
Všeobecná deklarácia �udských práv  
   
Všeobecná deklarácia �udských práv prijatá a vyhlásená rezolúcou Valného zhromaždenia 217 A (III) z 
10.decembra l948  
   

Preambula  
   
Pretože uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnakých neod�ate�ných práv všetkých �lenov �udskej rodiny je 
základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete, pretože neuznanie �udských práv a poh�danie nimi viedlo k 
barbarským �inom urážajúcim svedomie �udstva a že vybudovanie sveta, v ktorom �udia zbavení strachu a núdze 
budú sa teši� slobode prejavu a presved�enia, bolo vyhlásené za najvyšší cie� �udstva, pretože je nevyhnutné, 
aby �udské práva boli chránené zákonom, ak nemá by� �lovek donútený uchy�ova� sa, ke� už všetko ostatné 
zlyhalo, k odboju proti tyranii a útlaku, pretože je nevyhnutné podporova� rozvoj priate�ských vz�ahov medzi 
národmi, pretože národy Organizácie Spojených národov zdôraznili v Charte znova svoju vieru v základné �udské 
práva, v dôstojnos� a hodnotu �udskej osobnosti, ako aj v rovnaké práva mužov a žien a rozhodli sa podporova� 
sociálny pokrok a vytvori� lepšie životné podmienky vo vä�šej slobode, pretože �lenské štáty sa zaviazali usilova� 
v spolupráci s Organizáciou Spojených národov o zvýšenie všeobecného uznávania a zachovávania �udských 
práv a základných slobôd, pretože rovnaké chápanie týchto práv a slobôd má k�ú�ový význam pre dôsledné 
splnenie tohto záväzku Valné zhromaždenie vyhlasuje túto Všeobecnú deklaráciu �udských práv ako spolo�ný 
cie� pre všetky národy a všetky štáty preto, aby sa každý jednotlivec a každý orgán spolo�nosti, majúc túto 
deklaráciu stále na mysli, snažil vyu�ovaním a výchovou rozšíri� úctu k týmto právam a slobodám a zabezpe�i� 
postupnými vnútroštátnymi aj medzinárodnými opatreniami ich všeobecné a ú�inné uznávanie a zachovávanie 
tak medzi �udom �lenských štátov samotných, ako aj medzi �udom území, ktoré sú pod ich právomocou.  
   

�lánok 1  
   

Všetci �udia sa rodia slobodní a rovní si v dôstojnosti aj v právach. Sú nadaní rozumom a svedomím a majú spolu 
vychádza� v duchu bratstva.  
   

�lánok 2  
   

Každý je nosite�om všetkých práv a slobôd, ktoré zakotvuje táto deklarácia, bez oh�adu na odlišnosti akéhoko�vek 
druhu, ako sú rasa, farba pleti pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické a iné presved�enie, národný alebo sociálny 
pôvod, majetok, rodové alebo iné postavenie.  
   
�alej sa nesmie robi� nijaký rozdiel na základe politického, právneho alebo medzinárodného postavenia krajiny 
alebo územia, ku ktorým osoba prináleží, �i ide o krajinu alebo územie nezávislé, poru�enské, nesamosprávne 
alebo podrobené inému obmedzeniu suverenity.  
   

�lánok 3  
   

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpe�nos�.  
   

�lánok 4  
   

Nikoho neslobodno drža� v otroctve alebo nevo�níctve, všetky formy otroctva a obchodu s otrokmi sú zakázané.  
   

�lánok 5  
   

Nikto nesmie by� podrobovaný mu�eniu alebo krutému ne�udskému �i ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.  
   

�lánok 6  
   

Každý má právo, aby bol všade uznávaný jeho právny status.  
   

�lánok 7  
   

Všetci sú si pred zákonom rovní a majú právo na rovnakú zákonnú ochranu bez akéjko�vej diskriminácie. Všetci 
majú právo na rovnakú ochranu proti akéjko�vek diskriminácii, ktorá porušuje túto deklaráciu, aj proti 
akémuko�vek podnecovaniu takejto diskriminácie.  



   
�lánok 8  

   
Každý má právo na ú�innú ochranu príslušnými vnútroštátnymi súdmi proti �inom porušujúcim základné práva, 
ktoré mu priznáva ústava alebo zákon.  
   

�lánok 9  
   

Nikto nesmie by� svojvo�ne zatknutý, zadržaný alebo vyhostený.  
   

