ĽUDSKÉ
PRÁVA A DETI

Roztancovaný a pestrý Farebný svet 2017

Každý z nás ho zažil a pre deti je tu stále. Farebný
svet. Stačí kúsok papiera, ceruzka, farbičky. Deti citlivo
vnímajú, čo sa okolo nás deje a bez veľkých slov
zachytávajú to, čo ich baví, na čom im záleží. Svet, aký
je a aký ho chcú mať. Svet, ktorý rešpektuje ich právo
na rodinu, bývanie, vzdelávanie.

Väčšina prác, ktoré prišli do IX. ročníka súťaže Farebný
svet - Coloriskeri luma 2017, vznikla v rôznych kútoch
Slovenska, ďaleko od Bratislavy. Zapojili sa do nej
rómski i nerómski žiaci, z veľkých miest i malých obcí.
Do súťaže prišlo 530 výtvarných a literárnych prác z 53
škôl a 6 detských domovov.

Sloboda, demokracia, ľudské práva v dielach žiakov
v podobe slobodne letiaceho vtáka, rodiny v peknom
dome, úsmeve na tvári. Ako prosba a odkaz dospelým,
nech si spomenú na svoj farebný svet a začali ho meniť
podľa predstáv všetkých detí, aj tých farebných...

Zážitkom pre niektoré deti bolo rovnako, ako po iné roky
aj slávnostné otvorenie výstavy prác detí
a odovzdávanie ocenení. V programe vystúpili rómske
i nerómske deti, s rómskymi i nerómskymi piesňami
a tancami.

Vznikli nové rómsko-nerómske priateľstvá. To je
vynikajúce, pretože vzájomné spoznávanie našich
kultúr nás všetkých obohacuje.
Agnes Horváthová, Romano kher – Rómsky dom
Ilustrácia na opačnej strane: Angelika Kušnieriková,
Základná škola, V. Javorku 32, Žilina Fotografia vľavo:
Vystúpenie žiakov zo MŠ s MŠ Bajerov na slávnostnom oceňovaní víťazov vpravo: Víťazi zo ZŠ Rozmarínová 1, Komárno Autor:
archív Romano kher
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Ocenené práce
Členovia poroty:
Dušan Bada, akademický maliar, predseda poroty,
Anina Botošová, odborníčka vo výtvarnom umení,
kurátorka, Lucia Mináčová, odborná pracovníčka
pre výtvarnú tvorbu Národného osvetového centra,
Tomáš Miško, grafik, Ivan Popovič, výtvarník,
karikaturista, animátor, spisovateľ
Výtvarná súťaž
Súťažilo 530 prác (487 prác zo základných
a špeciálnych základných škôl a 43 prác z detských
domovov).
Porota využila svoje právo a rozhodla sa neudeľovať prvé, druhé a tretie miesto.
Ocenenia za kolekcie prác:
 ZŠ s MŠ, Hrabušice
 ZŠ vyučovacím jazykom maďarským, Šíd
 Gymnázium Štefana Moyzesa, Moldava nad Bodvou

Kategória I. A:
 Samko Pecek, ZŠ, Rozmarínová 1 Komárno
 Benjamín Barnáš, ZŠ s MŠ, ulica 369, Hrabušice
 Ľubomír Vojtaššák, ZŠ s MŠ, ulica 315, Novoť
 Peter Maté, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským,
Šíd

 Adrián Mirga ZŠ s MŠ,

Lomnička
 Branislav Mirga, ZŠ s MŠ,
Lomnička
Kategória II. A:
 Daniel Hogya, ZŠ s MŠ,
Ružová 304, Borša
 Dominika Karsová, ZŠ,
Cernina 30
 Kristína Demeterová, OZ
Gaštanový koník, Snina
 Anna Gáborová, ZŠ s MŠ, ulica 96, Bajerov
 Erika Horváth, ZŠ a Gymnázium s vyučovacím
jazykom maďarským, Ul. ČSA 15, Moldava nad
Bodvou
 Stanka Holubová, ZŠ, Školská 29, Veľký Šariš
Kategória II. C:
 Jozef Kašo, OZ Gaštanový koník, Snina
Literárna súťaž
Aj v tomto ročníku sa do súťaže zapojili aj žiaci,
ktorým je bližšie vyjadrovanie sa slovom, aby napísali eseje na tému Ľudské práva a deti.
Do súťaže bolo prihlásených 6 literárnych prác zo
4 základných škôl a 1 detského domova.

