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Ľudské práva a rozvoj

Udržateľné rozvojové ciele – nové výzvy v oblasti  
ľudských práv

Ľudské práva v americkej kampani na najvyšší post 

Dinah Shelton, ed. (2013). The Oxford Handbook of Interna-
tional Human Rights Law. .

Predstavujeme Borisa – nového člena UNESCO katedry

Prvé simulované zasadnutie OSN na Slovensku,  
na Univerzite Komenského v Bratislave

Foto na titulnej strane: Sustainable development goals, agenda 2030. http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustai-
nable-development-goals/
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1 Úvodník      

Ľudské práva a rozvoj

Ľudské práva sú základnou hod-
notou medzinárodného společen-
stva. Stali sa súčasťou Charty OSN 
v roku 1945, ako aj predmetom sa-
mostatnej úpravy v rámci Všeobec-
nej deklarácie ľudských práv prijatej 
OSN. Dnes už jednotlivé práva majú 
vlastnú kodifikáciu či už v rámci 
univerzálneho systému vytvoreného 
v OSN, alebo v regionálnej úprave. 
Aj v regiónoch ako Afrika alebo Ju-
hovýchodná Ázia sa ľudské práva 
v danom geografickom a socio-kul-
túrnom kontexte stali predmetom 
právnej úpravy, spoločnej pre kraji-
ny regiónu. 

Uplatňovanie ľudských práv, ich 
podpora a ochrana je súčasťou práv-
neho štátu, sú základnou hodnotou 
demokratického zriadenia. Ľudské 
práva však nie sú absolútne, teda 
aspoň väčšina z nich nie. Politic-
kou mocou a právnou reguláciou 
môžu byť v čase ohrozenia (napr. 
výnimočného, núdzového alebo voj-

životné prostriedie, technologický 
rozvoj, ochranu historického de-
dičstva a ich uplatňovanie pomôže 
rozvoju jednotlivých spoločností. 
Aj z tohto dôvodu je rok 2015 Eu-
rópskym rokom rozvoja. Reflek-
tuje aktuálne potreby medzinárod-
ného spoločenstva, jednotlivých 
štátov, medzinárodných aktérov 
a mimovládnych organizácií, kto-
ré participujú na rozvoji v rôznych 
oblastiach. Pre dosiahnutie nielen 
udržateľných rozvojových cieľov, 
reflexiu predošlých miléniových 
rozvojových cieľov, ale pre pri-
márny subjekt – jednotlivcov a ich 
ľudské práva v najširšom kontexte. 
A k tejto výzve EÚ a medzinárodné-
ho spoločenstva by mali prispieť aj 
ďalší aktéri – národné vlády a jed-
notlivci. 

doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.,
PrF UMB Banská Bystrica,člen 

Rady vlády pre ľudské práva, 
národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť 

nového stavu či vojny) limitované. 
Návrat k ich uplatňovaniu, efektív-
nemu pôsobeniu v prospech jednot-
livca, najmä v období po konflikte 
alebo v rámci tranzície politického 
režimu, je pomerne náročný. Avšak 
uplatňovanie ľudských práv, ich 
podpora a ochrana v tranformujú-
cich sa krajinách (či už hovoríme 
o politickej, ekonomickej alebo inej 
transformácii), sú základným pilié-
rom rozvoja týchto krajín. 

Ľudské práva a rozvoj sú tak nevy-
hnutne späté. Prepojené nádoby je 
v súčasnom svete potrebné vnímať 
ešte intenzívnejšie, keď sa model 
rozvojovej pomoci transformuje na 
model rozvojovej spolupráce. Re-
flektuje tak charakter ľudských práv, 
ktoré rovnako nie sú subsidiárne. 
Efektívne uplatňovanie ľudských 
práv je nástrojom, ako pomôcť roz-
vojovým krajinám, avšak zároveň 
vytvoriť benefity pre krajiny rozvi-
nuté. Právo na vzdelanie, právo na 
informácie, občianske a politické 
práva, nové práva – právo na zdravé 

Zdrooj: http://w
w

w.europarl.europa.eu/new
s/sk/new

s-room
/topic/642 
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2 Téma čísla     

Udržateľné rozvojové ciele – 
nové výzvy v oblasti  
ľudských práv

„Rok 2015 predstavuje historickú 
a bezprecedentnú príležitosť spojiť 
krajiny a ich obyvateľov na celom 
svete, aby si vybrali nové spôsoby 
ako zlepšiť životy ľudí na celom sve-
te. Tieto rozhodnutia nastavia sme-
rovanie pre globálne kroky na ukon-
čenie chudoby, podporu prosperity 
a blahobytu pre všetkých, ako aj pre 
ochranu životného prostredia a rie-
šenie klimatických zmien.