�lánok 10  
   

Každý má rovnaké právo, aby bol riadne a verejne vypo�utý nezávislým a nestranným súdom, pokia� ide o 
ur�enie jeho práv a povinnosti alebo o akéko�vek trestné obvinenie proti nemu.  
   

�lánok 11  
   

1.  Každý, kto je obvinený z trestného �inu, má právo aby ho považovali za nevinného, kým nie je dokázaná jeho 
vina vo verejnom konaní, v ktorom sa mu poskytli všetky záruky nevyhnutné na jeho obhajobu.  
   

2.  Nikto nesmie by� uznaný vinným zo spáchania nejakého trestného �inu spo�ívajúceho v konaní alebo 
opomenutí, ktoré v �ase, ke� boli spáchané, neboli trestným �inom pod�a vnútroštátneho alebo 
medzinárodného práva. Nesmie sa uloži� �ažší trest, než aký bolo možné uloži� v �ase spáchania trestného 
�inu.  

   
�lánok 12  

   
Nikto nesmie by� vystavený svojvo�nému zasahovaniu do súkromného života, do rodiny, domova alebo 
korešpondencie, ani útokom na svoju �es� a poves�. Každý má právo na zákonnú ochranu proti takým zásahom 
alebo útokom.  
   

�lánok 13  
   

1.  Každý má právo slobodného pohybu a vo�by bydliska v hraniciach ur�itého štátu.  
   
2.   Každý má právo opusti� ktorúko�vek krajinu, aj svoju vlastnú, a vráti� sa do svojej krajiny.  
   

�lánok 14  
   

1.  Každý má právo vyh�ada� si a získa� v iných krajinách azyl pred prenasledovaním.  
   
2.   Tohto práva sa nemožno dovoláva� v prípade stíhania, ktoré je skuto�ne dôlsedkom nepolitických trestných 

�inov alebo konania, ktoré odporuje cie�om a zásadám Organizácie Spojených národov.  
   

�lánok 15  
   

1.  Každý má právo na štátnu príslušnos�.  
   
2.   Nikto nesmie by� svojvo�ne zbavený štátnej príslušnosti ani práva zmeni� svoju štátnu príslušnos�.  

   
�lánok 16  

   
1.  Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletos�, majú právo, bez akéhoko�vek obmedzenia z dôvodov rasových, 

národnostných alebo náboženských, uzavrie� manželstvo a založi� si rodinu. Pokia� ide o manželstvo, majú 
nárok na rovnaké práva po�as jeho trvania i pri jeho zrušení.  

   
2.   Manželstvo môže by� uzatvorené iba na základe slobodného a plného súhlasu nastávajúcich manželov.  
   
3.   Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spolo�nosti a má nárok na ochranu spolo�nosti a štátu.  

   
�lánok 17  



   
1.  Každý má právo vlastni� majetok tak sám, ako aj spolu s inými.  
   
2.   Nikoho neslobodno svojvo�ne zbavi� jeho majetku. 

 
 

   
�lánok 18  

   
Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; toto právo zah��a aj slobodu zmeni� svoje 
náboženstvo alebo vieru, ako aj slobodu prejavova� svoje náboženstvo súkromne, vyu�ovaním, vykonávaním 
náboženských úkonov, bohoslužbou a zachovávaním obradov.  
   

�lánok 19  
   

Každý má právo na slobodu presved�enia a prejavu; toto právo nepripúš�a, aby niekto trpel ujmu za svoje 
presved�enie, a zahrnuje právo vyh�adáva�, prijíma� a rozširova� informácie a myšlienky akýmiko�vek 
prostriedkami a bez oh�adu na hranice.  
   

�lánok 20  
   

1.   Každému sa zaru�uje sloboda pokojného zhromaž�ovania a združovania.  
   
2.   Nikoho neslobodno núti�, aby sa stal �lenom nejakého združenia.  

   
�lánok 21  

   
1.   Každý má právo zú�ast�ova� sa na správe svojej krajiny priamo alebo prostredníctvom slobodne volených 

zástupcov.  
   
2.   Každý má právo na rovnaký prístup k verejným službám vo svojej krajine.  
   
3.   Základom vládnej moci nech je vô�a �udu; táto vô�a má by� vyjadrená pravidelne konanými a riadne 

vykonávanými vo�bami, na základe všeobecného a rovného hlasovacieho práva, tajným hlasovaním alebo 
iným rovnocenným postupom zabezpe�ujúcim slobodu hlasovania.  
   

