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AMNESTY INTERNATIONAL 
A JEJ BOJ ZA LUDSKÉ PRÁVA´

Amnesty International (AI) je dobrovoľným združením ľudí z celého 
sveta, ktorí bojujú za dodržiavanie ľudských práv.
Inšpirovaná nádejou pre lepší svet, AI vedie kampane, organizuje 
verejné akcie, zastáva sa jednotlivých obetí bezprávia a usiluje sa o dosiahnutie systémových zmien na 
úrovni štátov i medzinárodného spoločenstva.

AI je efektívna vďaka svojej precíznosti a nestrannosti. Práve preto prikladá mimoriadny význam objektívnemu 
a presnému získavaniu faktov. Jej činnosť sa opiera o dôkladné prešetrenie všetkých prípadov údajného 
porušovania ľudských práv. 
Amnesty International dosahuje výsledky vďaka autorite, ktorú si vo svete získala za takmer polstoročie svojej 
činnosti. V súčasnosti má 2,2 miliónov členov a sympatizantov vo viac než 150 krajinách a regiónoch.

Medzi ciele AI patria najmä:

• Prepustenie väzňov svedomia na slobodu a spravodlivé súdy pre všetkých bez rozdielu
• Zrušenie trestu smrti a zastavenie mučenia
• Odstránenie nerovnosti a diskriminácie
• Ochrana utečencov a migrantov
• Zastavenie násilia páchaného na ženách
• Ochrana civilistov v ozbrojených konfliktoch
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PRINCÍPY
Amnesty International tvorí globálne spoločenstvo 
ochrancov ľudských práv s princípmi medzinárodnej 
solidarity, účinných akcií pre jednotlivé obete, 
celosvetového dosahu, univerzálnosti a nedeliteľnosti 
ľudských práv, nestrannosti, nezávislosti, 
demokracie a vzájomnej úcty. 

AI je nezávislá od akýchkoľvek vlád, politických 
strán, náboženských skupín či ideológií. Neprijíma 
fi nančnú podporu od vlád a uplatňuje prísne 
pravidlá pre prijímanie darov.

MEDZINÁRODNÉ KAMPANE AI
Do kampaní sa môže zapojiť každý. Medzi aktuálne patria napríklad Stop násiliu na ženách, Zbrane pod 
kontrolu! a Spravodlivosť vo vojne proti terorizmu.

OCENENIA
V roku 1977 získala AI Nobelovu cenu mieru za „prínos v obrane slobody, spravodlivosti a tým i mieru na 
celom svete“. V súčasnosti má organizácia poradný status pri OSN.
Ľudské práva potrebujú našu podporu. AI preto víta všetkých, ktorí sa k úsiliu o dodržiavanie ľudských práv 
pripoja.
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MILÍ PRIATELIA, 

rok 2008 bol rokom 60. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorej 
presadzovaniu a dodržiavaniu sa naše hnutie s neutíchajúcim elánom venuje už 
viac ako štyridsať rokov. Na Slovensku sme si Deň ľudských práv - 10. december 
- pripomenuli Maratónom písania listov a obrovskou sviečkou nádeje - logom AI. 
Teší nás, že naše snahy sa stretli s úspechom a darí sa nám do boja za ľudské 
práva vtiahnuť čím ďalej väčšiu časť slovenskej verejnosti. 
Medzi naše úspechy v roku 2008 môžeme nepochybne zaradiť i pokračovanie 
kampane Zbrane pod kontrolou, v rámci ktorej sa realizovala i medzinárodná 
akcia „Svet vás sleduje!“ pred Národnou radou SR a s tým súvisiaca výstava 

