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I.  Štátne zriadenie 
Slovenskej republiky

1.1. Vznik Slovenskej republiky

• Ako rozumiete slovu vlasť? Čo pre vás vlasť znamená?
• Ste hrdí na to, že ste občanmi Slovenska?
• Čo sa vám na Slovensku páči a čo sa vám na Slovensku nepáči?

Čo vieme z dejepisu o Slovensku?

�  Na území dnešného Slovenska žili 
naši predkovia ako časť Slovanov 
už pred viac ako 1 500 rokmi.

�  Boli sme súčasťou prvých štátnych 
útvarov: Samovej ríše, Nitrianske-
ho kniežatstva a Veľkej Moravy, 
Uhorska, Rakúsko-Uhorska.

�  Významnými udalosťami v živote 
Slovákov boli revolučné roky 1848 
– 1849, keď bola uzákonená spi-
sovná slovenčina (1848 – Ľ. Štúr) 
a postupne začal vznikať národ 
Slovákov ako moderný európsky 
národ.

�  Po 1. svetovej vojne v roku 1918 sa 
rozpadlo Rakúsko-Uhorsko a Slo-
váci spolu s Čechmi založili Česko-
-slovenskú republiku – štát, ktorý 
s malými obmenami trval až do 
konca roku 1992.

ČČo viiemee zz deejepisu oo

ZOPAKUJME SI
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Ako vzniká štát

Slovo štát pochádza z latinského slova status = stav, ústava, poriadok. Vzniká na 
určitom stupni vývoja ľudskej spoločnosti, keď národ prejaví vôľu mať vlastný štát. 
Štát je najprirodzenejší spôsob existencie národa. Je to forma určitého usporiadania 
spoločnosti existujúcej na základe spoločenskej zmluvy.

Cieľom štátu je čo najlepšie spravovať, riadiť svoje územie a všetko, čo sa na ňom 
nachádza. Využíva na to inštitúcie (štátnu moc), ktorých náplňou je rozhodovať 
a kontrolovať, ako sa tieto úlohy plnia.

Vznik Slovenskej republiky (SR) ako samostatného štátu

Dňa 17. júla 1992 Slovenská národná rada prijala Deklaráciu o zvrchovanosti SR, 
v ktorej vyhlásila samostatnosť, nezávislosť krajiny na základe práva národov na 
sebaurčenie.

Dňa 1. septembra 1992 Slovenská národná rada prijala Ústavu SR, ktorou Slo-
vensko vyhlásilo svoju národnú a nezávislú republiku. Je založená na princípoch 
humanizmu, práva, duchovných a spoločenských hodnotách, na národnej kultú-
re a občianskej spolupatričnosti, na spolužití príslušníkov národnostných menšín 
a na ďalších princípoch.

Slovenská republika ako samostatný štát vznikla 1. januára 1993. Uznali ju 
a prijali medzi seba všetky štáty sveta, 19. januára 1993 sa stala v poradí 180. 
členom Organizácie Spojených národov (OSN). Do Európskej únie naša republika 
vstúpila 1. mája 2004. Oficiálnou menou čiže platidlom na Slovensku je euro, ktoré 
v roku 2009 nahradilo slovenskú korunu. Slovensko je od roku 2004 aj členom NATO 
(Severoatlantickej aliancie).

Slovenská republika ako samostatný štát vznikla 1. januára 1993. 
Charakterizujú ju základné znaky štátu, ktorými sú:
�   štátna moc (sústava štátnych orgánov spravujúcich život na území SR)
�   suverenita štátu (nezávislosť štátu od akejkoľvek inej moci vo vnútri či 

mimo štátu)
�  štátne územie (tvorí ho 49 035 km2, je to priestor vymedzený hranicami)
�   štátne občianstvo (príslušnosť k SR, právny zväzok medzi osobou a štátom, 

dokladom je osvedčenie o štátnom občianstve)
�  štátne symboly (štátna vlajka, štátny znak, štátna pečať, štátna hymna)

Sloveenská reppublika

ZAPAMÄTAJTE SI
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1.1.1. FUNKCIE A ÚLOHY ŠTÁTU

• Porozmýšľajte nad tým, čo štát dáva svojim občanom.
• Ako sa občan podieľa na chode štátu?

Slovenská republika je mladý, zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorého 
úlohou je riadiť všetky oblasti spoločenského života v záujme občanov. Táto činnosť 
sa prejavuje v jeho mnohopočetných funkciách. Tieto funkcie sa môžu meniť, niekto-
ré môžu zaniknúť, nové vzniknúť. Lenže aby štát mohol fungovať, musí plniť určité 
základné funkcie, ktoré delíme na vnútorné a vonkajšie.

1.  Pozorne si pozrite obrázky a povedzte, čo je 
na nich nesprávne zobrazené.

2.  Kedy vznikla dnešná Slovenská republika? 
Ktorých veľkých medzinárodných organi-
zácií je členom?

3. Aká je vaša povinnosť voči štátu?

1.  Pozoorne ssi ppozrrite obb

OTÁZKY A ÚLOHY

funkcie štátu

vonkajšie vnútorné

�   riadiaca (právna) – uplatňovanie zá-
konodarnej, výkonnej, kontrolnej moci 
štátu, rešpektovanie právneho poriadku, 
vytváranie a kontrola zákonov

�   bezpečnostná (obranná) – štát zodpo-
vedá za bezpečnosť, zdravie občanov 
a ich majetok

�   hospodárska (ekonomická) – riade-
nie hospodárstva, plánovanie rozpočtu, 
zabezpečenie pravidiel chodu ekonomiky 
krajiny

�   sociálna (zdravotná) – sociálne zabez-
pečenie občanov počas choroby, staroby, 
straty zamestnania, pomoc občanom 
v núdzi

�   kultúrna (vzdelávacia) – ochrana 
a rozvoj kultúrnych hodnôt, podpora 
vzdelanosti, umenia, šírenia informácií 
atď.

�   hospodárska a medzinárodná spolu-
práca s inými štátmi a organizáciami

�   zahraničný obchod – stanovuje ob-
chodné podmienky dovozu a vývozu 
tovaru

�   obrana a ochrana územia pred na-
padnutím iného štátu, ako aj účasť na 
medzinárodných vojenských akciách

�   diplomacia a plnenie záväzkov podľa 
medzinárodného práva a dohôd

n
z
k

� s
p
s
v

� k
a
v
a

�  diplomacia a plnenie záväzkov podľa 
medzinárodného práva a dohôd
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1.1.2. DEMOKRATICKÉ ZÁKLADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

• Viete, čo znamená slovo „demokracia“?

Slovo demokracia pochádza z gréckych slov demos = ľud a kratos = vláda, moc, sila.
Demokracia = vláda ľudu. Je postavená na podriadení sa menšiny väčšine, 

uznáva rovnosť medzi ľuďmi a politické práva občanov.

Slovenská republika je pomerne mladý štát, ktorý postupne upevňuje demokratic-
ké základy a zdokonaľuje svoje fungovanie ako právneho štátu. Súčasťou modernej 
demokracie sú základné ľudské práva, ako je napr. právo na život, na osobnú slo-
bodu, majetok, na zachovanie ľudskej dôstojnosti, ale aj sloboda prejavu, vyznania, 
združovania sa. Ústava SR stavia na prvé miesto jednotlivca, občana a až potom 
hovorí o úprave štátnej moci.

Základné princípy demokratického fungovania nášho štátu

1.  Princíp demokracie – občan je zdrojom štátnej moci (bez občana nie je štát), ale 
aj vykonávateľom moci (vláda ľudu). Občania vykonávajú štátnu moc priamo, to 
znamená, že rozhodujú o verejných veciach. Voláme to priama demokracia.

Formami priamej demokracie sú referendum a plebiscit.

Referendum je priame hlasovanie (rozhodovanie) občanov o návrhu zákona ale-
bo o prijatom zákone (napr. hlasovanie o vstupe do Európskej únie, o prijatí novej 
meny). Podnet na referendum môžu podať aj občania. Koná sa vtedy, ak oň požiada 
aspoň 350 000 občanov. Vyhlasuje ho prezident SR. Je platné vtedy, ak sa na ňom 
zúčastní aspoň nadpolovičná väčšina oprávnených voličov (to znamená ľudí, ktorí 
dovŕšili vek 18 rokov).

Plebiscit je ľudové hlasovanie o akejkoľvek otázke.

Občania v demokratickom štáte môžu spravovať verejné veci aj formou nepria-
mej demokracie. To znamená, že si v riadnych voľbách zvolia poslancov, ktorí v ich 
mene prijímajú zákony a riadia spoločnosť.

2.  Princíp suverenity ľudu znamená, že moc vychádza z vôle ľudu a vôľa ľudu 
sa realizuje voľbami.

1. Sú jednotlivé funkcie štátu rovnako dôležité?
2. Predstavte si, že by štát neplnil niektorú svoju funkciu. Čo by sa mohlo stať?
1. Sú jednotlivvé funkci

OTÁZKY A ÚLOHY

O referende sa môžete viac dozvedieť z Ústavy SR, Čl. 93 – 100.O refeerende saa môže

PREČÍTAJTE SI
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3.  Princíp pluralizmu znamená rešpektovanie rôznorodosti politických, ekono-
mických, sociálnych, národnostných, náboženských a iných záujmov.

4.  Demokratický štát je právny štát. To znamená, že štátne orgány môžu konať iba 
na základe ústavy, v medziach zákona. V právnom štáte môže každý robiť všetko, 
čo nie je zákonom zakázané. Nikoho nemožno nútiť, aby robil niečo, čo mu zákon 
neukladá.

5. Každý si môže slobodne uplatňovať svoje základné ľudské práva a slobody.

6.  Demokracia sa prejavuje aj v tom, že existuje rovnováha v deľbe štátnej 
moci.

1.1.3. ÚSTAVA – ZÁKLADNÝ ZÁKON ŠTÁTU

Prvým krokom každého nového štátu je vytvorenie systému základných pravidiel, ako 
bude štát fungovať. Tieto pravidlá sú zakotvené v základnom zákone štátu – ústave.

Ústava ako základný zákon štátu je nadradená 
nad všetky ostatné zákony a právne akty. Dodržia-
vanie ústavy kontroluje ústavný súd.

Hlavným cieľom Ústavy SR bolo vytvoriť takú sú-
stavu inštitúcií, ktorá zabezpečí harmonický rozvoj 
spoločnosti a ochráni ľudské práva. Ústava SR sa 
začína Preambulou (preambula je úvodná časť vý-
znamnej listiny). Tvorí ju 9 hláv (rozdelených na 
viacero oddielov), ktoré majú spolu 156 článkov.

PREAMBULA

My, národ slovenský,
pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na
stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť,

v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva 
a historického odkazu Veľkej Moravy,

vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie,
spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich 

na území Slovenskej republiky,
v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, 

usilujúc sa o uplatnenie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, 
rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity,

teda my, občania Slovenskej republiky uznášame sa
prostredníctvom svojich zástupcov 

na tejto ústave:

1. Prečo hovoríme, že Slovensko patrí medzi demokratické štáty?
2. Urobte si „triedny plebiscit“ na ľubovoľnú tému.
1. Preečo hovorríme, že SS

OTÁZKY A ÚLOHY
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Prvá hlava Ústavy SR obsahuje základné ustanovenia (charakterizujú štát a jeho 
demokratické základy, určenie hraníc a štátneho jazyka), štátne symboly a postave-
nie Bratislavy ako hlavného mesta SR.

Druhá hlava vymenúva základné ľudské práva a slobody ako znaky demokratic-
kého a slobodného štátu.

Tretia hlava charakterizuje právne základy hospodárstva SR.

Štvrtá hlava je venovaná právnej úprave územnej samosprávy.

Piata hlava charakterizuje zákonodarnú moc – Národnú radu SR a volebný systém SR.

Šiesta hlava hovorí o výkonnej moci štátu – čiže vláde SR a prezidentovi SR.

Siedma hlava hovorí o súdnej moci – Ústavnom súde a súdoch SR.

Ôsma hlava charakterizuje prokuratúru SR a verejného ochrancu práv.

Deviata hlava uzatvára Ústavu SR prechodnými a záverečnými ustanoveniami, 
uvádza, kedy ústava nadobúda účinnosť čiže platnosť, a uvádza aj mená, kto ústavu 
podpísal: Ivan Gašparovič a Vladimír Mečiar.

1.1.4. NAJVYŠŠIE ORGÁNY ŠTÁTNEJ MOCI

 „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich 
volených zástupcov alebo priamo.“

(Ústava SR, Prvá hlava, Prvý oddiel, Čl. 2)

O čom sa hovorí v Preambule?O čomm sa hovoorí v Prea

OTÁZKY A ÚLOHY

Ústava SR je základným zákonom nášho štátu. Od nej sa odvíja náš právny po-
riadok. Je demokratickou ústavou, teda platí pre všetkých občanov a všetci ob-
čania sú ňou viazaní. Je vyjadrením trvalej vôle ľudu. Reaguje na zmeny v živote 
spoločnosti. Pri fungovaní politickej moci berie do úvahy nielen vládu väčšiny, 
ale aj pozície menšiny. Jej podstatou je humanizmus (ľudskosť). Rešpektuje zá-
kony Európskej únie.

Ústavva SR je zzáklad

ZAPAMÄTAJTE SI

1. O čom všetkom sa hovorí v Ústave SR?
2. Prečo je ústava základným zákonom štátu?
1. O ččom všetkkom sa h

OTÁZKY A ÚLOHY
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Aby nedošlo k zneužitiu moci, moc v štáte je rozdelená na tri nezávislé zložky: 
zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Všetky tri zložky štátnej moci sa navzájom do-
pĺňajú a kontrolujú.

1.1.5. NÁRODNÁ RADA SR (NR SR) – PARLAMENT

Slovenská republika je parlamentnou republikou, pretože jednou zo zložiek 
štátnej moci je parlament (zbor poslancov). Národná rada SR sa podieľa na štátnej 
moci zákonodarnou mocou. Je najvyšším a jediným ústavodarným a zákono-
darným orgánom, pretože jeho hlavnou úlohou je tvorba, schvaľovanie a vydávanie 
zákonov krajiny.

