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   CELOŠTÁTNA KOMISIA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV 
                                        

FINÁLOVÉ TÉMY  

celoštátnych kôl VII. – XXI. a (XXII.) ročníka  

OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV
1
 

 

Finálové témy VII. ročníka Olympiády ľudských práv (2004-2005) 

1. Nové ohrozenia ľudských práv. 

2. Šance, ktoré nám poskytuje európske občianstvo. 

3. Majú mať menšiny zvláštne ľudské práva ? 

4. Diskriminácia žien v Slovenskej republike – ilúzia alebo skutočnosť ? 

5. Turecko – kandidát pre vstup do EÚ ? 

6. Násilie v rodinách – vec verejná alebo vec súkromná ? 

7. Cirkvi dotované štátom alebo odluka ? 

8. Výhrada svedomia – pre a proti. 

 

Finálové témy VIII. ročníka Olympiády ľudských práv (2005-2006) 

1. Sloboda združovania – sloboda bez hraníc ? 

2. Kto je vinný, keď dieťa spácha trestný čin ? 

3. Krajiny susediace so Slovenskou republikou – formy spolupráce. 

4. Tajné letecké prevádzanie osôb tajnými službami a ľudské práva. 

5. Rozvojová pomoc – áno alebo nie ? 

6. Právo na zdravotnícku starostlivosť. 

7. Zneužívanie detí. 

8. Globalizácia – za a proti. 

9. Dieťa bez rodiny – dieťa bez práv ? 

10. Čo podniknúť proti obchodu s ľuďmi. 

11. Emancipovaný muž. 

12. Rovnosť príležitostí – nerovnosť možností. 

 

Finálové témy IX. ročníka Olympiády ľudských práv (2006-2007) 

1. Francúzska vláda proti náboženským symbolom v školách (ani burka, ani krížik). 

2. Trest smrti pre bývalého viceprezidenta Iraku Ramadána vykonaný v marci 2007. 

3. Bude ďalší Daniel Tupý ? 

4. Z Letanovskej osady do nových obydlí ... 

5. Poraďte Ahtisarimu v prípade Kosova ! 

6. Hedviga Malinová. 

                                                           
1
 Podklad čerpáme z Kroník jednotlivých ročníkov. Systematicky sú finálové témy uvádzané od VII. r. OĽP. 
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7. Slovenská republika poskytla v roku 2006 temer najmenej azylov z nových členov 

EÚ. 

8. Žiak základnej školy zranil spolužiaka štetcom ... 

9. Bratislavská matka namieta voči riaditeľovi školy násilie voči synovi. 

10. Bulharské sestričky a palestínsky lekár v Lýbii. 

11. Dve spolužiačky v tomto roku si vzali život v kameňolome. 

12. Polícia odpočúvala a tajne nahrávala niekoľko telefonických rozhovorov ... 

 

Finálové témy X. ročníka Olympiády ľudských práv (2007-2008) 

1. Zásahy polície voči protestujúcej kazašskej novinárke pred Prezidentským palácom 

v Bratislave. 

2. Odsúdenie novinárov za prezradenie štátneho tajomstva. 

3. Konflikt ekologických a ekonomických záujmov v Tatrách. 

4. Ochrana súkromného vlastníctva a diaľnice do roku 2010. 

5. Čo som kedy urobil (urobila) pre ľudské práva ? 

6. Prvé a posledné ľudské právo. 

7. Šport a ľudské práva. 

8. Hranice v dnešnej Európe. 

9. Žena – prezidentka Slovenskej republiky ? 

10. Využitie a zneužitie zhromažďovacieho práva. 

11. Týka sa nás Kosovo ? 

12. Majú Američania právo poukazovať na porušovanie ľudských práv na Slovensku ? 

 

Finálové témy XI. ročníka Olympiády ľudských práv (2008-2009) 

1. Prezident – žena ? 

2. Náš prezident a ľudské práva. 

3. Aké učebnice pre menšiny ? 

4. Načo sú nám europoslanci ? 

5. Slovensko bez bariér – práva ľudí so zdravotným postihnutím. 

6. Prípad Fritzl – poučenie pre Slovensko ? 

7. Mám 16 – chcem voliť ? 

8. Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko. 

9. Riešenie súčasnej krízy: najprv Slovensko, potom Európa ? 

10. Verejný činiteľ ako príklad rešpektovania ľudských práv. 

11. Médiá – strážny pes demokracie ? 

12. 70. výročie Slovenského štátu – polícia zasahuje. 

 

Finálové témy XII. ročníka Olympiády ľudských práv (2009-2010) 

1. Prečo si pripomínať MDŽ ? 

2. Médiá – objektivita – Rómovia. 

3. Kone na Štrbskom plese. 

4. Švajčiarsko si nepraje minarety. 
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5. Väzni z Guantánama na Slovensku. 