Kategória: I. A:
1. miesto: Marianna Ibrahimi, ZŠ Škultétyho, Topoľčany
Kategória II. A:
1. miesto: Viktória Homolová, ZŠ s MŠ pri ZZ,
Špitálska 6, Nitra
2. miesto: Ema Weisová, ZŠ P. Jilemnického, Zvolen
3. miesto: Emma Zagrapanová, ZŠ P. Jilemnického,
Zvolen
Ilustrácia na opačnej strane: Dominika Gánociová, ZŠ
s MŠ Borša Fotografia na tejto strane: Anna Gáborová,
víťazka zo ZŠ s MŠ Bajerov Autor: archív
Romano kher
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Agáta
1. miesto v literárnej súťaži
Farebný svet –Coloriskeri luma 2017
Marianna Ibrahimi, ZŠ Škultétyho, Topoľčany
Kruté ráno. Závidím všetkým, čo môžu ešte spať. Ja musím
každé ráno vstávať do školy. Priznávam, rada si pospím. Ale
keď už musím, tak naskáčem rýchlo do vecí a utekám do
školy. Mám zvláštny talent. Iste sú vo mne zabudované
nejaké hodinky. Vždy prídem do školy presne ako zvoní
pred prvou hodinou. Pani učiteľka Janka mi vždy pohrozí
a ukazuje na hodinky. Tým mi iste naznačuje, že vie o tomto
mojom talente. Tak to bolo aj dnes.
„No tak, rýchlo, meškáš!“ kričí po mne spolužiačka Vierka,
ktorá sedí vedľa mňa. „Máme novú spolužiačku,“ mrkla na
mňa a nahnevane mi ukázala hlavou na moje miesto. Tá
potvora ešte len prišla a hneď mi ho obsadila. Toto
nemôžem nechať len tak. Takto to v našej triede nechodí!
Rýchlo som sa prezula a vyštartovala po novej spolužiačke:
„Ty čo robíš na mojom mieste? Už aj si choď sadnúť inde, tu
sedím ja!“
„Ahoj, ja som Kristína. Ako vidím, si Rómka, aj ja som
Rómka, tak si poď sadnúť ku mne,“ prišla zavolať novú
spolužiačku Kristína. Kristína je Rómka, jedna z najlepších
a najkrajších žiačok. Sú do nej zaľúbení všetci chalani
a každý sa jej chce podobať. Ale vždy, keď je k niekomu
milá, tak niečo chystá. Keď aj niekomu niečo zlé spraví, sme
ticho, lebo s ňou nikto nechce mať problém. Ešte aj učitelia
v nej vidia anjela.
Do triedy vošla pani učiteľka. „Dobré ráno žiaci, chcem
privítať medzi nami našu novú žiačku Agátu. Ako vidím, tak
Agátka si už našla aj kamarátku. Dúfam, že sa jej bude

u nás páčiť.“ Agáta mala veľké zuby a keď sa usmiala,
pripomínala skôr svišťa. Hrubé čierne rámy okuliarov sa jej
vôbec nehodili, pôsobila v nich ako sova. Bola tlstá a uši jej
odstávali, to mi zas pripomínalo slona. Už len predstava
slona, svišťa a sovy v jednej osobe je veľmi komická. Iste sa
dlho usmievať nebude. Hodina ubehla a prišla prvá
prestávka. Kristína intenzívne pracovala na vyťahovaní
informácií z Agáty. Bola na to špecialistka. Za jednu
prestávku vedela celý jej životopis.
Druhá hodina bola matematika. Už to začalo. Kristína vždy,
keď bola triedna chrbtom k triede a písala na tabuľu, tak
niečo šepkala Agáte. Robila to tak dokonale, že keď sa
učiteľka otočila, Agáta odpovedala. „Agátka, v našej škole
platí pravidlo, že cez hodiny sa nerozpráva! Celý čas
počujem ako vyrušuješ!“ povedala prísne učiteľka a Kristína
sa začala usmievať.
Druhú prestávku vyhlásila Kristína veľkú poradu dievčat.
Agátu poprosila, aby jej išla do bufetu kúpiť bagetu. Peniaze
jej nedala. Veď Agáta sa pochválila, že dostáva vreckové.
Tá natešená, že má novú kamarátku, s radosťou išla. Takže
vzduch bol čistý. Kristína nám zatiaľ porozprávala všetko
o Agáte. Dozvedeli sme sa, že jej zomrel otec, iba včera sa
presťahovala s mamou k babke, v starej škole nemala
žiadne kamarátky, všetci sa jej tam smiali, že je Rómka, že
je nemehlo na telocviku, že kokce a že sa zle učí. Nikto na
ňu nemá čas, lebo mama chodí neskoro večer z roboty
a babka je už stará a nevládze.
Začala sa tretia hodina. Kristína pokračovala vo svojej hre.
Pani učiteľka vysvetľovala novú látku a zapisovala poznámky na tabuľu. Kristína znova využila každú príležitosť kedy
bola učiteľka otočená chrbtom k triede a písala na tabuľu.
Kopala Agátu. „Au!“ ozvalo sa po riadnom kopanci. „To by
už stačilo, prestaň Agáta!“ povedala nahnevane učiteľka
a písala na tabuľu ďalej. Kristína mohla pokračovať. Už sa

Agáte ušli aj štípance. Fúkala jej do tváre, akoby jej chcela
odfúknuť tie veľké okuliare. Vždy šikovne rýchlo, aby ju
učiteľka nevidela. „Pre-re-staň, to bo-bo-lí!“ vykríkla už
s plačom Agáta. „Tak ty neprestaneš Agáta? Dnes príde po
teba mama, chcem sa s ňou rozprávať!“ povedala prísne
pani učiteľka.
(pokračovanie na ďalšom liste)

Ilustrácia na opačnej strane: Juraj Horváth, ZŠ a Gymnázium, Školská, Moldava nad Bodvou Ilustrácia na
tejto strane: Alexandra Jasanová, Gymnázium Štefana
Moyzesa, Školská 13, Mol6
dava nad Bodvou

Agáta
(pokračovanie z predchádzajúceho listu)
Marianna Ibrahimi, ZŠ Škultétyho, Topoľčany
„Ale Kri-kri-ri Kris-tína mi-mi-mi ro-robí zle!“ bránila sa
Agáta a plakala. Začalo jej tiecť z nosa a slzy aj nos si
utierala do rukáva. „Fúúúúúúúúúj,“ skríkli sme všetci
a začali napodobňovať jej koktanie. „Je to pravda, deti, že
Kristínka robí Agáte zle?“ pýtala sa pani učiteľka. Všetci
sme to videli, ale kto by hovoril niečo proti Kristíne?
Chalani sú do nej zaľúbení a dievčatá sa boja, že by aj im
začala robiť zle. Kristína s ňou sedí v prvej lavici. Videla to
celá trieda, ale nikto sa neodvážil niečo povedať proti nej.
„Kristínka, je to pravda, že robíš Agátke zle?“ spýtala sa
pani učiteľka už priamo Kristíny. „Ja jej nerobím zle, však
to je moja kamarátka, ja jej pomáham. Aj som ju zavolala,
aby si vedľa mňa sadla, keď prišla do našej školy,“ bránila
sa Kristína a tvárila sa pritom veľmi nevinne.

