
IMPLEMENTÁCIU PROJEKTU ZABEZPEÈUJÚ

EUROIURIS – EURÓPSKE PRÁVNE CENTRUM (www.euroiuris.sk)

je obèianske združenie, ktorého èinnos� je zameraná najmä na 

šírenie hodnôt a myšlienok Európskej únie a Rady Európy, štúdium 

európskeho a medzinárodného práva, komparatistiku európskeho  

a slovenského práva, ako aj na vedeckú a publikaènú èinnos�.
Za týmto úèelom združenie EUROIURIS podporuje a organizuje 

vzdelávanie odbornej verejnosti vrátane svojich èlenov, poskytuje 

informaèné a poradenské služby z oblasti európskeho a medziná-

rodného práva, vypracúva vedecké štúdie a analýzy a publikuje 

výsledky svojich zistení.

JUSTIÈNÁ AKADÉMIA (www.ja-sr.sk)

je nezávislou vzdelávacou inštitúciou s celoštátnou pôsobnos�ou, 

ktorá zabezpeèuje, organizuje a vykonáva vzdelávanie sudcov, 

prokurátorov a súdnych úradníkov. Bola zriadená zákonom ako 

samostatná právnická osoba, ktorá je rozpoètovou organizáciou 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Justièná akadémia 

zabezpeèuje vzdelávacie podujatia prostredníctvom svojich 

zamestnancov a pedagogického zboru pod¾a schváleného roèného 

akademického plánu.

INFORMAÈNÁ KANCELÁRIA RADY EURÓPY (www.radaeuropy.sk)

bola zriadená v Bratislave v roku 1993 s cie¾om rozširova� 

informácie týkajúce sa èinnosti Rady Európy. Jej aktivity zahàòajú 

informaènú a referenènú èinnos� o programoch a èinnosti Rady 

Európy, poskytovanie knižnièných služieb, publikovanie hlavných 

dokumentov Rady Európy v slovenskom jazyku, organizovanie 

prednášok, školení a seminárov o Rade Európy pre širšiu verejnos�,  

úèas� na príprave akcií Rady Európy na Slovensku, spoluprácu so 

slovenskými úradmi, masovokomunikaènými prostriedkami a inými 

organizáciami formou výmeny informácií, podie¾anie sa na akciách 

európskeho charakteru.

 

 Kontakt:
 

 EUROIURIS - Európske právne centrum, o. z.
Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava
tel./fax: 02 / 526 37 992
e-mail: euroiuris@euroiuris.sk
www.euroiuris.sk
www.ludskeprava.euroiuris.sk

Projekt je financovaný v rámci blokového grantu pre MVO:
¼udské práva, priorita: Posilnenie súdnictva,

s finanènou podporou Nórskeho finanèného mechanizmu                 
a finanèného mechanizmu EHP realizovaného prostredníctvom 

Nadácie otvorenej spoloènosti

Právna úprava ochrany 

¾udských práv v Európskej 

únii a Rade Európy a ich 

aplikácia v podmienkach 

Slovenskej republiky

www.ludskeprava.euroiuris.sk

máj 2008 - december 2009

Projekt implementuje obèianske združenie
EUROIURIS – Európske právne centrum

v spolupráci s Justiènou akadémiou Slovenskej republiky                

a Informaènou kanceláriou Rady Európy



·5 seminárov pre  verejnos� zameraných na témy:
-inštitúty ochrany ¾udských práv v slovenskom a európskom priestore 

(ústavná s�ažnos�, s�ažnos� na Európsky súd pre ¾udské práva, 

verejný ochranca práv Slovenskej republiky a Európskej únie);
-aplikácia európskej judikatúry súdmi Slovenskej republiky;
-ochrana ¾udských práv v kontexte samosprávy (ochrana základných 

práv a slobôd v systéme samosprávnych krajov, miest a obcí, právo 

na informácie, na dobrú správu, základné politické práva);

·publikácia Komentár k vybraným èlánkom Dohovoru o ochrane 

¾udských práv a základných slobôd obsahujúca výklad a spôsob 

aplikácie jednotlivých èlánkov Dohovoru, spolu s odkazom na 

relevantnú judikatúru a pripravená s oh¾adom na požiadavky 

slovenskej justície;

·publikácia ¼udské práva - Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu 

pre ¾udské práva a súdov Európskych spoloèenstiev zameraná 

na k¾úèové rozhodnutia európskych súdov v oblasti ¾udských práv a 

základných slobôd.

ÈO SÚ ¼UDSKÉ PRÁVA ?

