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Interaktívny míting
„Slovensko v modernom systéme ochrany ľudských práv“
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v Bratislave zorganizovalo dňa 26. júna
2008 interaktívny míting zameraný na oblasť ľudských práv, ich dodržiavanie a ochranu
v Slovenskej republike v kontexte s činnosťou Slovenského národného strediska pre ľudské
práva pod názvom „Slovensko v modernom systéme ochrany ľudských práv“.
Míting sa konal v uvedenom termíne v priestoroch Slovenského národného strediska
pre ľudské práva na Kýčerského 5 v Bratislave, ktorého cieľom bolo reagovať na šírenie
skreslených informácií o súčasnej antidiskriminačnej legislatíve a poskytnúť širšej verejnosti
aktuálne informácie o stave dodržiavania ľudských práv na Slovensku. Na ten účel
organizátori zvolili znamenitú, avšak technicky náročnejšiu formu priebehu podujatia, keď
obvyklý spôsob konania konferencie či seminára s možnosťou komunikácie väčšinou iba
medzi prítomnými účastníkmi rozšírili o možnosť
diskutovať
s ďalšími fyzicky
nezúčastnenými osobami, a to prostredníctvom on-line audiovizuálnej komunikácie –
s regionálnymi zástupcami strediska pôsobiacimi v ďalších mestách Slovenska (Kysucké
Nové Mesto, Dolný Kubín, Kežmarok, Humenné, Rimavská Sobota, Zvolen a Nové Zámky).
Otvorenie mítingu a jeho ďalšie moderovanie bolo zverené výkonnej riaditeľke
Slovenského národného strediska pre ľudské práva JUDr. Anne Zachovej (pôsobiacej aj na
Katedre verejnoprávnych disciplín Akadémie Policajného zboru v Bratislave).
Program podujatia pozostával zo štyroch panelov. V rámci prvého panelu s názvom
identickým s názvom celého mítingu „Slovensko v modernom systéme ochrany ľudských
práv“ ako prvý vystúpil JUDr. Juraj Horváth, podpredseda správnej rady Slovenského
národného strediska pre ľudské práva a poslanec Národnej rady SR s príspevkom
„Organizácia Spojených národov – novodobá história ochrany ľudských práv a význam pre
Slovensko“, ktorý prítomným poskytol zaujímavé informácie o aktivitách OSN v súvislosti
s ochranou ľudských práv i pripravovanými zmenami v tejto oblasti na pôde OSN (napr.
povýšenie agendy ľudských práv na úroveň hlavného orgánu tejto organizácie). O vzniku
Slovenského národného strediska, i v rovine právnej, ako aj jeho predchodcu –
Československého národného strediska pre ľudské práva zriadeného v ČSFR oboznámila
zúčastnených JUDr. Anna Zachová. Na jej príspevok s názvom „Vznik Slovenského
národného strediska pre ľudské práva“ nadviazal Mgr. Tomáš Foldes – vedúci odboru
výchovy, vzdelávania a informačných služieb SNSLP, v súčasnosti pôsobiaci na území SR,
ktorý predniesol príspevok „Činnosť a úlohy Slovenského národného strediska pre ľudské
práva“. Mgr. Foldes uzavrel prvý panel príspevkov mítingu.
Správou o súčasnom stave dodržiavania práv dieťaťa v Slovenskej republike otvoril
druhý panel vedúci odboru medzinárodných vzťahov a práv dieťaťa PhDr. Peter Guráň, ktorý
poukázal na súčasné problémy pri realizácii práv detí v SR, ako právo detí vyjadriť svoj
názor, ale aj na spôsoby a formy ich ochrany (špecializácia pracovníkov na ochranu práv detí
z radov polície). Keďže za názov tohto panela organizátori zvolili „Aktuálne zistenia o stave
dodržiavania ľudských práv v Slovenskej republike“, jeho samozrejmou súčasťou bola i
„Správa o dodržiavaní ľudských práv v Slovenskej republike v roku 2007“, ktorú predniesla
PhDr. Alena Kotvanová – vedúca odboru monitoringu a výskumu.
