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1 Úvodník      

Bezradnosť európskeho  
azylového systému

Utečenecká kríza na Európskom 
kontinente sa neustále zhoršuje. 
Neexistujú tu žiadne precízne oča-
kávania. Utečenci prekračujú kaž-
dú hranicu na svojej ceste z oblasti 
Blízkeho východu k západoeuróp-
skym krajinám. Nemecko v tomto 
pokročilo, keď dočasne pozastavilo 
uplatňovanie Nariadenia Dublin III. 
Verejne prehlásilo, že bude akcep-
tovať každého utečenca, ktorý ute-
ká zo Sýrie. Nemecko je viac-me-
nej pripravené. Má ekonomiku, má 
prázdne budovy, a vníma perspek-
tívu krajiny pre nahradenie budúcej 
nízkej miery pôrodnosti ovplyvňu-
júcej pracovný trh týmto spôsobom. 
Nemecko však nemá personálne 
kapacity, ktoré by mohli pracovať 
s takým množstvom utečencov. Eu-
rópska únia nemá odhodlanie a ne-
prijala žiadne rozhodnutie, ktoré by 
riešilo otázku utečencov jednotným 
spôsobom. EÚ nemá efektívnu azy-
lovú politiku a reagule len ad hoc. 

V roku 2010/2011 svet hovoril o 
utečeneckej kríze v Turecku. Hrani-
čiaca Sýria vtedy produkovala ob-
rovský príliv utečencov utekajúcich 

súvali vpred. Svet v ich očiach vy-
zeral vždy lepšie ako nemilosrdné 
vraždenie v Sýrii, kde neustále do-
chádza k predaju zbraní a život na 
západnom pobreží profitoval z voj-
ny, ktorá vytvára množstvo ľudí bez 
domova a pod neustálou hrozbou. 
Históriu popreli európske krajiny, 
tak ako vo výroku «migrácia sa 
nekoná»; vzostup mnohých kon-
zervatívnych pravicových strán len 
podčiarkuje tento pristup, ktorý tre-
ba opustiť...» Varovania mnohých 
mladých výskumníkov, ktorí sa za-
oberali problamatikou azylových 
politík a medzinárodnej migrácie 
neboli dostatočným dôvodovom pre 
politické strany, aby sa snažili vy-
tvoriť záložný plan v prípade, že “sa 
to stane”. 

Takýto prístup zastihol Európsku 
úniu nepripravenú. A viac ako to, 
rozdelená a radikalizovaná Európ-
ska únia bojujúca s najväčšou eko-
nomickou krízou akú pamätá, po-
nechala otázku pomoci ľudí v núdzi 
a ich základných práv niekde vo 
vzduchoprázdne na hraniciach, cez 
ktoré sa chcú dostať do „zasľúbenej 
zeme“. 

Zhivka Deleva, Ph.D. 

z oblastí, ktoré sú už dnes oficiálne 
uznané za teritórium krajiny zmie-
tané vojnou. Európska únia ostala 
ticho a nepripravovala sa na súčas-
nú situáciu, pričom práve naopak, 
zotrvávala na kritike pri hodnotení 
prístupu Turecka k zaobchádzaniu 
s utečencami.  V súlade so svojimi 
imigračnými politikami, azylová 
politika v Európskej únii v tom-
to období zaznamenala prijatie iba 
jedného nariadenia. Išlo o Nariade-
nie nazývané Dublin III. Toto nedo-
voľuje žiadateľom o azyl požiadať 
o azyl v tretej krajine, ak už boli za-
registrovaní v inej bezpečnej kraji-
ne ako žiadatelia. Posledných desať 
rokov Európska únia prezentovala, 
že krajiny, ktoré majú spoločnú hra-
nicu s EÚ, tzv. kandidátske krajiny 
EÚ sú bezpečnými krajinami. Člen-
stvo v EÚ znamená primárne, že ide 
o bezpečnú krajinu. 

Rok 2015 bol predvídaný, ale nebol 
očakávaný. Utečenci, ktorí skonči-
li v Turecku, našli svoju cestu cez 
hory, more, cesty, železničné spo-
jenia do pre nich nádejnej a očaká-
vanej Západnej Európy. Koniec dňa 
tak pre nich predstavoval iba tisíce 
kilometrov vzdialenosti. Riskujúc 
svoje životy sa žiadatelia o azyl po-
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2 Téma čísla     

Kým žijeme naše bežné  
životy....

Je čas Vianoc. Ako plynie čas adven-
tu, prinášajúc nám také radosti, ako 
sú vianočné trhy, korčuľovanie, punč 
a mnoho ďalších vecí, do ktorých 
sa ponárame v duchu radosti, lásky, 
dávania a nakupovania. To je to, čo 
robíme „my”, „my“ Európania. Je to 
naša obľúbená časť roka, čas, kedy 
sa všetko na svete zdá trošku ľahšie, 
kde si všetci pridajú bližší.

V posledných mesiacoch sme bez 
ohľadu na naše rozdiely, a to aj bez 
ohľadu na to, či patríme alebo ne-
patríme do Európskej únie, veľa 
diskutovali o našej európskej identi-
te. Čo je, aby sme boli spravodliví, 
dosť divné,  hlavne keď ani nie pred 
rokom sme sa zameriavali na to, čo 
nás odlišuje od Ukrajincov, Rusov, 
ľudí žijúcich na Balkáne, v strednej 
a západnej Európe a podobne. Ale 
v dnešnej dobe si už ani nemôžete 
otvoriť internetové noviny alebo so-
ciálne médiá bez toho, aby sa výraz-
ne nekládol dôraz na to, čo je to, čo z 
nás robí Európanov.

Samozrejme, že všetci poznáme od-
poveď na otázku, prečo sa to deje. 
Nachádzame sa uprostred najväčšej 
utečeneckej/ migračnej krízy od čias 
druhej svetovej vojny. Len s tým roz-
dielom, že to nie sú  ľudia z Európy, 
ktorí si útekom snažia zachovať svoj 
jedinečný a rozmanitý spôsob života, 
ale to, že sú to ľudia žijúci na Blíz-
kom východe, v Afrike, Ázii. A ešte 
k tomu všetkému, čelíme modernej 
sile orientovanej na inváziu, ktorá si 
nárokovala nelegálne, a napriek tomu 
úspešne na veľké územia v mene 
nimi vnímanej „najčistejšej“ formy 
islamu. A aby sa to ešte vystupňovalo 
a skomplikovalo, tá istá sila vyhlási-
la, že ich prvým a hlavným nepriate-
ľom je spôsob života západnej civili-
zácie, t.j. nášho spôsobu života.

Ruka v ruke s týmto všetkým sa do-
stávame k tým ľuďom, o ktorých 

som už hovoril, ktorí migrujú/uteka-
jú do tej istej Európy od tých istých 
ľudí. Treba mať na pamäti, že toto nie 
je ani špekulácia, ani predpoklad. Bez 
ohľadu na to, ako sme sa rozhodli vní-
mať túto situáciu, fakty sú také, aké 
sú. Podľa Medzinárodnej organizá-
cie pre migráciu (IOM) Organizácie 
spojených národov (OSN) a mnohých 
ďalších dôveryhodných inštitúcií, 
niekedy od roku 2009 utieklo zo Sýrie 
viac ako 4 milióny utečencov / ľudí. 
A tuto to máte, slovo, krajina v mys-
liach všetkých - Sýria! Konflikt tam 
začal už niekedy v roku 2009, a na-
priek tomu, my Európania si nejakým 
spôsobom myslíme, že sa to stalo len 
teraz niekedy. Otázkou je, prečo?    

