
 

AMNESTYINTERNATIONAL



 

 

Rok 2020 hlboko poznačila globálna pandémia 
COVID-19. Zvýraznila existujúce spoločenské 
nerovnosti na Slovensku aj vo svete. Príležitosť na 
zásadné zmeny potrebné na to, aby sme žili v spo-
ločnosti, ktorá je tu pre všetkých, bola premrhaná, 
a to so zničujúcimi dôsledkami.

Amnesty International od začiatku pandémie 
vyzývala štáty, aby v boji s pandémiou COVID-19 
dodržiavali svoje ľudskoprávne záväzky. Zverejnili 
sme dokument Európa na križovatke s odporúčaniami, 
akým spôsobom by vlády mali postupovať v rámci 
boja s prebiehajúcou pandémiou, a naopak, čo by 
robiť nemali. Musím však konštatovať, že záväzok dodržiavať 
ľudské práva, a to aj v čase kritickej pandemickej situácie, bol 
mnohokrát braný s veľkou ľahostajnosťou. Príliš mnoho krajín 
využilo situáciu na diskrimináciu, represie či cenzúru. Rýchlosť 
obmedzovania niektorých ľudských práv na Slovensku a v Európe 
predstihla rýchlosť šírenia koronavírusu.

Kým svet stále ohrozovala pandémia COVID-19, naliehali sme 
na vlády, aby prestali brať verejné zdravie a životy pracovníkov a 
pracovníčok v základných odvetviach na ľahkú váhu. Krajiny, kde 
najhoršia fáza pandémie ešte neprepukla, nesmú opakovať kroky 
vlád, ktorých zlyhania v ochrane pracovných práv viedli k zniču-
júcim dôsledkom. Slovensko je, žiaľ, krajinou, ktorá sa nepoučila.

Pandémia zároveň zvýraznila a  v  niektorých prípadoch 
odhalila rasové predsudky v policajných štruktúrach 
a diskrimináciu. Boli sme svedkami neproporč-
ných zásahov do ľudských práv marginalizovaných 
skupín. Právny základ pre rozhodnutie o povinnej 
karanténne v prípade rómskych neformálnych sídiel 
je stále nejasný a mohlo dôjsť k tomu, že sa Slo-
vensko dopustilo svojvoľného zadržiavania osôb, čo 
je v jasnom rozpore s medzinárodným právom a ľud-
skoprávnymi záväzkami Slovenska. Mnohé opatrenia 
voči Rómom a Rómkam prispeli k ich ďalšej stig-
matizácii a predsudkom, pretrvávajú aj pochybnosti 
o tom, či karanténne mestečká spĺňali požiadavky 
Svetovej zdravotníckej organizácie. V neposlednom 
rade máme aj viaceré závažné sťažnosti o použití 
nezákonnej sily zo strany polície. Príležitosť Slo-
venska vysporiadať sa s rasizmom a skončiť s opísa-
nými praktikami však bola trestuhodne premrhaná.

Milióny žien a dievčat čelia v dôsledku pandémie 
COVID-19 zvyšujúcej sa neistote, násiliu a riziku 
ďalšej diskriminácie. Opatrenia sociálnej izolácie 
vystavili ženy a dievčatá zvýšenému riziku domáceho 
násilia vrátane sexuálneho násilia a odrezali ich od 
veľmi potrebnej pomoci. Mnohé krajiny v Európe 
zneužili protiepidemické opatrenia na obmedzenie 
prístupu k základnej starostlivosti v oblasti sexu-
álneho a reprodukčného zdravia. Nemocnice a kli-
niky túto starostlivosť obmedzili na minimum alebo 
úplne pozastavili Aj na Slovensku sme zaznamenali 
nárast výskytu, resp. počtu hlásení rodovo podmie-
neného alebo domáceho násilia. Napriek tomu však 
nenasledovalo nasadenie politík a služieb, ktoré by 
tento dôsledok pandémie pre ženy riešili s urgen-
ciou, akú si takáto epidémia násilia žiada. Naopak, 
ženy a  dievčatá čelili v pandémii 2020 pokusom 
uprieť im právo na prístup k zdravotnej starostlivosti 
v oblasti reprodukčného zdravia. Iniciatíve Nebu-
deme ticho sa aj v spolupráci s Amnesty Interna-
tional podarilo odvrátiť schválenie celkom 4 návrhov 
v NR SR, ktorých cieľom bolo sťažiť a obmedziť prí-
stup k bezpečnej a včasnej interrupcii.

Po mnohých stránkach bol rok 2020 náročný, no 
priniesol aj veľa dôvodov na radosť. Napriek veľmi 
zložitej situácii sa ľudia po celom svete dokázali 
spojiť a prejaviť solidaritu aj protestovať bezpečným 
spôsobom – napríklad písaním listov a podpiso-
vaním petícií – a ukázali, že zmena k lepšiemu je 
možná. Na našom webe www.amnesty.sk si môžete 
prečítať o 41 inšpiratívnych príbehoch, ktoré doka-
zujú, že ľudskosť nakoniec zvíťazí.

Rok 2021 nebude ľahší, ale verím, že aj vďaka 
podpore našich podporovateľov a  podporovateliek, 
členiek a  členov, ako aj aktivistov a  aktivistiek, 
budeme brániť ľudské práva pre všetkých ľudí bez 
rozdielu zo všetkých síl.

 Martin Posch, predseda Správnej rady
 Amnesty International Slovnesko
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Amnesty International Slovensko mala ku koncu 
roka 2020 viac ako 900 členov a členiek. V prie-
behu roka nás podporilo viac ako 11 000 ľudí. Pod-
porujú nás energiou a časom, ktoré vkladajú do akti-
vizmu, dobrovoľníckej výpomoci, alebo finančne.