NR SR tvorí 150 poslancov, ktorých volia občania ako svojich zástupcov na obdobie 
4 rokov. Činnosť NR SR riadi predseda a podpredsedovia NR. NR SR zriaďuje z po-
slancov svoje iniciatívne a kontrolné orgány.

Úlohy Národnej rady SR

�   Uznáša sa na ústave, ústavných a ostatných zákonoch, kontroluje ich dodržiava-
nie. Zákony podpisuje predseda NR SR, prezident a predseda vlády.

�   Rozhoduje o návrhu na vyhlásenie referenda.
�   Ústavným zákonom môže schvaľovať zmluvu o vstupe do štátneho zväzku s inými 

štátmi a o vypovedaní tejto zmluvy.
�   Vyslovuje súhlas s medzinárodnými zmluvami.
�   Zriaďuje ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy.
�   Schvaľuje štátny rozpočet, kontroluje jeho plnenie.
�   Rokuje o programovom vyhlásení vlády, kontroluje jej činnosť, vyslovuje dôveru 

vláde.
�   Rokuje o základných otázkach všetkých oblastí politiky štátu.
�   Volí a odvoláva predsedu a podpredsedu Naj-

vyššieho kontrolného úradu SR a členov 
Súdnej rady SR.

�   Uznáša sa o vypovedaní vojny, ak by bola SR 
napadnutá.

�   Vyslovuje súhlas s vyslaním ozbrojených síl 
mimo územia SR.

�   Vyslovuje súhlas s prítomnosťou zahranič-
ných ozbrojených síl na území SR.

�   V čase ohrozenia občanov vyhlasuje „stav 
ohrozenia“ (napr. pri živelných pohromách).

zákonodarná moc
(Národná rada SR = 

parlament)

výkonná moc
(vláda SR)

súdna moc
(súdnictvo)
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1.1.6. VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

•  Vláda Slovenskej republiky má v súčasnosti 15 členov. Poznáte mená niekto-
rých z nich?

• Viete, kto je súčasným predsedom vlády?

Vrcholným orgánom výkonnej moci u nás je vláda Slovenskej republiky.

Predsedu vlády vymenúva i odvoláva prezident. Vládu tvorí predseda, podpred-
sedovia a ministri. Členov vlády (podpredsedov a ministrov) vymenúva a odvoláva 
prezident na návrh predsedu vlády.

Po svojom vymenovaní členovia vlády skladajú sľub do rúk prezidenta. Do 30 dní 
po vymenovaní musí nová vláda predstúpiť pred NR SR, predložiť jej svoj program 
vládnutia a požiadať ju o vyslovenie dôvery.

Program vládnutia = programové vyhlásenie vlády. Je to program činnosti 
vlády na obdobie 4 rokov. Program tvoria úlohy, ktoré si vláda predsavzala plniť 
v jednotlivých oblastiach života spoločnosti.

Vláda sa za výkon svojej funkcie zodpovedá Národnej rade SR.

Odstúpenie od vlády sa nazýva demisia. Podáva ju člen vlády prezidentovi. Ak 
podá demisiu predseda vlády, musí podať demisiu celá vláda. Svoju funkciu však 
vykonáva až do utvorenia novej vlády.

Právomoci vlády SR (Ústava SR, Čl. 119)
Vláda rozhoduje v zbore

a) o návrhoch zákonov,
b) o nariadeniach vlády,
c) o programe vlády a o jeho plnení,
d)  o zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky 

Slovenskej republiky,
e) o návrhoch štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu,
f)  o medzinárodných zmluvách Slovenskej republiky, ktorých dojednávanie 

preniesol na vládu prezident Slovenskej republiky,
i) o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky,
j) o podaní návrhu zákona na verejnú diskusiu,
l) o udelení „amnestie“ vo veciach priestupku,
n)  o návrhu na vyhlásenie či ukončenie vojnového stavu, „mobilizácie“, výnimoč-

ného stavu,
p)  o vyslaní ozbrojených síl mimo územia SR (na účely humanitárnej pomoci, 

vojenských cvičení, mierových misií...).

(Vybrali sme len hlavné právomoci, v ústave je ich viac.)

Právoomoci vvlády S

PREČÍTAJTE SI

1. Kto je v súčasnosti predsedom NR SR?
2. Akým spôsobom sa možno stať poslancom NR SR?
3. Aké vlastnosti by mal mať poslanec?

1. Ktoo je v súččasnosti p

OTÁZKY A ÚLOHY
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Vláda vykonáva svoju výkonnú moc prostredníctvom ministerstiev. Počet mi-
nisterstiev sa môže meniť. Niektoré môžu zaniknúť, iné vzniknúť na základe zá-
kona NR SR.

1.1.7. PREZIDENT REPUBLIKY, JEHO POSTAVENIE A PRÁVOMOCI

Postavenie prezidenta SR

Stojí na čele Slovenskej republiky. Volia ho občania v priamych voľbách tajným 
hlasovaním na obdobie piatich rokov. Za prezidenta možno zvoliť občana SR, ktorý je 
voliteľný za poslanca Národnej rady SR a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov a viac. 
Prezident môže byť podľa platných zákonov zvolený najviac na dve po sebe idúce 
obdobia.

Po zvolení skladá sľub pred NR SR do rúk predsedu Ústavného 
súdu SR. Prezidenta možno z funkcie odvolať ľudovým hlasova-
ním, a to nadpolovičnou väčšinou všetkých oprávnených voličov.

Prezident má „imunitu“. Možno ho trestne stíhať iba za úmysel-
né porušenie ústavy či vlastizradu. Sídlo prezidenta je v Grassal-
kovičovom paláci v Bratislave.

vláda SR

predseda 
vlády

podpredsedovia 
vlády ministri

1. Aké ministerstvá poznáte?
2. Ktoré ministerstvo vypracúva štátny rozpočet?
1. Akéé ministeerstvá poo

OTÁZKY A ÚLOHY

zalomenie.indd   12zalomenie.indd   12 14. 3. 2013   14:33:3114. 3. 2013   14:33:31



13

1.1.8. ORGÁNY MIESTNEJ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

1. Kde sídli prezident SR?
2. Porozprávajte sa o tom, ktoré úlohy plní prezident SR.
1. Kdee sídli prrezident 

OTÁZKY A ÚLOHY

Prezident má tieto právomoci (Ústava SR, Čl. 102):
�   zastupuje SR navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy,
�   prijíma, odvoláva, poveruje vedúcich diplomatických misií,
�   zvoláva ustanovujúcu schôdzu Národnej rady SR,
�   môže rozpustiť Národnú radu SR,
�   podpisuje zákony,
�   vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky,
�   vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcio-

nárov, rektorov vysokých škôl, vysokoškolských profesorov, vymenúva a povy-
šuje generálov,

�   udeľuje vyznamenania,
�   udeľuje amnestie, individuálne milosti,
�   je hlavným veliteľom ozbrojených síl SR,
�   vyhlasuje vojnový stav, ak je SR napadnutá,
�    vyhlasuje výnimočný stav
�   vyhlasuje referendum,
�   môže Národnej rade SR vrátiť zákon s pripomienkami,
�   podáva Národnej rade správu o stave republiky, o závažných politických otáz-

kach,
�    má právo žiadať od vlády a jej členov informácie potrebné na plnenie svojich 

úloh,
�   vymenúva a odvoláva sudcov Ústavného súdu SR, jeho predsedu a podpredsedu, 

prijíma sľub sudcov ÚS a sľub generálneho prokurátora,
�   vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu a podpredsedu najvyššieho súdu, gene-

rálneho prokurátora a odvoláva členov Súdnej rady SR, prijíma sľub sudcov.

P iid t áá ti t

PREČÍTAJTE SI
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• Kto sa stará o blaho vašej obce, mesta? Kto riadi vašu obec, mesto?
• Kam sa obrátite v prípade, že si idete nahlásiť trvalý pobyt?

Štátna správa spolu so samosprávou tvoria verejnú správu. Je to jedna z foriem 
základných činností štátu.

Miestna štátna správa zastáva dôležité miesto v riadení života našej spoločnos-
ti, pretože zastupuje vládu alebo jej ministerstvá v mieste svojho pôsobenia. Miestne 
orgány sa za svoju činnosť zodpovedajú vyšším orgánom štátnej správy, ktoré riadia 
ich činnosť prostredníctvom záväzných právnych predpisov, vnútornými smernicami 
a predpismi.

Orgány miestnej štátnej správy nevolia občania, ale vymenúvajú ich vyššie orgány.

Samospráva je spôsob riadenia určitého celku. Samospráva môže byť územná 
a záujmová.

Územnú samosprávu (miestnu a regionálnu) tvorí obec a vyšší územný celok 
(VÚC). Združujú obyvateľov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Služby obyva-
teľstvu zabezpečujú prostredníctvom miestnych úradov, ktoré sú členené na rôzne 
oddelenia a referáty.

Obce a VÚC samostatne hospodária s vlastným majetkom, financiami. Zdrojom 
financií sú vlastné príjmy obce (dane z nehnuteľností, iné správne poplatky, dane za 
psa atď.) a štátne dotácie.

Obce (mesto, dedina) sa starajú o všestranný rozvoj svojho územia, zabezpečujú 
a chránia práva a záujmy svojich obyvateľov. O živote obce rozhodujú prostredníc-
tvom orgánov obce alebo miestnym referendom.

Štát postupne presúva určité právomoci na obecnú a regionálnu samosprávu, čo 
umožňuje lepšie a rýchlejšie riešiť problémy tam, kde vznikajú.

Orgánmi obce sú �   obecné zastupiteľstvo,
 �   starosta obce (na dedine – starosta, v meste – primátor).

Orgánmi VÚC (samosprávneho kraja) sú �   zastupiteľstvo VÚC,
 �   predseda VÚC (župan).

Orgány obce i VÚC tvoria poslanci, ktorých podľa volebného zákona volia oby-
vatelia, ktorí majú v obciach, v územnom obvode trvalý pobyt. Volia ich na obdobie 
4 rokov.

Starosta, primátor, župan zastupujú obec či VÚC a vykonávajú miestnu správu.

Na Slovensku máme v súčasnosti 8 samosprávnych krajov: Bratislavský, Trnav-
ský, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický, Trenčiansky.

1.  Všimli ste si, čo nové pribudlo vo vašom meste alebo dedine, kde žijete? Kto sa 
o to pričinil?

2. Ktoré občianske záležitosti vybavujete na miestnom úrade?

1.  Všimmli ste si, čo nov

OTÁZKY A ÚLOHY
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1.1.9. POLITICKÉ STRANY

• Čo si predstavujete pod pojmom „politická strana“?
• Aké politické strany poznáte? Kde ste sa o nich dozvedeli?

Politická strana je organizovaná skupina ľudí, ktorí majú rovnaké politické zmýš-
ľanie a záujmy. Jej cieľom je presadiť sa vo voľbách, podieľať sa na živote spoločnosti, 
ovplyvňovať jej chod, získať politickú moc, prostredníctvom ktorej bude uskutočňovať 
svoje záujmy vo vnútornej a zahraničnej politike.

Na Slovensku patria medzi politické strany aj hnutia.

V demokratických štátoch si politickú stranu môže založiť každý, ak jej program 
zodpovedá demokratickým princípom štátu a neohrozuje ho. Každá politická strana 
si vytvára svoj program. Predstavuje v ňom svoje ekonomické, kultúrne, hospodár-
ske, sociálne či iné záujmy. Jednotlivé programy strán sa od seba odlišujú. Ich obsah 
závisí od toho, koho záujmy zastupujú. Spôsobom, ako presadiť svoje záujmy a získať 
politickú moc, sú voľby.

Podmienky vzniku politickej strany
�   Strana musí získať podpisy od najmenej 10 000 občanov, ktorí tak vyjadria sú-

hlas s jej vznikom. Žiadosť o zaregistrovanie strany predkladá prípravný výbor 
(najmenej trojčlenný).

�   Strana musí vypracovať svoje stanovy (pravidlá fungovania strany) a predložiť 
doklad o zaplatení poplatku vo výške 663,50 €.

�   Strana si vypracuje svoj program (úlohy a ciele, ktoré chce dosiahnuť). Sídlo 
strany musí byť na území SR.

Členstvo v politickej strane

Každý občan SR, ktorý má 18 a viac rokov, môže byť členom len jednej politickej 
strany. Musí súhlasiť s jej programom, stanovami a musí platiť členské príspevky.

V demokratickej spoločnosti môže existovať viac politických strán a hnutí. Naprí-
klad na Slovensku v roku 2011 ministerstvo vnútra zaregistrovalo až 26 politických 
strán a hnutí. Strany majú rôzne programy, vzájomne si konkurujú, kontrolujú sa 
a dbajú o to, aby žiadna z nich nezneužívala získanú politickú moc.

Význam politických strán:
�   účasť občanov (prostredníctvom strán) na tvorbe a kontrole politiky, riadení 

spoločnosti,
�   prezentácia rôznych názorov.

Delenie politických strán

1. podľa politickej orientácie (na čo sa vo svojom programe zameriavajú)
�   konzervatívne (tradičné) strany: orientujú sa na tradičné hodnoty, ako sú 

rodina, náboženstvo, tradičné národné záujmy. V názve strany majú označe-
nia, ako kresťanské, národné.

�   liberálne (slobodomyseľné) strany: zameriavajú sa na jednotlivca, občian-
ske práva, slobody, rovnosť ľudí, ochranu človeka. Sú opakom konzervatívnych 
strán. V názve strany majú označenia, ako liberálny, demokratický.

�   sociálne (spoločenské) strany: prezentujú záujmy pracujúcich vrstiev (aj 
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podnikateľov). V ich programe sú otázky sociálnej istoty, sociálneho huma-
nizmu a pod. V názve strany majú označenia, ako sociálnodemokratická, ko-
munistická, socialistická, sociálno-humánna atď. 

2. podľa toho, koho politické záujmy predstavujú
�   ľavicové: zameriavajú sa na zlepšovanie života najširšej časti obyvateľstva;
�   pravicové: podporujú najmä súkromný sektor, slobodné podnikanie bez zá-

sahov štátu alebo len s malými zásahmi štátu, slobodu, voľný trh. Vyzdvihujú 
jednotlivca a jeho schopnosti.

