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Vás	  pozývajú	  na	  	  

workshop	  na	  tému	  	  	  

„Ľudské	  práva	  v	  súčasnom	  globalizovanom	  svete“,	  

ktorý	  sa	  uskutoční	  dňa	  	  

10.	  decembra	  2012	  	  

v	  Bratislave	  v	  priestoroch	  FSEV	  UK	  

	  

PROGRAM	  

„Ľudské	  práva	  v	  súčasnom	  globalizovanom	  svete“	  

10.	  december	  2012	  

09:00	  –	  09:30	  	   Registrácia	  účastníkov	  	  	  

09:30	  –	  11:00	  	   Plenárne	  zasadnutie	  	  

Otvorenie	  plenárneho	  zasadnutia	  /	  Privítanie	  a	  úvodné	  slovo	  	  

Prof.	  PhDr.	  Silvia	  Miháliková,	  PhD.	  dekanka	  FSEV	  UK	  

Úvodné	  príspevky	  k	  problematike	  

Prof.	  PhDr.	  Miroslav	  Kusý,	  PhD.	  	  	  

Prof.	  JUDr.	  Viera	  Strážnická,	  CSc.	  	  

Prof.	  JUDr.	  Pavel	  Šturma,	  DrSc.	  	  

PhDr.	  Michal	  Vašečka,	  PhD.	  

11.30	  –	  12.00	   Diskusia	  

12.00	  –	  13.00	   Obed	  	  

13.00	  –	  15.00	   Paralelné	  workshopy	  I,	  II,	  III	  	  

15.00	  –	  16.00	   Záver	  a	  odporúčania	  z	  jednotlivých	  workshopov	  	  

Workshop	  sa	  uskutočňuje	  v	  rámci	  výskumných	  aktivít	  UNESCO	  Chair	  for	  
human	  rights	  education	  na	  Univerzite	  Komenského	  v	  Bratislave,	  Fakulte	  
sociálnych	   a	  ekonomických	   vied,	   s	  finančnou	   podporou	   UNESCO	   NK	  
MOST.	  	  



Workshop	  I	  	  	  	  	  ĽUDSKÉ	  PRÁVA	  A	  ICH	  PRÁVNA	  REGULÁCIA	  	  

Doc.	  JUDr.	  Jozef	  Čentéš,	  PhD.	  (Právnická	  fakulta	  UK)	  	  
Aktuálne	  výzvy	  ochrany	  práva	  na	  súkromie	  	  
	  
Doc.	  JUDr.	  Branislav	  Fridrich,	  PhD.	  	  (Právnická	  fakulta	  UK)	  	  
Právo	  na	  zákonného	  sudcu	  v	  judikatúre	  ESĽP	  a	  ÚS	  SR	  
	  
JUDr.	  PhDr.	  Ing.	  Michael	  Siman,	  PhD.	  DEA	  (PEVŠ,	  Fakulta	  práva)	  
Právne	  otázky	  súvisiace	  s	  pristúpením	  Únie	  k	  Dohovoru	  	  	  
	  
JUDr.	  Alexandra	  Strážnická,	  LL.M.,	  PhD.	  (FSEV	  UK)	  	  
Ľudská	  dôstojnosť	  -‐	  integrálna	  súčasť	  práva	  Únie	  
	  
JUDr.	  Milan	  Hodás,	  PhD.	  (Ministerstvo	  školstva,	  vedy	  ,	  výskumu	  a	  športu	  SR)	  
Regulácia	  ľudských	  práv	  a	  limity	  právnej	  regulácie	  	  
	  
JUDr.	  PhDr.	  Lucia	  Mokrá,	  PhD.	  (FSEV	  UK)	  	  
III.	  Opčný	  protokol	  k	  Dohovoru	  o	  právach	  dieťaťa	  	  
	  
Mgr.	  Andrea	  Pristašová	  (PEVŠ,	  Fakulta	  práva)	  	  
Právna	  úprava	  plánovania	  rodičovstva	  v	  Čínskej	  ľudovej	  republike	  	  
	  