V roku 2015 majú krajiny príležitosť 
prijať novú trvalo udržateľnú agen-
du a dosiahnuť globálnu dohodu 
o klimatických zmenách. Kroky uro-
bené v roku 2015 vyústili do prijatia 
nových trvalo udržateľných cieľov, 
stavajúcich na ôsmich Miléniových 
rozvojových cieľoch, ktoré prijme 
Valné zhromaždenie na osobitnom 
summite od 25. - 27.septembra 2015.

OSN spolupracuvala s vládami, mi-
movládnymi organizáciami a ďal-
šími partnermi a, využívajúc poten-
ciál doterajších miléniových cieľov, 
pokračuje v ambicióznej rozvojovej 
agende po roku 2015.

2. augusta 2015 sa 193 členských štá-
tov OSN dohodlo o navrhnutých tr-
valo udržateľných cieľoch. Kľúčové 
slová akými sú: ľudia , planéta , pro-
sperita , mier a partnerstvo, zachytá-
vajú široký rozsah tejto agendy .

Dohoda o tejto agende nadväzuje na 
úspešný výsledok konferencie o fi-
nancovaní rozvoja , ktorá sa nedáv-
no konala v etiópskej Addis Abebe .

História

V roku 2000 svetoví lídri stanovili 
skupinu časovo viazaných cieľov 
s termínom splnenia koniec roka 
2015, ktoré sa stali známe ako Milé-
niové rozvojové ciele (MRC). Vďa-
ka miliónom ľudí, ktorí sa zapojili 

do ich plnenia a masívnej celosveto-
vej podpore, sa nám podarilo urobiť 
značný pokrok. Počet ľudí žijúcich 
v chudobe klesol na menej ako po-
lovicu miery chudoby z roku 1990. 
Viac ako dve miliardy ľudí získalo 
prístup k lepšej pitnej vode.

V extrémnej chudobe však žije stále 
1,2 miliardy ľudí. Každé štyri se-
kundy zomrie jedno dieťa z dôvodu, 
ktorému bolo možno predísť a viac 
ako 900 miliónov ľudí, najmä ženy 
a mladí ľudia, trpia chronickým hla-
dom. Predpokladá sa, že do roku 
2050 vzrastie svetová populácia na 
9,5 miliardy ľudí, pričom potravino-
vý systém dosiahol kritickú úroveň.

Hrozí, že klimatické zmeny zničia 
životy miliónov ľudí a zmaria do-
teraz dosiahnutý pokrok. Svetová 
ekonomika stagnuje, nerovnosť stú-
pa všade na svete a ľudské práva 
sú porušované v najnestabilnejších 
a konfliktom najviac postihnutých 
krajinách.

Debata o tom, čo by malo nasledo-
vať po termíne splnenia MRC v roku 
2015, práve prebieha.

Proces

Konferencia o trvalo udržateľnom 
rozvoji Rio+20 spustila v roku 2012 
inkluzívny medzivládny proces prí-
pravy trvalo udržateľných cieľov 
(TUC). Otvorená pracovná skupina 
zložená z 30 predstaviteľov člen-
ských krajín OSN v septembri 2014 
predstavila, ako by mali TUC vyze-
rať. Tento návrh obsahuje súbor 17 
cieľov.

Generálny tajomník OSN Pan Ki-
-mun založil Pracovnú skupinu sys-
tému OSN pre rozvojovú agendu 
OSN po roku 2015. Pod vedením 
Oddelenia pre ekonomické a soci-
álne záležitosti (DESA) a Rozvojo-
vého programu OSN (UNDP) tento 
tím spojil viac ako 60 agentúr a me-
dzinárodných organizácií OSN.

Vo svojej prvej správe adresova-
nej generálnemu tajomníkovi OSN 
“ Realizácia takej budúcnosti, akú 
chceme” pracovný tím načrtol pred-
stavu o rozvojovej agende po roku 
2015 a navrhol štyri kľúčové aspek-
ty, ktoré by mali napomôcť vytýče-
niu cieľov: 1. Inkluzívny sociálny 
rozvoj, 2. Inkluzívny ekonomický 
rozvoj, 3. Ekologická trvalá udrža-
teľnosť, 4. Mier a bezpečnosť. Tím 
sa taktiež zaoberal otázkou, ako by 
tieto rôzne témy mohli byť prenese-
né do nového rámca.

V júli 2012 generálny tajomník 
otvoril Panel na vysokej úrovni vý-
znamných osobností , ktorého úlo-
hou je poskytnúť odborné vedenie 
a odporúčania k rozvojovej agende 
po roku 2015. Správa panela zve-
rejnená v máji 2013 prišla k záveru, 
že rozvojová agenda po roku 2015 
sa potrebuje sústrediť na: inklú-
ziu; prenesenie trvalo udržateľného 
rozvoja do centra záujmu; preme-
nu ekonomík v záujme pracovných 
miest a inkluzívneho rastu; budova-
nie mieru a efektívnych, otvorených 
a transparentných inštitúcií pre všet-
kých; a na budovanie nového glo-
bálneho partnerstva.