3. podľa toho, ako vplývajú na moc v štáte
�   parlamentné: všetky strany, ktoré vo voľbách získali najmenej 5 % hlasov vo-

ličov a dostali sa do parlamentu;
�   parlamentné vládne: majú najväčší mocenský vplyv, získali najväčší počet 

hlasov – zostavili vládu. Môže to byť jedna strana alebo „koalícia“ (spoluvláda) 
viacerých strán;

�   parlamentné opozičné: strany, ktoré sa dostali do parlamentu, ale nie sú 
medzi vládnucimi stranami;

�   mimoparlamentné strany: všetky strany, ktoré sa nedostali do parlamentu.

Zánik politickej strany:
�   rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny jej členov,
�   rozhodnutím štátu, ak je v rozpore so zákonom (ústavou). Podnet na zrušenie 

podáva generálna prokuratúra a o zrušení rozhodne najvyšší súd.

1.2. Právo a zákonnosť
• Viete vymenovať, na čo všetko máte ako občania SR právo?
• Aké povinnosti vám z týchto práv vyplývajú?

Život nám denne prináša rôzne situácie, ktoré musíme riešiť. Túžime mať prácu, 
vzdelávať sa, mať rodinu, zdravie, dobre zarábať, chrániť si svoj majetok, vedieť všet-
ko, čo sa okolo nás deje.

Každý z nás má rôzne túžby, potreby, dožaduje sa ich splnenia. To však nezname-
ná, že máme právo na splnenie všetkých túžob či potrieb.

Mať na niečo právo znamená mať právo na niečo životne dôležité, čo nám 
určuje zákon, právny predpis.

Právo je systém právnych noriem, teda pravidiel správania, ktorými sa riadi ľud-
ské spolunažívanie a ktoré sú uznávané a ustanovené štátom. Tieto právne normy 
tvoria právny poriadok, právny systém štátu. Jeho dodržiavanie je záväzné pre 
všetkých občanov nášho štátu. Každý štát má vlastné zákony.

1. Ktorá politická strana má v súčasnosti na Slovensku najväčšiu politickú moc?
2. Viete povedať, ktorá politická strana je vám názorovo najbližšia?
1. Ktoorá politiická straa

OTÁZKY A ÚLOHY
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V súvislosti s právom potrebujeme poznať aj ďalšie pojmy.
Zákonnosť je právny stav, legálnosť, legitímnosť, vlastnosť toho, čo je v súlade so 

zákonom. Právny stav určený zákonmi znamená povinnosť dodržiavať zákon.

Zákon je norma správania, všeobecne záväzný príkaz vydaný zákonodarným or-
gánom štátnej moci.

Zákonník je zbierka zákonov z určitej právnej oblasti (napr. Občiansky zákonník).

Celé naše právo je rozdelené na 2 veľké odvetvia: verejné právo a súkromné 
právo. Verejné právo sa zaoberá vzťahmi medzi štátom a občanmi (štátne právo, 
správne právo, finančné právo, trestné právo). Súkromné právo upravuje vzťahy me-
dzi ľuďmi (občianske právo, rodinné právo, obchodné právo). Pre náš praktický život 
sú najdôležitejšie: občianske právo, rodinné právo, pracovné právo, trestné právo.

1.2.1. OBČIANSKE PRÁVO

Je jedným z najstarších práv. Patrí do odvetvia súkromnného práva a vzťahuje sa 
na každého občana nášho štátu. Preto ho potrebujeme poznať.

Jeho úlohou je
�   chrániť občianske práva a slobody, ochrana osobnosti a majetku občana;
�   upravovať vzťahy medzi občanmi, fyzickými a právnickými osobami, medzi ob-

čanmi štátu.

Občianske práva sú zakotvené v Ústave SR a nájdeme ich aj v Občianskom zá-
konníku a Občianskom súdnom poriadku.

Účastníkmi občianskoprávneho konania sú fyzické a právnické osoby.

Fyzická osoba (FO) je jednotlivec, ktorý má právnu spôsobilosť.

Právna spôsobilosť znamená mať spôsobilosť na práva a povinnosti. Vzniká 
narodením človeka a končí sa jeho smrťou. Spôsobilosť na právne úkony zname-
ná, že okrem toho, že osoba má práva, je schopná robiť právne úkony. Spôsobilosť 
na právne úkony človek získava dovŕšením 18. roku veku a končí sa jeho smrťou 
alebo dňom, keď mu túto spôsobilosť súd odoberie.

Súd môže človeka zbaviť spôsobilosti na právne úkony vtedy, ak je psychic-
ky chorý alebo mu jeho stav nedovoľuje vykonávať právne úkony. Právny úkon je 
činnosť spojená s právnymi dôsledkami, napr. uzatváranie právnej zmluvy, podpiso-
vanie úradných dokumentov a pod.

Neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje. Preto je v našom záujme, aby sme 
vedeli, ako môžeme konať, a naopak, ktoré naše konanie je v rozpore so záko-
nom.

Neznaalosť zákkona n

ZAPAMÄTAJTE SI
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Právnická osoba (PO) je firma, organizácia, fond, nadácia, obec, VÚC, banka, 
štátny podnik, televízia a pod. Vzniká dňom zápisu do obchodného registra alebo 
iného registra (register obcí, nadácií). Má právnu spôsobilosť, ktorá sa volá právna 
subjektivita.

Občiansky zákonník je súbor zákonov upravujúcich občianske práva. Upravuje 
občianskoprávne vzťahy.

Občianskoprávny vzťah

Občianskoprávny vzťah rieši:
�   ochranu osobnosti,
�   vecné právo (vlastnícke právo),
�   dedičské právo,
�   záložné právo,
�   záväzkové právo.

Ochrana osobnosti znamená ochranu života a zdravia, občianskej cti, ľudskej 
dôstojnosti, súkromia, svojho mena, písomností (listové tajomstvo), fotografií, zvuko-
vých záznamov atď.

Vlastnícke právo je právo vlastniť veci (dom, auto, záhradu), používať a užívať 
ich, nakladať s nimi (predať, dať do prenájmu). Je to právo ochraňovať svoje vlast-
níctvo. Pri vlastníckom práve máme aj určité povinnosti: nesmieme robiť nič, čím 
by sme nadmieru obťažovali iných ľudí (napr. susedov hlukom, prachom, nedovoliť 
svojim zvieratám vniknúť na cudzí pozemok a pod.).

Majetok môžeme získať:
– darovaním,
– kúpou,
– dedením,
– na základe testamentu (poslednej vôle).

Dedičské právo sa zaoberá právnymi otázkami prechodu majetku zo zosnulého 
na pozostalého. Uskutoční sa buď na základe testamentu (vlastník majetku písom-
nou formou – notárskou zápisnicou určí, komu po jeho smrti pripadne majetok), ale-
bo dedičským konaním.

Záložné právo – jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť splnenie dlhu. Záloh je vec, 
ktorá sa vráti majiteľovi. To znamená, že ak dlžník riadne a včas nevráti dlh, veriteľ 
(ten, komu dlžník dĺži) môže svoju pohľadávku (to, čo požičal) uspokojiť z predmetu 
záložného práva (zálohu – dlžník môže dať do zálohy šperky, byt, pozemok, predmet 
väčšej hodnoty a pod.).

FO FO FO

PO PO

štát

PO
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Záväzkové právo – týka sa zmlúv a z nich plynúcich záväzkov. Ide napr. o tieto 
zmluvy: darovacia, kúpna, zmluva o diele, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva, poist-
ná zmluva.

V praxi sa najčastejšie stretávame s kúpnou zmluvou. Musí obsahovať:
– základné identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho,
– predmet kúpy,
– kúpnu cenu,
– spôsob platby,
– dohodu o prechode vlastníckeho práva,
–  technické veci (znalecký posudok, miesto, dátum, podpisy kupujúcich a predá-

vajúceho).

Pri nehnuteľnosti musí byť kúpna zmluva uzatvorená písomnou formou. 

Často dochádza k porušovaniu zmlúv. Daný spor potom rieši občiansky 
súd, kde navrhovateľ musí dokázať, že odporca neplní zmluvu.

1.2.2. PRACOVNÉ PRÁVO

S pracovným právom sa stretávame v pracovnom živote. Aj pracovné právo patrí 
do odvetvia súkromného práva. Upravuje povinnosti a práva v pracovnoprávnych 
vzťahoch, to znamená medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Pracovným právom 
sa zaoberá Zákonník práce. O práve na prácu hovorí aj naša ústava.

Zamestnanec je osoba, ktorá dosiahla 16 a viac rokov, má ukončenú povinnú 
školskú dochádzku a vykonáva prácu, ktorú mu pridelil zamestnávateľ. Zamestnan-
com môže byť aj mladší človek, ale jeho práca je povolená len za určitých podmienok, 
určených zákonom.

Zamestnávateľ je ten, kto zamestnáva. Môže to byť fyzická osoba (musí mať viac 
ako 18 rokov) alebo právnická osoba (firma, podnik).

Vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom voláme pracovný pomer. Uza-
tvára sa vždy písomne formou pracovnej zmluvy.

1. Kamarát si chce od vás požičať väčšiu sumu peňazí. Čo urobíte?
2. Čo môžeme darovať darovacou zmluvou?
1. Kammarát si chce od 

Č

OTÁZKY A ÚLOHY

Keď uzatvárate (podpisujete) akúkoľvek zmluvu, najprv si ju dobre prečítajte, 
prípadne sa o nej poraďte s odborníkom (právnikom).
Keď uuzatvárate (pod

ZAPAMÄTAJTE SI
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Povinnosti zamestnanca
�   poctivo a kvalitne vykonávať určenú prácu
�   dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci 

a nariadenia zamestnávateľa
�   spolupracovať s ostatnými zamestnancami
�   chrániť dobré meno firmy

Práva zamestnanca
�   právo na mzdu za vykonanú prácu
�   právo na zdravotné poistenie
�   právo na odpočinok
�   právo na dovolenku

Povinnosti zamestnávateľa
�   za vykonanú prácu vyplatiť mzdu
�   zabezpečiť primerané pracovné podmienky, ochranné a pracovné prostriedky
�   zabezpečiť ďalšie vzdelávanie zamestnancov
�   zabrániť diskriminácii na pracovisku
�   poučiť o bezpečnostných pravidlách pri práci
�   informovať o dôležitých zmenách vo firme, organizácii
�   odvádzať za zamestnancov potrebné odvody (do sociálnej a zdravotnej poisťovne)

Pracovný pomer môže zaniknúť dohodou, skončením v skúšobnej dobe, okam-
žitou výpoveďou, výpoveďou, uplynutím dohodnutej doby.

Platná pracovná zmluva musí obsahovať:
�   základné identifikačné údaje (kto s kým uzatvára zmluvu)
�   dobu, na ktorú sa zmluva uzatvára
�   mzdu za vykonanú prácu
�   miesto, kde sa bude práca vykonávať
�   informácie o skúšobnej dobe
�   deň nástupu do práce
�   pracovné zaradenie
�   informácie o rozsahu dovolenky
�   podpis zamestnávateľa a zamestnanca

Platnná pracoovná zm

ZAPAMÄTAJTE SI

ácu

mi

1.  Viete, kedy by vám mohol dať zamestnávateľ 
okamžitú výpoveď?

2. Vymenujte práva a povinnosti zamestnancov.

1.  Viette, kedyy by vám 

OTÁZKY A ÚLOHY
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1.2.3. RODINNÉ PRÁVO

Upravuje právne vzťahy v rodine, to znamená práva a povinnosti medzi manželmi, 
medzi rodičmi a deťmi a ďalšími členmi rodiny.

Základy rodinného práva nájdeme v Ústave SR. Rodinným právom sa zaoberá 
Zákon o rodine. Rodinné právo patrí do odvetvia súkromného práva.

Základnými zásadami rodinného práva sú:
�   ochrana materstva, manželstva a rodiny štátom,
�   zodpovednosť rodičov za všestranný rozvoj ich detí a ich riadna výchova,
�   rovnoprávnosť muža a ženy v rodine.

Rodinné právo definuje, ako vzniká manželstvo, kto, kde a pred kým ho môže 
uzatvoriť, aké sú práva a povinnosti manželov pri výchove detí, ako môže manžel-
stvo zaniknúť. Ďalej vymedzuje práva a povinnosti plynúce zo vzťahu medzi rodičom 
a dieťaťom. Rieši aj systém náhradnej výchovy, keď zlyhajú biologickí rodičia.

Rodičovské práva a povinnosti
�  platia pre oboch rodičov rovnako, a to od momentu, keď sa im narodí dieťa,
�  rodič má právo určiť, kto bude dieťa vychovávať,
�  zastupujú dieťa v právnych záležitostiach,
�  spravujú jeho majetok,
�  zabezpečujú vhodné podmienky na jeho zdravý fyzický a psychický vývoj,
�  majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.

Rodičovských práv sa nemožno vzdať, môže to urobiť len súd, ak je dokázané vážne 
zanedbávanie starostlivosti či ohrozenie dieťaťa.

Vyživovacia povinnosť znamená prispievanie na primeranú výživu. Táto povin-
nosť rodičov voči dieťaťu trvá do času, pokiaľ nie je schopné samo sa živiť, t. j. pokiaľ 
dieťa študuje a nepracuje. 

Aj plnoleté deti môžu mať vyživovaciu povinnosť voči rodičom a ak žijú v spoločnej 
domácnosti s rodičmi, sú povinné prispievať na domácnosť.

Dieťa má povinnosť:
�  pomáhať rodičom,
�  rešpektovať a ctiť si rodičov,
�  ak je zárobkovo činné, má prispievať na chod domácnosti.

Ak už z akýchkoľvek dôvodov zlyhá rodina, nastupuje náhradná výchovná starost-
livosť.

Formy náhradnej výchovy

�   Adopcia (osvojenie) – dieťa sa súdnou cestou dostáva do starostlivosti adop-
tívnych rodičov. Biologickí rodičia strácajú voči nemu všetky povinnosti, ale aj 
práva a príbuzenský vzťah.