Odpoveď je hanebne jednoduchá - 
nás to ovplyvnilo len pred chvíľkou. 
Spolu so Sýrčanmi uchyľujúcimi sa 
k našim brehom, vidíme pohŕdanie 
voči  afganským, irackým, nigérij-
ským, konžským, etiópskym obyva-
teľom, a mnohým ďalším ľuďom, 
ktorí prichádzajú. A my sme zasko-
čení. Počkajte, tieto konflikty v tých-
to blízkych, ale i dostatočne vzdia-
lených krajinách, sú niečím, čo sme 
si zvykli sledovať a cítiť s nimi na 
okamih smútok a napriek tomu je to 

vo všeobecnosti len v zmysle hesla 
„je to len, ako  to vo svete chodí“. 
Samozrejme, že sme civilizovanejší 
a humánnejší a progresívnejší než sú 
oni. Vezmeme tých úbohých ľudí do 
našich krajín, ukážeme im, ako pravá 
sloboda chutí a vyzerá. Avšak vzhľa-
dom na situáciu s týmto Islamským 
štátom (IS) a ich útokmi po celej 
Európe a Amerike, by sme mali byť 
opatrní, ak nebudeme, umožníme, 
aby niektorí z týchto radikálov prišli 
a ohrozili tie najzákladnejšie slobo-
dy. Je to len logické. Skutočne?

Takže čelíme trom vážnym životným 
dilemám: náš spôsob života, Islam-
ský štát a tí utečenci. Aká je naša 
odpoveď? Vítame ich, súdime radi-
kálov medzi nami za to, že sú proti, 
čelíme problémom prijímať veľké 
množstvo týchto ľudí v našich kra-
jinách,  uvedomujeme si, že „prežú-
vame trošku väčšie sústo, než sme 
schopní pohodlne požuť“,  rozhodli 
sme sa byť prísnejší, rozhodli sme sa 
presunúť tento problém spolu na iné 
krajiny „krajiny im blízke“, chráni-
me naše vlastné.

Hocijako zjednodušené, hocijako 
hrozivé a generalizujúce, celú túto 

Protest v utečeneckom
 tábore proti prístupu Francúzska.
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situáciu, ktorá sa odohráva v našich 
krajinách možno rozdeliť do týchto 
jednoduchých krokov. A kľúčovou 
motiváciou tohto všetkého je strach. 
Strach, že stratíme náš spôsob živo-
ta. Zo strachu, že títo radikály, ak si 
ich vpustíme dnu, zmenia samotnú 
štruktúru našej spoločnosti - európ-
skej spoločnosti.

Tento druh zovšeobecnenia som v 
tomto článku použil účelne. Prečo? 
Pretože je to tá skutočná realita, v 
ktorej žijeme. Je to to, o čom naši 
vodcovia hovoria,  či už politickí ale-
bo duchovní, o čom sa rozprávame 
počas večere, počas strihania vlasov 
alebo pitia vianočného punču. Celá 
situácia, ktorá sa deje už rok ale-
bo po dobu 7 rokov alebo desaťročí 
podľa toho, ako pohodlní sme na to, 
aby sme ju vnímali, je zovšeobecne-
ná takto. Ešte pred a ešte viac tak po 
útokoch v Paríži 13. novembra  vi-
díme stále viac a viac proti islam-
ských protestov všade po celej našej 
progresívnej a demokratickej Euró-
pe. Prečo? Pretože nechceme, aby 
v našich krajinách, nechceme, aby 
v našich životoch. A máme pravdu, 
nakoniec. Samozrejme, všetko, čo is-
lamský štát zastáva je to, čo sme my 
vykorenili už dávno.

Ale keď už máme odôvodnene prav-
du, robíme niečo, čo je ešte straš-
nejšie. My, či si to chceme pripustiť 
alebo nie, dávame tú istú radikálnu 

nálepku na všetkých utečencov / ľudí 
na úteku pred tým istým Islamským 
štátom. Uzavreli sme svoje hranice, 
vyhlásili sme, že nemôžeme /že ne-
budeme prijímať žiadne ďalších eko-
nomických migrantov. Povedali sme 
si, že naša kolektívna bezpečnosť je 
tak vzácna, že nebudeme riskovať, 
aby sa sem dostali niektorí z týchto 
radikálov – „Myslím tým to, čo sa 
stalo v Paríži!“

Takže, zatiaľ čo si žijeme v tomto 
zmätku, zatiaľ čo sa až tak bojíme 
stratiť náš európsky spôsob života, 
že vlastne obetujeme samotné zákla-
dy, na ktorých je náš spôsob života 
vybudovaný, budeme si aj naďalej 
užívať vianočné trhy, budeme aj na-
ďalej podporovať lásku a súcit.

Zatiaľ čo je na našich hraniciach v 
súčasnej dobe 2000 ľudí, počet kto-
rých stále rastie, ktorí sa zasekli v 
krajine nikoho medzi Gréckom a Ma-
cedónskom, ktorí hovoria, že by rad-
šej zastrelili, než by sa vrátili späť. 
Prečo to hovoria? Pretože sa nema-
jú kam vrátiť. Pretože by ich návrat 
znamenal istú smrť, pretože nezdie-
ľajú „ich“ dôvod... Pretože utekajú 
pred tými istými monštrami, ktorých 
sa bojíme my sami. A pretože sa tak 
boja inej možnosti, že si kvôli hla-
dovke zašívajú ústa a v pozadí bied-
nych podmienok,  v ktorých žijú! 

Podľa údajov OSN, je odhadovaný 
počet všetkých ľudí, ktorí hľadajú 
azyl v Európe, okolo 700 000. Ak 
vezmeme do úvahy celkový počet 
občanov Európskej únie, ktorý tvo-
rí asi menej ako 0,6 percenta z celej 
jej populácie. Otázka znie- Môžu 
zmeniť náš spôsob života, aj keď ich 
vezmeme všetkých? Logická odpo-
veď znie nie. Realita hovorí inak ...

Takže, keď popíjame punč a trápi 
nás náš vianočný nákupný zoznam, 
mali by sme sa spýtať sami seba- 
Sme skutočne takí európsky, ako si 
o sebe myslíme? Lebo historické kni-
hy budú hovoriť o týchto časoch ako 
o najväčšej skúške nielen Európskej 
únie, ale nás všetkých. Čo chceme im 
chceme povedať na záver?

Bc. Damjan Spasovski
študent: Európske štúdiá, 1mES

Zašité ústa utečencov v tábore v M
acedónsku.
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3 Zaostrené na krajinu  

Slovenská rozvojová  
spolupráca, humanitárna 
pomoc a aktuálne výzvy 
O SlovakAid

Slovenská republika si je vedomá dô-
ležitosti boja proti chudobe a podpory 
trvalo udržateľného rozvoja na celom 
svete. Preto využíva svoju zahraničnú 
politiku, konkrétne Oficiálnu rozvo-
jovú pomoc Slovenskej republiky, na 
plnenie miléniových cieľov.

Slovenská republika, ako pokroková 
a vyspelá krajina, cíti nielen morálne 
záväzky voči podpore trvalo udrža-
teľného rozvoja, boju proti chudobe 
a budovaniu stabilného  mierového 
prosperujúceho a spravodlivejšieho 
sveta. Preto prostredníctvom Ofici-
álnej rozvojovej pomoci Slovenskej 
republiky, ktorá je vlastným nástro-
jom zahraničnej politiky Slovenska, 
sa Slovenská republika zapája do 
bilaterálnych programov rozvojovej 
pomoci zameraných na rozvojové 
krajiny. Navyše sa Slovensko anga-
žuje i v multilaterálnej a humanitár-
nej pomoci.

V pozícii donorskej krajiny dosiah-
lo Slovensko veľký pokrok. Naj-
významnejšie zmeny nastali, keď 
sa Slovensko stalo členom rôznych 
základných organizácií ako Orga-
nizácia pre hospodársku spoluprá-
cu a rozvoj, a rovnako Európskej 
únie. Rok 2003 má pre  SLOVA-
KAID veľký význam. Vytvorením 
inštitucionálneho, právneho a stra-
tegického rámca dosiahla štruktúra 
poskytovania rozvojovej pomoci 
konkrétne tvary.

Teritoriálne priority slovenskej 
Oficiálnej rozvojovej pomoci sú 
uvedené v strednodobej stratégii 
– vypracovanej Ministerstvom za-
hraničných vecí a európskych zále-
žitostí. Územne priority sa delia na: 
programové krajiny (Afganistan, 

Keňa, Moldavsko), projektové kra-
jiny (Albánsko, Bielorusko, Bosna 
a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo, 
Ukrajina), a krajiny s výnimočnými 
humanitárnymi a rozvojovými po-
trebami (Južný Sudán).