6. Tibet a ľudské práva. 

7. Registrované partnerstvá na Slovensku ? 

8. Dostávame v škole dosť informácií o dejinách a kultúre národnostných menšín? 

9. Vlastenectvo. 

10. Sloboda prejavu na internete. 

11. Trestná zodpovednosť od 14 rokov, volebné právo od 18 rokov ? 

12. Cudzinci, občianstvo a azyl na Slovensku. 

 

Finálové témy XIII. ročníka Olympiády ľudských práv (2010-2011) 

1. Koniec multikulturalizmu v Európe ? 

2. Intervencia v Lýbii a ľudské práva.  

3. Pozemky v súkromnom vlastníctve a diaľnice. 

4. Analfabet – starosta ?  

5. Kresťanské kríže v štátnych školách.  

6. Tlačový zákon: právo verejného činiteľa na odpoveď. 

7. Odluka cirkvi od štátu. 

8. Českí lekári: ďakujeme, odchádzame.  

9. Povinné a dobrovoľné očkovanie.  

10. Dvojaké občianstvo. 

11. Právo na nosenie zbrane.  

12. Detský ombudsman. 

 

Finálové témy XIV. ročníka Olympiády ľudských práv (2011-2012) 

1. Majú aj bohatší nárok na sociálne dávky ? 

2. Ako kauza Sasanka súvisí s ľudskými právami ? 

3. Požiar na Krásnej Hôrke. 

4. Eutanázia ... 

5. Sociálne dávky podmienené pracovnou povinnosťou. 

6. Dekriminalizácia marihuany ? 

7. Internet a súkromie. 

8. Právo na demonštráciu a verejný poriadok. 

9. Lekári a sestry v akcii. 

10. Ja mám dve mamy, ty máš dvoch otcov. 

11. Sú kvóty riešením ? 

12. Trest smrti v Bielorusku. 

 

Finálové témy XV. ročníka Olympiády ľudských práv (2012-2013) 

1. Právo na život versus držba zbrane. 

2. Segregácia rómskych žiačok a žiakov. 

3. Majú ženy platiť rovnaké poistné ako muži ? 

4. Európska vlajka v plameňoch pred Národnou radou Slovenskej republiky. 
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5. Moja matka chodí do práce, ale už tri mesiace nedoniesla výplatu. 

6. Mám diplom z vysokej školy, som bez práce. 

7. Pochod neonacistov 14. marca 2013 Bratislavou. 

8. Ťažba uránu na Jahodnej pri Košiciach. 

9. Platba za reprodukovanú hudbu na stužkovej slávnosti. 

10. Učitelia a učiteľky v akcii. 

11. Sú menšiny obohatením alebo príťažou pre Slovensko ? 

12. Kauza generálneho prokurátora. 

 

Finálové témy XVI. ročníka Olympiády ľudských práv (2013-2014) 

1. Belgicko povolilo eutanáziu detí bez obmedzenia veku. 

2. Potrebujeme ústavné zakotvenie manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy ? 

3. Mali by byť železničné stanice označené dvojjazyčne ? 

4. Integrácia cudzincov – príbeh Anastázie Kuzminovej. 

5. Študujem v zahraničí – prečo si nemôžem zvoliť hlavu štátu ? 

6. V Bratislave Dúhový Pride, v Košiciach Pochod za život. 

7. Právo politikov na súkromie verzus právo verejnosti na informácie. 

8. Prezidentská kampaň 2014 – kam sa podeli ľudské práva ? 

9. Nulová tolerancia fyzických trestov pre deti ? 

10. Aké je miesto verejnej ochrankyne práv na Slovensku ? 

11. Manažérom mesačne za 2000, manažérkou za 1500. 

12. Referendum na Kryme. 

 

Finálové témy XVII. ročníka Olympiády ľudských práv (2014-2015) 

1. Viete, čo si o vás myslí Google ? 

2. Rodina – základ štátu. Aká ? 

3. Školské uniformy na Slovensku ? 

4. Som alebo nie som Charlie Hebdo ? 

5. Zlyhal multikulturalizmus ? 

6. Čo s referendom na Slovensku ? 