�   Opatrovníctvo – určuje ho súd. Dôvodom sú najmä majetkovo-právne záleži-
tosti v záujme dieťaťa. Opatrovníkom môže byť aj príbuzný.
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�   Pestúnska starostlivosť – dieťa je zverené pestúnovi, ktorý dostáva finančný 
príspevok na výživu dieťaťa a odmenu za prácu pestúna. Pestúnska starostlivosť 
sa končí, keď dieťa dovŕši 18 rokov.

�   Ústavná výchova – nariaďuje ju súd a vykonáva sa v detských domovoch, krízo-
vých centrách, resocializačných zariadeniach a pod.

�    Profesionálna rodina je organizačnou zložkou, súčasťou detského domova, v kto-
rej sa starostlivosť o dieťa poskytuje v domácom prostredí zamestnanca detského 
domova.

1.2.4. TRESTNÉ PRÁVO

Keď občan poruší zákon, nesie zaň trestnú zodpovednosť. Štát sa primeranými 
prostriedkami a spôsobmi snaží zabrániť konaniu, ktoré je pre spoločnosť a jeho oby-
vateľov nežiaduce a nebezpečné.

Trestné právo určuje, čo je trestný čin, vymedzuje podmienky a predpoklady trest-
nej zodpovednosti, stanovuje tresty a ochranné opatrenia a vedie ľudí k tomu, aby si 
plnili zákonné povinnosti a zachovávali pravidlá spolužitia.

Základné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú trestným právom, sú polícia, súdy a Mi-
nisterstvo spravodlivosti SR. Trestné právo patrí do odvetvia verejného práva, jeho 
normy sú obsiahnuté v Trestnom zákone. Ten presne určuje, čo je trestný čin a čo 
je priestupok.

Aké konanie možno trestne stíhať?
�  Konanie, ktoré je zákonom označené ako spoločensky nežiaduce.
�  Konanie, ktoré je spoločensky nebezpečné.
�  Konanie, ktoré je zavinené.

Ten, kto vykoná trestný čin, sa nazýva páchateľ. Ten, kto s páchateľom pri kona-
ní trestného činu spolupracuje, sa volá spolupáchateľ.

Za trestný čin môže byť na Slovensku trestne zodpovedný a odsúdený každý, kto 
dosiahol 14 rokov veku, v prípade sexuálneho zneužitia od 15. roku veku.

Trestne stíhaný nemôže byť jednotlivec mladší ako 14 rokov a duševne chorý človek.

Podľa toho, či je určité konanie pre spoločnosť len nežiaduce, alebo aj nebezpečné, roz-
lišujeme priestupok a trestný čin.

�   Priestupok je menej závažné konanie, ktorého škoda nepresahuje výšku mesačnej 
mzdy (drobné krádeže, dopravný priestupok, rušenie nočného pokoja, znečisťovanie 
verejného priestranstva a pod.). Za priestupok sa neudeľuje trest odňatia slobody.

1. Aké máte predstavy o svojej budúcej rodine?
2. Ako sa podieľate na chode vašej domácnosti?
1. Akéé máte ppredstavyy

OTÁZKY A ÚLOHY
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�   Trestný čin je závažnejší čin, ktorý predstavuje väčšie spoločenské nebezpečen-
stvo a hrubo porušuje zákony. Prečin je trestný čin z nedbanlivosti alebo úmyselný 
trestný čin, za ktorý možno odňať slobodu najviac na 5 rokov (napr. zabitie pri 
dopravnej nehode). Zločin je úmyselný trestný čin so sadzbou odňatia slobody nad 
5 rokov alebo obzvlášť závažný čin – nad 8 rokov. Aj príprava na zločin a pokus 
o zločin sú trestným činom. Medzi trestné činy patrí: pašovanie, daňové podvody, 
falšovanie, zneužitie právomoci verejného činiteľa, týranie, mučenie, únos, vražda, 
krivá výpoveď a iné. 

Po spáchaní trestného činu sa začne viesť trestné konanie.

Trestné konanie

Trest sa vykonáva v ústavoch na výkon trestu a odňatia slobody (väznice).

Druhy trestov:
�   odňatie slobody (najviac na 15 rokov, pri závažných trestných činoch 25 rokov 

až doživotie);
�   strata titulu, hodností, vyznamenaní;
�   prepadnutie majetku;
�   prepadnutie vecí z trestnej činnosti;
�   zákaz činnosti (napr. vykonávať určitú profesiu);
�   povinná práca;
�   vyhostenie z krajiny, zákaz pobytu;
�   domáce väzenie.

Páchatelia niekedy dostanú tzv. podmienečný trest. Je to trest, pri ktorom pá-
chateľ zostáva na slobode a súd sleduje jeho správanie počas určenej doby. Ak túto 
podmienku páchateľ poruší, ide do väzenia.

Konajte vždy tak, aby ste sa na svet nemuseli pozerať cez zamrežované okná 
väznice.
Konajjte vždy tak, a

ZAPAMÄTAJTE SI

Na Slovensku bol trest smrti zrušený v roku 1993.Na Sllovensku bol tre

ZAUJÍMAVOSŤ

trestný
čin

vyšetrovanie
činu

podanie
obžaloby

súdne
pojednávanie

určenie
trestu

výkon 
trestu
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1.3. Ochrana zákonnosti
• Viete, prečo štát potrebuje súdnu moc?

Ochranou zákonnosti sa zaoberá tretia časť štátnej moci 
– súdna moc. Zabezpečujú ju súdy, prokuratúra, po-
lícia, notárstva, advokácia.

1.3.1. SÚDY

Súdy sú zložené zo sudcov, ktorých vyme-
núva i odvoláva prezident SR. Sudcom sa 
môže stať človek od veku 30 rokov, ktorý 
musí mať právnické vzdelanie. Súdy 
sú nezávislé a nestranné orgány 
súdnej moci.

Súdnu moc tvorí Ústavný súd a všeobecné súdy.

1.  Ústavný súd má špeciálne poslanie. Kontroluje a dohliada nad ústavnosťou, to 
znamená, že v prípade nejasnosti vykladá Ústavu SR a rozhoduje, či prijaté záko-
ny sú, alebo nie sú v súlade s ústavou.

2.  Všeobecné súdnictvo tvorí sústava súdov Slovenskej republiky, do ktorej patria 
okresné a krajské súdy, Najvyšší súd SR, Špecializovaný trestný súd, vojenské 
súdy a Vyšší vojenský súd.

Najvyšší súd SR

krajské súdy Špecializovaný 
trestný súd

okresné súdy

Pokúste sa vysvetliť tieto príslovia: 
„Dovtedy sa chodí s džbánom po vodu, kým sa nerozbije.“
„Na každého psa palica sa nájde.“

Pokússte sa vyysvetliť tii

OTÁZKY A ÚLOHY

Úlohy Ústavného súdu SR – Ústava SR, Čl. 124 až 141.Úlohyy Ústavnného sú

PREČÍTAJTE SI
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Krajské a okresné súdy riešia trestnoprávne, občianske, správnoprávne a obchod-
noprávne spory. Ich úlohou je chrániť práva občanov a rôznych organizácií.

Špecializovaný trestný súd rieši obzvlášť závažné trestné činy (organizovaný zlo-
čin, podplácanie a pod.).

O právnych sporoch na súde rozhoduje senát, ktorý tvorí 3 až 5 sudcov. Ak ide 
o menej závažné činy, môže rozhodovať aj samosudca (jeden sudca), ale len na úrovni 
okresného súdu. Sudca vedie pojednávanie a v mene republiky vyhlasuje rozsudok. 
Proti rozhodnutiu súdu sa možno odvolať v zákonom stanovenom čase. Súdny spor 
môže byť vyriešený aj mimosúdnym vyrovnaním.

Vojenské súdy riešia právne spory v armáde.

Súdna rada Slovenskej republiky navrhuje a predkladá prezidentovi návrhy kan-
didátov na vymenovanie (odvolanie) sudcov, návrhy na vymenovanie predsedu a pod-
predsedu najvyššieho súdu, ako i kandidátov na sudcov zastupujúcich SR v medziná-
rodných súdnych orgánoch. Vyjadruje sa k návrhu rozpočtu jednotlivých súdov.

Súdy úzko spolupracujú s prokuratúrou.

1.3.2. PROKURATÚRA

Je to štátna inštitúcia, ktorá skúma, či nie je porušený zákon. V prípade, že zákon 
bol porušený, podáva v mene republiky podnet na súd a začína sa trestné stíhanie. 
Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva prezident.

1. Porozprávajte, aké sú úlohy súdov.
2. Videli ste už, ako prebieha súdne pojednávanie?
1. Porrozprávajjte, aké s

OTÁZKY A ÚLOHY

Generálna 
prokuratúra SR

krajské 
prokuratúry

vyššia vojenská 
prokuratúra

okresné 
prokuratúry

vojenské obvodové 
prokuratúry
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Úlohy prokuratúry

�   Trestne stíha osoby podozrivé zo spáchania trestných činov a dohliada na to, 
aby policajné vyšetrovanie pred začatím trestného stíhania prebiehalo podľa 
zákona.

�   Dohliada na to, aby sa zachovával zákon v zariadení na výkon väzby.
�   Zastupuje štát v konaní pred súdom.
�   Dohliada na dodržiavanie zákonnosti orgánmi verejnej správy.
�   Podieľa sa na tvorbe právnych predpisov.
�   Podieľa sa na príprave a realizácii návrhov, ako predchádzať porušovaniu záko-

nov a predpisov (prevencia).
�   Dohliada na to, aby súdy mali k dispozícii všetky právne, faktické informácie 

a dôkazy na riadne vykonávanie spravodlivosti.

1.3.3. POLÍCIA

Polícia je ozbrojenou zložkou štátu. Má ochrannú funkciu. Jej úlohou je udržia-
vať vnútorný poriadok štátu (na rozdiel od armády, ktorá chráni štát pred vonkaj-

ším nepriateľom). Polícia chráni bezpečnosť a majetok občanov a stíha 
páchateľov trestnej činnosti.

Úlohy polície na Slovensku plní: Policajný zbor SR, železničná 
polícia (je súčasťou Policajného zboru SR), obecná a mestská polí-
cia, vojenská polícia. Polícia podlieha Ministerstvu vnútra Sloven-

skej republiky.

Polícia poskytuje nepretržité služby občanom, či už pri porušovaní verejného po-
riadku, pravidiel spolunažívania, zákona, alebo pri dokumentovaní dopravných ne-
hôd.

Dôležité telefónne čísla pre občanov v prípade ohrozenia, porušenia vnútorné-
ho poriadku štátu a občianskych práv

112 – linka tiesňového volania
158 – polícia
159 – mestská polícia

Linky sú bezplatné. Nesmieme bezdôvodne volať na tieto telefónne čísla. Možno 
práve v tom čase niekto skutočne potrebuje pomoc.

Dôležiité teleffónne č

ZAPAMÄTAJTE SI

Viete, aký je rozdiel medzi súdom a prokuratúrou?Viete aký je rrozdiel mm

OTÁZKY A ÚLOHY
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Na polícii si môžeme v úradných hodinách vybaviť občiansky preukaz, cestovný 
pas, zbrojný pas atď.

1.3.4. NOTÁRSTVO

Notár je úradná osoba, ktorú štát poveril spisovaním hodnoverných verejných lis-
tín, overovaním a vykonávaním niektorých úkonov súdnej agendy. Riadi sa zákonom 
o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok). Notárov menuje a odvoláva 
minister spravodlivosti SR.

Notárom môže byť každý, kto
�   je spôsobilý na právne úkony,
�    má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo (magisterské štú-

dium),
�   nemá záznam v registri trestov (je bezúhonný),
�   má právnickú prax (5 rokov), z toho dvojročnú notársku prax,
�   zložil notársku skúšku,
�   nemá uložené disciplinárne opatrenia.

Čo robí notár:
�   spisuje a vydáva listiny o právnych úkonoch,
�   osvedčuje právne významné skutočnosti (správnosť a pravosť podpisov na listi-

nách),
�   vykonáva notárske úkony (uschováva závety, peniaze, listiny, cenné papiere, ak 

mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi),
�   úkony v notárskych centrálnych registroch,
�   pomáha predchádzať sporom (pri uzatváraní dohôd je nestranný),
�   je poradcom rodiny (v majetkovoprávnych veciach, pri usporiadaní vlastníckych 

práv k nehnuteľnosti, pri dedičskom konaní),
�   v dedičskom konaní je súdom poverený na vykonanie dedičských úkonov.

Za notárske služby občania musia platiť.

V minulosti mali policajti rôzne pomenovania: žandári, četníci, milícia, príslušníci 
Zboru národnej bezpečnosti, Verejná bezpečnosť.
V minnulosti mmali poli

ZAUJÍMAVOSŤ

1. Pozvite na besedu príslušníka polície, pripravte si pre neho zaujímavé otázky.
2. Museli ste už niekedy použiť niektoré z uvedených telefónnych čísiel?
1. Pozzvite na bbesedu p

OTÁZKY A ÚLOHY

zalomenie.indd   27zalomenie.indd   27 14. 3. 2013   14:33:4414. 3. 2013   14:33:44



28

1.3.5. ADVOKÁCIA

Je to činnosť zameraná na poskytovanie právnej pomoci a služieb, ktorú vykoná-
vajú advokáti. 

Advokát je právnik zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská ad-
vokátska komora. Musí mať právnické vzdelanie. Pri poskytovaní právnych služieb 
je nezávislý, je viazaný prísnymi predpismi a príkazmi svojho klienta (ak nie sú 
v rozpore s týmito predpismi).

Je to slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať 
len podľa zákona o advokácii. Advokácia je platená 
právna pomoc.

Čo robí advokát:
�   zastupuje klientov v súdnom konaní,
�   obhajuje klientov v trestnom konaní,
�   poskytuje právne rady,
�   spisuje listiny o právnych úkonoch,
�   vypracúva právne rozbory,
�   vykonáva správy majetku klientov,
�   vykonáva právne poradenstvo a pomoc.

1.4. Práva a povinnosti občanov, volebný systém v SR
•  Zúčastnili ste sa už ako voliči alebo s rodičmi (prípadne s niekým iným) volieb 

do orgánov štátnej moci?