Tieto procesy dopĺňajú národné 
konzultácie vo viac ako 60 krajinách 
a jedenásť tematických konzultácií, 
ktoré organizuje Rozvojová skupina 
OSN na témy: konflikt a nestálosť; 
vzdelanie; ekologická udržateľnosť; 
vládnutie; rast a zamestnanosť; 
zdravie; hlad; potraviny a výživa; 
nerovnosti; populačná dynamika; 
energia; a voda. Regionálne konzul-
tácie organizujú Regionálne ekono-
mické komisie.

Medzivládny výbor expertov o fi-
nancovaní trvalo udržateľného roz-
voja publikoval viacero možností 
ako financovať budúce rozvojové 
ciele.

S cieľom zabezpečiť súdržnosť me-
dzi rôznymi pracovnými skupinami 
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bola na vyššej úrovni zriadená ne-
formálna koordinačná skupina šty-
roch námestníkov generálneho ta-
jomníka OSN.

V priebehu roka 2014 predseda Val-
ného zhromaždenia zvolal niekoľko 
podujatí Valného zhromaždenia na 
tému “ Rozvojová agenda OSN po 
roku 2015 - prípravný proces”.

Záverečná správa generálneho ta-
jomníka bola predstavená v januá-
ri 2015. Správa obsahuje kľúčové 
odporúčania, vďaka ktorým sa rok 
2015 stane skutočným obdobím na 
globálnu akciu.

Medzivládne rokovania odštartovali 
na začiatku 69. zasadania Valného 
zhromaždenia OSN.

Rokovania sa skončia v septembri 
2015, kedy má byť schválený nový 
rozvojový rámec.

Hlavné rozdiely medzi miléniový-
mi a budúcimi trvalo udržateľnými 
cieľmi spočívajú v tom, ako boli vy-
pracované, čo zahŕňajú a na koho sa 
zameriavajú.“[1]

Aktuálna situácia v oblasti  
rozvojovej spolupráce a agenda 
ľudských práv

Situácia v priebehu roka 2015 vý-
razne pokročila. Na svojom 70tom 
zasadnutí Valné zhromaždenie OSN 
dňa 25.9.2015 prijalo rezolúciu č. A/
RES/70/1 pod názvom: Transformu-
jeme náš svet: Agenda udržateľné-
ho rozvoja 2030. V rámci nej bolo 
prijatých 17 udržateľných cieľov 
rozvoja, z ktorých viaceré kopírujú 
alebo mierne rozširujú nenaplnené 
miléniové rozvojové ciele. Celko-
vo sú ciele formulované viac kom-
plexnejšie, ako agenda, portfólio, na 
ktorom musia spolupracovať viacerí 
národní i medzinárodní aktéri z po-
hľadu jeho dosiahnutia. 

Ako je uvedené v rezolúcii: Uznanie 
toho, že ľudská dôstojnosť je zákla-
dom, želáme si, aby Ciele (SDGs) 
a úlohy boli platné pre všetky náro-
dy a jednotlivocv a pre všetky súčasti 
spoločnosti. A my sa budeme usilo-
vať ich dosiahnuť ako prví. (bod 4). 

Toto vyhlásenie potvrdzuje dôleži-
tosť rozvojovej agendy, ako aj toho, 
že ľudské práva a ľudská dôstojnosť 
sú za jednotlivo charakterizovanými 
cieľmi a že finálny výsledok, ktorý 
má byť dosiahnutý je orientova-
ný na ľudí, rovnosť a dôstojnosť. 
Ľudské práva sa tak stali hlavným 
princípom medzinárodnej politiky, 
hodnotou, ktorá je nielen populár-
na, ale ktorá je najmä spoločná pre 
všetky zúčastnené subjekty a ktorá 
musí byť realizovaná v praxi, nielen 
deklarovaná. 

Udržateľné rozvojové ciele

1. Ukončiť chudobu všade a vo 
všetkých jej formách.

2. Ukončiť hlad, dosiahnuť potra-
vinovú bezpečnosť a lepšiu vý-
živu a podporovať trvalo udrža-
teľné poľnohospodárstvo. 

3. Zabezpečiť zdravý život a pod-
porovať blahobyt pre všetkých 
a v každom veku.

4. Zabezpečiť inkluzívne, spra-
vodlivé a kvalitné vzdelávanie 
a podporovať celoživotné vzde-
lávacie príležitosti pre všetkých.

5. Dosiahnuť rodovú rovnosť a po-
silniť postavenie všetkých žien 
a dievčat.

6. Zabezpečiť dostupnosť a trva-
lo udržateľný manažment vody 
a sanitárnych opatrení pre v 
šetkých.

7. Podporovať trvalý, inkluzívny 
a trvalo udržateľný ekonomický 
rast, plnú a produktívnu zamestna-
nosť a riadnu prácu pre všetkých. 