fotografii „Zbrane pod kontrolu“. Našu snahu zastaviť nekontrolovaný predaj zbraní svojim podpisom 
podporilo i trinásť poslancov slovenského parlamentu. 
V roku 2008 sa nám tiež podarilo naplno rozbehnúť projekt Vzdelávania k ľudským právam, v rámci ktorého 
majú mladí ľudia na Slovensku už v školských laviciach šancu nielen naučiť sa viac o ľudských právach, ale 
aj aktívne sa zapojiť do ich ochrany. 
Rok 2008 bol pre nás tiež symbolickým vstupom na „domácu pôdu“ na poli ľudských práv. Amnesty 
International Slovensko sa v nadväznosti na správu AI o segregácii rómskych detí na slovenských školách 
začala viac angažovať v príprave zmien, ktoré by toto zásadné porušenie práv detí zmiernili. Tešíme sa, že 
prvé výsledky sa dostavili pomerne skoro – počet detí nesprávne zaradených do špeciálnych škôl klesá, 
v novom „školskom zákone“ sa objavil zákaz diskriminácie a segregácie na školách.  

Na obrovské oslavy pokroku sveta v oblasti ľudských práv sme však ani v roku 2008 nemali dôvod: 
situácia okolo letnej olympiády v Pekingu v plnej nahote ukázala planosť sľubov čínskej strany a naivitu 
a nejednotnosť „západných“ demokracií, ktoré tradične patria medzi čelných podporovateľov dodržiavania 
ľudských práv. Relativizácia tohto postoja zo strany „Západu“ sa ukázala aj v ďalšom porušovaní ľudských 
práv v tzv. vojne proti terorizmu. Amnesty International tieto signály neberie na ľahkú váhu a v meniacom 
sa svete sa snaží zefektívňovať svoju prácu tak, aby poctivejšie napĺňala svoj mandát.

Verím, že aj v roku 2009 zaznamenáme na poli ľudských práv ďalšie úspechy a že sa rady ľudí, ktorým záleží 
aj na ľudských právach iných, budú ďalej rozširovať  - my všetci sme Amnesty International. 

Peter Weisenbacher
predseda Koordinačnej rady

  

AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO

Slovenská pobočka Amnesty International vznikla v roku 1994 a okamžite sa zapojila do medzinárodných 
aktivít. Činnosť AI Slovensko spočíva predovšetkým v zverejňovaní informácií o ľudských právach vo svete a 
zapájaní verejnosti i úradov do ochrany ľudských práv v Slovenskej republike i v zahraničí. 

AI SK poskytuje vzdelávanie k ľudským právam na školách, monitoruje stav ľudských práv, propaguje 
ochranu žien, lobuje za kontrolu obchodu so zbraňami a usiluje sa o systémové zmeny. Organizuje tiež in- 
formačné akcie pre verejnosť a vyvíja aktivity na pomoc konkrétnym obetiam bezprávia. 

Činnosť AI je koordinovaná z kancelárie, ktorá sídli v centre Bratislavy a je otvorená členom, verejnosti i 
ľuďom hľadajúcim pomoc. Zamestnanci kancelárie podporujú činnosť dobrovoľníkov a zabezpečujú každo- 
denný chod organizácie. Základom práce AI sú však ľudia, ktorí zdarma venujú svoj čas boju za práva dru- 
hých. V roku 2008 pôsobili v rámci AI Slovensko tri miestne dobrovoľnícke skupiny, v Bratislave, v Žiline 
a vo Vranove nad Topľou. 

Aktuálne informácie o činnosti AI SK nájdete na www.amnesty.sk alebo v našom e-newsletteri, 
ktorý vychádza raz mesačne.
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KAMPANE A PROJEKTY

4

ZBRANE POD KONTROLU
Každú minútu niekde vo svete malou alebo ľahkou 
zomrie jeden človek, pričom neexistuje žiadna 
celosvetová kontrola obchodu s nimi. Cieľom 
kampane AI je preto dosiahnuť prijatie záväznej 
medzinárodnej Zmluvy o obchodovaní so zbraňami, 
ktorá by stanovila jasné pravidlá. Na jej potrebu AI 
Slovensko upozorňuje akciami - jednou z nich bola 
septembrová medzinárodná akcia Svet vás sleduje, 
do ktorej sa zapojili i českí a maďarskí aktivisti.