Po ukončení príspevkov druhého panela nasledovala diskusia, do ktorej sa zapojili
i zástupcovia médií, ktorých prítomnosť bola vzhľadom na prvotný impulz a samotný cieľ
zorganizovania tohto mítingu priam nevyhnutná.
3. panel „Činnosť strediska v regiónoch“ otvorila zaujímavými informáciami
prednesenými v príspevku „Prínos regionálnych kancelárií Strediska pre slovenskú

spoločnosť“ Ing. Ľubica Zajacová – riaditeľka odboru koordinácie projektov, sekcie
ľudských práv a menšín Úradu vlády SR, po ktorom nasledovali Interaktívne prezentácie
regionálnych zástupcov a zástupkýň Slovenského národného strediska pre ľudské práva.
Tak v priamom prenose odzneli podstatné informácie o činnosti jednotlivých kancelárií
v rôznych regiónoch Slovenska podané ich zástupcami a zástupkyňami. V nadväznosti na
tieto prezentácie sa konala diskusia, a to nielen medzi prítomnými na stredisku, ale
v prepojení a spojení so zástupcami v kanceláriách regionálnych pracovísk strediska. A túto
formu diskusie, resp. vedenia mítingu, by som chcela osobitne vyzdvihnúť a oceniť.
Ďalší ucelený, monotematický blok „Pravdy a mýty o novele antidiskriminačného
zákona“ bol zameraný na platnú právnu úpravu antidiskriminačného zákona, jeho aplikáciu
a najčastejšie formy diskriminácie v SR. Príspevkom „Čo pre spoločnosť priniesla ostatná
novela antidiskriminačného zákona?“ oboznámila účastníkov mítingu s významom zákona
Mgr. Lucia Antalecová – odbor právnej pomoci a služieb, pričom zdôraznila prínos novely
uvedeného zákona, ktorá zjednodušila posudzovanie, čo je a čo nie je diskrimináciou.
Posledný panel príspevkov a zároveň aj míting uzavrel JUDr. Michal Josai z odboru
právnej pomoci a služieb s poznámkami „Niektoré mýty o konaní vo veciach diskriminácie“,
avšak nebol to definitívny záver tohto podujatia, pretože opäť nasledovala plodná diskusia.
Samotný priebeh mítingu hodnotím ako vysoko odborne a organizačne fundovaný,
ktorého prínos nie je len pre úzky okruh adresátov, ale pre širšiu verejnosť. Táto relatívne
nová, resp. málo využívaná forma vedenia mítingu, ale aj možnosť pozrieť si závery (priebeh
podujatia) i prostredníctvom videozáznamu na internetovej stránke SNSLP (www.snslp.sk.) je
taktiež priblížením a sprístupnením získavať informácie aj iným (nezúčastneným), ktorí sa
o danú oblasť zaujímajú.
Záverom môžem konštatovať, že Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
zorganizovalo opäť jedno z podujatí, ktoré malo svoj jasný cieľ, program a rozhodne prínos.
Otvorenie problémových otázok, ktoré sa zvyknú v spoločnosti z rôznych dôvodov často
tabuizovať – nerešpektovanie a porušovanie práv detí, rôzne formy diskriminácie... poukazujú
na tieto javy ako skutočné a všadeprítomné, ktorými je potrebné sa zaoberať a dotknutým
osobám poskytnúť patričnú ochranu a pomoc. Túto funkciu nepochybne plní aj Stredisko pre
ľudské práva, čomu nasvedčujú aktivity a konkrétna činnosť spomínaná aj na uskutočnenom
mítingu. Zloženie jeho účastníkov (zástupcovia občianskych združení, médií, vysokoškolsky
pôsobiaci pracovníci, študenti....) a ďalšie faktory sú dôkazom, že Slovenské národné
stredisko má svoje pevné miesto v systéme ochrany ľudských práv a v spoločnosti SR a jeho
činnosť je verejnosti čoraz bližšia a známejšia.
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