Ďalšia prestávka. Kristína začala byť k Agáte zas milá.
Teraz už na svoje plány použila chalanov. Edo bol do nej
asi najviac zaľúbený. Vždy spravil všetko čo mu povedala.
„Môžeš ísť so mnou na chodbu?“ zavolal Edo Agátu. Tá
začala celá žiariť šťastím a išla s ním. „Vieš, videl som, že
Kristína ti robí zle a nepáči sa mi to, ale my nežalujeme.
Vyzeráš byť dobré dievča a chalani hovoria, že aj im sa
páčiš.“

hudobnej výchovy a zbadala Kristínu plakať, ostala už
riadne nahnevaná. „Čo sa zase deje? Kristínka, prečo
plačeš?“ „Stratil sa mi náramok, musel mi ho niekto
zobrať!“
„Tak deti, kto o tom niečo vie?“ Keď sa nikto nehlásil, tak
povedala: „Vyložte si všetci tašky!“ Ako Agáta vykladala
tašku, vypadol jej náramok. „Tu je!“ vykríkla Kristína. „Ja
som tvoja kamarátka a ty si mi ho ukradla!“ „Ja-ja-ja...“
začala koktať Agáta, ale učiteľka jej skočila do reči. „Tak
toto je už priveľa, Agáta! Nič nehovor! Ako som povedala,
keď príde mama po teba, chcem s ňou hovoriť! Budem ju
čakať v kabinete! Teraz poď pred tabuľu a zaspievaj nám
niečo, čo ste sa učili spievať v škole, kde si doteraz
chodila!“ My dievčatá sme sa začali smiať. Tušili sme, že to
bude riadna zábava. „Pe-pe-pe-pec nám spa-pa-padla...“
začala koktavo spievať Agáta, asi zo stresu. Všetci sme sa
začali veľmi smiať a napodobňovať jej spev. Toto už Agáta
nezvládla, a pustila sa do veľkého plaču. Znovu slzy, ako aj
to, čo jej tieklo z nosa utierala do rukáva. Okuliare už mala
celé zahmlené od plaču. „Sadni si Agátka, stačilo!“
povedala učiteľka. Keď si Agáta sadla na miesto, začala si
do rukáva utierať aj okuliare. „Fuuuuuuj,“ zhnusene na ňu
pozerala celá trieda. Do konca hodiny sme už len spievali
pesničky a Agáta len sedela a plakala. Našťastie to bola
posledná hodina.

Za skrinkami na chodbe boli schovaní chalani a červenali
sa od smiechu. Medzitým Kristína hodila Agáte do tašky
svoj náramok a začala sa robiť, že plače.

Keď zazvonilo, pani učiteľku vystriedala vychovávateľka.
Išli sme s ňou na obed. Keď sme sa vrátili, prišla Agátina
mama. Bola veľmi nahnevaná a Agáta zas plakala. Iste už
hovorila s našou učiteľkou a dozvedela sa, čo sa dnes
stalo. „Deti, videli ste ako niektorí z vás robia Agátke zle?“
pýtala sa všetkých Agátina mama. „My sme nič nevideli
teta,“ hovorili hlavne chalani.

Keď pani učiteľka vošla do triedy na poslednú hodinu

Ja som sa pozerala do zeme a bolo mi to v tej chvíli veľmi

ľúto. Uvedomovala som si, že Agáte všetci ubližujeme, ale
nikto nemal odvahu povedať pravdu. Nechcela by som
zvyšok svojho školského života zažívať to, čo dnes Agáta.
Ona je vlastne hrdinka. Ja by som to takto iste nezvládla.
Cítila som sa veľmi zle. Zajtra sa jej iste ospravedlním, len
pred jej mamou nemôžem.

Ilustrácia na opačnej strane: Sebastián Ladič, ZŠ
s VJM, Šíd Ilustrácia na tejto strane: Barbara Fischer,
Gymnázium Štefana Moyzesa, Moldava nad Bodvou
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Základné dokumenty o ľudských právach
Všetci ľudia, a špeciálne aj deti, majú svoje práva. Tieto
práva musia byť rešpektované. Aby o nich každý vedel,
boli spísané do dohôd, pod ktoré sa podpísali
predstavitelia mnohých štátov sveta, a dohodli sa, že
ich budú dodržiavať. Je dôležité, aby aj deti a mladí
ľudia poznali tri základné dokumenty, ktoré chránia
práva všetkých:

Deklarácia práv dieťaťa (1959)
Na základe Všeobecnej deklarácie vzniklo mnoho
dôležitých dokumentov, medzi nimi aj Deklarácia
práv dieťaťa. Obsahuje 10 morálnych princípov
zohľadňujúcich základné práva, na ktoré majú
nárok všetky deti (za „dieťa“ sa v dokumente považuje
osoba mladšia než 18 rokov).