TREST SMRTI
V roku 2008 bolo popravených najmenej 2 390 
osôb v 25 krajinách sveta. Tri zo štyroch popráv 
sa odohrali v štátoch G20. Najmenej 8 864 ľudí 
v 52 štátoch bolo odsúdených na trest smrti. 
Bielorusko zostalo posledným európskym štátom, 
ktorý vykonáva popravy. Trest smrti neodstrašuje 
od zločinov, naopak, dehumanizuje celú spoločnosť. 
Peniaze vynakladané na jeho vykonávanie by 
mohli byť efektívnejšie využité na pomoc obetiam 
a preventívne programy znižujúce zločinnosť. AI 
Slovensko v novembri usporiadala akciu “Zoznámte 
sa”, ktorou chcela predstaviť konkrétnych ľudí - 
synov, dcéry, matky, otcov, bratov či sestry, ktorí sa 
skrývajú za hrozivou štatistikou trestu smrti. 

ZATVORTE GUANTÁNAMO
V roku 2008 pokračovala kampaň Zatvorte 
Guantánamo, v rámci ktorej AI usporiadala 
v januári akciu za zatvorenie väznice. Úsilie AI 
a ostatných organizácií prinieslo ovocie po nástupe 
Baracka Obamu do prezidentského úradu. Počas 
prvých 48 hodín vydal nariadenie o zákaze mučenia 
pri vypočúvaní a takisto nariadil zatvorenie väznice 
v Guantánamo Bay do jedného roka. Práca Amnesty 
International však týmto nekončí – AI sleduje kroky 
nového amerického prezidenta a vyzýva vlády, aby 
prijali prepustených väzňov z Guantánama, ktorí sa 
nemôžu vrátiť do vlasti.

© AI

© AI
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STOP NÁSILIU PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH
Každá tretia žena vo svete zakúsi vo svojom živote 
zneužívanie, vynútený sex či inú formu násilia. Násilie 
na ženách je globálny škandál a je pravdepodobne 
najprenikavejším a najrozšírenejším problémom 
ľudských práv, ktorý ničí životy, oslabuje komunity a 
bráni rozvoju. Život bez násilia je základným ľudským 
právom. Od domáceho násilia po násilie počas 
vojenského konfliktu, hocijaké násilie páchané na 
ženách musí skončiť. Kampaň s týmto cieľom začala 
Amnesty International v roku 2004 a pripojila sa k nej 
i AI Slovensko. V marci usporiadala AI SK akciu pri 
príležitosti Medzinárodného dňa žien.

SPRAVODLIVOST VO „VOJNE PROTI 
TERORIZMU“
Vlády pod rúškom boja proti terorizmu a národnej 
bezpečnosti ospravedlňujú násilné praktiky 
vypočúvania, mučenie a zatýkanie na neobmedzenú 
dobu, väčšinou bez súdnych procesov. Mučenie 
terorizmus nezastavuje, mučenie je terorom. 
Porušovanie ľudských práv vrátane zločinov, ktoré 
porušujú medzinárodné právo – boli nielen páchané, 
ale aj vnímané ako potrebné a legalizované americkou 
vládou.
Program USA o prevoze a tajnom zadržiavaní väzňov 
by nebol možný bez pomoci ostatných štátov. Ten 
by nevedeli uskutočniť bez pomoci ostatných štátov. 
Amnesty International v rámci kampane bojuje za 
úplné odstránenie nelegálnych prevozov, nútených 
zmiznutí a tajného zadržiavania.

PROJEKT ADVOCACY DEVELOPEMENT
V novembri vznikol v rámci AI Slovensko tím advokácie 
(Advocacy Developement Team). Podobný projekt 
funguje vo viacerých sekciách a štruktúrach AI, 
pričom slovenský tím prišli zaučiť ľudia, ktorí stáli pri 
zrode projektu v poľskej sekcii AI. Cieľom dlhodobého 
projektu advokácie je tvorba stratégií, ktoré pomáhajú 
pri napĺňaní cieľov kampaní. Tím pracuje na tom, aby 
hlas Amensty International bol počuteľný pri diskusiách 
o závažných ľudsko-právnych otázkach, sleduje kroky 
štátnych činiteľov a oslovuje ich v otázkach, ktoré sú 
relevantné pre oblasť ľudských práv. 

