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Kampaň:  

Dajme im budúcnosť 

Za právo na vzdelanie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Úspechy 

V decembri 2011 Okresný súd v Prešove vydal prvé súdne 

rozhodnutie, v ktorom rozhodol, že Základná škola v Šarišských 

Michaľanoch sa vzdelávaním rómskych detí v oddelených 

segregovaných triedach dopustila nezákonného konania. 

Amnesty International zaslala k tomuto prípadu svoje 

stanovisko súdu. V apríli Výbor OSN pre ľudské práva 

informoval o pokračujúcej segregácii rómskych detí a ich 

nadmernom zastúpení v špeciálnych triedach pre žiakov s 

ľahkým mentálnym postihnutím a vyzval vládu, aby ukončila 

segregáciu vo vzdelávaní. 

Aktivity 
 

V roku 2011 sme pokračovali vo verejnej kampani, ktorej 

cieľom je, aby vláda SR uznala problém segregácie rómskych 

detí. Amnesty International začala pracovať na prípade ZŠ 

Francisciho v Levoči, na ktorý na začiatku školského roka 

2011/2012 upozornili rómski rodičia.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Škola zriadila oddelené triedy prvého ročníka pre rómske deti 

údajne na základe petície rodičov nerómskych detí. V tejto 

súvislosti AI uskutočnila v novembri 2011 medzinárodnú 

výskumnú misiu, na základe ktorej začala kampaň za zmenu. 

Spoluorganizovali sme medzinárodnú konferenciu „Predpoklady 

inkluzívneho vzdelávania na Slovensku“, cieľom ktorej bolo 

tematizovanie podmienok pre zavedenie inkluzívneho 

vzdelávania a výmena medzinárodných 

skúseností.  
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Amnesty International spolu s Poradňou pre občianske a ľudské 

práva vyzvali mesto Prešov, aby pri pripravovanej zmene 

Všeobecne záväzného nariadenia, prijalo kroky vedúce k 

odstráneniu segregácie detí na prešovských základných 

školách. Spolu s Nadáciou M. Šimečku sme vyzvali vládu, aby 

riešila problém segregovaného vzdelávania, ku ktorému sa 

zaviazala vo svojom programovom vyhlásení.  

V spolupráci s Amnesty International Dánsko sme zorganizovali 

„Speakers tour“, v rámci ktorej sa traja Rómovia zo Slovenska 

stretli s dánskymi poslancami, predstaviteľmi mesta Kodaň a 

zástupcami médií, aby hovorili o tom, že diskriminácia a 

segregácia u nás existuje nielen na papieri. 

Aktivisti a aktivistky z Banskej Bystrice zorganizovali infostánok 

na Roma feste vo Zvolene a podujatí Ľudia z rodu Rómov v 

Banskej Bystrici. 

 

 

 

 

Aktivistické skupiny v Turanoch, Košiciach a v Banskej Bystrici 

zorganizovali ku kampani sériu fotopetícií. Okrem toho mali 

študenti a návštevníci podujatí možnosť podpísať petíciu za 

právo na vzdelanie detí.  
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Kampaň:  
Spojme sa proti 

diskriminácii – za právo 

neheterosexuálnych ľudí 
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Úspechy  

V júni sa konal druhý ročník pochodu Dúhový Pride Bratislava, 

ktorého sa zúčastnilo viac než 1 000 účastníkov/iek. 

Organizátori potvrdili lepšiu 

spoluprácu s políciou, čo 

bol výrazný pokrok v 

porovnaní s 

predchádzajúcim ročníkom. 

Dúhového Pride Bratislava 

2011 sa zúčastnili 

členovia/ky a aktivisti/ky 

Amnesty International z 12 

krajín. V súvislosti 

s pochodom sme vydali 

tlačovú správu a online 

petíciu adresovanú 

ministrovi vnútra s výzvou, 

aby zabezpečil právo na 

zhromažďovanie a slobodu 

prejavu.  

 

 

 

 

V apríli vstúpila do účinnosti novela Zákonníka práce, ktorá 

rozširuje ochranu pred diskrimináciou o zákaz diskriminácie na 

základe sexuálnej orientácie. 

Aktivity 

Amnesty International zorganizovala online akciu na podporu a 

vyjadrenie solidarity s LGBTI ľuďmi, ktorí čelia prekážkam 

alebo im nie je umožnené slobodne sa zhromažďovať v uliciach 

niektorých európskych miest.  

 

Vďaka AI mali ľudia na Slovensku možnosť zapojiť sa do 

celoeurópskej súťaže Amnesty International a bojovať proti 

diskriminácii poslaním fotografie vyjadrujúcej svet bez 

diskriminácie. Do súťaže sme zapojili študentov/ky stredných 

a vysokých škôl. Slovensko obsadilo dve miesta v rámci 12tich 

víťazných fotografií.  

Fotovýstava všetkých víťazných fotiek bola súčasťou 

sprievodných podujatí Dúhového Pride Bratislava 2011.  
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Individuálne prípady:  
Maratón písania listov 

 

 

 

 

 

               

     



Amnesty International je celosvetové hnutie ľudí usilujúcich sa o dodržiavanie ľudských práv na celom svete. Hnutie združuje viac ako 

3 milióny členov a členiek na celom svete, ktorí vedú kampane cieľom ktorých je zmena v podmienkach jednotlivca a spoločnosti.    