Ústava Slovenskej republiky (1992)
je na Slovensku najdôležitejším zákonom. Zaručuje
rovnakú ochranu práv a záujmov všetkých občanov
bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk,
vieru a náboženstvo, príslušnosť k národnosti
alebo etnickej skupine. Ústava SR zaručuje aj
osobitnú ochranu detí a mladistvých.

Dohovor o právach dieťaťa (1989)
- je výsledkom prepisu Deklarácie práv dieťaťa do
záväzného dokumentu—dohovoru, ktorý podpísalo
a ratifikovalo 195 štátov, čím sa stal najširšie
prijatou zmluvou o ľudských právach v histórii.
Dohovor je založený na 4 princípoch:
1. Nediskriminácia:
Všetkým deťom sa bez výnimky priznávajú všetky
práva. Štát je povinný zabezpečiť ochranu dieťaťa pred
akoukoľvek formou diskriminácie.
2. Najlepší záujem dieťaťa:
Pri všetkých krokoch a opatreniach, ktoré sa dotýkajú
ktoréhokoľvek dieťaťa, je rozhodujúcim činiteľom jeho
najlepší záujem.
3. Právo na život, prežitie a rozvoj:
Dieťa má prirodzené právo na život a štát sa zaväzuje
zabezpečiť zachovanie života a rozvoj dieťaťa. Z tohto
dôvodu nemôže dieťa podliehať trestu smrti ani
ukončeniu života.

Slovensko dodržiava aj mnohé medzinárodné
dokumenty, na ktorých sa dohodlo mnoho štátov,
a ktoré chránia všetkých ľudí na celom svete:
Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948)
je prvý medzinárodný dokument na ochranu
ľudských práv. Vznikol na pôde Organizácie
spojených národov (OSN). OSN v roku 1945 založilo
50 štátov, vrátane Československa a v súčasnosti
združuje 193 štátov celého sveta. Deklarácia platí
rovnako pre všetkých ľudí na celom svete a je
nedeliteľná — všetky práva sú rovnako dôležité.

Deklarácia je najčastejšie verejné a slávnostné vyhlásenie zásad alebo princípov k závažnej otázke/
problému.
Ratifikácia je vyslovenie súhlasu s tým, že sa bude
dodržiavať v štáte, ktorý dokument podpísal.
Diskriminácia je také konanie, keď sa v tej istej situácii
zaobchádza s jedným človekom inak než s iným človekom na základe jeho odlišnosti.
Najlepší záujem dieťaťa je za každých okolností nadradený záujmom všetkých dospelých osôb (napr. rodičov, učiteľov, poručníkov...), ktorí rozhodujú a zodpovedajú za dieťa.
4. Rešpektovanie názorov dieťaťa:
Dieťa má právo vyjadriť názor v akejkoľvek záležitosti,
ktorá sa ho dotýka, a tento názor sa má brať do úvahy.
Dodržiavanie práv detí sa v jednotlivých štátoch
kontroluje (monitoruje) a hodnotí formou správ.
Prijatie Dohovoru sa stalo začiatkom veľkej zmeny
v prístupe práce s deťmi. Deti by mali byť rovnocennými
partnermi dospelých v dialógu a preto vzdelávanie
k ľudským právam by malo byť súčasťou vzdelania.

Ilustrácia na opačnej strane: Adrián Mirga, ZŠ s MŠ
Lomnička
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Demokracia a diskriminácia
Dohovor o právach dieťaťa hovorí, čo sa musí robiť
pre všetky deti na svete, čiže aj pre vás, aby ste vyrastali v zdraví, v bezpečí, mohli chodiť do školy, aby bol
váš názor vypočutý, a aby s vami bolo zaobchádzané
spravodlivo. Ale aj vy máte zodpovednosť a povinnosti voči ostatným deťom a dospelým, pretože aj oni
majú svoje práva a mali by ste ich poznať.

Ako deti zo ŠZŠ na Třebíčskej ulici v Humennom
vidia možnosti riešiť problémy diskriminácie
Myslíte si, že ľudia vo vašej komunite majú ovplyvňovať veci, ktoré sa ich priamo dotýkajú?
Áno, jednoznačne. Len v komunite nevieme (my ani rodičia), na koho sa máme obrátiť, s kým to máme riešiť.
Žijú členovia vašej komunity segregovane? Čo by
ste chceli urobiť proti tejto segregácii?
Najlepšie by bolo, keby sme mohli bývať v meste
v bytovke a chodili by sme do školy s bielymi deťmi.
Gadžovia by nás lepšie spoznali a nehádzali do jedného vreca.
(Miluša a Katin)
K základným znakom demokracie patrí aj rešpektovanie, dodržiavanie a napĺňanie práv detí. Demokratické zriadenia sa významne líšia v tom, ako rešpektujú
rovnosť ľudí. Hlas ľudí žijúcich v chudobe, žien a detí
býva slabší. Najviac sú diskriminované deti z rómskych
osád, a to v oblasti vzdelávania, zdravia, bývania. Ani
deti so zdravotným postihnutím nemajú napĺňané
všetky práva. Často sa zabúda aj na to, že deti majú
právo spolurozhodovať a zúčastňovať sa na aktivitách
spoločnosti, ktoré sa ich dotýkajú priamo dotýkajú. Ak
sa už teraz budete učiť, čo sú vaše práva i práva
ľudí okolo vás, v dospelosti budete mať úctu k sebe
i ostatným, zmysel pre zodpovednosť za vlastné
činy, vedieť podporovať ľudí, ktorým iní odopierajú
ich práva a zlepšovať život v našej krajine.