Hlavné ciele rozvojovej pomo-
ci Slovenska ustanovuje zákon č. 
617/2207 Zb. o programe oficiálnej 
rozvojovej pomoci a miléniových 
rozvojových cieľoch, a sú obsiahnu-
té v nasledujúcich krokoch:

• Zníženie chudoby a hladu v roz-
vojových krajinách

• Podpora udržateľného rozvoja v 
hospodárskej a sociálnej oblas-
ti, oblasti životného prostredia v 
rozvojových krajinách

• Zaistenie celosvetového mieru a 
bezpečnosti, a to najmä posilne-
nie demokracie, právneho štátu, 
ľudských práv a dobrej správy 
vecí verejných v rozvojových 
krajinách

• Podpora všeobecného prístupu 
k vzdelaniu v rozvojových kra-
jinách

• Zvyšovanie kvality základných 

zdravotníckych služieb v rozvo-
jových krajinách

• Podpora hospodárskej spoluprá-
ce s rozvojovými krajinami

• Zvyšovanie informovanosti ve-
rejnosti o potrebách rozvojo-
vých krajín a o rozvojovej po-
moci poskytovanej Slovenskom.

Financovanie SlovakAid

Slovenská agentúra pre medziná-
rodnú rozvojovú spoluprácu je roz-
počtovou organizáciou Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych 
vecí Slovenskej republiky. Vzťahy a 
kompetencie medzi SAIDC a minis-
terstvom určuje zmluva a vychádza-
jú z Uznesenia vlády č. 1370/2002 / 
B1 zo dňa 18. decembra 2012 a na 
základe zákona č. 523/2004.

Podľa poslednej správy (z roku 
2013) prispela SLOVAKAID na za-
bezpečenie rozvoja sumou prevyšu-
júcou viac ako 3 000 000 EUR.

Spolupráca 

SLOVAKAID od svojho založe-
nia úzko spolupracuje s partnermi, 
ktorých prioritou je poskytovanie 
rozvojovej pomoci. Vzájomné part-
nerstvo tvorí spolupráca predovšet-
kým so slovenskými mimovládnymi 
organizáciami Platform, UNDP, Ka-
nadskou medzinárodnou rozvojovou 
agentúrou a rakúskou rozvojovou 
agentúrou.

*(druhú sumu pre Medzinárodnú organizáciu pre migráciu poskytlo Ministerstvo vnútra)



HUMAN RIGHTS NEWS 4/2015

7

Humanitárna pomoc 

SLOVAKAID je informovaná o 
konkrétnych situáciách, ako sú prí-
rodné katastrofy, človekom spôso-
bené krízy, hlad, podvýživa, t.j. si-
tuáciách, kedy trpí veľké množstvo 
ľudí. Z toho dôvodu posilnila svoje 
vzťahy s rôznymi organizáciami a 
pomáha buď materiálne alebo logis-
ticky. Vďaka výrazným zlepšeniam 
v oblasti humanitárnej pomoci, uká-
zala SLOVAKAID svoju solidaritu 
voči ľuďom v núdzi s primárnym 
cieľom poskytovať pomoc a podpo-
ru, zachraňovať životy, zachovávať 
ľudskú dôstojnosť a zmierňovať utr-
penie ľudí.

SLOVAKAID šíri pomoc aj v huma-
nitárnej oblasti. V roku 2006 riadila 
vláda SR systém humanitárnej po-
moci a prijala zákon o oficiálnej roz-
vojovej pomoci (zákon č 617/2007 
Zb.). Je založený na všeobecne do-
hodnutých zásadách ľudskosti, ne-
strannosti, nezávislosti a neutrality. 
Hlavnou zásadou humanitárnej po-
moci je rýchlosť a adresnosť v tých 
miestach, v ktorých je podpora naj-
potrebnejšia.

Čo sa týka oblasti pomoci posky-
tovanej technickými, logistickými 
prostriedkami a prostriedkami ma-
teriálnej humanitárnej pomoci, pod-
poru poskytuje Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky. Naopak, fi-
nančnú humanitárnu pomoc posky-
tuje Ministerstvo zahraničných vecí 
a európskych záležitostí. S cieľom 
lepšej distribúcie a používania po-
moci spolupracuje SLOVAKAID 
s rôznymi medzinárodnými huma-
nitárnymi organizáciami systému 
OSN, ako Detský fond Organizá-
cie Spojených národov (UNICEF), 

Úrad vysokého komisára OSN pre 
utečencov (UNHCR), Medzinárod-
ná organizácia pre migráciu (IOM), 
Medzinárodný výbor Červeného 
kríža (MVČK) a ďalšie. Na úrovni 
EÚ sa podpora poskytuje prostred-
níctvom ECHO - Európskej huma-
nitárnej pomoci a civilnej ochrany.

Globálne výzvy a rozvojové  
politiky a príspevok SlovakAid

Slovenská republika sa vo svojej 
oficiálnej podpore rozvojovej pomo-
ci aj naďalej zameriava na kľúčové 
dimenzie dosahovania trvalo udrža-
teľného rozvoja s cieľom viac sa sú-
streďovať na zvláštne hospodárske, 
sociálne a environmentálne otázky 
spojené s bezpečnosťou. Preto si 
SLOVAKAID váži svoju spoluprácu 
s Organizáciou Spojených národov a 
Európskou úniou v oblasti podpory 
trvalo udržateľného rozvoja, a to im-
plementáciou nových politík a presa-
dzovaním tých predchádzajúcich.

Je potrebné zdôrazniť, že SLOVA-
KAID bude určite sledovať potreby 
a požiadavky prijímajúcich krajín. 
Z politického hľadiska sa bude po-
zornosť venovať znalostiam a skú-
senostiam z procesu rozvoja samot-
nej Slovenskej  republiky, a zároveň 
bude šíriť skúsenosti rôznych mi-
movládnych organizácií, súkromné-
ho a akademického sektora a medzi-
národných rozvojových organizácií. 
Na základe vynikajúcej a prospe-
rujúcej spolupráce v rámci Vyše-
hradskej štvorky, má SLOVAKAID 
záujem o dosiahnutie komplemen-
tárnosti a súčinnosti v spolupráci s 
partnermi v tejto skupine.

V druhej polovici roka 2016 bude 
Slovenská republika predsedať 
Rade Európskej únie. SLOVAKAID 

teda využije túto príležitosť a bude 
sa plne zúčastňovať na realizácii roz-
vojových politík v rámci Európskej 
únie. Agenda pre zmenu a spoluprácu 
pri vytváraní a formovaní nástrojov 
vonkajšej politiky Európskej únie je 
jednou z najvyšších priorít SLOVA-
KAID v nadchádzajúcom roku.

Finančná kríza zasiahla vo svete 
každú krajinu, preto sa aj podiel 
finančnej pomoci rozvojovým kra-
jinám znižuje. Preto je prekvapujú-
ce, že SLOVAKAID nezmenila svoj 
kurz a i naďalej dosahuje ciele prija-
té na medzinárodnej úrovni. Okrem 
toho bude SLOVAKAID zlepšovať 
svoju bilaterálnu spoluprácu sústre-
ďujúc sa na efektívnosť a oblasti 
a formy, v rámci ktorých môže po-
skytnúť pridanú hodnotu.

Literatúra: 
Development Aid expences, (n.d.) [on-
line] retrieved from http://issuu.com/
slovakaid/docs/vydavky_na_rozvojo-
vu_pomoc_2013 on December 07, 2015
SlovakAid, (n.d.) [online] retrieved 
from http://www.slovakaid.sk/sk  on 
December 4, 2015
2014 ODA Strategy, (n.d.) [online] re-
trieved from http://issuu.com/slova-
kaid/docs/strednodoba_strategia_oda_
sr_2014  on December 11, 2015
SlovakAid Brochure, (n.d.) [on-
line] retrieved from http://issuu.
com/slovakaid/docs/slovakaid_bro-
chure/1?e=7658468/5907836 on De-
cember 10, 2015
SlovakAid Financing 2013, (n.d.) [on-
line] retrieved from http://issuu.com/
slovakaid/docs/indikativny_rozpoce-
t_2013/1?e=7658468/4549774 on De-
cember 11, 2015

Bc. Petra Pániková
študentka, Európske štúdiá, 2mES
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4 Knižné recenzie     

Dufek, P., Smekal, H., et al. 
2014. Lidská práva v mezinárod-
ní politice. Praha: Wolters Klu-
wer, 448 s.,  
ISBN 978-80-7478-720-1

Kolektív autorov a autoriek, ktorých 
spojila Masarykova Univerzita v Brne 
predstavil novú publikáciu z oblasti 
ľudskoprávnej problematiky. Napriek 
prebujnenosti teoretickej literatúry 
v danej oblasti si monografia kladie 
niekoľko ambicióznych cieľov. 