 
 

 

Bielorusko 

V apríli sme žiadali prepustenie 

15 bieloruských aktivistov/tiek, 

ktorí boli zadržaní a väznení v 

súvislosti s demonštráciami, 

ktoré nasledovali po 

prezidentských voľbách v roku 

2010. Niektorých z nich 

prepustili, viacerí však ostávajú 

vo väzení. V auguste bol 

zadržaný a následne odsúdený 

ľudsko-právny aktivista Ales 

Bialatski. Žiadame jeho 

prepustenie online apelmi. 
 

Čína  
V apríli sme žiadali čínske úrady, 

aby na slobodu prepustili 

 

 

 

 

svetoznámeho umelca Aj Wei Wei, ktorý bol o niekoľko týždňov 

na to prepustený.  

V rámci osláv 50. výročia hnutia sme 

sa zamerali na tému nespravodlivo 

väznených ľudí, konkrétne kampaňou 

za prepustenie laureáta Nobelovej 

ceny mieru Liou Siao-po, ktorý je 

stále vo väzení.  

Maratón písania listov 

V rámci každoročnej akcie sa 

Amnesty International Slovensko 

zameralo na dva prípady. Jabbar 

Savalan z Azerbajdžanu uväznený za 

kritiku vlády na Facebooku bol 

v decembri - krátko po zaslaní apelov z celého sveta vrátane 

Slovenska -  prepustený. V druhom prípade sme viedli kampaň 

za zatvorenie politických táborov v Severnej Kórei a za 

prepustenie politických väzňov v tábore Jodok.  
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Kampaň: 
50. výročie vzniku 

Amnesty International  

 

 

 

 

                                               

 

 

 



Amnesty International je celosvetové hnutie ľudí usilujúcich sa o dodržiavanie ľudských práv na celom svete. Hnutie združuje viac ako 

3 milióny členov a členiek na celom svete, ktorí vedú kampane cieľom ktorých je zmena v podmienkach jednotlivca a spoločnosti.    

 

 

V roku 2011 oslávilo hnutie 50.narodeniny. My sme si ho  

pripomenuli aktívne výzvou za prepustenie laureáta Nobelovej 

ceny mieru Liou Siao-po.  

Aktivity 

Kampaň sme odštartovali na festivale Bažant Pohoda, kde sme 

zbierali apely za prepustenie čínskeho disidenta. V zbieraní 

podpisov sme pokračovali na festivale Easthetic na Zemplínskej 

Šírave a na koncerte dlhodobého podporovateľa hnutia Stinga 

v Bratislave. 

Počas oslavného roka sa podporovateľom Amnesty International 

stala košická skupina Kolowrat, ktorá si pripila na výročie 

50tych narodenín na našich akciách v Banskej Štiavnici na 

Salamandrových dňoch a na letných festivaloch.  

Lokálne skupiny Amnesty International v Košiciach, Prievidzi, 

v Banskej Bystrici a v Bratislave spolu zorganizovali 8 akcií na 

za prepustenie väzňa svedomia Liou Siao-po. 
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Vzdelávacie aktivity  
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Projekt vzdelávania k ľudským právam organizujeme od roku 

2008. Workshopy prebiehajú spôsobom neformáleneho 

vzdelávania na základných a stredných školách. Vzdelávanie k 

ľudským právam sa uskutočnilo v dvoch vzdelávacích 

podprojektoch. Prvým projektom, ktorý sa konal v októbri 

2011 bol interaktívny workshop Mestečko slobody a mieru 

pre 40 študentov v rámci spolupráce so vzdelávacou 

organizáciou Arwa. Druhým projektom bol workshop o práve 

na vzdelanie pre rómsku komunitu v Levoči.  

Projekt vdelávania k ľudským právam sa odohráva aj mimo 

školských lavíc - formou besied, filmových projekcií alebo 

výstav pre verejnosť, ktoré organizujú lokálne aktivistické 

skupiny. V roku 2011 tri miestne skupiny dobrovoľníkov 

zoorganizovali 7 akcií v Púchove, Zvolene, Detve, Banskej 

Bystrici, Prievidzi a v Bratislave, cieľom ktorých bola výchova 

a vzdelávanie k ľudským právam.  
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Aktivistické skupiny  
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V roku 2011 bolo aktívnych 7 aktivistických skupín 

zastúpených v štyroch krajoch Slovenska (z toho dve skupiny 

pôsobiace v Bratislave). Šeť z nich sú skupiny pôsobiace na 

stredných a vysokých školách. Aktivistické skupiny informujú 

verejnosť o tom, čo robí Amnesty International na Slovensku, 

organizujú verejné podujatia ako koncerty, diskusie 

a infostánky.  

Spolu zoorganizovali 30 verejných akcií, ktorých cieľom bola 

podpora kampaní na ochranu ľudským práv.  Počas roka 

pribudla skupina Amnesty International v Prievidzi. Okrem 

miestnych skupín máme aktívnu sieť online aktivistov/tky, ktorí 

sa zapájajú do našich, najmä online podpisových akcií.  
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Finančná správa za rok 2011 
 

Amnesty International Slovensko v roku 2011 hospodárilo s rozpočtom vo výške 99 709 EUR. Hrubé výnosy Amnesty International 

Slovensko tvorili z 35 % vlastné príjmy a z 65% finančné zdroje medzinárodného hnutia Amnesty International. Náklady na kampane 

a projekty vrátane nákladov na fundraising v roku 2011 predstavovali 78 % celkových nákladov. 
 

   CELKOVÉ HRUBÉ VÝNOSY       CELKOVÉ HRUBÉ NÁKLADY 

  

Amnesty International Slovensko vykonáva každoročne povinný nezávislý audit financií. Audit účtovnej závierky za rok 2011 vykonala v apríli 

2012 spoločnosť ABC – Audit, s. r. o. a je k nahliadnutiu v kancelárii organizácie. 