ˇ
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JANUÁR
Guantánamo – šesť rokov 
bezprávia
Amnesty International v januári 2008 „oslávila“ na 
Hviezdoslavovom námestí šieste výročie väznice na 
Guantáname. Bratislavská skupina pripravila aj 
symbolickú čiernu tortu, na ktorej mohli účastníci akcie 
a okoloidúci zapáliť sviečku. Aktivisti predčítali básne 
zo zbierky, ktorej autormi sú väzni z Guantánama a 
rozdávali pohľadnice adresované vtedajšiemu prezidentovi 
USA Georgeovi Bushovi, ktorými ho žiadali o okamžité 
zatvorenie väznice.

MAREC
Stop násiliu na ženách
Bratislavské Hlavné námestie a vranovské Námestie 
slobody zaplnili v sobotu 8. marca červené siluety 
znázorňujúce týrané ženy. Aktivisti AI Slovensko sa 
rozhodli pri príležitosti Medzinárodného dňa žien týmto 
spôsobom poukázať na násilie páchané na ženách, ktoré 
naďalej ostáva jedným z najbežnejších foriem porušovania 
ľudských práv vo svete. Bratislavská skupina sa zamerala 
na zbieranie podpisov pod petíciu proti domácemu 
násiliu v Gruzínsku v snahe prinútiť vládu krajiny riešiť 
nedostatok chráneného bývania pre obete domáceho 
násilia. Petíciu podporilo viac ako sto ľudí.

APRÍL
Ľudské práva v Číne
Olympiáda s ľudskou tvárou bola informačná kampaň 
kancelárie AI SK zameraná na podporu dodržiavania 
ľudských práv v Číne pred letnou Olympiádou. Ľudské 
práva v Číne boli v roku 2008 jednou z prioritných 
kampaní. Akcia postupne prebehla vo Košiciach, Žiline, 
Banskej Bystrici, Nitre a Bratislave. Okrem verejnej akcie 
s informačným stánkom AI pripravila i putovnú výstavu 
fotografi í, večerné premietanie, prednášky a diskusie. 
Súčasťou kampane bola i petičná akcia zameraná na 
oslobodenie troch čínskych väzňov svedomia – Hu Jia, 
Shi Tao-a a Bu Dongwei-a.

JÚL 
Amnesty na Pohode
AI Slovensko nechýbala ani na letných festivaloch 
– začiatkom júla na festivale Hodokvas a neskôr na 
festivale Pohoda. Spolu s nadáciou Pontis pripravila na 
Pohode 140 metrov dlhú výstavu fotografi í s názvom 
„Život v neslobode“ zachytávajúcu každodennú realitu 
ľudí utláčaných nedemokratickými režimami. Amnesty 
zozbierala takmer 1000 podpisov za prepustenie väzňov 
svedomia v Číne.

ROK 2008 V AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO

© AI
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To najzaujímavejšie z akcií slovenskej pobočky AI

SEPTEMBER
Akcia „Svet vás sleduje“
Pred Národnou radou Slovenskej republiky usporiadala 
AI SK medzinárodnú akciu s názvom Svet vás sleduje, 
ktorá bola súčasťou Globálneho akčného týždňa kampane 
Zbrane pod kontrolu. Okrem aktivistov zo Slovenska a 
dvoch poslancov NR SR sa jej zúčastnili i dobrovoľníci zo 
susedného Maďarska a Českej republiky. Cieľom akcie 
Svet vás sleduje bolo zorganizovať pred NR SR spoločné 
fotografovanie v symbolických okuliaroch. Fotografi e 
Amnesty International následne vystavila v budove OSN 
v New Yorku.
Amnesty International Slovensko hneď po akcii Svet vás 
sleduje otvorila desaťdňovú verejnú výstavu fotografi í 
s názvom “V pasci krížovej paľby” na Hviezdoslavovom 
námestí v Bratislave. Vystavované fotografi e boli dielami 
popredných svetových fotožurnalistov.

