
 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci 
dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na 
predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným 
prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Helsinský výbor pre 
ľudské práva na Slovensku. 
 

 
 
 

                                                                                 
 

POZVÁNKA Vzdelávacie podujatie pre stredné školy  BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ 
 

Podujatie sa koná v súlade s POP MŠVVaŠ SR na šk. rok 2019/2020 (1.5.4.1. Ľudské práva); 
Smernicou č. 23/2017 o súťažiach (čl. 2 ods. 6); Propozíciami XXII. r. Olympiády ľudských práv. 
 
Cestovné hradí vysielajúca škola; 2. Organizátor poskytne občerstvenie. 
Dátum Krajská koordinátorka podujatia Miesto podujatia 
08.10.19 
Utorok 

PhDr. Karin Straková 
strakovakarin@hotmail.com 
Spolupr.: Mgr. Jana Hrabovská  
CVČ – JUNIOR Banská Bystrica 

SÚZ – Správa účelových zariadení UMB 
Trieda SNP 53  
974 01 Banská Bystrica 

 
Program 9:00 – 14:00  (vrátane prestávky s občerstvením) 

Úvod. Od XXI. r. k XXII. r. OĽP / Nosná téma: Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v 
Európe 21. storočia. Lektorský tím HVS 
Prednášky a diskusie Lektorského tímu HVS v rámci projektu Rozvoj kompetencií pre 
demokratickú kultúru: prevencia radikalizácie mládeže. 
Témy: Participácia vo verejnom priestore / Sloboda prejavu vs. extrémistické verejné 
prejavy: príklady prístupu súdov SR a ESĽP / 30. výročie Novembra – výzvy pre demokraciu 
Dohovor o právach dieťaťa a nové Všeobecne komentáre (deti migrantov a detské práva v 
digitálnom svete) / Snyderových 20 poučení z 20. st. 
Hosťovský vstup:  
Modelové prípady ľudských práv Odborné pracovníčky Kancelárie verejného ochrancu práv 
Paralelné bloky (učiteľské/žiacke):  
I. Vek ako podmienka výkonu práv a povinností a postoje mladých ľudí v SR/dotazníkový 
prieskum pre žiačky a žiakov. Lektorský tím HVS 
II. Posilňovanie a sieťovanie škôl a projektov via Platforma ambasádoriek a ambasádorov 
európskej demokratickej kultúry (AmbEDK) a Klub učiteliek a učiteľov za EDK. Lektorský 
tím HVS 

 
Lektorský tím Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku: Ing. Viliam Figusch, 
CSc.; PhDr. Peter Guráň, PhD., PhDr. Dagmar Horná, PhD.; PhDr. Kálmán Petőcz, PhD. 

 
PhDr. Kálmán Petőcz, PhD., predseda               PhDr. Dagmar Horná, PhD., čl. predstavenstva                        

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku 
petoczkj@hotmail.com                    dagmar.horna@gmail.com 