Naša ústava hovorí, že jedným zo základných prvkov demokracie sú slobodné, de-
mokratické voľby. Uplatňovanie volebného práva občana SR znamená:
�   právo voliť,
�   právo byť volený,
�   právo navrhovať kandidátov,
�   právo domáhať sa preskúmania zákonnosti priebehu volieb.

Volebné právo (Ústava SR, Čl. 30, ods. 1) je základné ústavné právo, ktoré 
občanom umožňuje zúčastňovať sa na správe verejných vecí, a to priamo alebo 
slobodnou voľbou svojich zástupcov.

1. Prečo musí byť pri podpisovaní testamentu prítomný notár?
2. Boli ste už niekedy u notára?
1. Preečo musí byť pri pp

OTÁZKY A ÚLOHY

1. V akej záležitosti by ste sa obrátili na advokáta?
2. Musí advokát vždy konať v záujme klienta?
1. V aakej záležžitosti byy

OTÁZKY A ÚLOHY
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Základné znaky nášho volebného práva sú:
a)  všeobecnosť (každý občan SR, ktorý dosiahol zákonom stanovený vek, má právo 

voliť a byť volený);
b)  rovnosť (každý volič má rovnaký počet hlasov ako ktorýkoľvek iný volič, t. j. 

jeden hlas, a hlas každého voliča má rovnakú váhu);
c)  priamosť (svojich zástupcov môžeme voliť bezprostredne – sami im dávame 

hlas);
d)  tajnosť hlasovania (vo vyhradenom priestore môže volič upraviť hlasovací lístok 

bez prítomnosti iných osôb).

Volebný systém je spôsob volieb upravený zákonom. Určuje pravidlá, ako sa na 
základe odovzdaných hlasov od voličov prerozdeľujú mandáty v zastupiteľskom orgá-
ne (v Národnej rade SR).

Základné princípy nášho volebného systému a konkrétne postupy volieb sa nachá-
dzajú v Zákone o voľbách do SNR SR (č. 80/1990 Zb.) a v novelizácii tohto zákona – 
v Zákone o voľbách do NR SR č. 223/1999 Z. z.

V Slovenskej republike sa uplatňuje volebný systém pomerného zastúpenia 
pre voľby poslancov Národnej rady a poslancov obecných a miestnych zastupiteľstiev 
a väčšinový systém pre voľby starostov a primátorov miest.

�   Pomerné zastúpenie znamená, že politické strany získajú v NR SR taký po-
čet poslaneckých miest (mandátov), aký zodpovedá podielu hlasov voličov zís-
kaných vo voľbách. Vo volebnom obvode kandidujú viacerí jednotlivci a viacerí 
môžu byť aj zvolení.

�   Väčšinové zastúpenie – v každom obvode kandiduje viac jednotlivcov, ale 
zvolený je len jeden, ten, kto získal najviac hlasov.

Vo voľbách poslancov do obecných a miestnych zastupiteľstiev sa používa systém 
pomerného zastúpenia, lebo občan si vyberá medzi politickými stranami, ktoré 
ponúkajú svojich kandidátov, a odovzdáva im svoj hlas.

Pri voľbe starostov obcí, primátorov miest a pri voľbe prezidenta volič odo-
vzdáva svoj hlas konkrétnemu kandidátovi. Zvolený je ten kandidát, ktorý zís-
ka najväčší počet hlasov. Čiže ide o systém väčšinového zastúpenia.

Na Slovensku existujú tieto typy volieb:
�    parlamentné – voľby do zákonodarného zboru (parlamentu),
�   komunálne – voľby do miestnych, obecných zastupiteľstiev, voľby 

starostov, primátorov,
�   prezidentské,
�   voľby do Európskeho parlamentu.

Volič na Slovensku volí politickú stranu prostredníctvom kandidátskej listiny, pri-
čom počet mandátov v zastupiteľskom zbore zodpovedá pomeru hlasov získaných pre 
jednotlivé politické strany. V parlamente sú zastúpené väčšie i menšie strany.

Poznáme dva spôsoby voľby – priamy a nepriamy.
Priama voľba znamená, že občan volí priamo svojím hlasom. Nepriama voľba je 

taká voľba, ak sa volič priamo nezúčastňuje volieb, ale poverí osobu, ktorá bude voliť 
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 v jeho mene. Napr. do roku 1998 sme nevolili prezidenta priamo, ale volil ho parla-
ment, ktorý si občania zvolili vo voľbách. V súčasnosti na Slovensku nepriama voľba 
neexistuje.

Čo máte vedieť ako občania SR o voľbách?

1. Kedy môžete ísť voliť
�   keď ste občanom SR a máte trvalý pobyt v SR a v deň volieb ste dovŕšili 18 

rokov veku
2. Kedy môžete byť zvolený
�   keď ste slovenský štátny občan, dovŕšili ste 21 rokov veku, máte aktívne vo-

lebné právo a trvalý pobyt na území SR
3. Koho voliť
�   pred voľbami je potrebné poznať kandidátske listiny jednotlivých politických 

strán a oboznámiť sa s ich programom
4.  Pri voľbách sa preukážete občianskym preukazom, ak volíte v inom obvode ako 

svojom, musíte si vybaviť voličský preukaz. Vybavuje sa na miestnom úrade.
5. Ako postupovať vo volebnej miestnosti
�   preukážete sa volebnej komisii občianskym (voličským) preukazom, komisia 

si poznačí vašu účasť do zoznamu voličov
�   vyzdvihnete si hlasovacie lístky
�   v určenom priestore si vyberiete, koho budete voliť (zväčša sa označuje kríži-

kom), vložíte do obálky kandidátsku listinu politickej strany, ktorú chcete voliť,
�   obálku vhodíte do volebnej urny

6. Ako môžete ovplyvňovať chod spoločnosti po voľbách
�    aktívne sa zúčastňujte na rozvoji obce, mesta
�    všímajte si prácu zvolených poslancov, komunikujte s nimi
�   prostredníctvom poslancov podávajte návrhy na zlepšenie života v obci, mies-

te svojho bydliska

1.5. Základné dokumenty o ľudských právach
• Má dospelý človek rovnaké ľudské práva ako dieťa?

1.5.1. CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV

Každý človek má práva. Nezáleží na tom, akej sme národnosti, rasy, akú máme 
štátnu príslušnosť, aké máme pohlavie, vierovyznanie či zdravotné postihnutie. 
Všetci bez rozdielu sme ľudia, a preto máme rovnaké ľudské práva.

1.  Na čo slúži volebná urna? Počuli ste už o prenosnej volebnej urne? Aký je jej 
význam?

2. Viete, kde sa vo vašom volebnom obvode nachádza volebné miesto?

1.  Na čo slúžii volebnáá

OTÁZKY A ÚLOHY
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Nie každý však o svojich právach vie a nie každý si ich vie obhájiť. Preto je po-
trebné, aby sme svoje ľudské práva poznali, uplatňovali si ich v našom každodennom 
živote a vedeli ich chrániť.

Ľudské práva sú základné práva a slobody, ktoré patria každému človeku od 
okamihu narodenia. Sú to práva, ktoré vyjadrujú základné životné potreby človeka, 
bez ktorých nemôže žiť plnohodnotný život. Základné ľudské práva charakterizujú 
tieto znaky:
�   sú neodňateľné – nikto nám ich nemôže zobrať;
�   sú neodcudziteľné – nemožno ich previesť na iného človeka;
�   sú nepremlčateľné – trvajú počas celého života človeka;
�   sú nezrušiteľné – existujú nezávisle od vôle zákonodarcu, ktorý ich uznal, ale 

nemôže ich zrušiť.

Medzi základné ľudské práva patrí právo na život, právo na osobnú slobodu, právo 
na zachovanie ľudskej dôstojnosti, právo na súkromný majetok, slobodu myslenia, 
náboženského vyznania atď.

Ľudské práva sú založené na základných morálnych princípoch. Ich ochrana a do-
držiavanie patrí k základom demokratického a právneho štátu. Keď sú niektoré 
z ľudských práv porušované, hovoríme o diskriminácii (nerovnaké posudzovanie, 
ktoré poškodzuje jednotlivca).

Ľudské práva sú dôležité, lebo
�   posilňujú ľudskú dôstojnosť,
�   umožňujú jedincom viesť plnohodnotný život,
�   ich rešpektovanie vytvára stabilnú spoločnosť,
�   štáty, ktoré ich dodržujú, sa pokladajú za spoľahlivých a zodpovedných partne-

rov v medzinárodných vzťahoch,
�   bez ochrany ľudských práv neexistuje mier,
�   bez nich sa spoločnosť nerozvíja.

Ľudské práva súvisia s povinnosťami a zodpovednosťou. Svoje práva si musíme 
uplatňovať tak, aby sme nebránili uplatňovaniu práv iným ľuďom.

Všetky ľudské práva sú zakotvené v Ústave SR, Čl. 12 – 50.
Sú to občianske, politické, hospodárske, sociálne a kultúrne práva a práva solidarity.
Všetkky ľudskéé práva

PREČÍTAJTE SI

Každý človek má základné ľudské práva. Všetci by sme ich mali poznať, lebo sú 
pre náš život dôležité. Zároveň by sme nemali zabúdať ani na povinnosti, ktoré 
nám z práv vyplývajú.

Každýý človek má zák

ZAPAMÄTAJTE SI
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1.5.2. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY O ĽUDSKÝCH PRÁVACH

O dôležitosti ochrany ľudských práv a slobôd hovoria mnohé medzinárodné do-
kumenty. Uznala ich aj Slovenská republika a zapracovala ich do svojho právneho 
poriadku.

DOTAZNÍK

SPRÁVNE    NESPRÁVNE

�   Všetci máme rovnaké práva.

�   Mám právo rozhodovať o sebe.

�   Ktokoľvek mi môže zobrať moje práva.

�   Môžem čítať cudzie listy, odpočúvať telefóny.

�   Keďže mám zdravotné postihnutie, 
nemám právo pracovať.

�   Mám hendikep, a preto sa nemôžem oženiť/vydať.

�   Som hendikepovaný, preto sa nemôžem vzdelávať.

1. Prečo sú ľudské práva pre človeka dôležité?
2. Stretli ste sa už s prípadom porušovania ľudských práv? Porozprávajte o tom.
3.  Každý žiak vyplní nasledujúci dotazník (krížikom označí správnosť či nespráv-

nosť tvrdenia). Dotazník spoločne vyhodnoťte. 

1. Preečo sú ľudské práá

OTÁZKY A ÚLOHY
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Významné dokumenty o ľudských právach

�   Všeobecná deklarácia ľudských práv
�   Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach
�   Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
�   Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
�   Dohovor o právach dieťaťa
�   Dohovor (OSN) o právach osôb so zdravotným postihnutím
�   Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd spolu s Dodatkovými pro-

tokolmi tvorí dokument – Európsku chartu ľudských práv

V slovenskej legislatíve sú základné ľudské práva a slobody zakotvené v Ústave 
SR č. 460/1992 Zb. a v ústavnom zákone č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina 
základných práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej 
a Slovenskej federatívnej republiky. Tieto systémy právnej úpravy ľudských práv 
dopĺňajú mnohé medzinárodné zmluvy, ktoré podpísala Slovenská republika po 
roku 1993.

1. Prečo je pre každú krajinu dôležitá ochrana ľudských práv a slobôd?
2.  Pozrite si piktogramy z Dohovoru o právach dieťaťa. K jednotlivým piktogra-

mom priraďte nasledujúce práva: rovnosť, právo na život, právo na vzdelanie, 
práva a povinnosti, právo na zdravie, právo na názor a informácie, základné prá-
va detí, práva menšín a ich ochrana.

1. Preečo je pree každú k

OTÁZKY A ÚLOHY
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2. Svetonázor a náboženstvo

2.1.  Tvorba a charakteristika svetonázoru, 
idealizmus a materializmus

• Porozmýšľajte, kto vás v živote najviac formoval a ovplyvnil.

Každý z nás by mal mať v živote nejaký cieľ. Hľadáme zmysel a naplnenie života, 
a to konaním a skutkami, ktoré považujeme za správne.

Už vo chvíli, keď sa narodíme, nás začína formovať a ovplyvňovať naše okolie, naj-
skôr rodina, škola, priatelia, ale napr. aj médiá. Vplyvom všetkých týchto činiteľov 
si vytvárame určitý názor na svet. Učíme sa rozlišovať, čo je správne a čo nie, hod-
notíme veci a javy vo svojom okolí. Takýto pohľad jednotlivca, súhrn jeho názorov, 
pojmov a predstáv o okolitom svete nazývame svetonázor. Je to akýsi neviditeľný 
kompas v nás, ktorým hodnotíme všetko, s čím sa v živote stretneme. Ak niečo nie je 
v súlade s naším svetonázorom, pokladáme to za nesprávne.

Náš svetonázor formujú a ovplyvňujú
– vonkajšie činitele – škola, rodina, spoločnosť;
– vnútorné činitele – vôľa, vedomosti, vlastná skúsenosť.

Svetonázory posudzujeme podľa rôznych kritérií. Na základe týchto kritérií rozli-
šujeme rôzne druhy svetonázorov:
�   materialistický – idealistický
�   vedecký – nevedecký
�   náboženský – nenáboženský
�   živelný – uvedomelý
�   optimistický – pesimistický
�   humanistický – nehumanistický (atď.)

Zamerajme sa na prvé delenie a stručne definujme materialistický a idealistický 
svetonázor. 

„Náboženstvo nám nie je cudzie... Sprevádza nás na každom kroku, niektorých 
vedome, iných nevedome, ale stále je tu.“
 (M. Gándhí)

„Skutočným umením je náboženstvo – hľadanie Božej krásy ukrytej vo všetkých 
veciach.“
 (E. Carr)

„Nábooženstvo nám n

PREČÍTAJTE SI
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Idealizmus vychádza z tvrdenia, že pôvodom všetkého živého je napríklad duša, 
duch, idea, teda niečo ideálne, duchovné. Uznáva „biblický“ svetonázor i existenciu 
Boha. Pred zmyslami dáva prednosť duchovnu, rozumu.