8. Vybudovať pevnú infraštruktú-
ru, podporovať inkluzívnu a tr-
valo udržateľnú industrializáciu 
a posilniť inovácie.

9. Znížiť rozdiely v rámci a medzi 
krajinami.

10. Premeniť mestá a ľudské obyd-
lia na inkluzívne, bezpečné, 
odolné a trvalo udržateľné.

11. Zabezpečiť trvalo udržateľnú 
spotrebu a výrobné schémy.  

12. Podniknúť bezodkladné opat-
renia na boj proti klimatickým 
zmenám a ich dôsledkom.*

13. Zachovať a trvalo udržateľne 
využívať oceány, moria a zdro-
je mora na trvalo udržateľný  
rozvoj.

14. Chrániť, obnovovať a podporo-
vať trvalo udržateľné využívanie 
pozemných ekosystémov, trvalo 
udržateľne riadiť lesné hospo-
dárstvo, bojovať proti premene 
krajiny na púšť a zastaviť spätnú 
degradáciu krajiny a stratu biod-
iverzity.

15. Podporovať mierovú inkluzív-
nu spoločnosť v prospech trvalo 
udržateľného rozvoja. Poskyt-
núť prístup k spravodlivosti pre 
všetkých a budovať efektívne, 
transparentné a inkluzívne inšti-
túcie na všetkých úrovniach.

16. Posilniť prostriedky implemen-
tácie a revitalizácie globálneho 
partnerstva pre trvalo udržateľ-
ný rozvoj.

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 
FSES CU 

Poznámky:
[1] Úplne prevzaté z
http://www.unis.unvienna.org/unis/
sk/topics/2013/post-15-development-
-agenda.html
* Uznávajúc, že Rámcový dohovor 
OSN o zmene klímy je primárnym me-
dzinárodným a medzivládnym fórom na 
rokovanie o reakcii celého sveta na kli-
matické zmeny. 
Zdroj:  https://sustainabledevelopment.
un.org/content/documents/7891Trans-
forming%20Our%20World.pdf
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3 Zaostrené na krajinu  

Ľudské práva v americkej 
kampani na najvyšší post 

V Spojených štátoch amerických 
budú na jar 2017 dôležité voľby nové-
ho amerického prezidenta/prezident-
ky, ale kampaň prebieha v podstate od 
času, kedy  Barack Obama začal svoj 
druhý turnus v Bielom dome.

Všeobecne sa hodnotí jeho posled-
ných šesť rokov administratívy v ob-
lasti ľudských práv veľmi pozitívne. 
Už v inauguračnom prejave bol prvým 
prezidentom, ktorý použil slovo „gay“ 
ako odkaz na inú sexuálnu orientáciu 
či spomenul historické fakty boja 
amerických žien za rovnosť voči mu-
žom. Nehovoriac napríklad o zmene 
jeho postoja voči manželstvám rov-
nakého pohlavia  a najmä mnohým 
pro-politickým rozhodnutiam  v tejto 
oblasti  ako povolenie slúžiť v armáde 
a pod.

Otázky LGBT nie sú zatiaľ v pred-
volebnej kampani tak doležité a z eu-
rópskeho pohľadu ani viditeľné. Ale 
pre amerických voliteľov a oba tábory 
republikánov a demokratov áno, a to 
vzhľadom na rozhodnutie Najvyššie-
ho súdu,  ktorý uznal nedávno ústavné 
právo na manželstvo osôb rovnakého 
pohlavia a teda i celkový postoj verej-
nosti k problematike sa výrazne posu-
nul. Napriek ešte nejasnému defini-
tivnému výberu finálnych kandidátov 
z oboch strán, pár z nich sa už k tejto 

téme vyjadrilo.

Hillary Clinton ako najzávažnejšia 
demokratická kandidátka na post 
prezidentky svoj postoj vyjadrila na 
októbrovom stretnutí prominentnej 
ľudsko-právnej neštátnej organizácie 
Human rights campaign. Potvrdila, že 
práve táto inštitúcia zmenila jej názor 
na ľudské práva a prisľúbila im naj-
väčšiu pozornosť vo svojej kampani. 
Ako aj podporila zákon o federálnej 
rovnosti (Federal Equality Act) či pri-
pomenula, že sa treba venovať  prá-
vam transgender a samozrejme neo-
pomenula podporiť sobáše rovnaké 
pohlavia. 

Treba však pripomenúť, že ako jediná 
zo zatiaľ všetkých kandidátov má naj-
väčšiu politickú  skúsenosť i v tejto 
oblasti. Ešte ako prvá lady, manželka 
prezidenta Clintona sa zviditeľnila na 
návšteve Číny v roku 1995 vetou „žen-
ské práva sú ľudské práva a ľudské 
práva sú ženské práva“. Ako minister-
ka zahraničia pozdvihla ľudské práva 
na prioritu zahraničnej politiky, naprí-
klad aj tým, že jedným z prvých jej 
krokov v tejto pozícii bol vstup krajiny 
do Rady OSN pre ľudské práva, ktoré-
mu sa predchádzajúca administratíva  
vyhýbala.

