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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Témou v programe stretnutia boli Ľudské práva II. Podstatou stretnutia bolo diskutovať 

o spoločenských problémoch, v polemikách a diskusiách rešpektovať ľudské práva. Cieľom bolo 

oboznámiť sa s jednotlivými pápežskými encyklikami, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami, 

predovšetkým s encyklikou Pacem in terris a kriticky posúdiť významnú činnosť katolíckeho biskupa 

Václava Malého počas nežnej revolúcie ale aj v súčasnosti v oblasti ľudských práv.  

 

Encykliky obsahujú poučenia pápeža o cirkevných zásadách v závažných otázkach viery a mravov. 

Pacem in terris (lat. „Mier na Zemi“) je encyklika vydaná pápežom Jánom XXIII. dňa 11. apríla 1963 

pojednávajúca o právach a povinnostiach jednotlivcov a štátu, ako aj o správnych vzťahoch medzi 

štátmi. Zdôraznila ľudskú dôstojnosť a rovnosť medzi všetkými ľuďmi a spomenula otázky ako práva 

žien, nešírenie jadrových zbraní a dôležitosti Organizácie Spojených národov. Pápež Ján XXIII. vo 

svojej encyklike zdôrazňuje: „Každá dobre a náležite usporiadaná ľudská spoločnosť musí mať za 

základ zásadu, že každý človek je osoba, t. j., že je vo svojej prirodzenosti obdarený rozumom a 

slobodnou vôľou, a preto ako taký má práva a povinnosti, ktoré vyplývajú priamo z jeho 

prirodzenosti, a z toho dôvodu sú všeobecné, nenarušiteľné a neodcudziteľné.“ Počas nežnej revolúcie 

sa stal verejne známym katolícky biskup Václav Malý. V súčasnosti ho poznáme ako šíriteľa 

ľudských práv po celom svete, ktorý nenásilnou formou bojuje proti tamojším režimom. 

 

Kľúčové slová: 

biblická antropológia, ľudské práva, encykliky, Pacem in terris, Václav Malý. 

https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-jazykovych-zrucnosti
https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-jazykovych-zrucnosti
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cirkev


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod, privítanie členov Pedagogického klubu rozvoja jazykových zručností, zhrnutie 

a nadviazanie na predchádzajúce stretnutie 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia  

3. Ľudské práva II. (popis témy, problém) 

4. Praktická aplikácia témy (práca na aplikačnej úlohe) 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov Pedagogického klubu rozvoja jazykových zručností, 

následne došlo k predstaveniu obsahu programu stretnutia, ako aj krátke zhrnutie a pripomenutie 

programu predchádzajúceho stretnutia klubu, nadviazanie na neho.   

 

K bodu 2 

Prítomným bola podrobnejšie odprezentovaná téma a obsah stretnutia klubu Ľudské práva II., ako aj 

jej jednotlivé časti vyúsťujúce do aplikačnej úlohy – členovia pedagogického klubu mali vytvoriť 

spoločný plagát pre žiakov na tému stretnutia Ľudské práva II.  

 

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) Biblická antropológia 

b) Genezis 1, 26 - 27 

c) Žalm 8, 4 – 6 

d) Kolosanom 1, 15 - 17 

e) Libertas 

f) Pacem in terris  

g) Gaudium et spes  

h) Blahoslavený gróf Clemens August kardinál von Galen 

i) Václav Malý 

j) Práca so zdrojmi od autorov, ako napr. pápež Ján XXIII., či z webových stránok 

http://kbs.sk/, https://svatepismo.sk/, https://www.pametnaroda.cz/cs/maly-vaclav-1950, 

YouTube, https://temata.rozhlas.cz/biskup-vaclav-maly-a-lidska-prava-8004945   

k) Diskusia 

 

K bodu 4 

Praktická aplikácia témy – aktívna práca prítomných členov klubu na aplikačnej úlohe projektovou 

metódou, ktorá sa orientovala na tvorbu spoločného plagátu na tému stretnutia Ľudské práva II. 

Úlohou členov bolo pripraviť spoločný plagát pre žiakov, ktorý sa môže využiť počas 

medzinárodných dní zaoberajúcimi sa ľudskými právami, počas vyučovacích hodín v rámci 

prierezovej témy Ochrana života a zdravia, a taktiež môže pomôcť pri plnení hlavných úloh a cieľov 

aj koordinátorovi ľudských práv. Daný plagát môže člen klubu použiť aj na výučbe svojho 

aprobačného predmetu v rámci edukačného procesu, t. j. na vyučovaní môže využiť plagát v rámci  

nasledujúcich metód: tvorivo-humanistického modelu, projektového vyučovania, aktivizujúcich 

metód. Členovia pri tvorbe plagátu postupujú podľa týchto krokov: a) z rôznych zdrojov získajú 

informácie o významnej osobnosti Václavovi Malom, b) diskusia o Václavovi Malom, c) vypracujú 

spoločný plagát pre žiakov na základe získaných informácií, d) prezentácia plagátu. 

http://kbs.sk/
https://svatepismo.sk/
https://www.pametnaroda.cz/cs/maly-vaclav-1950
https://www.youtube.com/
https://temata.rozhlas.cz/biskup-vaclav-maly-a-lidska-prava-8004945


13. Závery a odporúčania: 

 

K bodu 5 

Pedagogický klub prijal tieto závery:   

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Ľudské práva II. Podstatou stretnutia bolo 

diskutovať o spoločenských problémoch, v polemikách a diskusiách rešpektovať ľudské práva. 

Cieľom bolo oboznámiť sa s jednotlivými pápežskými encyklikami, ktoré sa zaoberajú ľudskými 

právami, predovšetkým s encyklikou Pacem in terris a kriticky posúdiť významnú činnosť 

katolíckeho biskupa Václava Malého počas nežnej revolúcie ale aj v súčasnosti v oblasti ľudských 

práv.  

Dohodli sa, že je dôležité aplikovať a zaradiť do vyučovacieho procesu tému ľudských práv 

a informácie o osobnostiach, ktoré ich zastávali v dejinách. 

Žiakov budú viesť k objavovaniu nových poznatkov a usmerňovaniu ich činností v rámci ochrany 

a presadzovania ľudských práv na hodinách anglického jazyka, slovenského jazyka, dejepisu, 

katolíckeho náboženstva a občianskej náuky.  

Rozvíjala sa kompetencia práce s ľudskými právami u členov klubu, ktorí budú naďalej priebežne 

vyhľadávať materiály a zdroje k nasledujúcim stretnutiam klubu, vzájomne spolupracovať pri ich 

realizácii, ako aj tvoriť úlohy pre žiakov, čím obohatia svoj profesionálny prístup v edukačnom 

procese. 

 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Oboznámiť sa s témou stretnutia, ktorou boli ľudské práva. 

V praxi vedieť diskutovať o spoločenských problémoch, v polemikách a diskusiách rešpektovať 

ľudské práva. 

Naďalej aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností 

z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou pri nasledujúcich stretnutiach klubu.  

Viesť žiakov k dodržiavaniu a rešpektovaniu ľudských práv v edukačnom procese humanitných 

predmetov a jazykov v podmienkach SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.   
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 7. 4. 2022 

Trvanie stretnutia: od 14:25 hod. do 17:25 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis  Inštitúcia 

1. ThLic. Marek Jeník 
 

SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

3. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Ivana Vachaľová Neprít. SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Lucia Grinčová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Lýdia Venceľová  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Simona Šubjáková  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Klára Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis   Inštitúcia 

1.     

2.     

3.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