NOVEMBER
„Zoznámte sa“
V novembri sa na Hlavnom námestí v Bratislave mali 
ľudia možnosť  „zoznámiť sa” s tvárami ľudí, ktorí sa 
nejakým spôsobom stretli s trestom smrti. Na mieste akcie 
boli rozmiestnené panely s fotkami a osudmi odsúdených 
na smrť, tých čo už stratili život, tých čo na smrť ešte len 
čakajú, ale aj tých, ktorí sa katovi vyhli. A to najčastejšie 
po dlhých rokoch strávených v otrasných podmienkach 
“cely smrti”, keď sa zistilo, že sú nevinní. Cieľom akcie 
bolo vyzbierať podpisy do petícií za zrušenie trestu smrti, 
ktoré AI zaslala premiérom Japonska a Indie.

DECEMBER
Oslava 60. výročia Všeobecnej 
deklarácie ľudských práv
Amnesty International spojila oslavu 60. Výročia 
Všeobecnej deklarácie ľudských práv s Medzinárodným 
dňom ľudských práv a druhým ročníkom maratónu 
písania listov. Desiateho decembra zorganizovala akciu 
v obchodných centrách Aupark, Avion Shopping Park 
a Polus City Centre a neskôr poobede na Námestí SNP 
pred Starou tržnicou v Bratislave. Listy sa podpisovali aj 
v Prešove a Žiline. Každý, kto podpísal list, dostal od AI 
symbolický „Pas za ľudské práva“ so skrátením znením 
Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Do kampane bolo 
možné zapojiť sa aj e-mailom.

Cieľom akcie bolo získať čo najviac podpísaných listov, 
ktoré pomôžu ľuďom, ktorí na vlastnej koži pocítil 
bezprávie a potrebujú, aby si ich príbeh vypočul celý 
svet.

© AI
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V septembri 2008 Amnesty International 
Slovensko spustila projekt Vzdelávania 
k ľudským právam (Human Rights 
Education alebo HRE). 

Je to interaktívny projekt, ktorého cieľom 
je na základe modelových situácií a hier 
doviesť študentov k lepšiemu porozumeniu 
ľudských práv. Prebieha vo forme 
workshopov a je jeho cieľovou skupinou 
sú študenti stredných škôl. 

Program pomáhajú realizovať lektori 
- dobrovoľníci. AI Slovensko pre nich 
usporiadala septembrové školenie. 
Momentálne je do projektu zapojených 
osem lektorov, ktorí pracujú vo 
dvojiciach.

Kľúčovým znakom projektu je neformálny 
spôsob vzdelávania, ktorý je vzdialený od 
spôsobov klasickej výučby. 

Workshop pozostáva z piatich častí. 
Jedinou Po predstavení cieľov workshopu 
a so spôsobom spolupráce študentov 
a lektorov nasleduje aktívna časť 
workshopu.

Bystré mozgy študentov prebúdza 
workshop v rámci brainstormingu s témou 
ľudských práv. Po ňom nasledujú hry “Čo 
teraz?” a “Parlament”, kde majú študenti 
v rámci tímov najsť riešenia modelových 
problémov. Na záver prichádza reflexia 
celého workshopu.  

Študenti v rámci 90-minútového 
workshopu dostávajú veľký priestor na 
formulovanie svojich vlastných myšlienok. 
Po jeho absolvovaní by mali vedieť 
jasnejšie definovať, prečo je dodržiavanie 
ľudských práv nevyhnutnou súťasťou 
každej spoločnosti. 

V roku 2008 uskutočnilo 14 workshopov 
na stredných školách v Bratislave, Prešove, 
Vranove nad Topľou, Trenčíne a Žiline.

Projekt je stále otvorený pre nových 
potenciálnych lektorov. Ak máte nad 18 
rokov a chuť motivovať mladých ľudí v 
oblasti ľudských práv, pošlite e-mail na 
kampane@amnesty.sk.

© AI
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Rok 2008 poznamenala globálna fi nančná kríza. Vlády 
nielen prenechali ekonomické a fi nančné regulácie silám 
trhu, ale zúfalo zlyhali aj v ochrane ľudských práv, života a 
živobytia. Miliardy ľudí trpia neistotou, nespravodlivosťou 
a zlým zaobchádzaním. Svet sedí na sociálnej, politickej 
a ekonomickej časovanej bombe.