Neprekvapivo, väčšina republikán-
skych kandidátov je nielen proti sobá-
šom rovnakého pohlavia, ale viacerí 
z nich sú i oponentmi diskriminácie, 

či vytvorenia samostatne chránenej 
sociálnej triedy - sexuálna  orientácia 
- do občianskych práv. V tomto sme-
re je výnimkou excentrický Donald 
Trump, ktorého pozícia je jasne vy-
hranená proti sobášom osôb rovnaké-
ho pohlavia, ale relatívne konzistetne 
tvrdí, že zákon o občianskych právach 
z roku 1964 by mal byť zmenený a za-
hŕňať tak prvok chrániaci ľudí pred 
diskrimináciou na základe  sexuálnej 
orientácie. Napriek tomu jeho ata-
ky na iné témy súvisiace s otázkami 
ľudských práv ako migračná téma, či 
sexuálny harasment voči ženám nie 
sú relevantné pre politické rozhodo-
vanie, sú skôr populistickým neča-
kaným prvkom v americkej volebnej 
kampani.

Čo však naozaj chýba zatiaľ obom 
táborom je väčšia podpora rovnosti 
práv žien a mužov, ktorá je na európ-
skej pôde dlhodobejšie formovaná,  
napríklad debata o kvótach. Ešte je 
pred nami v americkej kampani pár  
verejných debát, kde sa stále viac 
budú formovať hlbšie názory jed-
notlivých kandidátov, aby napokon 
mohlo  dôjsť k defintívnemu výberu 
republikánov i demokratov. Je však 
jasné, že isté podporné skupiny, ako aj 
jednotliví občania vedia, ktoré názory 
a viera v otázke ľudských práv už nie 
sú meniteľné.

Mgr. Andrea Figulová, PhD. 
FSEV UK 

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=zahranic-
ni&

c=A
150917_064810_zahranicni_san&

foto=SA
N

5dfbac_d33e-
872ab4d54d3493e30dcab44abef2_0.jpg
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4 Knižné recenzie     

Dinah Shelton, ed. (2013). The 
Oxford Handbook of Interna-
tional Human Rights Law. Ox-
ford, Oxford University Press.

Kniha  vo mne zanechala hlboký do-
jem s tým, že si ju nestačí prečítať 
raz, skôr by som odporučil ostatným 
čitateľom, aby s ňou pracovali, keď-
že môže zmeniť pohľad čitateľa na 
medzinárodný právny systém. Číta-
nie je oveľa príjemnejšie práve preto, 
že autorka, nositeľka ceny za jej tri 
slávne diela v oblasti ľudských práv, 
spracovala svoju prácu pre čitateľa 
zrozumiteľnejším spôsobom, keďže 
ju určila pre každého a každému stojí 
za to si ju prečítať. Možno, že autorka 
chcela prácu písať ako príručku, ale 
toto vyznieva pre takúto prácu veľmi 
skromne. Podľa môjho osobného ná-
zoru, táto kniha poskytuje príležitosť 
pre mladých vedeckých pracovníkov,  
ktorí sa snažia pochopiť pozadie teó-
rií medzinárodného práva skúmaných 
v modernom práve. Práca zašla ešte 
trochu ďalej, pretože zahŕňa príspev-
ky od mnohých rôznych skúsených 
mladých vedcov.  Neodporúčal by 
som knihu ľuďom, ktorí sa len začí-
najú o medzinárodný systém ľudských 
práv zaujímať, skôr sa kniha vynika-
júco číta, až keď už má čitateľ množ-
stvo v sebe nezodpovedaných otázok, 
keďže autorka štrukturálne vedie kaž-
dú časť s algoritmom umožňujúc tak 
ešte logickejšiu prácu s knihou. Pokus 
autorky identifikovať vznik a prvý vý-
skyt ľudských práv a ďalej vysvetliť 
vývoj v oblasti ľudských práv v kon-
texte svetových dejín je pozoruhodný. 
Dinah Shelton v úvode uvádza, že 
vývoj ľudských práv priniesol mno-
ho nezodpovedaných otázok, a tak sa 
jej práca obmedzuje len na tie otázky, 
ktoré si  vyžadujú vyšší stupeň pozor-
nosti.  Príručka si kladie zásadné otáz-
ky ako: Prečo majú ľudia práva? Čo je 
hlavným zdrojom ľudských práv? Sú 
univerzálne? Aký je ich pôvod? Aký 
typ inštitúcií a metód sa zdajú byť tou 
najoptimálnejšou voľbou pre zabez-

