
 

 

 

Som aká som/som aký som – som ľudská bytosť 

Každá/každý sme sa narodili s rozličnou osobnosťou,

zovňajškom, zmýšľaním a postojmi. Niektoré odlišnosti

sme si nevybrali, ale naučili sme sa s nimi žiť , prijať ich

a akceptovať. Svet, v ktorom žijeme, je rozmanitý.

Rozmanitosť života nám prináša nezabudnuteľné chvíle

plné emócií. Nezáleží na tom kto sme, záleží kým sme.

Sme ľudské bytosti, nositeľky/nositelia základných

ľudských práv a slobôd. 

Želám si, aby sme mysleli nielen na seba, ale aj na ostatných

okolo nás – Každá/každý sme súčasťou spoločenstva, na

ktorom nám záleží - škola, rodina, kamarátky/kamaráti.

Spolupatričnosť, pomoc, úcta, ohľaduplnosť a rešpekt nie sú

len obyčajné slová. Ich osvojením a používaním v živote

každej/každého z nás si vieme urobiť svet krajším. 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva organizuje 10. ročník výtvarnej súťaže

určenej pre žiačky a žiakov základných, špeciálnych a základných umeleckých škôl.

Šírenie osvety v oblasti ľudských práv výtvarnou formou je predpokladom

k zvýšeniu tolerantnosti, rešpektu a informovanosti spojených s uplatňovaním

ľudských práv a zásadou rovného zaobchádzania. 

 

 

 

P O P I S  T É M :

Medzinárodný deň ľudských práv – Všeobecná deklarácia

ľudských práv ustanovila rovnosť a slobodu v právach aj

dôstojnosti. Základné hodnoty ako sloboda, spravodlivosť a

mier by mali byť neoddeliteľnou súčasťou nášho života bez

ohľadu na spoločenstvo alebo menšinu, ktorých sme

súčasťou. Každá pomoc sa počíta. Niekedy stačí darovať

úsmev, podať pomocnú ruku. Medzinárodný deň ľudských

práv je vždy 10. decembra oslavou ľudskosti na celom svete. 



 

 

Výtvarná práca môže byť doplnená zaujímavým výrokom, mottom, heslom -

existujúcim, aj novovytvoreným, ktoré vystihuje problematiku ľudských práv

v spoločnosti a dáva podnet na zamyslenie sa.

ručná kresba (farbičky, ceruzky, vodové farby, temperové farby, pastelky.....)

návrh v grafickom programe (Adobe Illustrator, CoreIDRAW, a pod.)

individuálna alebo skupinová výtvarná práca (najviac 5-členná)

 

 

Výtvarné práce zasielajte poštou na adresu:

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 

Laurinská 18, 

811 01 Bratislava

 alebo mailom na info@snslp.sk 

 

Do výtvarnej súťaže sa môžu zapojiť žiačky a žiaci základných škôl, špeciálnych

základných škôl a základných umeleckých škôl. 

 

K T O  S A  M Ô Ž E  Z A P O J I Ť ?

Z o p á r  u s m e r n e n í :

Na zadnú stranu výtvarnej práce (do textu e-mailu v prípade elektronického

zaslania) napíšte meno a priezvisko žiačky/žiaka, vek, triedu a školu. V prípade

skupinovej práce mená všetkých žiačok/žiakov (informácie uveďte rovnako aj

v prípade zaslania výtvarnej práce mailom). 

Novinky o výtvarnej súťaži a zaujímavé vecné ceny budeme priebežne

predstavovať na sociálnych sieťach. 

Zaslaním výtvarnej práce do súťaže zároveň deklarujete udelenie súhlasu autorky/autora (resp. zákonného zástupcu)

so zverejnením výtvarného diela a jeho autorky/autora v tvare: meno žiačky/žiaka, vek, obec alebo mesto (napr. Miško,

8 rokov, Bratislava) na ďalšie účely a činnosť Strediska, a to bez nároku na honorár. Do súťaže sa môžu prihlásiť školy aj

jednotlivci (prostredníctvom zákonného zástupcu). Školy, ktoré do súťaže prihlásia a pošlú výtvarné diela svojich

žiačok a žiakov sú zodpovedné za súhlas rodičov/zákonných zástupcov s účasťou v súťaži a zverejnením výtvarného

diela na ďalšie účely a činnosť Strediska bez nároku na honorár. Priložia čestné prehlásenie o súhlase rodičov.

Jednotlivci musia k súťažným prácam priložiť podpísaný súhlas zákonného zástupcu s účasťou v súťaži a so

zverejnením výtvarného diela (scan). Autorské práva zostávajú autorke/autorovi výtvarného diela.
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