V Afrike sa okrem po četných demonštrácií proti klesajúcej 
životnej úrovni opäť rozhorel ozbrojený konfl ikt vo 
východnej časti Demokratickej republiky Kongo. Všetky 
zúčastnené strany sa dopúšťali porušovania ľudských 
práv nespočetnými spôsobmi, vrátane zabíjania a únosov 
civilistov, znásilnení a iných foriem sexuálneho násilia 
a využívania detí ako ozbrojených vojakov. Tí, ktorí sú 
podľa medzinárodného práva zodpovední za zločiny 
spáchané počas týchto ozbrojených konfl iktov, sa len 
málokedy zodpovedali zo svojich činov.

Rok 2008 sa niesol tiež v znamení Letných olympijských 
hier v Číne. Ako športová udalosť sa pekinské hry 
vyznačovali svojou veľkoleposťou. Poukázali však aj na to, 
že krajina schopná takejto atrakcie nemôže ospravedlniť 
nedostatok rešpektovania základných ľudských práv 
svojich obyvateľov, najmä práv desiatok miliónov 
občanov, ktorým neumožňuje zúčastniť sa fenomenálneho 
ekonomického rozvoja svojej krajiny.

Júl priniesol zatknutie a vydanie bývalého lídra 
bosnianskych Srbov Radovana Karadžiča orgánom 
medzinárodnej spravodlivosti,  o bol významný krok v boji 
proti beztrestnosti za vojnové zločiny spáchané v bývalej 
Juhoslávii.

Päťdňový rusko-gruzínsky konfl ikt o sporné územie 
južného Osetska vyústil do stoviek obetí, tisícok 
zranených, a vo vrchole konfl iktu, k vysťahovaniu takmer 
200 tisíc ľudí.  

V závere roka 2008 začali izraelské jednotky letecky 
bombardovať pásmo Gazy, ktoré obýva 1,5 milióna 
Palestínčanov v jednej z najhustejšie obývanej oblasti 
planéty. Počas nasledujúcich troch týždňov prišlo o život 
viac ako 1400 Palestínčanov, vrátane približne 300 detí, 
pričom sa zranilo okolo 5000 ľudí. Izraelské jednotky 
opakovane porušovali vojnové zákony, keď priamo útočili 
na civilistov a civilné budovy.

Ukázalo sa zlyhanie oboch strán i medzinárodnej 
komunity vyriešiť dlhotrvajúci trpký konfl ikt a vniesť mier, 
spravodlivosť a bezpečnosť do regiónu, aby mohli všetci 
jeho obyvatelia dôstojne žiť – čo je jedným z ich ľudských 
práv.

URGENTNÉ APELY ZO SLOVENSKA 
V decembri sa pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv AI Slovensko po druhýkrát zapojila do 
celosvetovej akcie Maratón písania listov. Je najväčšou akciou na podporu ľudí z rôznych krajín sveta, 
ktorým hrozí porušovanie ich ľudských práv. Počas maratónu sa podarilo zozbierať viac ako 1000 podpisov.  
AI SK verí, že pomôžu zmeniť život ľuďom, ktorým boli pošliapané ľudské práva. Minulý rok sa to podarilo 
– aj podpisy z maratónu listov pomohli pri predčasnom prepustení Bu Dongweia z pracovného tábora, kde 
ho neprávom väznila čínska vláda.

Urgentné apely vydáva AI každé dva týždne. Aktuálne apely nájdete na webovej stránke AI SK. V prípade 
záujmu zapojiť sa do siete urgentných apelov pravidelne, pošlite e-mail na ua@amnesty.sk.
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Palestínska žena si zakrýva tvár po explózii v pásme Gazy
© AP/PA Khahil Hamra

LUDSKÉ PRÁVA VO SVETE V ROKU 2008 ´

Oslavy 60. výrocia všeobecnej deklarácie ludských práv
© Johannes Eisele

Nie je to len ekonomická kríza, ide o krízu ludských práv´



Amnesty International Slovensko v roku 2008 hospodárilo s rozpočtom vo výške 2 267 659 SKK. 