pečenie dodržiavania a presadzovania 
práv? Spôsobujú ľudské práva me-
dzi nami rozdiely? A ako pociťujeme 
a meriame tieto rozdiely? Ako uvádza 
autorka, kniha sa tiež snaží identifiko-
vať presné rozdiely medzi čitateľmi, 
ktorí sa k problematike dostávajú po 
prvý krát, a  skúsenejšími čitateľmi, 
keďže táto práca bola navrhnutá tak, 
aby bola čitateľná pre obe skupiny. 
Kniha je jasne štruktúrovaná do 
siedmych častí. Začiatok je venova-
ný základom ľudských práv tým, že 
analyzuje ich pôvod z teologického 
hľadiska. Okrem toho sa zameriava 
na ďalšie oblasti, akými sú morálna 
filozofia, biologické a psychologic-
ké základy ľudských práv, socioló-
gia a antropológia ľudských práv. 
Druhá časť sa zameriava na histo-
rické a právne zdroje obsiahnuté 
v siedmej kapitole. Uvádza, že všet-
ky idei, premisy a zásady ľudských 
práv nemajú len jeden zemepisný 
pôvod, ale že sa objavovali z viace-
rých rôznych „kanálov”. Tiež kladie 
dôraz na prvý výskyt mimovlád-
nych a medzinárodných organizácií, 
sociálnej spravodlivosti, diploma-
tického a humanitárneho práva ako 
zdroja ľudských práv a práv menšín. 
Následne skúma základné a štruk-
turálne princípy ľudských práv, ako 
je napríklad funkcia rovnosti, soli-
darity, ľudskej dôstojnosti, a prepo-
jenie medzi demokraciou, právnym 
štátom a oblasťou ľudských práv, 
dopady subsidiarity štátu a suvere-
nity v oblasti ľudských práv a zá-
sady proporcionality.   Štvrtá časť 
skúma postupy zákonodarného pro-
cesu v oblasti ľudských práv a jeho 
kľúčových predpokladov. Navyše, 
objasňuje základné záväzky, pozi-
tívnosť a negativitu záväzkov, ius 
cogens a Erga Omnes ako výsledok 
normatívnej evolúcie ľudských práv. 
Informácie obsiahnuté v nasledujú-
cich kapitolách sú známe väčšine 
ľudí, ale keďže je táto časť  dobre na-
písaná, navrhoval by som, aby bola 
pre študentov povinná. Zahŕňa rôzne 

inštitúcie a orgány a ich úlohy v me-
dzinárodno- právnom rámci. Táto 
časť tiež pojednáva o právnom rám-
ci v regionálnych národných systé-
moch. Kniha definujúc role a dopa-
dy neštátnych aktérov a zmluvných 
orgánov spochybňuje univerzálnosť 
regionálneho systému. Pokračuje 
časťou, ktorý sa zaoberá interpre-
táciou zmlúv o ľudských právach, 
skúma spornú kapacitu ich imunity 
a jurisdikcie. Autorka sa v tejto čas-
ti zaoberá špecifickosťou ľudských 
práv, pretože táto chráni skôr práva 
skupín a jednotlivcov než štátov. 
Zdôrazňuje tiež predstavu o tom, 
ako presadzovať ľudské práva po-
mocou ekonomických sankcií, a ako 
použiť silu medzinárodného práva, 
aby sa zabránilo zverstvám, pričom 
vo veľkom vychádza z oblastí ob-
sahujúcich otázky od humanitárnej 
intervencie až po zodpovednosť za 
ochranu. Posledná časť navrhuje 
posúdenie zhody, výsledku pre obe-
te, a významných ukazovateľov pre 
aplikáciu a tvorbu ľudských práv. 
Na záver autorka smeruje k názoru, 
že ľudské práva predsa len spôsobu-
jú v našich životoch rozdiely, ako 
príklad uvádza Latinskú Ameriku.

Jedným z mojich najvýraznejších 
dojmov z tejto knihy je, že sa editori 
snažili o vytvorenie čo najkomplex-
nejšej práce dodržiavaním informa-
tívneho spôsobu písania, keďže dá-
vajú čitateľovi osobný priestor pre 
nasmerovanie vlastného pohľadu na 
dodržiavanie práva. Komplexnosť 
tejto knihy predstavuje príležitosť 
pre mladých vedeckých pracovníkov 
uchopiť základné princípy ľudských 
práv tým, že práca venuje svoje dve 
časti skúmaniu histórie a pôvodu 
ľudských práv. A čo je najdôležitej-
šie, hodnota tejto knihy tkvie v tom, 
že uvedené informácie uspokoja či-
tateľa a vzbudzujú v ňom chuť po-
kračovať v štúdiu tejto oblasti.

Enerelt ENKHTUYA, 
študent, Európske štúdiá, 2mES
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5 Aktuality z oblasti ľudských práv  

Predstavujeme Borisa –  
nového člena UNESCO  
katedry

Novým pracovníkom našej UNESCO 
katedry pre výchovu k ľudským prá-
vam je Boris Valach, interný dokto-
rand na Ústave európskych štúdií 
a medzinárodných vzťahov FSEV 
UK. V tomto článku by sme vám ho 
radi predstavili a poodhalili niečo 
z jeho akademického, ako aj súkrom-
ného života. Pohodlne sa teda usaď-
te a prečítajte si niekoľko riadkov, 
ktoré nám Boris o sebe prezradil.