Ak niekto porušuje tvoje práva, alebo vidíš porušovať práva iných detí, môžete kedykoľvek zavolať:
 Linka detskej istoty: 116 111 (bezplatné anonymné

číslo). Poskytuje pomoc deťom a mladým ľuďom, či
ich rodičom v situácii, keď si nevedia pomôcť. Je
k dispozícii 24 hodín denne v krízovej situácii, či vtedy, keď nemáte niekoho, kto by Vás vypočul. Linka je
určená prednostne pre deti, no môžu sa na ňu obrátiť i rodičia, príbuzní, pedagógovia, zdravotníci a všetci, ktorým osud detí nie je ľahostajný.
 Linka detskej dôvery: 055/234 72 72 (funguje počas

pracovných dní od 14.00-20.00 h). Linka je zameraná hlavne na prevenciu nežiadúcich spoločenských
javov, akými sú agresivita voči deťom aj medzi deťmi,
drogová a iné závislosti, samovražedné konanie a tiež
emocionálne a psychosomatické poruchy.
 Linka pre hľadané deti: 116 000 Bezplatná poradňa

v prípade nezvestnosti dieťaťa (úteky z domova, únos
dieťaťa, stratené deti) funguje bezplatne a non-stop.
 Internetová poradňa Linky detskej dôvery: odka-

zy@linkadeti.sk. Na otázky odpovedajú psychológovia a sociálni pracovníci v pracovných dňoch do
24 hodín. Otázky ani odpovede nie sú z dôvodu dodržania dôvery a anonymity zverejnené. Poradenstvo je
bezplatné.
Ilustrácia na opačnej strane: Kristína Perlová, ZŠ Rozmarínová, Komárno Ilustrácia na tejto strane: Zoe Potocká, ZŠ Dolný Pial
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Participácia — aktívna účasť
Deti a mladí ľudia zo ZŠ s MŠ Lomnička sa
zamýšľajú nad svojimi možnosťami a príležitosťami
zapojiť sa do aktivít, ktoré sa ich dotýkajú:
Sabrína: Vyberám si krúžky, zúčastňujem sa na výletoch, lyžiarskom výcviku. Eva: Môžem sa sama rozhodnúť pri výbere aktivít, krúžkov. V triede si spoločne
určujeme pravidlá triedy. Dagmara: V škole sa slobodne rozhodujem o aktivitách. Zuzana: V škole spoločne
s triednou učiteľkou hovoríme o aktivitách na škole,
vyberáme si krúžky. Stanislava: Aktívne sa zúčastňujem na aktivitách v škole a je to príležitosť vyjadriť svoj
názor. Richard: V škole si slobodne vyberám krúžky.
Anastázia: Aktívne sa zúčastňujem na aktivitách v škole, je to pre mňa veľmi demokratické, diskutujeme spolu
a je to pre mňa možnosť vyjadriť svoj názor. Radovan:
Aktívne sa zúčastňujem na aktivitách v škole a v centre.
Pavlína: Vyberám si rôzne krúžky, aktivity v škole,
centre, môžem sa sama rozhodnúť.
Dohovor o právach dieťaťa je postavený na
presadzovaní najlepšieho záujmu dieťaťa.
Deti myslia a vyjadrujú svoje názory inak než
dospelí. Pri ich zapájaní do diania je potrebné
vychádzať z konkrétnych problémov a situácií zo
života a prispôsobiť náročnosť aktivít rozvíjajúcim
sa schopnostiam dieťaťa a mladého človeka.

Donedávna dieťa bolo a často stále aj zostalo objektom
rozhodovania dospelých, to znamená, že často o vás
a bez vás rozhodujú všetci ostatní. Bežne sa to stáva
napr. u detského lekára, ktorý sa rozpráva len s vaším
rodičom, čo by tak nemalo byť. Z prieskumu UNICEF
(2012) vyplynulo, že mnohí dospelí nevnímajú deti
a mladých ľudí za rovnocenných partnerov. Zrejme aj
preto sa v prieskume zistila nízka dôvera detí v mechanizmy, ktoré by vám mali pomôcť. Pritom deti a mladí
ľudia (hlavne vo veku blížiacom sa k dospelosti) majú
právo participovať = aktívne vstupovať do diania,
ktoré sa ich, teda vás, dotýkajú. Deti sa zapájajú o to
častejšie a s väčším nadšením, o čo viac cítia, že na ich
názore skutočne záleží a rozumejú svojej účasti (od
navrhovania, cez prijímanie rozhodnutí, realizáciu i vyhodnotenie celej aktivity).
Ak sa naučíte aktívne a zodpovedne sa zapájať do
činnosti svojich komunít, spoločne tým posilňujeme
práva všetkých ľudí. Pri všetkých krokoch a opatreniach všetci dospelí (rodičia, opatrovatelia, učitelia,
ale aj lekári, verejní činitelia...) musia zohľadňovať to,
čo je pre každé dieťa najlepšie.
Uvedomujeme si, že vaša aktívna účasť je jedným
z krokov budovania kultúry ľudských práv v Európe. Aby
sa tak stalo, musíme spoločne budovať vhodné
prostredie, kde čaká ešte veľa práce aj nás—dospelých.