Prvý je čitateľom a čitateľkám zrejmý 
už z pohľadu na obsahový register 
publikácie, ktorá má 16 samostat-
ných kapitol. Cieľom publikácie je 
predstaviť množstvo tém: od filozo-
fických (pozitivistických) východísk 
problematiky, cez organizačnú 
a inštitucionálnu stránku medz-
inárodného práva, až po aktuálne, ale 
i pálčivé otázky, akými je napríklad 
tranzívna spravodlivosť. Svojim 
tematickým obsahom je publikácia 
viac ako aktuálna a zahŕňa problemati-
ku, ktorá zaujme nejedného študenta či 
študentku politických vied i práva. Na 
mnohých miestach sa autori a autorky 
nebránia prezentovať poznatky zís-
kané praxou z ľudskoprávnej oblasti 
aj s istou dávkou neostýchavej kritiky, 
ktorú určite čitatelia a čitateľky oce-
nia. Túto výsadu prezentovanej pub-
likácie možno badať primárne v kapi-
tolách venovaných medzinárodným 
ľudskoprávnym režimom, ktoré sa za-
meriavajú na fungovanie medzinárod-
ných organizácií a ich nástrojom. Od 
nástrojov OSN, cez Radu Európy 
a OBSE, publikácia nezabúda ani 
na nástroje orgánov Európskej únie. 
Autori a autorky nešetria kritikou (ako 
je to napríklad v kontexte pôsobenia 
medzinárodných trestných tribunálov 
pre Rwandu a bývalú Juhosláviu). 
Na mnohých miestach však ponúkajú 
i návrhy na potenciálne zlepšenie. 

Čitatelia a čitateľky publikácie 
rozhodne ocenia nie len 
interdisciplinárny prístup monografie, 

ale i jej praktickú stránku. Ako príklad 
možno uviesť proces podávania 
sťažností na Európsky súd pre ľudské 
práva, ktorý je tu detailne opísaný. 
Do stredoeurópskeho priestoru tiež 
prinášajú objasnenie afrického, ázi-
jského a amerického ľudskoprávneho 
režimu, ktoré sú len zriedka všetky 
zahrnuté do učebných osnov. Ako 
doplnkové čítanie pre študentov 
a študentky politických vied je 
preto táto publikácia vynikajúcou 
voľbou. Výsadou publikácie je tiež 
jej snaha prepojiť praktické znalosti 
z fungovania medzinárodného práva 
so súborom empirických výskumov, 

ktoré sa podľa mnohých v oblasti 
vyskytujú len zriedkavo. 

Nevýhodou publikácie je, že sa 
v niekoľkých kapitolách venuje 
výhradne českému politickému 
prostrediu a ľudskoprávnej agende. 
I tieto kapitoly však pre slovenských 
čitateľov a čitateľky môžu pôsobiť 
ako motivujúce pre vypracovanie 
podobných štúdií v slovenskom 
prostredí. 

Mgr. Veronika Valkovičová
PhD študentka, FSEV UK 
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5 Aktuality z oblasti ľudských práv  

Ľudské práva – prítomnosť 
a budúcnosť...

Každoročná hodnotiacia správa 
o stave ľudských práv v EÚ bola 
publikovaná Agetúrou pre základné 
práva EÚ, pod názvom „Základ-
né práva: výzvy a úspechy v roku 
2014“. Samotná správa je v pomere 
k predošlým rozsahom kratšia, ale-
bo obsahovo veľmi bohatá. V úvo-
de predstavuje FRA nový mecha-
nizmus hodnotenia ľudských práv, 
ktorý bol predstavený v predošlom 
roku. Následne sa venuje jednotli-
vým právam, podľa priorit stano-
vených vo viacročnom pracovnom 
pláne, konkrétne oblastiam rov-
nosti a nediskriminácie, boja pro-
ti rasizmu, xenofóbii a súvisiacej 
intolerancie, Rómskej inklúzie, 
azylovej politike, vízam, migrácii, 
hraničnému režimu a integrácii, 
budovaniu informačnej spoločnosti, 
ochrane údajov, právam detí 
a prístupu k spravodlivosti vrátane 
práv obetí trestných činov. 

Vývoj v oblasti rovnosti a nedis-
kriminácie v roku 2014 je ozna-
čovaný v rámci prístupu EÚ za 
viac inkluzívny. Aktívne pôsobenie 
v boji proti diskriminácii vo všet-
kých jej podobách a urýchľovanie 
rovnakého zaobchádzania má tr-
valú podporu všetkých zaintereso-
vaných strán, takže inštitúcie EÚ 
veľmi úzko spolupracovali s člen-
skými štátmi a Agentúrou EÚ pre 
základné práva s cieľom zvýšiť 
povedomie v otázkach diskriminá-
cie, vrátane tej založenej na sexu-
álnej orientácii a rodovej identite, 
ako aj na povzbudzovaní urýchle-
nia mechamizmu odškodňovania. 
Nové nariadenie o štrukturálnycha 
investičných fondoch nadobudlo 
účinnosť v rámci EÚ. Ak bude 
aplikované komplexne, toto naria-
denie môže pomôcť lepšej sociál-
nej inklúzii najviac zraniteľných 
skupín diskrimináciou a nerovna-
kým zaobchádzaním. Toto zahŕňa 

osoby s postihnutím, ktoré nemôžu 
byť plne uplatniteľné na trhu práce 
a pokrýva plnú a správnu imple-
mentáciu Dohovoru o právach osôb 
s postihnutím (CRPD) v rámci UN, 
zatiaľ jedinú kľúčovú medzinárod-
no-ľudskoprávnu dohodu, ku ktorej 
sa EÚ pripojila. Fakty z roku 2014 
potvrdzujú, že vzájomne prepojené 
princípy rovnosti a nediskriminácie 
obsiahnuté včlánku 3 a 5 Dohovoru 
zvyšujú úroveň implementácie Do-
hovoru tak samotnou EÚ ako aj jej 
členskými štátmi. 

Prekážky existujú však naďalej 
v oblasti efektívnej implementá-
cie legisaltívy EÚ, ktorá zakazu-
je a trestá rasizmus, xenofóbiu 
a etnickú diskrimináciu. Šesť 
rokov ekonomickej krízy a turbu-
lentný vývoj na Blízkom Východe 
a v Severnej Afrike zvyšuje záujem 
a povedomie o migrácii a integrač-
ných politikách EÚ. V rámci toho, 
však Európania zvýšili svoj záujem 
o strany a hnutia s agendou pôso-
biacou xenofobicky, anti-imigračne 
a anti-moslimsky. Migranti, ute-

čenci a žiadatelia o azyl, ako aj prí-
slušníci etnických a náboženských 
menšín čelia prejavom násilia a po-
kračujúcej diskriminácie v mno-
hých oblastiach spoločenského 
života. Okrem toho, zvýšená frek-
vencia používania internetu a so-
ciálnych médií vedie k rozrastaniu 
politickej rétoriky a rasistických 
nenávistných prejavov.  

