
Medzinárodný deň tolerancie – 16. november

• myšlienka pochádza z organizácie UNESCO

• vyhlásený 16.11.1996 Valným zhromaždením OSN

• poslaním je zvýšiť povedomie spoločnosti o potrebe tolerancie

a nebezpečenstve intolerancie



Všeobecná deklarácia ľudských práv - 10. december 1948

• článok 1 vyjadruje filozofiu, na ktorej Deklarácia spočíva:

„ Všetci ľudia sa rodia slobodní

a rovní v dôstojnosti a v právach. “

Slnko svieti na všetkých rovnako

• Ak je niekto iný než my, neznamená to, že je lepší alebo horší
- je iba iný



Tolerancia

• spôsob myslenia a konania charakterizovaný znášanlivosťou

• uznávanie ľudských práv a základných slobôd iného človeka

• rešpektovanie rozmanitosti iných kultúr

• odmietanie predsudkov vo všetkých oblastiach spolužitia

(národnostné/etnické, náboženské, zdravotné, generačné )



„ Tolerancia nespočíva v tom, že zdieľame názor niekoho iného,

ale v tom, že poskytneme druhému právo mať iný názor. “

Viktor Frankl



Tolerancia má svoje hranice

• Nemôžeme byť tolerantní:

• k týraniu, násiliu, neznášanlivosti

• k prejavom rasizmu, fašizmu, extremizmu

• k ľuďom, ktorí neuznávajú ľudské práva pre ostatných

• k ničeniu životného prostredia

• netolerujeme lož, ponižovanie, vyhrážanie, výsmech



• Tam, kde tolerancia končí, začína INTOLERANCIA (netolerancia).

• Prejavy:
• diskriminácia, predsudok

• násilie, nenávisť

• extremizmus, rasizmus, xenofóbia



• Byť tolerantný, neznamená byť pasívny, ani ľahostajný, 
neznamená ani prijímať všetko, čo sa nám ponúka.



Bez tolerancie niet demokracie

„ Mysli za seba a nechaj druhým rovnaké privilégium. “

Voltaire



Ďakujeme 

za pozornosť

Žiacka školská rada



17. november

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CRAj-RvXfFk

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CRAj-RvXfFk


VEDOMOSTNÝ KVÍZ

1. Aké je synonymum slova tolerancia?

2. Kedy si pripomíname Medzinárodný deň tolerancie?

3. Súhlasíš s tvrdením že „ Demokracia nie je diktatúra väčšiny, ale     
hľadanie dobra pre všetkých.“ ?



4. Doplňte charakteristiky a správne pojmy:

1. Rešpektovanie cudzieho názoru, znášanlivosť, trpezlivosť je 
............

2. Nenávisť voči ľuďom inej rasy, utláčanie inej rasy je ...................

3. Strach, nenávisť k cudzincom je  ..................

4. Pohŕdavý až nepriateľský postoj, hotová myšlienka o osobe alebo 
skupine osôb bez dostatočného poznania a dôvodu je  ....................



5. Dvaja ľudia vykonávajú tú istú prácu. Jeden z nich dostáva nižšiu mzdu. 
Podľa vás sa princíp rovnosti poruší a takýto postup zamestnávateľa je 
nesprávny iba v prípade, ak pracovník, ktorý dostáva nižšiu mzdu.

a) má nižšiu kvalifikáciu

b) má menej pracovných skúseností

c) pracuje menej hodín

d) má iné pohlavie

6. Ktorá z nasledujúcich situácií by najviac spôsobila, že VLÁDA BUDE 
OZNAČOVANÁ AKO NEDOMOKRATICKÁ?

a) ľudia nemajú dovolené kritizovať vládu

b) politické strany sa často medzi sebou hádajú

c) ľudia musia platiť vysoké dane

d) každý občan má právo na prácu



7. Ku ktorému roku sa viaže NEŽNÁ REVOLÚCIA?

a) 1991

b) 1990

c) 1989

d) 1988

8. Kto inicioval protesty zo 17. novembra?

a) študenti

b) Charta 77

c) Štátna bezpečnosť

d) Občianske fórum a Verejnosť proti násiliu



9. Kedy sa konali prvé slobodné voľby?

a) 1989

b) 1992

c) 1990

d) 1993

10. S čím štrngali ľudia na námestí počas Nežnej revolúcie?

a) kľúčmi

b) zvončekom

c) pohárikmi

d) bubnom



SPRÁVNE ODPOVEDE:

1. znášanlivosť, zhovievavosť, uznanlivosť, trpezlivosť

2. 16. november

3. ÁNO

4. tolerancia, rasizmus, xenofóbia, predsudok

5. D

6. A

7. C

8. A

9. C

10. A



ŠIKANOVANIE



ZO ŽIVOTA...VLASTNÉHO

https://www.youtube.com/watch?v=1k98AFO3QCw

https://www.youtube.com/watch?v=1k98AFO3QCw


ČO JE ŠIKOVANIE?



ÚČASTNÍCI ŠIKANOVANIA



PREJAVY ŠIKANOVANIA



KYBERŠIKANOVANIE



DÔSLEDKY
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ZÁKON Č. 

300/2005

Z.Z.



CIEĽ → ČO S TÝM UROBIŤ?

pracovať na sebe

AKO?



OVERENIE, ZAMYSLENIE, DISKUSIA

https://mladiludiaazivot.sk/kviz-o-nasili-a-sikane-ake-su-tvoje-vedomosti/

https://mladiludiaazivot.sk/kviz-o-nasili-a-sikane-ake-su-tvoje-vedomosti/


ASERTIVITA

pasívne 

správanie

▪

▪

agresívne 

správanie

▪

▪

ASERTÍVNE 

správanie

▪

▪



ASERTIVITA

• Priama a úprimná komunikácia o tom, kto sme a čo chceme 

(Berko, Wolvin 1985).

• Jasné a autentické vyjadrenie vlastného cítenia, myslenia a prianí 

spôsobom, ktorý rovnako rešpektuje práva seba i druhých ľudí; 

spolu s tým však preberám ZODPOVEDNOSŤ za svoje rozhodnutia, 

slová a skutky.



AKO NA TO?

• 1. POZNANIE – rozpoznať svoje pocity a potreby, vnímať to, čo sa vo 

mne deje a čo potrebujem.

• 2. PREJAVENIE – schopnosť primerane prejaviť svoje pocity a 

potreby → o chvíľku viac. 

• 3. PRESADENIE – ak po diskusii a zvážení nezmením svoj názor, 

trvať na svojich požiadavkách a potrebách.



PRÁVA KAŽDÉHO ČLOVEKA

▪ právo posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky a emócie a byť

za ne zodpovedný

▪ právo povedať NIE

▪ právo posúdiť, nakoľko je zodpovedný za riešenie problémov iných

ľudí

▪ právo zmeniť svoj názor

▪ právo povedať JA NEVIEM

▪ právo byť nezávislý na dobrej vôli ostatných



PRÁVA KAŽDÉHO ČLOVEKA

▪ právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný

▪ právo robiť nelogické rozhodnutia

▪ právo povedať JA TI NEROZUMIEM

▪ právo povedať JE MI TO JEDNO

! nesieš ZODPOVEDNOSŤ za svoje rozhodnutie a konanie

! rovnaké práva ako máš ty, má aj DRUHÝ človek



AKO VHODNE ODKOMUNIKOVAŤ SVOJE 

POTREBY, NÁZORY A MYŠLIENKY

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=f1sdRjRZi00&t=664s

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=f1sdRjRZi00&t=664s


ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!



Kritické myslenie

https://www.youtube.com/watch?v=Xtx6GXSyIwQ

https://www.youtube.com/watch?v=Xtx6GXSyIwQ