Štáty musia každému dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné názory, zabezpečiť právo slobodne sa vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré
sa ho dotýkajú.
Vašim názorom, zodpovedajúc veku a úrovni, musia
dospelí venovať primeranú pozornosť. Mali by ste
mať napr. vypočutí v každom súdnom alebo úradnom pojednávaní, ktoré sa vás dotýka, a to buď priamo alebo prostredníctvom zástupcu.
O participácii sa veľmi diskutuje hlavne vo vzťahu
k zapájaniu mladých ľudí do občianskych aktivít.
Máte právo sa aktívne podieľať aj na realizácii aktivít
a vyhodnocovaní toho, čo sa robí v prospech detí.

Ilustrácia na opačnej strane: Peter Maté, ZŠ s VJM Šíd
Ilustrácia na tejto strane: Anna Gáborová, ZŠ s MŠ
Bajerov
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Chudoba-sociálne vylúčenie
pri alkohole na všetko zabúdajú. Žiadna zábava, deti
nikde nechodia, nie sú peniaze. Niektorí sa stretávajú
v domoch, v garáži, tam si spievajú a hrajú na gitare.
Ľuboš: Nevedia šetriť, pijú, nechcú ísť do školy, do
roboty. Vedia, že dostanú peniaze od štátu, a preto ani
deti nemusia do školy chodiť. Firmy ich nechcú, že sú
čierni a nemajú školy. Deti sa hrajú v blate, nevadí im
to. Futbal hrajú na ulici, lebo ihrisko nemajú.

Pohľad detí a mladých ľudí zo ZŠ v Bajerove na
najzávažnejšie dlhodobé dôsledky chudoby:
Marieta: Rodičia nemajú prácu, preto deti sú často
hladné a nemajú čo chcú, nemajú peniaze. Nemajú sa
kde hrať, nič u seba nerozvíjajú a ani nechcú, rodičom
je všetko jedno. Anička: Sú nezamestnaní, vedia že ich
nezamestná nikto, lebo je rasizmus. Rómovia sú
nevzdelaní, no niektorí by do roboty šli. Ihriská sú
v Rokycanoch, deti tam chodia, ale iba keď sú samy,
keď nie sú tam gádžovia. Mária: Nemajú peniaze, sú
chudobní, je to chyba rodičov, nemajú vzdelanie, preto
nemajú prácu. Peter: Rodičia pijú, nemajú čo jesť a míňajú peniaze na alkohol, do roboty nechodia a ani
chodiť nechcú, oni chcú len doma piť. Fero: Prepíjajú
peniaze, vedia že deti nemajú čo chcú, no im to nevadí,

Štáty, ktoré pristúpili k Dohovoru o právach dieťaťa, uznávajú právo každého dieťaťa na životnú úroveň nevyhnutnú pre jeho telesný, duševný, duchovný, mravný a sociálny rozvoj.
Extrémna chudoba
je najkritickejšie štádium chudoby. Trpia ňou tí, ktorí
nemajú prístup k základným potrebám ako je jedlo,
voda, bývanie, hygienické zariadenia, zdravotná
starostlivosť. Ľudia bývajú v osadách, v prístreškoch,
bez elektriny, pitnej vody. Na Slovensku je takmer 200
osídlení, kde nie je pitná voda, ktorej nedostatok sa
prejaví u detí najmä výskytom žltačky. V blízkosti 400
osídlení nie je ani ambulancia detského lekára.
Ohrozenia detí
Deti nemajú svoje izby, hračky ako iné deti, ani priestor
na hry a voľný čas. Ľudia žijúci v takýchto podmienkach
sa označujú za obete „sociálneho vylúčenia“. Ohrozené

Podľa európskeho zisťovania chudoba v roku 2016
na Slovensku ohrozovala 670 tisíc ľudí. Najviac
ohrozovala nezamestnaných a rodiny s 3 a viac
deťmi a slobodné matky. Chudobou je ohrozený
každý, kto musel mesiac vyžiť z menej ako 348 eur.
Podľa najnovších údajov vyše 72-tisíc detí na Slovensku žije v hmotnej núdzi.
Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti
nedosahuje sumy životného minima a oni si nevedia
alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem.

sú predovšetkým deti dlhodobo nezamestnaných
rodičov. Deti vyrastajúce v chudobe sú oveľa zraniteľnejšie. Zistila sa vyššia pravdepodobnosť ich zdravotných problémov, problémov so vzdelaním — častejšie
dosahujú v škole horší prospech, majú problémy so
správaním, chýbajú im zručnosti a cieľavedomosť, ktorú
majú ich rovesníci.
Dôsledky chudoby
Chudoba v detstve sa prejaví aj v ich budúcnosti, na
nižšom vzdelaní, nižšom plate, častejšej nezamestnanosti a závislosti na sociálnej podpore, dievčatá z tohto
prostredia sa veľmi skoro stávajú matkami. Mnohé deti,
ktoré dlhodobo znášajú dôsledky sociálneho vylúčenia,
nedostatočného vzdelávania a zdravotníckych služieb
sú často aj obeťami obchodovania doma i v zahraničí.
Ilustrácia na opačnej strane: Jozef Kašo, OZ Gaštanový koník, Snina Ilustrácia na tejto strane: Ladislav
Rafael, Spojená škola in16
ternátna, Levice