Členské štáty EÚ pokračujú vo 
svojich snahách zlepšiť integráciu 
Rómov implementáciou svojich ná-
rodných stratégií pre Rómov sledu-
júc odporúčania Rady z decembra 
2013 o efektívnych opatreniach pre 
integráciu Rómov.  Agentúra pre 
základné práva EÚ podporuje tie-
to snahy pravidelným zberom dát 
a spoluprácou s členskými štátmi 
na rozvoji monitorovacích metód 
ktoré umožňujú efektívne moni-
torovanie situácie Rómov v člen-
ských štátoch.  Zároveň je potreb-
né čeliť otázkam ochrany udských 
práv Rómov, ktoré sú ovplyvnené 
udalosťami ako nenávistné pre-
javy proti Rómskemu teenagero-
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vi vo Francúzsku a vysťahovanie 
Rómov v Bulharsku a Grécku. 
Európska komisia iniciovala žalobu 
o porušenie povinnosti proti Českej 
republike kvôli segregácii Rómov 
v školstve. Tento prístup podporuje 
dôležitosť, ktorú EÚ prikladá 
podpore národných stratégií 
a akciám, ktoré sa zaoberajú 
marginalizáciou a sociálnou 
exklúziou, rovnako ako rasizmom 
a etnickou diskrimináciou, pretože 
tieto sú vzájomne prepojené. 

V oblasti azylu, hraničného reži-
mu, migrácie a integrácie správa 
potvrdzuje, že približne 3.280 ľudí 
zahynulo v mori v roku 2014 pri 
snahe presídliť sa do Európy, a čís-
lo zachránených a zadržaných na 
mori sa zoštvornásobilo v porovna-
ní s rokom 2013. Počet premiest-
nených osôb dosiahol v roku 2014 
úroveň presídlených z druhej sve-
tovej vojny. Mnoho týchto pohybov 
bolo zaznamenaných po prvýkrát, 
napríklad smerom do Nemecka 
a Švédska, ktoré spolu prijali viac 
ako polovicu žiadostí o azyl v rám-
ci celej EÚ. Členské štáty na von-
kajších hraniciach odolávali tlaku 
prichádzajúcich do Európy, ktorý sa 
registrovali v systéme Eurodac, da-
tabáze EÚ, ktorá má pomôcť člen-
ským štátom pri nakladaní so žia-
dosťami o azyl v zmysle ustanovení 
Dublinského nariadenia. Migrácia 
je jednou z desiatich priorít novej 
Európskej komisie. Nestranná par-
ticipácia migrantov a ich potomkov 
v spoločnnosti v súčasnosti pred-
stavuje hlavnú výzvu v mnohých 
krajinách. Xenofóbia, extrémizmus 
a rasovo motivované násilie medzi 
migrantmi a utečencami pretrváva. 
Viaceré členské štáty uplatňujú po-
litiky a opatrenia proti nim, ale stá-
le neexistujú dostatočné dôkazy ich  
vplyvu na efektívny výkon. 

Systém vnútornej bezpečnosti EÚ, 
vrátane vnímania hrozieb tero-
ristických útokov, ovplyvnil dis-
kusiu o ochrane údajov, pričom 
témy hromadného dohľadu a vlád-
nych opatrení na ochranu a utajo-
vanie pokračovali v rámci širokej 

diskusie. Príkladmi tohto posunu 
v dôležitosti sú opätovne otvorené 
otázky smernice EÚ o záznamoch 
mien cestujúcich (PNR) 
a diskusia, či existuje potreba 
alebo nevyhnutnosť na zbieranie 
a uchovávanie údajov o všetkých 
pasažieroch v leteckej preprave. 
V rovnakom čase, právo na 
súkromie zostáva top agendou EÚ, 
Súdny dvor EÚ zrušil Smernicu 
o uchovávaní dát, a v prípade 
Google identifikoval podstatné 
náležitosti práva na ochranu 
osobných údajov. 

Európa a svet oslavovali 25te vý-
ročie prijatia Dohovoru o právach 
dieťaťa v roku 2014. Napriek nepo-
pierateľnému progresu v ostatných 
25 rokoch, niektoré staré výzvy tu 
naďalej ostávajú a pridali sa k nim 
nové. Posledné údaje ukazujú, že 
27,6% detí v Európske – čo je viac 
ako 26 miliónov – sú ohrozené chu-
dobou alebo sociálnym vylúčením. 
Mnoho rodín s deťmi má problé-
my s platením nájomného alebo 
hypotéky, kúrením, materiálmi do 
školy alebo dokonca jedlom. Práv-
na ochrana detí ako obetí násilia 
alebo sexuálneho zneuživani a deti 
bez rodičovskej starostlivosti boli 
predmetom vývoja nových politík 
a opatrení na úrovni EÚ. Členské 
štáty EÚ však napriek tomu neal-
kovali dostatočné množtvo finanč-
ných zdrojov na služby ochrany 
práv detí. EÚ a jej členské štáty 
prijali legislatívu na súdne záruky 
ochrany práv detí v súdnom ko-
naní. Napriek tomu však praktic-
ká implementácia týchto opatrení 
v konaniach na súdoch ostáva ne-
presvedčivá.

Nové strategické príručky boli pri-
jaté v oblasti slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti Európskou radou 
s cieľom zlepšiť vzájomnú dôveru, 
ochranu obetí a posilniť práva 
osôb obvinených alebo podozrelých, 
ako jednej z priorít politickej 
agendy EÚ. Viaceré členské štáty 
prijali nové právne predpisy alebo 
novelizovali existujúce právne 
predpisy a politiky v tejto oblasti, 

čím naďalej pokračuje záujem na 
úrovni OSN, Rady Európy a EÚ 
posilniť princípy vlády práva, 
súdnej nezávilosti a efektívnosti 
súdnych systémov, ako kľúčových 
piliérov demokratickej spoločnosti. 
Päťročné prechodné obdobie od 
účinnosti Lisabonskej zmluvy 
skončilo, a to oprávňuje Eurósku 
komisiu a Súdny dvor EÚ 
k úplnemu zhodnoteniu transpozície 
vykonanej členskými štátmi 
v oblasti policajnej a justičnej 
spolupráce v trestných veciach. 
Najkomplexnejší celo-EÚ a svetový 
prieskum dát o skúsenostiach žien 
s násilím odhalil alarmujúco vysoké 
dáta o násilí na ženách a poskytol 
tak potrebné fakty pre členské 
štáty v oblasti rozvoja právnej 
a politickej zodpovednosti. 

Vo všeobecnom záverečnom hod-
notení, FRA uvádza, že v rámci pia-
tich rokov implementácie Charty 
základných práv Európskej únie, 
ide o uznávaný katalóg ľudských 
práv, ktorý je používaný inštitúcia-
mi EÚ veľmi intenzívne. Charta má 
limitovaný záber pre svoju uplat-
niteľnosť v rámci národného kon-
textu, takže sa na národnej úrovni 
uplatňuje pomenej. avšak členské 
štáty sa z času na čas odvolávajú na 
ustanovenia Charty v rámci legisla-
tívneho procesu alebo v parlament-
ných rozpravách. Najviac je vyu-
žívaný v praxi Súdneho dvora EÚ, 
keď čoraz viac rozhodnutí reflektu-
je aj ustanovenia Charty. Národné 
súdy tiež podávajúc prejudiciálne 
otázky odkazujú na Chartu, avšak 
nie vždy s dôrazom na prípadný 
výstup. Uvedomenie si existencie 
Charty zostáva napriek tomu limi-
tované. 

Celá hodnotiaca správa Agentúry 
pre základné práva EÚ, je dostup-
ná online v anglickom a francúz-
skom jazyku: http://fra.europa.eu/
sites/default/files/fra-annual-re-
port-2014_en.pdf FRA oprávňuje 
k šireniu obsahu správy. 

Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
FSEV UK 
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6 Správy z podujatí

Násilie, obťažovanie a prá-
va osôb pracujúcich v sex 
biznise

Už niekoľko rokov je na celom 
svete 17. december venovaný pa-
miatke obetiam násilia, pracujú-
cich v sex biznise. Podnetom pre 
tento medzinárodný deň, ktorý bol 
vyhlásený prvýkrát v roku 2003, bol 
kriminálny prípad zo Seattlu, kde 
sa v 80. a 90. rokoch stalo obeťami 
masovej vraždy niekoľko desiatok 
ľudí pracujúcich v sex biznise. Ten-
to deň si aj s jeho medzinárodným 
symbolom patrične uctila i Bratisla-
va, kde sa konalo diskusné poduja-
tie Vianočné raňajky pod červeným 
dáždnikom. Podujatie pripravila 
nezisková organizácia pôsobiaca 
v Bratislave – OZ Odyseus, ktorá za-
ložila program Červený dáždnik už 
v roku 2003. Vianočné raňajky pod 
červeným dáždnikom spojili množ-
stvo participantov a participantiek 
z vedeckej oblasti, neziskového sek-
tora, štátnych orgánov, ale i samotné 
osoby pracujúce v sex biznise. Pod-
ujatie sa uskutočnilo v rámci pro-
jektu Koniec násilia, čas na práva, 
ktorého cieľom je zvýšiť povedomie 
o problematike násilia, poskytovať 
informácie a asistenciu osobám 
v sex biznise, ako i policajným zlož-
kám, ktoré s nimi prichádzajú do 
kontaktu. 

Na raňajky prijala pozvanie i na-
dácia SWAN  (z a.j. Sex Workers› 
Rights Advocacy Network), ktorá 
združuje 18 stredoeurópskych a vý-
chodoeurópskych organizácií pod-
porujúcich práva osôb v sex biznise. 
Podmienkou fungovania nadácie je 
zapojenie osôb pracujúcich v sex 
biznise do ich jedinečných projek-
tov, čím zdôrazňuje neustálu potre-
bu konzultovať svoje aktivity s cie-
ľovou skupinou. Hlavnou agendou 
nadácie je advokačná a informačná 
činnosť, v kontexte ktorej táto or-
ganizácia pravidelne uskutočňuje 
výskumné projekty. Jedným z naj-

novších výskumov v oblasti práv 
osôb v sex biznise, ktorý zástupkyne 
nadácie SWAN predstavili aj počas 
spomínaného podujatia v Bratisla-
ve, bola správa pod názvom Zlyha-
nie spravodlivosti: štátne a neštát-
ne násilie voči osobám pracujúcim 
v sex biznise, pátranie po bezpečí 
a odškodnení  (z a.j. Failures of Jus-
tice: State and Non-State Violence 
Against Sex Workers and the Search 
for Safety and Redress).

Výskum, ktorý správa dokumentuje, 
sa uskutočnil v 16 členských kraji-
nách organizácie SWAN, vrátane 

Slovenska. Zdrojom dát bolo 320 
hĺbkových polo-štrutúrovaných roz-
hovorov so ženami, mužmi a tran-
srodovými osobami pracujúcimi 
v sex biznise. Tieto rozhovory usku-
točnili členovia a členky organizá-
cie SWAN, ktoré tiež v sex biznise 
pracujú, vďaka čomu si rýchlejšie 
získali dôveru participujúcich na 
výskume. Výskum je kvalitatívneho 
zamerania, keďže jeho vzorka pred-
pokladala maximálne 20 participan-
tov / participantiek z každej kra-
jiny. Správa na úvod obsahuje tiež 
právny rámec, z ktorého vychádza 
a v medziach ktorého sa odvoláva na 
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medzinárodné dokumenty ako Me-
dzinárodný dohovor o občianskych 
a politických právach, Medziná-
rodný dohovor o sociálnych a eko-
nomických právach, Dohovor proti 
mučeniu a inému krutému neľud-
skému alebo ponižujúcemu zaob-
chádzaniu alebo trestaniu, Dohovor 
o odstránení všetkých foriem diskri-
minácie žien (CEDAW), či Charta 
základných práv EÚ. 

Výsledky výskumu sú rozdelené do 
niekoľko segmentov, primárne sa 
však správa sústredí na rôzne for-
my násilia zo strany štátnych a ne-
štátnych aktérov – klientely, polície 
a tretích osôb (osoby poskytujúce 
služby osobám v sex biznise, kto-
rých aktivity môžu spadať pod trest-
ný čin kupliarstva). Správa však nie 
je zameraná len na porušovanie zá-
kona zo strany týchto troch skupín 
osôb, ale aj na ich práva, ktoré sú 
tiež často porušované. Ako príklad 
možno uviesť príbeh troch žien, kto-
ré spolu bývali a zároveň v spoloč-
nom byte poskytovali sexuálne služ-
by. Napriek tomu, že v Bulharsku nie 
sú zákony kriminalizujúce poskyto-
vanie sexuálnych služieb, jedna zo 
žien bola po policajnej razii v tomto 
byte trestne stíhaná za kupliarstvo, 
keďže jej meno bolo uvedené na 
nájomnej zmluve a ostatné ženy sa 
spolupodieľali na platení nájmu. 

Výskum ukazuje, že vo všetkých za-
pojených krajinách osoby pracujúce 
v sex biznise zažívajú značné obťa-
žovanie zo strany polície, v mno-
hých prípadoch ide dokonca o fyzic-
ké či sexuálne násilie. V niektorých 
bývalých sovietskych krajinách 
účastníčky a účastníci výskumu 
hovorili o systéme subbotnick ako 
o inštitucionalizovanom systéme, na 
základe ktorého musia osoby v sex 
biznise poskytovať bezplatné služby 
i policajným zložkám, ak chcú bez 
problémov túto prácu vykonávať 
ďalej. Zdá sa, že takmer vo všetkých 
krajinách je pre políciu bežné zadr-
žiavať osoby len na základe podo-
zrenia, že služby poskytujú. Často 
ako argument slúži len fakt, že ide 
o transrodové osoby alebo má oso-

ba pri sebe prezervatívy. Nejasnosť 
a vágnosť zákonov i v krajinách, 
kde nie je poskytovanie sexuálnych 
služieb trestané, býva policajnými 
zložkami využívaná na obťažova-
nie. Profilovanie osôb v sex bizni-
se zo strany polície má tiež rasový 
kontext, keďže v mnohých krajinách 
práve migrujúce osoby a osoby róm-
skeho pôvodu vykázali väčšie prob-
lémy s políciou. Praktiky, ktorým 
sú často osoby na policajných sta-
niciach pri výsluchu podrobené, nie 
sú zlučiteľné s medzinárodným i do-
mácim právom. 

Nie je preto prekvapujúce, že mno-
hí a mnohé účastníčky vypoveda-
li o tom, že ak sa aj stanú obeťami 
trestného činu, či zo strany polície, 
tretích osôb alebo svojich partnerov 
a partneriek, tento čin jednoducho 
na políciu nenahlásia. Strach z dvo-
jitej viktimizácie, či zo sankcií, ktoré 
by mohli byť na nich/ne uvalené pre 
poskytovanie sexuálnych služieb, 
je jednoducho príliš veľký. Mnohé 
osoby v sex biznise dokonca nena-
hlasujú násilie zo strany partnera / 
partnerky, keďže sa z ich strany boja 
udania na polícií. Opačnou stránkou 
sú prípady, kedy osoba nenahlásila 
trestný čin zo strany polície, keďže 
sa bála prezradenia pred rodinou. 
Podľa mnohých výpovedí sa oso-
bám, ktoré zažili nejakú formu ná-
silia zo strany polície, často prísluš-
níci a príslušníčky polície vyhrážajú 
zadržaním, ďalším násilím, odhale-
ním pred rodinou, odobratím detí, či 
ich ublížením. 

Napriek mnohým výpovediam účast-
níkov a účastníčok výskumu, ktoré 
poukázali na porušovanie práv osôb 
v sex biznise vo všetkých 16 kraji-
nách, mnohí a mnohé z nich mali 
tiež pozitívne skúsenosti so štátny-
mi autoritami – ako príklad možno 
uviesť špeciálny policajný program 
v Poľsku. Ako pozitívne tiež vníma-
li pôsobenie samostatných a nezá-
vislých orgánov zameraných na vy-
šetrovanie policajného násilia (ako 
napr. ombudsosoby pod.). Výsledky 
výskumu ukázali, že represívne zá-
kony alebo represívne konanie zo 

strany polície vedie k hlbšiemu za-
tlačeniu osôb v sex biznise do ne-
viditeľnosti, ktorá je pre ne oveľa 
rizikovejšia. Negatívne skúsenosti 
a obťažovanie zo strany polície za-
tláča mužov, ženy a transrodové oso-
by v sex biznise na miesta, ktoré sú 
mimo dohľad, na nebezpečné tmavé 
ulice, núti ich využívať služby iných 
(tretích) osôb, ktoré im poskytujú 
ochranu, sú voči nim ale zraniteľ-
nejšie. Aj preto v závere správy jej 
autori a autorky zdôrazňujú potrebu 
takých štátnych opatrení, ktoré 
budú konzultované s osobami v sex 
biznise a budú tak predchádzať 
porušovaniu ich ľudských práv 
podľa medzinárodného a domáceho 
práva.