¼udské práva možno charakterizova� ako základné práva a slobody, 

ktoré patria každému èloveku od narodenia bez oh¾adu na jeho rasu, 

pohlavie, etnickú, národnostnú alebo štátnu príslušnos�. ¼udské práva 

sú neodòate¾né (nikoho nemožno týchto práv pozbavi�), 

nescudzite¾né (nemožno ich previes� na iného), nepremlèate¾né 

(nepodliehajú premlèaniu, a teda ich trvanie je poèas života èloveka 

èasovo neobmedzené) a nezrušite¾né (existujú nezávisle od vôle 

zákonodarcu, ktorý ich uznáva, ale nemôže ich zruši�). ¼udské práva 

pritom nie sú len etickými a morálnymi princípmi, ale ich dodržiavanie   

a efektívna ochrana patrí k základným èrtám každého demokratického 

a právneho štátu. 
Medzi relevantné medzinárodné právne dokumenty v oblasti 

¾udských práv univerzálnej povahy patria najmä dve medzinárodné 

zmluvy týkajúce sa ¾udských práv, prijaté v roku 1966 na pôde 

Organizácie spojených národov: Medzinárodný pakt o obèianskych         

a politických právach, ktorý upravuje ¾udské práva prvej generácie        

a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, 

ktorého predmetom sú ¾udské práva druhej generácie. Oba dohovory 

zaèali plati� v roku 1976 a zaväzujú tie štáty, ktoré ich ratifikovali. Okrem 

týchto dohovorov možno z mnohých ïalších dokumentov upravujúcich 

O PROJEKTE

Projekt je primárne urèený na vzdelávanie sudcov, prokurátorov, 

justièných a právnych èakate¾ov a vyšších súdnych úradníkov, 

ktorí sa priamo podie¾ajú na rozhodovaní o ochrane ¾udských práv.

Samostatnou súèas�ou projektu sú aj informaèné semináre pre 

obèanov, ktorých cie¾om je šírenie právneho povedomia o možnosti 

súdnej ochrany ¾udských práv a informovanie obèanov o možnostiach 

právnej pomoci a právneho poradenstva vrátane informácií o možnostiach  

a formalitách podávania ústavných s�ažností.

Vzdelávacie semináre absolvujú tiež zamestnanci samosprávy, na 

ktorých sa obèania obracajú v prípade porušenia niektorých druhov 

¾udských práv.

Projekt sa realizuje v období od 1. mája 2008 do 31. decembra 2009.

Projekt realizuje obèianske združenie EUROIURIS – Európske právne 

centrum v spolupráci s partnermi projektu – Justièná akadémia a 

Informaèná kancelária Rady Európy.

AKTIVITY PROJEKTU

·informaèná web-stránka www.ludskeprava.euroiuris.sk, ktorá 

poskytuje cie¾ovej skupine celkový preh¾ad o problematike ¾udských 

práv, vrátane dokumentov Rady Európy a Európskej únie a judikatúry 

Súdneho dvora ES a Európskeho súdu pre ¾udské práva, ako aj 

informácie o vzdelávacích aktivitách a publikáciách vydaných v rámci 

tohto projektu;

·10 seminárov pre sudcov, prokurátorov, justièných a právnych 

èakate¾ov a vyšších súdnych úradníkov realizovaných v spolupráci    

s Justiènou akadémiou a zameraných na témy:
-ochrana ¾udských práv v judikatúre Rady Európy a konanie pred 

Európskych súdom pre ¾udské práva (spolupráca slovenských 

súdov a ES¼P);
-ochrana ¾udských práv v judikatúre súdov Európskych spoloèenstiev 

(ochrana v konaní pred Súdnym dvorom ES a Súdom prvého 

stupòa, ochrana ¾udských práv na základe Charty základných práv 

Európskej únie);

špecifické oblasti ¾udských práv spomenú� napríklad Európsku 

sociálnu chartu z roku 1961, Dohovor o zrušení všetkých foriem 

rasovej diskriminácie z roku 1965 a Dohovor o právach die�a�a z 

roku 1980.
V právnom poriadku Slovenskej republiky je základom právnej 

úpravy ¾udských práv Ústava Slovenskej republiky è. 460/1992 Zb.  

a ústavný zákon è. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných 

práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Èeskej  

a Slovenskej Federatívnej Republiky.

EURÓPSKY SYSTÉM OCHRANY ¼UDSKÝCH PRÁV

Základom európskeho systému ochrany ¾udských práv je èinnos� 

Rady Európy, ktorá vznikla v roku 1949. Pod záštitou Rady Európy 

bol v roku 1950 podpísaný Európsky dohovor o ochrane ¾udských 

práv a základných slobôd, ktorý bol neskôr doplnený dodatkovými 

protokolmi. Tento dohovor vytvoril štandard ochrany ¾udských práv  

v štátoch, ktoré sú èlenmi Rady Európy. Spory týkajúce sa 

dodržiavania dohovoru rozhoduje Európsky súd pre ¾udské práva so 

sídlom v Štrasburgu, na ktorý sa môžu po vyèerpaní dostupných 

vnútroštátnych prostriedkov nápravy obráti� aj jednotlivci, ktorí 

namietajú porušenie svojich základných práv a slobôd garantovaných 

týmto dohovorom. Všeobecná ochrana ¾udských práv v Európe je 

teda v prvom rade doménou Rady Európy a Európskeho súdu pre 

¾udské práva. 
Pokia¾ ide o Európske spoloèenstvá a Európsku úniu, hoci sa 

Európske spoloèenstvá spoèiatku sústredili na ekonomické 

integraèné ciele, Súdny dvor Európskych spoloèenstiev vo svojej 

judikatúre uznal základné práva a slobody za základné zásady 

komunitárneho práva, ktoré sú spoloèné všetkým èlenským štátom. 

Formálne vyjadrenie ¾udských práv na pôde Európskej únie priniesla 

až Zmluva o Európskej únii z roku 1992 a Charta základných práv 

Európskej únie z roku 2000, ktorá sa má sta� pod¾a Lisabonskej 

zmluvy z roku 2007 súèas�ou primárneho komunitárneho práva. 

Osobitným orgánom Európskej únie v oblasti ochrany ¾udských práv 

je od roku 2007 Agentúra Európskej únie pre ¾udské práva so sídlom 

vo Viedni.
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