V prvom rade by som sa rád pred-
stavil, moje meno je Boris Valach, 
nedávno som oslávil svoje 26. naro-
deniny a aktuálne pôsobím ako inter-
ný doktorand na Ústave európskych 
štúdií a medzinárodných vzťahov 
Fakulty sociálnych a ekonomických 
vied Univerzity Komenského v Bra-
tislave. Okrem toho som aj edito-
rom dvojjazyčného časopisu Human 
Rights News, ktorý práve držíte vo 
svojich rukách. 

Na vytvorenie aspoň hrubého obra-
zu o spomínanom doktorandskom 
štúdiu by som uviedol, že vo svo-
jej dizertačnej práci sa venujem 
otázkam medzinárodného obchodu 
v spojení s ochranou ľudských práv 

zakotvených v obchodných doho-
dách EÚ s tretími krajinami. Moja 
dizertačná práca by mala priniesť 
odpoveď na otázku, aký je vzájomný 
vzťah dvoch priorít Únie – medzi-
národného obchodu na jednej strane 
a záväzku dodržiavania šírenia ľud-
ských práv na strane druhej. Pokiaľ 
ide o moje ďalšie aktivity na našom 
ústave, budúci akademický rok by 
som chcel otvoriť kurz zameraný na 
otázky medzinárodného obchodu so 
zreteľom aj na únijnú spoločnú ob-
chodnú politiku. Ak vás táto kľúčová 
oblasť svetovej ekonomiky zaujíma, 
ste srdečne vítaní. 

Spomínané doktorandské štúdium 
na našej fakulte dopĺňam súbežným 
externým štúdiom medzinárodného 
obchodu na Obchodnej fakulte Eko-
nomickej univerzity v Bratislave. 
Uvedený študijný program mi dáva 
možnosť nahliadnuť na aktivity Únie 
v obchodnej oblasti z inej perspek-
tívy a doplniť tak potrebnú teoretic-
kú mozaiku, ktorá sa stáva pri riešení 
dizertačnej práce skutočne nevyhnut-
nou. Nehovoriac o tom, že zameranie 
obidvoch kvalifikačných prác by som 
veľmi rád prepojil. Vracajúc sa späť 
k spomínanému študijnému progra-
mu Ekonomickej univerzity, tak 
podľa môjho názoru ide o program, 
ktorého obsah a zameranie najmä na 
praktické uplatnenie vedomostí, ako 
aj reflektovanie globálneho ekono-
mického vývoja je neodškriepiteľ-
né. Ak vás teda nezaujme žiaden zo 
študijných odborov našej univerzity 
a zvažujete, ktorým smerom svoje 
vysokoškolské pôsobenie smerovať, 
silne vám ho odporúčam. Aby som 
však nebol až príliš optimistický, tak 
pripomínam, že v čase písania tohto 
článku sa nachádzam iba pred prvým 
skúškovým obdobím, nechajme sa 
teda prekvapiť, či svoj názor nebu-
dem musieť ešte určitým spôsobom 
korigovať. 

Aby sme však nezostali čisto v aka-
demickej rovine, chcel by som vám 

priblížiť aj moje mimouniverzitné 
aktivity a záujmy. Okrem politického 
diania a verejného života sa zaují-
mam aj o niečo, čo mi pomáha „vy-
čistiť si hlavu” a udržať sa fit nielen 
mentálne, ale aj fyzicky – posilňova-
niu. Cvičím už niekoľko rokov a to, 
čo ma to naučilo a dá sa uplatniť aj do 
bežného, tak aj do vysokoškolského 
života je najmä sebadisplína a time 
management. Okrem tohto azda naj-
väčšieho koníčka sa venujem najmä 
turistike, cudzím jazykom (v lete 
budem mať možnosť spoznať krásy 
Nemecka prostredníctvom prémio-
vého štipendia Goetheho inštitútu 
nemeckého jazyka, na čo sa obzvlášť 
teším) a nepohŕdnem ani cestovaním 
– s priateľmi som viackrát absolvo-
val cestu naprieč Európou a poviem 
vám, tie zážitky sú neopísateľné, ne-
hovoriac o tom, že na navštívenú kra-
jinu nazriete úplne inou optikou než 
len cez „rezortné okuliare” bežných 
turistov.
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6 Správy z podujatí

Prvé simulované zasadnutie 
OSN na Slovensku,  
na Univerzite Komenského 
v Bratislave

Rok a pol trvala príprava prvého 
Simulovaného zasadnutia OSN na 
univerzitnej úrovni na Slovensku, 
SlovakMUN 2015. Celý projekt zor-
ganizovala Univerzita Komenského 
v Bratislave spoločne s Európskym 
združenim študentov práva (ELSA), 
Bratislava. Na Univerzite Komen-
ského sa do projektu zapojili Práv-
nická fakulta a Fakulta sociálnych 
a ekonomických vied.