Správa je prístupná na stránke nadá-
cie: www.swannet.org.  

Mgr. Veronika Valkovičová
PhD študentka, FSEV UK   

Malá FSEVka zvalcovala 
Olomouc!
Po historicky prvej modelovej kon-
ferencii OSN na Slovensku - Slo-
vak MUN, na ktorej organizácii sa 
podieľali i študenti programu Eu-
rópske štúdiá, bol vyslaný tím Fa-
kulty sociálnych a ekonomických 
vied UK na National Model United 
Nations Europe 2015 do Olomou-
ca. Verzia NMUN je organizovaná 
renomovanou americkou organizá-
ciou – Národnou asociáciou vyso-
koškolských konferencií (National 
Collegiate Conference Association), 
ktorá má podchytené konferencie v 
New Yorku a Washingtone a kaž-
dý rok spolupracujú s partnermi v 
Európe a Ázii, aby tam uskutočnili 
verzie ich amerických modelových 
zasadnutí. 

Tento rok sme teda vyslali do Čes-
kej republiky tím šiestich študentov, 
ktorí spoločne vytvorili delegáciu 
Chorvátska - druháčku Nastaran A. 
Motlagh, tretiakov Braňa Višňan-
ského a Viliama Ostatníka, prváčku 
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na magisterskom stupni Dominiku 
Filinovú, jej spolužiaka Damjana 
Spasovskeho a napokon Claris-
su do Nascimento Tabosa, ktorá je 
už v poslednom ročníku. Študenti, 
alebo delegáti, ako sú „titulova-
ní“ počas rokovaní, vo dvojiciach 
hájili chorvátske záujmy v troch 
výboroch, Nasi s Braňom bojovali 
vo Valnom zhromaždení, Domini-
ka s Vilom v UNESCO a Clarissa 
s Damjanom v Ekonomicko-soci-
álnom výbore (ECOSOC). Dvojice 
boli vytvorené vždy z jedného štu-
denta, pre ktorého to bola premiéra 
na zasadnutí MUN a jednej, ktorá 
už niekoľko modelových zasadnutí 
absolvovala. Ako sami uviedli, boli 
vynikajúci kolektív a aj čas mimo 
rokovaní trávili väčšinou spolu. 

Účasť na podujatí MUN je vynikajúca 
nielen pre Fakultu, čim si buduje 
renomé vo svete, ale i pre samotných 
študentov, ktorí musia častokrát 
prekonať ostýchavosť a prejaviť sa 
ako líder. Preto veľmi zaváži, do aké-
ho výboru sa delegát dostane a koľko 
príležitostí dostane či už na „spea-
kers liste“ alebo pri neformálnom 
vyjednávaní a podobe rezolúcie. Mô-
žeme povedať, že čím menší výbor, 
tým je tých príležitostí logicky viac. 
Toto nám potvrdila i Dominika s Vi-
liamom, ktorí udržiavali UNESCO 
v neustálom chode a boli tak spolu-
tvorcami mnohých rezolúcií. 

Clarissa, ktorá má za sebou už nie-
koľko modelových zasadnutí, ako 
v sérii NMUN tak i „bežných“ 

MUN konferencií (organizovaných 
domácimi univerzitami alebo rôzny-
mi združeniami), vyzdvihla vysokú 
úroveň delegátov, ktorí boli veľa 
krát lepšie pripravení a viac moti-
vovaní ako na NMUN v New Yor-
ku v 2014 alebo v Ríme 2014. To, 
že formát NMUN sa líši od formátu 
MUN vie najviac posúdiť Nasi, kto-
rá absolvovala už stredoškolské za-
sadnutia. Sama očakávala, že bude 
oboznámená s celým rokovacím 
konaním, no v prípade NMUN je to 
reálnejšie a väčšina dohôd a part-
nerstiev sa dohodlo počas menej 
formálnych rokovaní. 

Pre našich „newcomerov“ to bola 
skvelá príležitosť pretaviť teore-
tické vedomosti o fungovaní OSN 
a danej téme to praxe. No to nezna-
mená, že sa nič nenaučia. Práve na-
opak, je to skvelá škola plná novej 
motivácie, že štúdium má zmysel 
a že počas neho sa dá kadečo zažiť. 
Braňo s Damjanom preto neodmiet-
nu ďalšiu príležitosť, ak sa vyskytne 
a odporúčajú všetkým študentom, 
aby si to aspoň raz vyskúšali. 

Tento ročník bol pre FSEVku opäť 
úspešný a tohtoročná zostava tak 
nadviazala na úspech delegácie 
z minulého roka. Domov priniesli 
študenti rovno dve ceny – Clarissa 
s Damjanom dostali ocenenie za naj-
lepší „Position paper“ v ich výbore 
(ECOSOC). Táto cena sa v ECOSO-
Cu udeľovala len trom stanoviskám, 
ktoré študenti posielali ešte pred 
začatím samotného zasadnutia. Na 
záverečnej ceremónii sa však tešili 
všetci, keď bola ocenená celá de-
legácia za ich aktivitu vo výboroch 
a pri písaní rezolúcií. Napokon si 
domov doniesli cenu za „Honorable 
Mention Delegation“. V konkurencii 
silných delegácií z Európy a z USA 
majú byť naši delegáti na čo pyšní. 
Samozrejme Fakulta a Univerzita sú 
pyšné tiež a ostáva nám len dúfať, 
že podobné mimoškolské aktivity 
budú i naďalej podporované. 

Mgr. Kristína Janková 
PhD. študentka, FSEV UK 

C
larissa do N

ascim
ento Tabosa
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V Bruseli o zdieľanej  
ekonomike a budúcnosti

Uber, Airbnb či Alibaba sú spoloč-
nosti s hodnotou niekoľko desiatok 
miliárd amerických dolárov, no ne-
vlastnia žiaden obsah. Uber nevlast-
ní žiadne taxíky a nezamestnáva 
žiadnych vodičov. Airbnb nevlastní 
žiadne nehnuteľnosti, Alibaba ne-
vlastní žiaden tovar. Tieto úspešné 
giganty poskytujú rozhranie, ktoré 
umožňuje rýchlu, efektívnu a predo-
všetkým relatívne lacnú interakciu. 
Tento relatívne nový fenomén sa 
volá zdieľaná ekonomika (sharing 
economy) alebo presnejšie on-de-
mand economy, keďže ide o ekono-
mickú aktivitu, ktorá je postavená 
na okamžitom poskytnutí, a teda 
uspokojení dopytu, po tovaroch 
a službách. 

Existuje množstvo podobných plat-
foriem, ktoré by sme mohli nazvať 
zdieľanou ekonomikou oveľa viac 
ako spomínané multimiliardové pla-
tformy. Napríklad Wikipédia, Cou-
ghsurfing, rôzne freewarové progra-
my sú lepším príkladom zdieľanej 
ekonomiky, keďže sú neziskové 
a neočakávajú recipročné správanie. 
Ekonómovia, politici a regulátori 
po celkom svete bojujú proti spo-
ločnosti Uber a Airbnb, pretože 
obchádzajú pravidlá v sektore taxi 
služieb respektíve hotelierstva. Sú 
obviňovaní z toho, že neplatia dane 
a nedodržujú kvalitu služieb a bez-

pečnosť spotrebiteľov. Tieto firmy 
oponujú a poukazujú na prepracova-
ných systém hodnotenia nielen vo-
dičov a hotelov, ale aj zákazníkov. 
Systém hodnotenia je veľmi prísny 
a pri nedosiahnutí priemeru 4 z 5 
hviezdičiek napríklad Uber vodiči 
v systéme dostanú stopku.