JUDr.	  Jana	  Michaličková	  (PEVŠ,	  Fakulta	  práva)	  
Povinnosť	  súdneho	  orgánu	  prihliadať	  na	  najlepšie	  záujmy	  dieťaťa	  
	  
Prof.	  JUDr.	  Ľubomír	  Cibulka,	  CSc.	  (Právnická	  fakulta	  UK)	  
JUDr.	  Katarína	  Šmigová,	  PhD,	  LL.M	  (PEVŠ,	  Fakulta	  práva)	  	  
	  
Workshop	  II	  	  	  	  	  ĽUDSKÉ	  PRÁVA	  A	  ICH	  POLITICKÝ	  STATUS	  	  
	  
Doc.	  PhDr.	  Monika	  Čambalíková	  CSc.	  (Sociologický	  ústav	  SAV)	  
Kríza	  sociálneho	  štátu	  a	  sociálne	  občianske	  práva	  
	  
Živka	  Deleva,	  PhD.	  (FSEV	  UK)	  
Vulnerable	  Workers,	  Forced	  Labour,	  Migration	  and	  Ethical	  Trading	  
	  

Mgr.	  Michaela	  Chládeková	  (FSEV	  UK)	  
Ľudskoprávna	  dimenzia	  politiky	  humanitárnej	  pomoci	  EÚ	  –	  trojský	  kôň	  za	  
bránami	  humanitarizmu?	  
	  
Mgr.	  Aliaksei	  Kazharski	  (FSEV	  UK)	  
Human	  rights	  in	  the	  US:	  Russia	  reporting	  	  
	  
PhDr.	  Lucia	  Tuleková	  Henčelová	  (Spoločnosť	  komunitných	  centier)	  
Postavenie	  palestínskych	  utečencov	  v	  Libanonskej	  spoločnosti	  
	  
PhDr.	  Tatiana	  Tökölyová,	  PhD.	  (FSEV	  UK)	  
Constitutional	  reform	  in	  New	  Zealand	  in	  1993	  as	  a	  general	  consensus	  on	  Maori	  
rights	  
	  
Aisulu	  Amanzholova	  (FSEV	  UK)	  -‐	  Religion	  as	  a	  linking	  factor	  of	  society	  
	  
Workshop	  III	  	  	  	  ĽUDSKÉ	  PRÁVA,	  RODOVÉ	  ASPEKTY	  A	  POLITIKA	  NEDISKRIMINÁCIE	  	  

PhDr.	  Dagmar	  Horná,	  PhD.	  (UNESCO	  centrum	  pre	  ľudské	  práva	  na	  Univerzite	  
Komenského/Helsinský	  výbor	  pre	  ľudské	  práva	  na	  Slovensku)	  
Ľudskoprávna	  výchova	  a	  vzdelávanie.	  Deklarácia	  OSN	  a	  Slovenská	  republika	  
	  
Dr.	  Jarmila	  Lajčáková	  	  (Centrum	  pre	  výskum	  etnicity	  a	  kultúry)	  	  
Rómska	  menšina	  ako	  téma	  základných	  ľudských	  práv,	  
ekonomických	  záujmov	  alebo	  bezpečnosti	  
	  
Peter	  Varga,	  PhD.	  (Trnavská	  univerzita,	  Fakulta	  práva)	  	  
Zásada	  rovnakého	  zaobchádzania	  medzi	  ženami	  a	  mužmi	  v	  práve	  EÚ	  
	  
Doc.	  PhDr.	  Oľga	  Gyarfášová,	  PhD.	  (FSEV	  UK)	  -‐	  	  Rodová	  rovnosť	  -‐	  tu	  a	  teraz	  
	  
Wiktor	  Dynarski	  (Uniwersytet	  Warszawski)	  -‐	  Into	  the	  transgender	  direction.	  Civil	  
society	  and	  the	  political	  interest	  of	  gender-‐variant	  persons	  
	  
Zuzana	  Maďarová	  (Fakulta	  sociálnych	  a	  ekonomických	  vied	  UK)	  
Romana	  Schlesinger	  (Queer	  Leaders	  Forum)	  
PhDr.	  Andrej	  Findor,	  PhD.	  (Fakulta	  sociálnych	  a	  ekonomických	  vied	  UK)	  