Materializmus odvodzuje pôvod života z hmoty. Popiera božstvo, „biblický“ sveto-
názor nahrádza faktom, že fyzickou smrťou sa všetko končí. Podľa materialistického 
tvrdenia život vznikol náhodou, v priebehu miliárd rokov a neustále sa zdokonaľuje. 
Materializmus uprednostňuje človeka ako materiálnu bytosť pred človekom ako du-
chovnou bytosťou, tá je podľa neho druhotná.

2.2.  Svetové náboženstvá – prehľad a ich 
charakteristika
• Položili ste si už niekedy tieto alebo podobné otázky?

Je vesmír nekonečný? Ako vlastne vznikol svet?
Odkiaľ pochádzam?
Čo bude so mnou po smrti?
Existuje Boh?
Má život zmysel?

Ľudia oddávna hľadali odpovede na podobné otázky. Vytvárali si určitý obraz 
o svete, najskôr v podobe mýtov. Neznáme sily pokladali za božstvá. A tak postupne 
začali vznikať náboženstvá.

Samotné náboženstvo vlastne vyjadruje vzťah človeka k niečomu posvätnému. 
Je to viera v jedného Boha alebo vo viacerých bohov, i keď sú náboženstvá, ktoré sa 
nezakladajú na takejto viere (budhizmus, džinizmus). Náboženstvo vysvetľuje pod-
statu života, učí ľudí, čo je dobré a čo nie, čím sa majú v živote riadiť, čoho sa majú 
vyvarovať, vykladá teórie o vzniku sveta.

Náboženstvo ovplyvňuje v živote človeka takmer všetko: jedlo, architektúru, býva-
nie, svadobné či pohrebné obrady, systém vládnutia i súdnictva, morálku a pod.

Svetonázor sa vytvára prirodzene a nepozorovane už v ranom detstve. Formujú 
ho vonkajšie a vnútorné činitele. Ovplyvňuje konanie človeka, je dôležitý hlav-
ne pri určovaní životných plánov a cieľov. Je to systém hodnôt, noriem, cieľov 
a ideálov. Každý človek má právo na vlastný svetonázor, na slobodu myslenia 
a vierovyznania.

Svetoonázor saa vytvá

ZAPAMÄTAJTE SI

Ku ktorému svetonázoru sa prikláňate a prečo? Veďte medzi sebou diskusiu.Ku kttorému svvetonázo

OTÁZKY A ÚLOHY
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Človek, ktorý vyznáva určité náboženstvo, sa nazýva veriaci. Ten, kto odmieta 
vieru v Boha, „božský pôvod“ a „teologické“ chápanie sveta, sa nazýva ateista (neve-
riaci).

Teológia je vedný odbor zaoberajúci sa náboženstvom.

Na svete je päť hlavných náboženstiev (kresťanstvo, islam, hinduizmus, bud-
hizmus, judaizmus), ktoré sa rozšírili takmer do všetkých kútov sveta a majú najväč-
ší počet stúpencov. Okrem nich však existujú aj iné náboženstvá (napr. šintoizmus, 
džinizmus, sikhizmus), ktoré vyznávajú ľudia len v niektorých častiach sveta.

KRESŤANSTVO (1,5 – 2 miliardy kresťanov) je rozšírené najmä v Európe a Ameri-
ke. Je založené na učení Ježiša Krista, ktorý žil v Galilei (dnešný Izrael) pred vyše 
2 000 rokmi. Kresťania veria v jediného Boha v troch podobách: Otec, Syn a Duch 
Svätý (Svätá trojica). Symbolom kresťanstva je kríž. Ježiš svojím životom, smrťou 
a vzkriesením priniesol kresťanom spásu. Základnými hodnotami tohto náboženstva 
sú láska a odpúšťanie. Kresťania veria v posmrtný život, posledný súd, po ktorom 
ide duša mŕtveho do neba alebo do pekla.

Spoločenstvo veriacich tvorí cirkev. Miestom kresťanských bohoslužbieb je kos-
tol. V kostoloch pôsobia kňazi. Hlavnými sviatkami kresťanov sú Vianoce (narode-
nie Ježiša Krista) a Veľká noc (Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie). Svätou knihou je 
Biblia, ktorú tvorí Starý zákon a Nový zákon.

Kresťanstvo má tri hlavné smery: katolicizmus, protestantizmus a pravoslávie.

V roku 1910 vzniklo celosve-
tové ekumenické hnutie, aby 
našlo jednotu medzi rôznymi 
kresťanskými cirkvami. Usi-
luje sa o zjednotenie všetkých 
kresťanov a vzájomnú spo-
luprácu kresťanských cirkví 
– katolíkov, pravoslávnych, 
protestantov, evanjelikov, ang-
likánskej cirkvi. Predstavitelia 
cirkví sa pravidelne stretávajú 
a diskutujú o dôležitých spolo-
čenských otázkach.

Náboženstvo sa zakladá na viere. Je to súbor predstáv o svete, ktoré sa často 
spájajú s nadprirodzenými silami. Náboženstvo smeruje k duchovnému cieľu. 
Svojim nasledovníkom objasňuje zmysel ľudskej existencie.

Nábožženstvo sa zak

ZAPAMÄTAJTE SI
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ISLAM (1 – 1,3 miliárd moslimov) – vyznávači islamu žijú hlavne v Západnej Ázii, 
na Strednom východe a v Severnej Amerike. Nazývajú sa moslimovia. Veria, že sa 
musia úplne podriadiť vôli jediného Boha, ktorým je Alah, a riadiť sa svätou kni-
hou Koránom, aby dosiahli raj po smrti. Toto náboženstvo založil prorok 
Mohamed, ktorý sa narodil v meste Mekka v Saudskej Arábii. Všetci 
moslimovia dúfajú, že sa aspoň raz v živote dostanú na púť do Mekky. 
Veria v posledný súd, po ktorom sa dostanú do neba alebo do pekla. 
Islam nemá kňazov ani duchovenstvo. Centrom života moslimov je me-
šita.

HINDUIZMUS (750 – 900 miliónov prívržencov) je tretím najväčším svetovým ná-
boženstvom. Vznikol v Indii. Nemá zakladateľa, je to skôr celkový životný štýl ako 
samotné náboženstvo. Hinduisti veria vo viacerých bohov (Brahma, Višnu, Šiva) 
a v reinkarnáciu (prevtelenie), čo znamená, že po smrti sa každý človek opäť na-
rodí, ale v inom tele (človeka, zvieraťa). Cnostným životom sa z kolobehu zrodenia 
– úmrtia – znovuzrodenia možno vymaniť. Hlavným miestom života hinduistov je ich 
domov, kde majú svoju svätyňu. Tam každý deň vykonávajú obrady. Napriek tomu, 
že hinduisti majú svoje chrámy s nádhernou výzdobou, viera im neprikazuje pravi-
delne ich navštevovať. Dôležité je však, aby hinduista počas svojho života absolvoval 
púť. Významným posvätným miestom je rieka Ganga.

Väčšina ľudí v Indii sú vegetariáni. V hinduizme je krava posvätným zvieraťom 
ako symbol matky zeme a jej plodnosti.
Väčšinna ľudí vv Indii 

ZAUJÍMAVOSŤ

Kresťanstvo vždy podporovalo pomoc blížnym. Vo svete pôsobia mnohé kresťanské 
organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom bojovať s chorobami, chudobou a hladom. Naj-
známejšou misionárkou, ktorej rád dnes pôsobí už na celom svete, bola pôvodom 
albánska mníška Matka Tereza, ktorá za svoju nezištnú pomoc chorým a chudob-
ným získala Nobelovu cenu.

Kresťťanstvo vžždy pod

ZAUJÍMAVOSŤ

Do mešity ľudia prichádzajú v tichosti, pri vchode sa vyzujú 
a vykonávajú rituálnu očistu vodou, aby sa mohli modliť. 
Do meešity ľuddia prich

ZAUJÍMAVOSŤ
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BUDHIZMUS (360 miliónov budhistov) vznikol takisto v Indii a je najmladším 
z veľkých svetových náboženstiev. Jeho vyznávači žijú najmä v Ázii. Budhisti sú stú-
penci svojho zakladateľa Budhu. Budha bol duchovný vodca, ktorý svojich stúpencov 
učil, ako dosiahnuť osvietenie. Budhistická viera je založená na jeho 
živote a učení, ktorého podstatou je poznať budhistické pravdy, 
správny život a zásadu neubližovať iným. Aj keď budhiz-
mus pozná viacerých bohov a božstvá, človek má svoj osud vo 
vlastných rukách. Pre budhistov sú veľmi dôležité kláštory, 
kde uctievajú sochy a obrazy Budhu. Veria v znovuzrode-
nie – opakovane sa rodíme v nových telách.

JUDAIZMUS (14 miliónov židov) je najstarším náboženstvom, ktoré hlása vieru v je-
diného Boha. Židia veria, že Boh Jahve uzatvoril s ich predkom Abrahámom zmluvu, 
podľa ktorej sa stali jeho vyvoleným národom a Jahve ich jediným Bohom. Centrom 
oddanosti židovskej viere je mesto Jeruzalem. Toto mesto má však posvätný význam 
aj pre kresťanov a moslimov. Miestom stretnutí židov a vykonávania bohoslužieb je 
synagóga. Posvätnou knihou židov je Tóra. Židia kladú veľký dôraz na rodinu, svä-
tia množstvo sviatkov.

Počas druhej svetovej vojny nacisti usmrtili milióny Židov (holokaust). V roku 
1948 vznikol židovský štát Izrael, a tak Židia ako národ prvýkrát od čias Rímskej 
ríše získali svoj domov.

Budhisti sa snažia zbaviť svoju myseľ všetkých 
myšlienok, ktoré by ich mohli rozptyľovať. 
Tento proces nazývajú meditácia. Pri nej sa snažia 
dosiahnuť maximálny duševný a duchovný mier.

Budhiisti sa snnažia zb

ZAUJÍMAVOSŤ

Šábes alebo sabat je deň odpočinku, keď židia nepracujú a uctievajú si stvorenie 
sveta a človeka. Začína sa v piatok po zotmení a končí sa v sobotu večer. Židia vte-
dy nemôžu zapaľovať ohne ani cestovať na dlhú cestu.
(V slovenskom jazyku sa vyznávač židovskej viery – judaizmu píše s malým za-
čiatočným písmenom ako žid, ale príslušník židovského národa sa píše s veľkým 
začiatočným písmenom ako Žid.)

Šábes alebo saabat je

ZAUJÍMAVOSŤ

zalomenie.indd   38zalomenie.indd   38 14. 3. 2013   14:33:5914. 3. 2013   14:33:59



39

2.2.1. NÁBOŽENSKÁ TOLERANCIA

Z predchádzajúceho učiva je zrejmé, že každé náboženstvo verí v niečo iné, oslavu-
je iné sviatky, realizuje odlišné rituály, uctieva iné božstvá.

Náboženský systém nie je nemenný. Niektoré náboženstvá môžu časom postupne 
zaniknúť, môžu sa vytvárať nové náboženské smery, prípadne sa vplyvom príbuz-
ných čŕt môžu spájať do jedného hlavného celku.

Symboly jednotlivých náboženstiev

         

 

PREČÍTAJTE SI

1. Ktoré náboženstvo vás najviac oslovilo a prečo?1. Ktooré nábožženstvo v

OTÁZKY A ÚLOHY

kresťanstvo – kríž

Boh Šiva Socha modliaceho 
sa Budhu

islam – polmesiac 
a hviezda

hinduizmus budhizmus 
 

judaizmus – Dávidova 
hviezda
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Rovnako ako všetko ostatné na svete i náboženstvo sa prispôsobuje dnešnej dobe. 
Rýchla a dnes už takmer bezhraničná komunikácia umožňuje prenikať náboženským 
smerom do najvzdialenejších kútov sveta.

Nemožno však zabúdať na skutočnosť, že náboženské konflikty či náboženský fa-
natizmus spôsobili a stále spôsobujú vo svete obrovské ľudské nešťastia a utrpenia. 
Parlament svetových náboženstiev vydal v roku 1993 deklaráciu, v ktorej sa okrem 
iného zaväzuje: ...„ku kultúre nenásilia, rešpektu, spravodlivosti a mieru... 
zrieka sa násilia ako prostriedku na riešenie rozdielu medzi náboženstva-
mi...“

Napriek mnohým rozdielom väčšina náboženstiev vyvíja úsilie o vytvorenie sveta, 
kde budú všetci ľudia žiť vo vzájomnej tolerancii a úcte.

1.  Stretli ste sa už niekedy s „náboženským fanatizmom“, „sektou“ či „kultmi“?
2.  Pomocou slovníka cudzích slov alebo prostredníctvom internetu zistite, čo tieto 

výrazy znamenajú.

1 Streetli ste ssa už n

OTÁZKY A ÚLOHY

Náboženská tolerancia znamená priznať náboženskú slobodu aj iným vyzna-
niam, nielen vlastnému vierovyznaniu.
Nábožženská ttoleran

ZAPAMÄTAJTE SI
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3. Príprava na samostatný život

Dospelosť a s ňou súvisiaca postupná príprava na samostatný život prináša so se-
bou okrem množstva „výhod a povolení“ aj veľkú dávku zodpovednosti, ktorú na seba 
automaticky preberáme v rôznych sférach nášho života.

Príprava na samostatný život zahŕňa
– stanovenie krátkodobých a dlhodobých životných cieľov a plánov,
– sociálne začlenenie,
– uplatnenie na trhu práce (ekonomická nezávislosť),
– predstavu o svojom budúcom rodinnom živote.

3.1. Ako hospodáriť s peniazmi
• Pokúste sa vysvetliť tieto výroky:

„Kým platíš svojimi peniazmi, robíš svoje rozhodnutia.“
„Bohatstvo plodí závisť, chudoba nenávisť.“

Peniaze sú nevyhnutnou súčasťou nášho života. Ovplyvňujú jeho kvalitu a v mno-
hých prípadoch sú prostriedkom na dosiahnutie určitého cieľa.

Hospodáriť s finančným rozpočtom v rodine alebo s vlastnými peniazmi vôbec nie 
je jednoduché. Preto by sme sa pracovať s peniazmi mali učiť už v čase, keď ešte 
vlastné peniaze nezarábame.