Konfencia sa konala od 4. do 8. 
novembra 2015, a zúcasnilo sa jej 
okolo 100 študentov z rôznych eu-
rópskych a dokonca aj mimoeuróp-
skych krajín. Nechýbali medzi nimi 
ani slovenskí študenti, ktorí tento 
projekt prišli podporiť. 

Simulované zasadnutia OSN sa 
pravidelne konajú v rôznych kraji-
nách sveta, a dokonca aj v našich 
susedských krajinách majú takéto 
modelové konferencie dlhú tradíciu. 
Pravidelne ich organizujú napríklad 
v Prahe alebo aj vo Viedni. Slova-
MUN 2015 považujeme za veľmi 
úspešný projekt, pre ktorý sme do-
kázali získať podporu napríklad od 
Prezidenta SR, Andreja Kisku, ale aj 
od rôznych iných partnerov. Nakon-
ci sme od väčšiny delegátov dostali 
veľmi pozitívne reakcie.

Ja osobne považujem za najlepšie to, 
že sa naši delegáti bližšie spoznali 
a začali sa zaujímať o dalšie simu-
lované zasadnutia OSN. Mali sme 
úžasnú skupinu študentov, a niekto-
rí z nich ma uz kontaktovali, ze vo 
februáry prídu na ďalšie Simuvola-
né zasadnutie OSN, kde budem aj 
ja. Tentokrát sa bude konať v Prahe. 
Takýmto spôsobom dokážu simu-

lované zasadnutia OSN spojiť mla-
dých študentov, ktorí majú spoločný 
záujem lepšie sa učiť o práci OSN, 
a používat v praxi to, čo sa naučili 
na univerzite. 

Pre nás, organizačný tím, sa práca 
pomaly ešte ani neskončila a už za-
čína znova. Pripravujeme sa na Slo-
vakMUN 2016 a dúfame, že budúci 
rok dokážeme spraviť ešte lepšiu 
konferenciu. 

Clarissa do Nascimento Tabosa 
študentka, Európske štúdiá 2ms
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7 Konferencie - podujatia - festivaly - štúdiá 

Slovenská komisia pre  
UNESCO – výročná  
konferencia 

Slovenskej komisie pre UNESCO 
organizuje na podujatie pri príleži-
tosti 70. výročia UNESCO, ktoré sa 
uskutoční dňa 24. novembra 2015 
o 15.00 hod. v Aule Univerzity Ko-
menského na Šafárikovom námestí 
č. 6.

Všetci sú srdečne pozvaní. 

Viac info na: www.mzv.sk 

Výskumný seminar  
na Ústave európskych štúdií 
a medzinárodných vzťahov 

Na ÚEŠMV FSEV UK sa v rámci 
pravidelných výskumných seminá-
rov uskutoční prednáška a následná 
diskusia na tému „The Politics of 
Foreign Aid in Central and Eastern 
Europe“, ktorý bude viesť Dr. Si-
mon LIGHTFOOT z University of 
Leeds.   

Seminár sa bude konať dňa 
16.11.2015 o 14:00 v zasadačke 
ÚEŠMV (č.dv.B132), Mlynské luhy 
4, Bratislava. 

Viac info na: www.fses.uniba.sk

Human rights, human  
security and development 
Pri príležitosti Medzinárodného 
dňa ľudských práv, dňa 10.12.2015 
sa uskutočí na Fakulte sociálnych 
a ekonomických vied Univerzity 
Komenského v Bratislave 4. me-
dzinárodný workshop zameraný na 
agendu ľudských práv, konkrétne na 
témy súvisiace s ľudskou bezpeč-
nosťou a rozvojovou spoluprácou: 
•	 Vzťahy	 medzi	 bezpečnosťou	

a	rozvojom
•	 humanitárna	pomoc
•	 udržateľné	rozvojové	ciele
• rozovojové aktivity a neo-kolo-

nializmus? 
• spolupráca medzinárodných or-

ganizácií 
• misie medzinárodných organi-

zácií a ich ciele v danej oblasti
• transnárodná spravodlivosť 
• ľudská bezpečnosť – vodná bez-

pečnosť a bezpečnosť jedla 
•	 zodpovednosť	podľa	medziná-

rodného	a	európskeho	práva	
Abstrakt príspevku s prihláškou je 
potrebné zaslať do 15. novembra 
2015 na adresu workshop@fses.uni-
ba.sk. Finálny príspevok je potreb-
né odovzdať do 15. decembra 2015, 
v anglickom jazyku.
Workshop sa realizuje v rámci im-
plementácie projektu Human Rights 
News. 
Viac info: www.fses.uniba.sk 

„Realizované s finančnou podpo-
rou Ministerstva zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR v rám-
ci dotačného programu Podpora 
a ochrana ľudských práv a slobôd, 
projekt č. LP/2015/249. Za obsah 
tohto dokumentu je výlučne zodpo-
vedná FSEV UK”. 


