sa členovia klubu zamerali na detskú prácu.  
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12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod a privítanie členov pedagogického klubu  

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia pedagogického klubu 

3. Téma stretnutia Právo ako prostriedok regulácie spoločenského života 

4. Rámcový program stretnutia Ľudské práva a ich dodržiavanie vo svete i u nás 

5. Zhrnutia a závery 

6. Odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov  

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť 

v kontexte spoločenských vied.  

 

K bodu 2 

Členom pedagogického klubu bola podrobnejšie predstavená téma a obsah stretnutia Právo ako 

prostriedok regulácie spoločenského života a rámcový program stretnutia Ľudské práva a ich 

dodržiavanie vo svete i u nás. 

  

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) sociálne regulatívy/normatívne systémy, 

b) právo ako prostriedok regulácie spoločenského života,  

c) právne vedomie,  

d) špecifické znaky práva,  

e) hierarchia právnych predpisov, 

f) funkcie práva,  

g) druhy noriem,  

h) podmienenosť noriem. 

 

K bodu 4 

Členovia pedagogického klubu spoločne diskutovali o ľudských právach, rozdelení ľudských práv do 

troch generácii, o ich vlastnostiach, právnom systéme Slovenskej republiky, odvetviach práva, typoch 

právnych kultúr. Zmienili sa o ľudských právach v školskom prostredí. Zaoberali sa dokumentami 

o ľudských právach, najmä s dokumentami, ktoré chránia práva detí – Dohovorom o ľudských 

právach a Deklaráciou práv dieťaťa, inštitúciami na ochranu ľudských práv vo svete a v Slovenskej 

republike. Poukázali na činnosť nezávislého orgánu SR - verejného ochrancu práv. V rámci 

porušovania ľudských práv vo svete sa členovia klubu zamerali na detskú prácu.  

Následne prítomní členovia vytvorili pracovné listy pre žiakov, zamerané na precvičovanie vedomostí 

o ľudských právach a o Ústave Slovenskej republiky ako základnom dokumente štátu.  

 

  

13. Závery a odporúčania 

 

K bodu 5  

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Právo ako prostriedok regulácie spoločenského 

života. Diskutovali o právnych a morálnych normách, ktoré usmerňujú správanie ľudí v spoločnosti.  

Zaoberali sa ľudskými právami, dokumentami i inštitúciami na ochranu ľudských práv vo svete 

i v Slovenskej republike.  Diskutovali o porušovaní ľudských práv vo svete, najmä o porušovaní práv 

detí. Analyzovali práva detí v školskom prostredí na podklade dokumentov Dohovor o právach 

dieťaťa a Deklarácia práva dieťaťa.  

 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Prehĺbiť výučbu ľudských práv a práv dieťaťa implementáciou do školských vzdelávacích 

programov.  



Implementovať ciele výchovy k ľudským právam a právam dieťaťa do edukačného procesu 

inovatívnymi formami a metódami zážitkového vyučovania. 

Vytvárať prostredie, ktoré uznáva základné princípy tolerancie a ľudských práv a koná podľa nich.  

Rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov tak, aby preukázali vedomostí, zručnosti a postoje v oblastí 

ľudských práv a práv všetkých detí bez rozdielu. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Košice 

Dátum konania stretnutia: 12. 1. 2022 

Trvanie stretnutia: od 15:15 hod. do 18:15 hod.   

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Annamária Čintalová  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Alena Lehotská  SOŠPg sv. CaM 

4. PaedDr. Klaudia Karaffová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Elena Škriabová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Jana Troščaková  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Martina Viravcová  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Klára Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

 



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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 

 

 

 