Vzdelávanie a voľný čas
Deti majú právo na bezplatné a povinné vzdelanie
aspoň na základnom stupni. Vzdelanie má zvyšovať ich všeobecnú kultúrnu úroveň a umožniť im
na základe rovnakých príležitostí rozvíjať schopnosti, úsudok a zmysel pre morálnu i sociálnu
zodpovednosť. Deti majú právo na hru a zábavu,
ktoré by mali smerovať k rovnakým cieľom ako
vzdelanie. Spoločnosť a verejné úrady musia vyvíjať úsilie na podporu výkonu tohto práva.
Vzdelávanie
Deti majú právo na to, aby učitelia v nich objavovali ich
talent a zručnosti a tie posilňovali tak, aby v živote dokázali prijímať správne rozhodnutia. Každé dieťa je
iné a štát by mal vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli
vzdelávať spolu, aby neboli vylučované z kolektívu len
kvôli zdraviu, farbe pleti, či chudobe.
Pre mnoho rómskych detí nie je miesto v materskej
škole, chýba im príprava na základnú školu. Neskôr
musia ťažko dobiehať znalosti jazyka, rozvoj dôležitých
zručností. Iné neoprávnene navštevujú špeciálne školy,
z ktorých nemôžu pokračovať v ďalšom vzdelávaní,
nenájdu si prácu, stávajú sa celoživotne nezamestnanými a nezamestnateľnými—to je výsledok toho, ako sa
nedostatok vzdelania podpíše na ich budúcnosti.
Deťom v osadách z tohto kruhu pomáhajú vystúpiť
komunitní pracovníci a mnoho rôznych organizácií.

Hry a voľný čas
Hry a hranie sa detí je pre ich zdravie a vývin
natoľko významné, že je v Dohovore o právach
dieťaťa ustanovené ako jedno zo základných práv.
Hrajúce dieťa si v každom veku rozvíja svoje schopnosti
a zručnosti, precvičuje telo a fantáziu a pestuje
nesmierne dôležité spoločenské vzťahy. Hry prispievajú
k rozvoju samostatnosti detí. Rozvíjajú ich medziľudské
a interkultúrne zručnosti. Hra a umenie môže deťom
priblížiť základné princípy ľudských práv, akými sú
rešpekt, dôstojnosť, rovnosť, inklúzia, spravodlivosť a spolupráca.
Pohľad detí a mladých ľudí zo ZŠ v Bajerove na
vzdelávanie, voľný čas a svoju budúcnosť:
Marieta: Hlavne by som chcela, aby sa nám rodičia
venovali viac, aby s nami chodili von, do mesta a tak
pod. Mária: Chcela by som veľký dom, byť právničkou,
aby som pomáhala. Chcela by som, aby boli ľudia čistí
a múdrejší. Nechcem žiť v Rokycanoch, ale v Bratislave. Bude tam lepšie. Peter: Chcem len pracovať, aby
som mal peniaze a aby som sa mal lepšie. Fero: Ja
chcem byť automechanikom a budem ním. Baví ma to
a budem mať veľa peňazí. Určite sa mi to podarí, do
školy chcem ísť, aby som mal peniaze. Ľuboš:
Chcem ,,závodiť“ s motorkou a autom. Splní sa mi to,

lebo si zarobím peniaze v lese. Chcem kúpiť dom
a odísť do Prešova. Preč z osady a od smetia. Anička:
Aby sme mali my a rodičia prácu, aby sme sa mali
lepšie. Aby nám mohli kúpiť to, čo potrebujeme.
Ilustrácia na opačnej strane: Kristína Demeterová, ZŠ
s MŠ Koškovce Ilustrácia na tejto strane: Naďa Girgová, Spojená škola internát18
na, Prakovce

Zdravie a blahobyt
Zdravie patrí k základným ľudským právam. Právo
na zdravie zahŕňa rovnaký prístup všetkých ľudí
k zdravotnej starostlivosti, liekom, zdravému jedlu,
čistej vode, sanitárnym zariadeniam a službám, ako
aj k službám pre duševné zdravie.
Právo na zdravie je úzko prepojené s ostatnými
ľudskými právami, vrátane práva na sociálne zabezpečenie, práva na odpočinok a voľný čas a najmä práva
na primeranú životnú úroveň. Je úlohou štátu, aby
uznal, že zabezpečenie pitnej vody je realizáciou
práva detí na zdravie. Chudoba v detstve sa prejavuje
aj na zdravotnom stave detí — prístup k pitnej vode,
kvalitná strava sú bezpodmienečným základom
zdravého vývinu detí. Aj dnes na Slovensku mnoho detí
nemá prístup k pitnej vode a lepším hygienickým
zariadeniam, lebo v takmer 200 komunitách chýba
verejný vodovod. Zdravotnícke služby musia byť
v dostupnej vzdialenosti, ekonomicky dostupné
(napr. schopnosť platiť za lieky), a na čo sa často
zabúda, musia byť aj informačne dostupné (informácie o podpore zdravia, zdravotnom stave, či možnostiach liečby by mali byť v jazyku, aby ich užívatelia
primerane svojmu veku dokázali prečítať a pochopiť).
Zvláštnu pozornosť treba venovať všetkým deťom
s postihom. Tie majú právo na špeciálnu starostlivosť
a opateru. So zdravím súvisí aj ochrana pred negatív-

nymi vplyvmi návykových látok,
nesprávnou výživou a nebezpečnými sexuálnymi vzťahmi..
Deti zo ZŠ s MŠ v Lomničke
popisujú skúsenosti so
zdravotnou starostlivosťou

Sabrina: Máme dobrú
zdravotnú starostlivosť. Prečo?
Keď idem k lekárovi, ten sa
správa normálne, predpíše mi
lieky, ktoré naozaj potrebujem.
Eva: Venuje sa mi ako dobrý lekár, nerobí rozdiel medzi
ľuďmi. Dagmara: Ja si myslím, že máme dobrú
zdravotnú starostlivosť. Zatiaľ som zdravá a dúfam, že
budem aj naďalej. Zuzana: O moju celú rodinu sa dobre
starajú, ale podľa mňa sa lekár stará rovnako a nerobí
rozdiely, že ten človek je biely alebo čierny, alebo
chudobný či bohatý. Stanislava: Chudoba zdravie v našej rodine neovplyvňuje, ale sú tu aj takí, čo sú
chudobnejší a nemôžu si kúpiť lieky. Richard: Áno,
máme dobrú starostlivosť, lekár nás neposudzuje podľa
farby pleti, peňazí. Anastázia: O mňa a moju rodinu je
dobre postarané, aj doktor nám dáva dobré lieky, keď
sme chorí. V našej dedine sú aj chudobnejší ľudia, ktorí
nemajú na lieky, aj deti sú choré ale je to ich vina, lebo
sa nevedia postarať o svoje deti.