Je dobré, ak sa v rodine hovorí o finančnej situácii 
v domácnosti a deti si postupom času s pomocou ro-
dičov vytvárajú zdravý finančný úsudok. Mali by 
vedieť, čo je pre ne drahé, čo si môžu dovoliť a čo nie. 
Ste vo veku, keď by ste už mali vedieť, aké pra-
videlné výdavky je potrebné uhradiť na plynulý 
chod domácnosti (nájomné, náklady za vodu, 
plyn, elektrinu, poplatky za televíziu, rozhlas, 
telefón a pod.).

Aby rodina a život v nej fungovali bez kon-
fliktov a vzájomných obmedzení, je potrebné dohodnúť si pravidlá hospodárenia s pe-
niazmi. Je to základná podmienka tohto fungovania.

Najlepším spôsobom ako získať peniaze je zarobiť si ich.

Dnes je už samozrejmosťou, že zamestnávateľ nevypláca zamestnancom peniaze 
(mzdu) za prácu v hotovosti, „na ruku“, ale poukazuje ich na osobný účet do banky.

Výhodou bankového účtu je, že si vložíme (alebo niekto iný) peniaze na bezpečné 
miesto a kedykoľvek ich môžeme vybrať.
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Účet = uložiť si peniaze do bezpečia.

Peniaze z účtu osobne vyberáme v príslušnej banke, kde máme účet založený, ale-
bo prostredníctvom platobnej karty z bankomatu. Platobná karta je vyrobená 
z plastu a je na nej zobrazené logo príslušnej banky. Pri jej poškodení alebo 
strate nám banka za poplatok vydá novú kartu.

Existujú dva druhy platobných kariet:  1. debetná platobná karta,
 2. kreditná platobná karta.

Pri používaní debetnej platobnej karty narábame s vlastnými peniazmi, ktoré 
máme uložené na účte. Banka nám môže ponúknuť aj povolené prečerpanie financií 
do určitej výšky (tzv. kontokorent), čo znamená, že môžeme ísť do mínusu a čerpať 
peniaze, ktoré nemáme. Keďže si tieto peniaze od banky vlastne požičiavame, musí-
me ich vrátiť aj s úrokmi.

Kreditná platobná karta (kredit = úver) je úverová karta. Vždy keď ju používa-
me, platíme peniazmi požičanými z banky. Ak požičané peniaze splatíme v stanove-
nom čase, neplatíme úroky. V opačnom prípade platíme vysoké úroky.

Ak nosíte pri sebe finančnú hotovosť a nevyužívate platbu platobnou kartou, dá-
vajte pozor, aby ste peniaze mali vždy uložené na bezpečnom mieste. Inak ich môžete 
stratiť alebo o ne prísť.

Ak si vyberáte peniaze z bankomatu, mali 
by ste dodržiavať tieto zásady.
�   Používajte také bankomaty, ktoré sú 

v rušnejších častiach mesta (obce).
�   Nevyberajte peniaze potme, ak to nie je 

bezpodmienečne nutné.
�   Pri obsluhe bankomatu dávajte pozor, 

aby niekto nesledoval, ako zadávate 
svoj PIN kód.

�   Nerozptyľujte sa inými činnosťami 
(napr. telefonovaním) a pozorne čítajte 
pokyny na displeji.

�    Ak vám bankomat naspäť nevydá vašu 
platobnú kartu alebo požadovanú hoto-
vosť, okamžite kontaktujte najbližšiu 
pobočku vašej banky.

�   Na výber peňazí používajte bankomat 
tej banky, v ktorej máte účet a platob-
nú kartu. Je to lacnejšie.

Splácať požičané peniaze je ťažšie ako ich míňať.Splácaať požiččané pe

ZAPAMÄTAJTE SI
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Pri téme hospodárenia s finančnými prostriedkami nemôžeme zabudnúť na spore-
nie. Sporenie je pravidelné odkladanie peňazí, teda šetrenie. Každý z nás sa môže 
rozhodnúť, akou formou chce sporiť a na aký účel. Sporenie neznamená len odklada-
nie peňazí do banky, sporiť možno aj tak, že znížime svoje výdavky.

Ak sa rozhodnete pre pravidelné sporenie v banke, stačí osloviť finančného porad-
cu banky a ten vám ochotne poradí, aká forma je pre vás najvhodnejšia.

3.2. Hľadáme ubytovanie, byt
• Túžite po vlastnom bývaní? Ak áno, prečo?
•  Aké sú podľa vás výhody a nevýhody vlastného bývania? Diskutujte na túto 

tému.

Samostatné bývanie je určitým medzníkom na ceste ku skutočnej dospelosti. Na-
priek tomu, že v súčasnej dobe nie je jednoduché zadovážiť si byt, prípadne iné vlast-
né bývanie, existuje viacero možností, ako riešiť vlastnú bytovú otázku.

Záujemca o vlastné bývanie by si však pred samotným hľadaním bývania mal od-
povedať na tieto dôležité otázky.
�   Dokážem žiť sám bez priamej pomoci svojich rodičov (prípadne rodiny)?
�   Dokážem sa postarať o samotné bývanie – údržbu bytu, domu, 

izby?
�   Ovládam aspoň základné domáce práce?
�   Dokážem finančne „utiahnuť“ výdavky na svoje bývanie?
�   Mám perspektívnu prácu, ktorá mi zaručí pravidelný prí-

jem?

Možnosti vlastného bývania:
– kúpa bytu/domu,
– prenájom bytu/ domu,
– nájom časti bytu/domu,
– ubytovanie v ubytovni,
– nájomné bývanie.

O peniaze sa treba starať. Samozrejmosťou je poznať svoje príjmy a výdavky. 
Nikdy nepožičiavajte svoje peniaze, ak nemáte istotu, že vám ich vrátia.
O penniaze sa treba

ZAPAMÄTAJTE SI

1. Už ste si niekedy sporili peniaze? Na aký účel to bolo?
2. Dostávate od rodičov peniaze ako vreckové? Porozprávajte sa o tom s nimi.
3. Kto vo vašej domácnosti rozhoduje o financiách?

1. Už ste si nieekedy sp

OTÁZKY A ÚLOHY
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Kúpu bytu či domu si môže dovoliť tá časť obyvateľstva, ktorá si bývanie zaob-
stará z vlastných financií – platbou za nehnuteľnosť v hotovosti alebo využije finanč-
né zdroje na trhu, ako sú hypotéky, pôžičky na bývanie. Finančný úver z banky nie 
je každému dostupný. Nie každý zarábajúci človek totiž spĺňa kritériá banky. Nie 
každý si môže dovoliť splácať nemalé mesačné finančné čiastky s úrokmi s dlhodobou 
viazanosťou (zväčša na niekoľko rokov).

Prenájom bytu/domu, prípadne nájom časti bytu/domu nie je vlastné býva-
nie v pravom zmysle slova. Je to však možnosť mať vlastnú domácnosť. Pre mladých 
ľudí je to vhodné riešenie, ako sa naučiť bývať bez rodičov, možnosť vytvoriť si vlast-
ný systém deľby domácich prác, vlastný režim, vlastné hospodárenie s finančnými 
prostriedkami. Nevýhodou je platenie „do cudzej peňaženky“, pretože financie, kto-
rými splácame nájom či prenájom, by sa mohli použiť na splácanie úveru na bývanie. 
Ďalšou nevýhodou je krátkodobosť prenájmu/nájmu.

Keď si chceme kúpiť alebo prenajať byt/dom či jeho časť, najbezpečnejšie je obrátiť 
sa na realitnú kanceláriu, realitných maklérov, právnikov, ktorí nám nielen poradia, 
ale aj zaobstarajú všetky dokumenty potrebné pri týchto „transakciách“ (kúpnopre-
dajné zmluvy, zmluvy o prenájme či nájme atď.).

Pri vybavovaní hypoték a úverov na bývanie je nevyhnutné postupovať podľa 
pokynov príslušnej banky a jej odborníkov, ktorí sa zaoberajú danou problematikou.

Ak naše príjmy na úver nestačia, máme možnosť požiadať mesto (obec) o nájom-
ný mestský (obecný) byt. Jednotlivé mestá (obce) majú rôzne podmienky pre žia-
dateľov. Nevýhodou je, že bytov tohto druhu je málo a čakacie lehoty na ne sú dlhé. 
Čas bývania v takomto byte je obmedzený (zvyčajne 5 – 10 rokov) a po jeho uplynutí 
musí záujemca opäť preukázať, či spĺňa dané požiadavky.

Mnohé spoločnosti a firmy u nás i v zahraničí poskytujú svojim zamestnancom 
možnosť ubytovať sa v podnikových ubytovniach. Sú to najmä veľké firmy s väč-
ším počtom zamestnancov. Ubytovanie je poskytované za určitý poplatok. Nie vždy je 
podmienkou, že v ubytovni môže bývať len zamestnanec podniku, ktorému ubytovňa 
patrí. Ubytovanie je určené najmä tým ľuďom, ktorí dochádzajú za prácou zo vzdia-
lenejších regiónov. Nevýhodou je, že tento typ bývania je len prechodným riešením 
a ubytovaný zamestnanec sa vo väčšine prípadov o svoje súkromie musí deliť v spo-
ločnej izbe (bunke) s ďalšími spolubývajúcimi.

Niektoré obce/mestá a neziskové organizácie poskytujú v rámci starostlivosti 
o ľudí v núdzi prenájom ubytovania za nízke náklady, tzv. sociálne ubytovanie. Je 
to prechodné ubytovanie pre sociálne slabšie skupiny obyvateľov na určitú dobu.

Dospieť k samostatnému, vlastnému bývaniu nie je jednoduché. Okrem finančných 
podmienok je dôležité, aby záujemca o takýto druh bývania spĺňal aj iné kritériá. 
Ak sa človek rozhodne pre takýto dôležitý životný krok, základom by mal byť zod-
povedný prístup k práci a životu.

Dospiieť k sammostatn

ZAPAMÄTAJTE SI
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3.3. Ako správne nakupovať
Možno ste si pri pohľade na nadpis tohto učiva povedali, že nakupovanie je úplne 

jednoduché a vôbec sa mu netreba učiť. Opak je však pravdou. Správne nakupovanie 
vôbec nie je jednoduché. Okrem skúseností potrebujeme aj 
istú dávku šikovnosti a rozumu.

Pri nakupovaní je potrebné dodržiavať 
isté zásady:
�   nakupovať s jasným cieľom, čo chcem 

kúpiť;
�   nakupovať s predstavou, koľko peňazí mô-

žem minúť;
�   nakupovať s rozumom – či to, čo idem kúpiť, 

aj skutočne potrebujem.

Nikdy nenakupujte v strese a na poslednú chvíľu. 
Často tak kúpite veci, ktoré by ste inak vôbec ne-
kúpili. Nakupovanie si vyžaduje náladu i čas 
kupujúceho.

Na kupovanom výrobku si všímame:
�   pri potravinách dátum spotreby a dátum 

minimálnej trvanlivosti, zloženie výrobku, 
skladovanie a samozrejme cenu;

�    pri iných druhoch tovaru (oblečenie, obuv, elektronika a pod.) spôsob používa-
nia, údržby, údaje o kvalite, veľkosti, rozmeroch, zložení a takisto cenu.

Na kúpený výrobok sa vzťahuje záruka. Záruka na spotrebný tovar je 24 mesia-
cov, ak predajca nestanoví dlhšiu lehotu. Na potraviny, na ktorých nie je uvedený 
dátum spotreby, je to najmenej 8 dní.

Záručné doby stanovuje § 620 Občianskeho zákonníka, ktorý tiež určuje, že na 
žiadosť kupujúceho musí predajca vystaviť záručný list. Ten musí obsahovať meno 
a priezvisko kupujúceho, meno predávajúceho, jeho sídlo, obsah záruky, rozsah a pod-
mienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list 
obsahuje zoznam servisných opravovní, prípadnú reklamáciu tovaru možno uplatniť 
práve v nich.

Reklamácia je opodstatnená vtedy, ak je výrobok vadný. Reklamujeme ho v zá-
ručnej dobe. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Predávajúci môže 
kupujúcemu tovar vymeniť za iný tovar, môže mu vrátiť peniaze alebo dať nový to-

1. Viete, kto je to neplatič? Čo mu hrozí?
2. Aké sú nevýhody prenájmu bytu/domu?
1. Vieete, kto jee to nepl

OTÁZKY A ÚLOHY
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 var, alebo mu reklamáciu môže zamietnuť. Na reklamáciu musíme mať pokladničný 
blok, ktorý je dokladom o kúpe. Výrobok možno reklamovať aj bez originálneho obalu.

Za tovar platíme
�   peniazmi pri pokladni,
�   platobnou kartou, ak pri sebe nemáme finančnú hotovosť,
�   splátkovým programom, keď platobné podmienky určuje predávajúci.

Splátkový predaj však prináša množstvo rizík:
– najväčšou nevýhodou je preplatenie ceny tovaru,
– dlhodobé finančné záväzky pre kupujúceho,
– úroky sú vyššie ako pri bankových úveroch,
– existujú aj podvodnícke spoločnosti.

Nakupovanie cez internet
Nakupovanie cez internet je dnes už takmer samozrejmosťou. Ale aj nákup v teple 

svojho domova, kde nás nikto a nič neruší, prináša určité riziká:
�   prienik do súkromia: predávajúce firmy často žiadajú od kupujúceho údaje, 

ktoré môžu neskôr zneužiť;
�   finančné podvody: finančné údaje – napr. číslo kreditnej karty môžu podvod-

níci takisto zneužiť;
�   nezodpovední predajcovia: kupujúci často nepozná, od koho tovar kupuje, 

a môže naletieť falošným predajcom;
�   chýba možnosť vidieť a vyskúšať si daný tovar: cez internet nie je možné 

tovar chytiť, obliecť si, presvedčiť sa o jeho kvalite.

Napriek spomínaným rizikám nakupovanie „on line“ 
má svoje výhody:
�  komfort a pohodlie pri nákupe,
�  možnosť porovnávania cien,
�   možnosť nonstop nakupovania, teda „stále otvorené“.

Užitočná rada pre kupujúcich: sledujte rubriku „názo-
rov klientov“, ktorú by mala mať každá kvalitná nákupná 
stránka.