7. V našej štvrti neznesieme azylový dom ! 

8. Odluka cirkvi od štátu ? 

9. Nemusím sedieť vo väzbe – mám na kauciu. 

10. Odhalenie a zmiznutie busty Vasila Biľaka. 

11. Vyšší štátny záujem ako ospravedlnenie mučenia pri vyšetrovaní. 

12. Samovražda ako ľudské právo ? 

 

Finálové témy XVIII. ročníka Olympiády ľudských práv (2015-2016) 

1. Utečenci na Slovensku – prečo áno, prečo či nie? 

2. Nenávistné prejavy na internete a sloboda prejavu. 

3. Vláda Slovenskej republiky – záležitosť mužov? 

4. Otec odpojil svojho 24-ročného syna Dominika s poškodeným mozgom od 
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dýchacieho prístroja ... 

5. Vlastnenie zbrane – ústavné právo, či dôvod na obavy? 

6. Ako ďalej s rómskymi komunitami na Slovensku? 

7. Teroristi nemajú právo na ochranu pred mučením. 

8. Bezbariérovosť je pekná vec, ale príliš veľa stojí... 

9. Bezpečnosť nad slobodou? 

10. Aj nevoliť znamená voliť? 

11. Sloboda umeleckého prejavu. 

12. Na Slovensku žiadna ucelená moslimská komunita nebude! 

 

Finálové témy XIX. ročníka Olympiády ľudských práv (2016-2017) 

1. Národná rada SR zrušila Mečiarove amnestie. – Ľudské práva obetí vs. ľudské práva 

amnestovaných. 

2. Korupcia – rovnosť príležitostí – dôstojnosť. 

3. Je politická korektnosť porušením slobody prejavu? 

4. Môže viesť šírenie klamstiev k porušeniu ľudských práv? 

5. Referendum o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie a ľudské práva. 

6. Kríza liberálnej demokracie – fikcia alebo fakt? 

7. Právo na kvalitné vzdelanie. 

8. Kto nebol na exkurzii v koncentračnom tábore alebo v múzeu holokaustu, nemôže 

vedieť, o čom je reč!? 

9. Dolná komora ruského parlamentu schválila zákon o dekriminalizácii niektorých 

prejavov domáceho násilia. 

10. Ľudia, ktorí zmrzli na európskych uliciach. Obete krutej zimy? 

11. Čo ak sa objavia burkiny na kúpaliskách a pri jazerách na Slovensku? 

12. Očkovanie môjho dieťaťa je moja vec! 

 

Finálové témy XX. ročníka Olympiády ľudských práv (2017-2018) 

1. Mám špeciálne danosti a špeciálne potreby. Potrebujem špeciálnu školu? 

2. Má sa zakázať vydávanie kníh nacistických autorov? 

3. Vražda novinára a protesty ľudí na námestiach. Aké základné práva sú v stávke? 

4. Patrí politika na školy? Ako sa mám pripraviť na svoje prvé voľby? 

5. Je riešením kriminality detí znižovanie veku trestnej zodpovednosti? 

6. Je v poriadku, že hlasy zahraničných Maďariek a Maďarov rozhodli o tom, že strana 

Fidesz získala v parlamentných voľbách 2018 ústavnú väčšinu? 

7. Má byť čerpanie eurofondov viazané na dodržiavanie princípov právneho štátu, 

demokracie a ľudských práv? 

8. Kriminalizovať alebo dekriminalizovať ľahké drogy? 

9. Ľudské práva v škole – učiť, alebo žiť? 

10. Ako ochrániť Schengen bez porušovania ľudských práv? 

11. Aké práva má demokratický a právny štát garantovať obetiam násilných trestných 

činov? 

12. Keď chcem meniť politiku, musím vstúpiť do politickej strany? 
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Finálové témy XXI. ročníka Olympiády ľudských práv (2018-2019) 

1. Ohrozuje nefunkčnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky ľudské práva  

na Slovensku? 

2.   Hranice slobody prejavu v predvolebnej kampani. 

3. Seniorkám a seniorom na Slovensku ruže nekvitnú. 

4. Znamenajú ekonomické úspechy Slovenska koniec chudoby v našej krajine? 

5. Mladá Švédka Gréta každý piatok, namiesto do školy, chodí protestovať pred 

parlament. 

6. Si influencer / influencerka. Ako by vyzerala Tvoja kampaň za ľudské práva? 

7. Zakázať alebo nezakázať politickú stranu Kotleba – ĽSNS? 

8. Únos vietnamského občana – však to bol len zločinec! 

9. Aké slabé miesta liberálnej demokracie odhaľuje brexit? 

10. Naša spoluzodpovednosť za situáciu migrujúcich ľudí a ľudí na úteku. 

11. Existuje všeobecné ľudské právo na život v demokracii? 

12. Benjamin Netanjahu: „Izrael je štát len pre Židov.“ 

 

Finálové témy XXII. ročníka Olympiády ľudských práv (2019-2020) 

(Celoštátne kolo 21. - 23.9.2020 bolo stornované z dôvodu pandémie Covid-19) 

 