Všetky deti majú právo na zdravie — profesionálnu
starostlivosť a lieky. Máte právo na očkovanie proti
nebezpečným chorobám. Ak žijete v chudobe, vlády a úrady pomáhajú pri zabezpečení zdravotnej
starostlivosti, pitnej vody, zdravej stravy a čistého
životného prostredia. V tomto by aj bohatšie krajiny mali pomáhať chudobnejším. Mentálne alebo
fyzicky postihnuté deti majú právo na špeciálnu
starostlivosť a vzdelanie, ktoré im pomôžu vyrásť a byť šťastnými ako ostatné deti.
Ilustrácia na opačnej strane: Adrián Oláh, ZŠ V. Szombathyho, Jesenské Ilustrácia na tejto strane: René Horvát, ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1,
20
Košice

Životné prostredie
Ústava Slovenskej republiky zaručuje právo všetkých
ľudí na priaznivé životné prostredie, informácie o jeho
stave, ale aj povinnosť chrániť a zveľaďovať ho.
Aj Deklarácia práv dieťaťa zdôrazňuje, že vo vzťahu
k deťom a mladým ľuďom treba brať ohľad na nebezpečenstvá a riziká znečistenia životného prostredia,
pretože priamo súvisí so zdravím detí.

Deti a mladí ľudia zo ZŠ Biskupícká v Bratislave
hodnotia životné prostredie vo svojom okolí:

Alexander: My pravidelne v rámci etickej výchovy
čistíme školský dvor a okolie od smetia (fľaše, papiere,
ploskačky, injekčné striekačky, tie ale nechytáme my,
deti, použité detské plienky, špaky). Jožko: Hlavne je to
znečistené prostredie, plno odpadkov, ľahostajnosť ľudí
voči prírode. Robo: Lenivosť separovať druhotné
suroviny a často i preplnené smetné nádoby, čiže
veľakrát ani nie je možnosť odpad triediť. Patrik:
V poslednom čase hustá premávka automobilov.
Oskar: Určite by pomohla i vyššia kontrola a obchôdzky
mestských policajtov.
Stav životného prostredia má priamy vplyv na
zdravotný stav všetkých ľudí, ktorý sa prejavuje na
ich zdraví, dĺžke a kvalite ich života.
Najdôležitejšie je zabezpečenie nezávadnej zdravotne
bezpečnej pitnej vody a jej ochrana. Znečistené
ovzdušie ovplyvňuje priamo dýchacie cesty a jeho
dlhodobý vplyv na ľudí vedie k chorobám i dlhodobým
zdravotným komplikáciám. Niektoré chemické látky,
ktoré sú rozptýlené vo vzduchu, pri vyššej koncentrácii
zapríčiňujú závažné choroby spôsobujúce úmrtia. Na
Slovensku žijú deti aj v osadách bez pitnej vody a kanalizácie, ich obydlia sú ohrozované záplavami alebo ležia

Deti sú na negatívne účinky znečisteného prostredia
citlivejšie ako dospelí, najmä ak bývajú v mestách.
Predstavujú nevyužitý potenciálny zdroj pre presviedčanie a ovplyvňovanie ľudí, aby si osvojili udržateľnejšie vzory správania k životnému prostrediu.
My dospelí, by sme mali byť zodpovední za to, aby
sme zapojili naše deti do plánovania a rozhodovania. Tak dostanú šancu ovplyvniť súčasnosť a vytvárať budúcnosť.
(Konferencia Velocity, 2001)
na kontaminovanej pôde, v blízkosti rokmi nahromadených skládok odpadkov alebo v blízkosti skládok
nebezpečného odpadu. Je nespravodlivé, keď
takýmto životným podmienkam sú vystavované
najchudobnejší obyvatelia štátu. Dochádza tu
k zvýšenému úmrtiu detí alebo trvalému zhoršeniu ich
zdravotného stavu, ktorý sa prejaví aj v neschopnosti sa
zamestnať v dospelosti. Mladí ľudia citlivejšie ako
mnohí dospelí vnímajú potrebu chrániť životné
prostredie, v ktorom žijú a budú žiť. Aktívne sa
zapájajú do jeho ochrany, súťažia v triedení odpadov,
zapájajú sa do aktivít mimovládnych organizácií s cieľom zlepšiť a chrániť životné prostredie vo svojom okolí.
Je úlohou štátu, vzdelávacích inštitúcií i samospráv, aby
využili tento potenciál a spoločne začali riešiť výzvy
dneška v prospech zlepšenia kvality života všetkých.
Ilustrácia na opačnej strane: Annamária Bandyová, ZŠ
Ľ. Podjavorinskej 1, Košice Ilustrácia na tejto strane:
Petronela Bernárová, Gymnázium Š. Moyzesa, Moldava nad Bodvou
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