Príjmy Amnesty International Slovensko tvorili z 5,51% vlastné príjmy a z 94,79% finančné zdroje 
medzinárodného hnutia Amensty International.

Výdavky Amnesty International Slovensko v roku 2008 boli vo výške 2 147 124 SKK.

CELKOVÉ PRÍJMY ZA ROK 2008
Celkové príjmy za rok 2008: 2 267 659 Sk

CELKOVÉ VÝDAVKY ZA ROK 2008
Celkové výdavky za rok 2008: 2 147 124 Sk

10

FINANCNÁ SPRÁVA AI SLOVENSKO ZA ROK 2008ˇ
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MIESTNE SKUPINY AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO
 
Bratislavská skupina
Aktivity skupiny v roku 2008 zahŕňali verejné akciu pri príležitosti šiesteho výročia väznice v Guantánamo 
Bay, v marci akciu na zastavenie násilia páchaného na ženách. V apríli bola jednou zo skupín, ktoré 
sa zúčastnili akcie „Olympiáda s ľudskou tvárou“ a skupina nezaháľala ani na jeseň a zúčastnila sa 
septembrovej akcie „Svet vás sleduje“. Aktivisti zo skupiny sa v novembri podujali upozorniť na kampaň 
Amnesty International s cieľom zrušenia trestu smrti v rámci akcie „Zoznámte sa“.

Vranovská skupina
združuje členov a sympatizantov AI, ktorí sa s veľkou dávkou energie venovali písaniu listov a zbieraniu 
podpisov pod petície za obete bezprávia. V januári sa skupina rozhodla upozorniť na problém nezákonného 
zadržiavania väzňov na Guantáname hudbou - usporiadala koncert miestnych skupín. Viedla i podpisovú 
kampaň za zastavenie násilia páchaného na ženách a v septembri zorganizovala seminár o kampani Zbrane 
pod kontrolu. Skupina tiež zbierala podpisy za zrušenie trestu smrti a usporiadla akciu za zmiernenie trestu 
pre Troya Davisa.

Žilinská skupina
V decembri 2008 vznikla žilinská miestna skupina, ktorá sa prvýkrát aktívne zapojila do kampaní AI SK v 
rámci Maratónu písania listov.

ŠTRUKTÚRA AI SK

MIESTNE SKUPINY
Pravidelne sa stretávajúci členovia AI. Píšu 
listy vládam, organizujú besedy, infostánky, 
premietania, výstavy,  verejné akcie alebo diskusie. 
V roku 2008 pôsobili v AI SK tri miestne skupiny.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE (VH)
je najvyšším orgánom AI SK, volí členov Koordinačnj 
rady. Prijíma rozhodnutia o stratégii, rozpočtoch a 
správach o činností, schvaľuje zmeny stanov. Skladá sa z 
členov Amnesty International.

KANCELÁRIA AI SK
zaisťuje každodenný chod organizácie a tvorbu zázemia pre 
činnosť členov a skupín. Na konci roku 2008 v nej na plný či 
čiastočný úväzok pracovali štyria zamestnanci.

KOORDINACNÁ RADA (KR)
je riadiacim orgánom AI SK. Zodpovedá sa priamo Valnému 
zhromaždeniu, správy o svojej činnosti podáva i Medzinárodnému 
sekretariátu v Londýne. KR pripravuje stratégiu, plán činnosti a 
rozpočet, ktoré sú následne schvaľované Valným zhromaždením. 
KR má 7 členov volených Valným zhromaždením.

ˇ

DOBROVOLNÍCI
Jednotlivci, ktorí sa špecializujú na určitú prob-
lematiku, napríklad práva žien, lobing či kontrola 
obchodu so zbraňami, alebo pomáhajú pri čin-
nosti kancelárie (preklady, administratíva).

´



WWW.AMNESTY.SK

Amnesty International Slovensko, Karpatská 11, 811 05, Bratislava 
Telefón, fax: 02/544 19 660, E-mail: amnesty@amnesty.sk 
http://www.amnesty.sk,  Bankový účet: 266147 5117/1100, Tatra banka 
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