�lánok 22  
   

Každý �lovek má ako �len spolo�nosti právo na sociálne zabezpe�enie a nárok na to, aby národným úsilím aj 
medzinárodnou sú�innos�ou a v súlade s organizáciou a s prostriedkami príslušného štátu sa mu zaru�ili 
hospodárske, sociálne a kultúrne práva nevyhnutné pre jeho dôstojnos� a slobodný rozvoj jeho osobnosti.  
   

�lánok 23  
   

1.   Každý má právo na prácu, na slobodnú vo�bu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky 
a na ochranu pred nezamestnanos�ou.  

   
2.   Každý má bez akejko�vek diskriminácie nárok na rovnaký plat za rovnakú prácu.  
   
3.   Každý, kto pracuje, má nárok na spravodlivú a uspokojivú odmenu, ktorá by zabezpe�ovala jemu samému a 

jeho rodine živobytie zodpovedajúce �udskej dôstojnosti a ktorá by sa doplnila, ak by to bolo potrebné, inými 
prostriedkami sociálneho zabezpe�enia.  

   
4.   Na ochranu svojich záujmov má každý právo zaklada� odborové organizácie a pristupova� k nim.  

   
�lánok 24  

   
Každý má právo na odpo�inok a zotavenie, rozumné vymedzenie pracovného �asu a pravidelnej platenej 
dovolenky.  

   



�lánok 25  
   

1.   Každý má právo na takú životnú úrove�, ktorá by mohla zabezpe�i� jeho zdravie a blahobyt, aj zdravie a 
blahobyt jeho rodiny, vrátane potravy, ošatenia, bývania, lekárskej starostlivosti a nevyhnutných sociálnych 
služieb; má právo na zabezpe�enie v nezamestnanosti, v chorobe, pri pracovnej nespôsobilosti, pri ovdovení, 
v starobe alebo v ostatných prípadoch straty zárobkových možností, ktoré nastali okolnos�ami nezávislými od 
jeho vôle.  

   
2.   Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivos� a pomoc. Všetky deti, �i už sú zrodené v 

manželstve, alebo mimo neho, majú rovnakú sociálnu ochranu.  
   

�lánok 26  
   

1.   Každý má právo na vzdelanie. Vzdelanie musí by� bezplatné, aspo� v za�iato�ných a základných stup�och. 
Základné vzdelanie má by� povinné. Technické a odborné vzdelanie má by� všeobecne prístupné a aj vyššie 
vzdelanie má by� rovnako prístupné pre všetkých pod�a schopností.  

   
2.   Vzdelanie má smerova� k plnému rozvoju �udskej osobnosti a k posilneniu úcty k �udským právam a 

základným slobodám. Má napomáha� vzájomnému porozumeniu, znášanlivosti a priate�stvu medzi všetkými 
národmi a skupinami rasovými aj náboženskými, ako aj rozvoju �innosti Organizácie Spojených národov pre 
zachovanie mieru.  

   
3.   Rodi�ia majú prednostné právo voli� druh vzdelania pre svoje deti.  

   
�lánok 27  

   
1.   Každý má právo slobodne sa zú�ast�ova� na kultúrnom živote v spolo�nosti, užíva� plody umenia a podie�a� 

sa na vedeckom pokroku a jeho výdobytkoch.  
   
2.   Každý má právo na ochranu morálnych a materiálnych záujmov, ktoré vyplývajú z jeho vedeckej, literárnej 

alebo umeleckej �innosti.  
   

�lánok 28  
   

Každý má právo na to, aby vládol taký spolo�enský a medzinárodný poriadok, v ktorom by sa práva a slobody 
stanovené v tejto deklarácii v plnom rozsahu uskuto��ovali.  
   

�lánok 29  
   

1.   Každý má povinnos� vo�i spolo�nosti, lebo jedine v nej môže vo�ne a naplno rozvinú� svoju osobnos�.  
   
2.   Každý je pri výkone svojich práv a slobôd podrobený len takým obmedzeniam, ktoré stanoví zákon výhradne 

preto, aby sa zaru�ilo uznanie a zachovanie práv a slobôd ostatných a aby sa vyhovelo spravodlivým 
požiadavkám morálky, verejného poriadku a všeobecného blaha v demokratickej spolo�nosti.  

   
�lánok 30  

   
Ni� v tejto deklarácii nemožno vyklada� tak, aby to dávalo ktorémuko�vek štátu, ktorejko�vek skupine alebo osobe 
akéko�vek práva vyvíja� �innos� alebo dopúš�a� sa �inov, ktoré by smerovali k potla�eniu niektorého z práv alebo 
niektorej zo slobôd uvedených v tejto deklarácii. 
 
 