Jeden z kritikov zdieľanej ekono-
miky Andrew Keen vo svojej knihe 
Internet is not the Answer poukazuje 
a na problém hodnôt. Uber, What-
sup, Facebook, Airbnb sú gigantické 
ekonomické monštrá v hodnote de-
siatok až stoviek miliárd dolárov, no 
prakticky ide len o hŕstku vývojárov. 
Poukazuje na to, že zdieľaná ekono-
mika neprerozdeľuje viac bohatstva 
všetkým, ale viac skupine privilego-
vaných. Len v nedávnej minulosti 
boli nositeľmi technologického po-
kroku koncerny ako napríklad Ford, 
ktorý zamestnával niekoľko stoviek 
tisíc ľudí na celom svete.

Asi týždeň po teroristických útokoch 
v Paríži som sa s kolegom Borisom 
Valachom, doktorandom európskych 
štúdií, zúčastnil trojdňovej inten-
zívnej škole o zdieľanej ekonomike 
- Winter School “From Uber to Ama-
zon Mechanical Turk: non  traditional 
labour markets driven by technolo-
gical and organisational change’’. 
Zimná škola v Bruseli bola stretnu-
tím PhD študentov, expertov Európ-
skej komisie a európskych think-tan-
kov, profesorov a výskumníkov, ktorí 

sa venujú téme sharing 
economy. Ani vojenská 
zóna a štvrtý stupeň 
ohrozenia, ktorý para-
lyzoval celé mesto Bru-
sel, nezatienili výborné 
prednášky a diskusie 
nielen o Uber a Airbnb, 
ale vôbec o úlohe inter-
netu vo verejnej politi-
ke. 

Hneď na úvodnej pred-
náške ekonóm Draho-
koupil poznamenal, že 
Uber, platforma, ktorá 
vyvoláva násilné pro-
testy po celom svete, 
je možno najnudnejšia 

časť príbehu tento novej ekonomiky 
a fascinujúcich príkladom zdieľanej 
ekonomiky je podstatne viac. Ďalší 
z panelistov na základe výpočtov 
a modelov ilustroval ekonomickú 
výhodnosť či skôr nevýhodnosť 
vlastnenia automobilu. Ruský profe-
sor vyučujúci na univerzite v Man-
chestri poukázal na to, že tým, že 
sa postupne zbavujeme mnohých 
aktivít presunom na aplikácie a pla-
tformy, svoj život ochudobňuje-
me. Ďalší prednášajúci, tentokrát 
z Oxfordu, poukázal na to, že ľudia 
ktorí ponúkajú svoje služby na on-
-demand platformách v skutočnosti 
nie sú takí ako ukazujú pekne na-
písané profily. Mnohokrát ide len 
o prostredníka, ktorý sa prezentuje 
na platforme ako výrobca, no v sku-
točnosti výrobok vyrába a vymýšľa 
niekto iný, často rodinný príslušník. 
Dochádza tak k formovaniu nových 
foriem organizácií, v ktorých je dô-
vera veľmi dôležitým prvkom.

Sám som na jednom zo seminárom 
prezentoval príspevok o fungova-
ní spoločnosti Uber v Bratislave. 
Príspevok analyzoval Uber, jeho 
prijatie verejnosťou a taxikármi 
a konkurenčnou platformou Hopin, 
ktorá funguje na podobnom princípe 
(no v rámci platnej legislatívy) ako 
Uber už niekoľko rokov. 

Záverečnou časťou Zimnej školy bol 
Hackaton, kde účastníci pracovali 
v tímoch na simulovanej negociácií 
aktérov v Mechanical Turk, Airbnb, 
a  inovatívnej firme, ktorá sa snaží 
presadiť na trhu s 3D tlačou. Cieľom 
bolo riešenie problémov, ktoré tieto 
platformy prinášajú.

Téma zdieľanej ekonomiky je kon-
troverzná téma a strana jej kriti-
kov rastie. Spoločnosti ako Uber, 
Airbnb, Alibaba, Facebook, sú však 
tu a každým dňom rastú. O to dô-
ležitejšie je spustiť serióznu debatu 
aj na Slovensku. Teším sa, že Ústav 
verejnej politiky diskusiu o zdieľa-
nej ekonomike v roku 2016 zorga-
nizuje.

Matúš Sloboda, doktorand ÚVP 
(FSEV UK)
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7 Konferencie - podujatia - festivaly - štúdiá 

Ľudské práva, ľudská  
bezpečnosť a rozvoj 

Dňa 10. decembra 2015, pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa ľudských 
práv, sa už po štvrtýkrát v priesto-
roch FSEV UK uskutočnila medzi-
národná konferencia so zamera-
ním na ľudské práva. Konferencia 
tentokrát mala formát interaktív-
neho workshopu, ktorého cieľom 
bolo prakticky pracovať na vníma-
ní ľudských práv, ich implentácií, 
hodnotení existujúcich problémov 
a hľadania riešení. Problematika 
jednotlivých príspevkov reflektova-
la aktuálnu tému ochrany ľudských 
práv v kontexte ľudskej bezpečnosti 
a rozvoja, výziev migrácie a prob-
lémov súčasného globalizovaného 
sveta. 

Workshop otvorila dekanka fakulty, 
ktorá adresovala úvodné slová s dô-
razom na význam ľudských práv 
ako hlavnej hodnoty, ktorú by mali 
mať na zreteli všetci aktéri pôso-
biaci v medzinárodnom i národnom 
priestore. Poukázala na aktuálne 
výzvy medzinárodnej rozvojovej 
spolupráce a ochrany ľudských práv 
v konfliktoch. Následnú pracovnú 
časť viedla Mgr. Zuzana Fialová 
z PDCS, ktorá má praktické skúse-
nosti z terénu v oblasti poskytova-
nia ochrany ľudských práv a záro-
veň tak mohla poskytnúť reflexiu 
k výskumným témam jednotlivých 
účastníkov a účastníčok. 

Pomerne mladé osadenstvo prezen-
tovalo svoje výskumné príspevky 
v oblasti ochrany ľudských práv 
v medzinárodnej perspektíve, for-
mou vytvorenia základnej štruk-
túry praktických „metaplánov“ pri 
hľadaní riešení ako ochrana pred 
environmentálnou nespravodlivos-
ťou, prevencia konfliktov (doktrína 
zodpovednosti chrániť), dostupnosti 
vody v oblasti Strednej Ázie potreb-
nej pri stabilizovaní a chránení ľud-
ských práv, nástroje k riešeniu mig-

račnej krízy a životných podmienok 
sýrskych utečencov v tureckých 
táboroch, či ochrana detí pred zne-
užívaním. Veľmi prínosným bolo aj 
zhodnotenie a príspevok prof. PhDr. 
Miroslava Kusého, PhD., ktorý je 
najvýznamnejším odborníkom v ob-
lasti ľudských práv nielen na Slo-
vensku, a ktorý sa aktívne zapojil 
aj do praktickej realizácie v rámci 
workshopu. Jeho komentár a zhod-
notenie prispeli k vynikajúcej atmo-
sfére, tak pracovnej ako aj ľudskej. 
Táto pretrvala aj pri následnom 
neformálnom posedení a dlhej dis-
kusii, keďže ľudské práva nemajú  
koniec ... 

Za úžasné aktívne pracovné stretnu-
tie, možnosť prezentácie a disku-
sie svojich príspevkov patrí vďaka 
všetkým organizátorom z FSEV 
UK, za finančnú podporu Minis-
terstvu zahraničných vecí a európ-
skych záležitostí SR a Zuzke Fia-
lovej za inovatívny, reflektujúci 

prístup, ktorý nám otvoril ďalšie 
dimenzie vnímania ľudských práv 
...  ďakujeme a tešíme sa o rok, pri 
prvom okrúhlom výročí „našej“ 
konferencie o ľudských právach. 
A do skorého čítania príspevkov 
v recenzovanom zborníku, priateľky 
a priatelia! 

Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, 
PhD.

FSEV UK 

„Realizované s finančnou podpo-
rou Ministerstva zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR v rám-
ci dotačného programu Podpora a 
ochrana ľudských práv a slobôd. Za 
obsah tohto dokumentu je výlučne 

zodpovedná FSEV UK”