Spôsob doručenia tovaru:
�   na dobierku poštou – tovar zaplatíme pri jeho prevzatí na pošte;
�   kuriérom, ktorý nám tovar doručí priamo domov a ten na mieste zaplatíme 

(v prípade, že sme neplatili bankovým prevodom);
�  osobným odberom na určenom mieste, kde za tovar zvyčajne aj zaplatíme.

V prípade nesplácania úveru (splátok za kúpený tovar) vám od splátkových spo-
ločností hrozia pokuty. Preto pri každom nákupe na splátky dôkladne zvážte 
svoju finančnú situáciu (či nemáte aj iné výdavky, či máte stabilný príjem, za-
mestnanie atď.).

V príppade nessplácan

ZAPAMÄTAJTE SI
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3.4. Orientácia v zamestnaní
• Porozprávajte sa o tom, ako si predstavujete svoje budúce zamestnanie.

Hľadanie zamestnania je životný krok, na ktorý sa treba vopred pripraviť. Nemá-
me tým na mysli len samotné štúdium na škole, ale i to, čo bude nasledovať po jeho 
úspešnom ukončení.

Súčasný trh práce ponúka záujemcom o prácu viaceré možnosti ako získať pracov-
né miesto. Najskôr si objasníme základné pojmy.

Uchádzač o zamestnanie je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá 
si zamestnanie. Je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny.

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie je uchádzač o zamestnanie, ktorý je:
�   absolvent školy – občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú 

prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a ne-
získal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie;

�   občan starší ako 50 rokov veku;
�   dlhodobo nezamestnaný občan, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o za-

mestnanie najmenej 12 mesiacov z predchádzajúcich 16 mesiacov;
�   občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť, ani sa nepripravoval na povo-

lanie v rámci sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho vzde-
lávania najmenej počas 24 mesiacov pred dňom ostatného zaradenia do evi-
dencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu ťažkostí pri zosúlaďovaní svojho 
pracovného života a rodinného života;

�   rodič alebo osoba, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti, alebo osoba, kto-
rej bolo dieťa dočasne zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu starajúca sa 
najmenej o tri deti do skončenia povinnej školskej dochádzky, alebo osamelý ro-
dič starajúci sa aspoň o jedno dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky;

1. Čo pre vás znamená nakupovanie?
(nakupovanie = relax, nakupovanie = obľúbený koníček, nakupovanie = nevy-
hnutnosť, nakupovanie = strata času...)

2. Poznáte svoju konfekčnú veľkosť?
3. Čo najradšej nakupujete a prečo?

1. Čo pre vás zznamená

OTÁZKY A ÚLOHY

V praveku ľudia za výrobky neplatili. Najskôr si tovar medzi sebou vymieňali, až 
neskôr začali platiť náhrdelníkmi z mušlí, plátnom atď., ktoré potom nahradilo 
zlato a striebro.

V praaveku ľuddia za v

ZAUJÍMAVOSŤ
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�   občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdra-
votných dôvodov, a nie je občanom so zdravotným postihnutím;

�   občan, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov Eu-
rópskej únie, alebo občan, ktorý má pobyt na území členského štátu Európskej 
únie za účelom výkonu zamestnania;

�   občan so zdravotným postihnutím;
�   občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, 

ale najviac o 40 %;
�   cudzinec, ktorému bol udelený azyl.

Záujemca o zamestnanie je občan, ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo ktorý 
má záujem o poskytovanie odborných poradenských služieb a služieb vzdelávania 
a prípravy na trh práce, ale nie je uchádzačom o zamestnanie.

Možnosti hľadania zamestnania

1.  Prostredníctvom inzercie voľných miest – internet, denníky, miestna tlač, 
rozhlas, TV. V súčasnosti najrozšírenejšou metódou ponuky práce pre všetkých 
zainteresovaných (zamestnávateľov, personálne agentúry, uchádzačov) je inter-
netová inzercia. Vybrané stránky ponúkajú rôzne pracovné pozície, ktoré sú roz-
triedené podľa lokality, odbornosti, praxe a pod. Žiadosť o prácu alebo odpoveď na 
uverejnenú ponuku sa zvyčajne posiela takisto elektronicky.
 V minulosti bola skôr bežná inzercia vo veľkých denníkoch, ale internet ju vy-
tlačil. Spoločnosti sídliace v určitom regióne ponúkajú svoje pracovné miesta 
prostredníctvom regionálnej tlače (miestnych novín).

2.  Pomocou vlastných kontaktov – z okolia, ktoré poznáte. Niekto môže vedieť 
o pracovnej príležitosti, ktorá je pre vás vhodná, a preto sa informujte u svojich 
známych, kamarátov, rodiny, či by vám vedeli pomôcť a poradiť v oblasti hľada-
nia zamestnania.

3.  Využitím inštitúcií, úradov práce a personálnych agentúr – v tomto prípa-
de je potrebné zaregistrovať sa (vyplniť požadované doklady, preukázať sa osob-
nými údajmi atď.). Pomôžu vám zorientovať sa 
na trhu práce a poskytnú vám aktualizované 
informácie o voľných pracovných miestach.

 Úrady práce organizujú pre záujemcov in-
dividuálne, psychologické a skupinové po-
radenstvo. Ide vlastne o poradenský proces 
orientovaný na riešenie problémov spojených 
s nezamestnanosťou a na prekonanie bariér 
pracovného uplatnenia.

4.  Priamym oslovením zamestnávateľa – 
kontaktovaním personálnych pracovníkov da-
nej spoločnosti, a to telefonicky, písomne alebo 
osobne. Zvyčajne je potrebné zaslať spoločnosti 
svoju žiadosť o zamestnanie spolu so životopi-
som a motivačným listom. Zamestnávateľ po-
tom pozve uchádzača na osobný pohovor.
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Ukážka životopisup

Životopis

meno, priezvisko: Petra Novotná
bydlisko
trvalé: Krásna 16, 972 06 Novákovo
prechodné: Pekná cesta 23, 917 05 Trnava
dátum narodenia: 15. 10. 1986
kontakt: mobil: 090. 123 456
 e-mail: novotna@.................
Vzdelanie: Stredná ekonomická škola v Novákove
 maturitná skúška
ďalšie vzdelanie: -----
prax: 2013 – 2005
 Kerima, s.r.o., Novákovo – mzdová agenda
ďalšie znalosti: anglický jazyk – mierne pokročilý
 strojopis – expert
 vodičský preukaz skupiny B
osobné záujmy: komunikatívnosť, zodpovednosť,
 šport, turistika, hudba

V Trnave, 20. 6. 2013 podpis

Ukážka žiadosti o prijatie do zamestnaniaUkážkka žiadossti o pr

PREČÍTAJTE SI

Peter Slobodár, Krátka 225, 965 01 Žiar nad Hronom, tel. 090. 654321

ROXAR, s. r. o.
Ing. Pavol Krátky
Športová č. 25
971 01 Prievidza

Žiar nad Hronom, 20. septembra 2013
Vec:
Žiadosť o prijatie do zamestnania

Na základe Vášho inzerátu uverejneného v denníku Pravda dňa 10. 09. 2013 
sa uchádzam o pracovnú pozíciu vodiča služobného vozidla.
Vlastním vodičský preukaz skupín B a C. Som komunikatívny a zodpovedný.
Za posúdenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

S pozdravom
podpis

Prílohy: Životopis
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3.5. U lekára
• Vysvetlite citát:

„Dobré zdravie stojí viac ako najväčšie bohatstvo.“

Návšteva lekára je pre mnohých ľudí nepríjemnou záležitosťou, no napriek tomu 
by sme nikdy nemali potláčať varovné signály, ktoré nám posiela naše telo. Predchá-
dzame tým vážnejším zdravotným problémom.

Podľa našich zákonov má každý človek právo na ochranu zdra-
via. Má právo:
– vybrať si lekára a nemocnicu, kde sa bude liečiť;
– poznať svoj zdravotný stav a postup, ako sa bude liečiť;
–  dať súhlas s vážnym vyšetrením, operáciou alebo sterilizá-

ciou;
–  nahliadnuť do svojich zdravotných záznamov (ak nemáte 

18 rokov, povinnosti a práva za vás preberajú vaši zákon-
ní zástupcovia – najčastejšie rodičia).
To sú naše práva. Máme však aj povinnosti: ak sme už 

súhlasili s liečbou, sme povinní dodržiavať pokyny lekára 
(napr. pravidelné a presné dávkovanie liekov, pokoj a kľu-
dový režim, zdržiavanie sa v domácom prostredí).

Pri návšteve lekára sme povinní preukázať sa preukazom 
poistenca. Slúži ako doklad totožnosti. Podľa neho lekár vie, 
ktorá zdravotná poisťovňa za nás uhradí liečbu. Ak sme preu-
kaz stratili, okamžite musíme požiadať o nový. Ak sme zmenili 
priezvisko, adresu, nahlásime zmenu a vydajú nám nový pre-
ukaz s novými údajmi.

Lekára nenavštevujeme len vtedy, keď sme chorí. V zá-
ujme ochrany vlastného zdravia by sme mali absolvovať aj 
preventívne zdravotné prehliadky. Ich význam je v tom, 
že sa včas dozvieme pravdu o svojom zdravotnom stave. Ak sa 
ochorenie odhalí v počiatočnom štádiu, je ľahšie liečiteľné a má lepšiu prognózu.

Každý občan má zo zákona právo na tieto preventívne prehliadky:
stomatológ (zubár) – deti a mladiství do 18 rokov 2 x ročne
 dospelí 1 x ročne

1.  Vypracujte si vlastnú žiadosť o prijatie do zamestnania (motivačný list) spolu so 
svojím životopisom.

2.  Navštívte úrad práce. Pozvite si na besedu pracovníka úradu práce a diskutujte 
spolu.

1.  Vyppracujte si vlastnn

OTÁZKY A ÚLOHY
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všeobecný lekár – dospelí 1 x za dva roky
  darcovia krvi a zdravotne postihnutí 1 x ročne
 pediater (detský lekár) –  v pravidelných intervaloch na základe pozvania od prí-

slušného lekára
gynekológ –  ženy po 18. roku života alebo od prvého tehotenstva 1 x ročne

Ostatné preventívne prehliadky sú určené osobám vo vyššom veku.

Pacient prichádza k lekárovi s problémom, ktorý mu jasne pomenuje a opíše. Je 
samozrejmosťou, že v čakárni sa správame slušne a nehlučne. V prípade, že sme 
objednaní na určitú hodinu, prídeme včas, nikdy nemeškáme. Sme čistí, máme upra-
vený zovňajšok.

Pacient môže absolvovať vyšetrenie u všeobecného lekára alebo u lekára špecialis-
tu (napr. neurológ, ortopéd).

Dnes je už bežné, že za niektoré zdravotné úkony alebo za objednanie na určitú 
hodinu je potrebné zaplatiť. Vyvarujte sa nepríjemných situácií a vždy sa informujte 
u zdravotného personálu na služby, za ktoré sa platí.

Zdravie je to najcennejšie, čo máme. 
Ľahšie a jednoduchšie je chorobám predchádzať, 
ako ich liečiť.

Zdravvie je to nnajcen

ZAPAMÄTAJTE SI

1.  Akých lekárov – špecialistov ste navštívili? 
Aké máte s nimi skúsenosti?

2. Nosíte pri sebe preukaz poistenca? Prečo?
3. Čo to znamená, keď je niekto práceneschopný?

1. Akýých lekárrov – špe 

OTÁZKY A ÚLOHY
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Zopakujme si s úsmevom...
Predstavte si situáciu, že sa chystáte zúčastniť volieb. 
Aký doklad si vezmete so sebou?
a) kartičku poistenca
b) občiansky preukaz
c) žiadny

Sídlom prezidenta SR je:
a) Grassalkovičov palác
b) Bratislavský hrad
c) Slovenské národné divadlo

V dedičskom konaní vám pomôže:
a) poslanec
b) notár
c) lekár

Cestovný pas si vybavíte:
a) na polícii
b) na súde
c) na úrade práce

Náboženstvom sa zaoberá:
a) logopédia
b) biológia
c) teológia

Kto bola Matka Tereza?
a) misionárka
b) učiteľka
c) lekárka

Ako si sporíte peniaze?
a) nijako
b) v banke na účet
c) do pokladníčky
d) inak...

Ako si budete hľadať zamestnanie:
a) počkáte, „kto“ vám „čo“ ponúkne
b) pomôžu vám rodičia
c) pôjdete na úrad práce
d) prostredníctvom inzerátov

Hypotéku si vybavujete, ak:
a) ste ochoreli
b) kupujete si byt/dom
c) nemáte peniaze na nové auto

☺☺
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Slovník pojmov

amnestia –  hromadné odpustenie trestného stíhania alebo trestu, ktoré milosťou 
udelí hlava štátu

bezúhonnosť – beztrestnosť čiže žiaden zápis v registri trestov

ekumenizmus – zjednotenie kresťanských cirkví

exekúcia – nútený výkon rozhodnutia

humanizmus – ľudskosť

idealistický – založený na duchovnom základe

imunita – nemožnosť trestne stíhať

kontokorent – forma úveru

konzervatívny – tradičný

legálnosť, legitímnosť – zákonnosť

legislatíva – tvorba a vydávanie zákonov, právnych predpisov

liberálny  – slobodomyseľný

mandát (v politike) – poverenie, splnomocnenie

materialistický – založený na materiálnom, hmotnom základe

mobilizácia – podnecovanie, získavanie na nejakú činnosť

petícia – listina, pod ktorú sa podpisujú občania

prognóza – predpoveď

ratifikácia – právne uznanie, odsúhlasenie úradného dokumentu

reinkarnácia – prevtelenie, znovuzrodenie v inom tele

relígia – náboženstvo

resocializačné zariadenie – zariadenie na prevýchovu

sociálny – spoločenský

testament –  jednostranný právny úkon, ktorým osoba nakladá so svojím majetkom 
pre prípad smrti (určí, komu pripadne majetok po jej smrti)

volebná urna – schránka na hlasovacie lístky

zvrchovanosť – samostatnosť, nezávislosť štátu
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