Ľudia v Amnesty International Slovensko

Správna rada:  Martin Posch, Zuzana Szabóová,  
 Marta Šimečková, Peter Školník;

Kontrolný výbor:  Milena Suchá, Jiří Bejček,  
 Michal Davala;

Kancelária: Tatiana Reháková, Martin Sýkora, 
Daniela Mužíková, Rado Sloboda, Elena Teplanová, 
Peter Sit, Kristína Országhová, Alexandra Demetria-
nová, Olívia Strelková, Adam Olšiak, Tereza Pašková, 
Tímea Maďarová, Tara Ružbašanová, René Sorád, 
Marek Kuchta, Monika Budaiová, Natália Zikmun-
dová, Natália Ižvoltová, Nataša Krkošková, Ema Die-
helová, Dana Koštová, Katarína Grácová.

Amnesty International je 10-miliónové medzinárodné 
hnutie ľudí, ktoré bojuje za dodržiavanie ľudských 
práv na celom svete. Veríme v lepší svet, v ktorom sú 
ľudské práva všetkých ľudí rešpektované a  garanto-

vané. Preto vedieme kampane, organizujeme verejné 
podujatia, zastávame sa obetí bezprávia a usilujeme 
sa o dosiahnutie systémových zmien na úrovni štátov 
a medzinárodného spoločenstva. Naše úsilie neskončí, 
kým nebude prepustený posledný väzeň a väzenkyňa 
svedomia a kým nebude v plnej miere naplnená Vše-
obecná deklarácia ľudských práv.

Financujú nás bežní ľudia, naši členovia a členky, 
podporovatelia a podporovateľky. Vďaka ich podpore 
sme nezávislí od vlád, politických strán, nábožen-
ských skupín a  ideológií. Neprijímame finančnú 
podporu od vlád a uplatňujeme prísne pravidlá pre 
prijímanie darov. Táto nezávislosť nám umožňuje 
objektívne a nezávislé získavanie údajov o porušo-
vaní ľudských práv už viac ako 55 rokov. Amnesty 
International Slovensko založilo niekoľko aktivistiek 
a aktivistov v roku 1994 a okamžite sa zapojila do 
obrany ľudských práv vo svete aj na Slovensku.

Dnes na Slovensku monitorujeme stav ľudských práv 
a informujeme o tom verejnosť, venujeme sa vzdelá-
vaniu k ľudským právam, organizujeme aktivistické 
akcie, zapájame verejnosť a úrady do ochrany ľud-
ských práv, bojujeme za systémové zmeny v  pro-
spech ľudských práv pre všetkých ľudí bez rozdielu.

N A  S L O V E N S K U  J E  N Á S  V I A C
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Globálna pandémia COVID-19 zasiahla celý svet 
– ale niektorých ľudí zasiahla omnoho výraznejšie. 
Počas celého roka 2020 sme i na Slovensku upo-
zorňovali na to, že aj v časoch pandémie majú rele-
vantné úrady, a najmä Vláda SR, povinnosť chrániť 
ľudské práva všetkých ľudí bez rozdielu. Venovali 
sme sa napríklad apelom na zodpovednosť vlády pri 
ochrane zdravotníkov a zdravotníčok, ale aj ďalších 
pracovníkov a pracovníčok v základných odvetviach.

Upozornili sme slovenskú vládu, že pri výkone pro-
tiepidemických karanténnych opatrení sa policajné 
zložky v neprimeranej miere zamerali najmä na prí-
slušníkov a príslušníčky etnických menšín a mar-
ginalizovaných skupín, pričom tieto skupiny boli 
často vystavované násiliu, diskriminácii, nútenej 
hromadnej karanténe a ďalším porušeniam ľud-
ských práv. Okrem toho sme zdôraznili, že mnohé 
kroky vlády SR prispeli k  ďalšej stigmatizácii 
Rómov a  Rómok na Slovensku. Amnesty Interna-
tional zároveň adresovala Rade Európy otvorený 
list, v ktorom vyjadrila obavy nad zaobchádzaním 
s ľuďmi žijúcimi v  rómskych komunitách v Bul-
harsku a na Slovensku počas pandémie ochorenia 
COVID-19. Detailný pohľad na situáciu sme spra-
covali v  správe Dohľad a  disciplinácia  počas pan-
démie, ktorá dokumentuje prípady zo Slovenska, ale 
aj ďalších 11 európskych krajín. Znepokojivý vzorec 
rasových predsudkov vzbudil obavy z inštitucionál-
neho rasizmu v policajných štruktúrach, ktoré však 
napriek našim aktivitám neboli ku koncu roka 2020 
zo strany relevantných orgánov vyvrátené.

Aj v  roku 2020 Amnesty International Slovensko 
podporovala činnosť feministických organizácií 
a  iniciatívy Nebudeme ticho!, upozorňovala na 
ľudskoprávne dôsledky obmedzujúcej interrupčnej 
legislatívy, organizovala medzinárodné solidárne 
akcie, v  rámci ktorých viac ako 30-tisíc aktivistov 
a  aktivistiek Amnesty International z  celej Európy 
apelovalo na NR SR, aby neprijala návrhy, ktoré by 
oklieštili práva žien a dievčat na Slovensku. Aj vďaka 

našej práci nebol ani jeden z reštriktívnych návrhov 
v NR SR schválený. V roku 2020 sme zároveň začali 
pripravovať novú kampaň Amnesty International 
na Slovensku – Hovorme o súhlase, ktorá sa v roku 
2021 bude zameriavať na zmenu definície znásil-
nenia v slovenskej legislatíve.

Úspešná spolupráca prebehla v oblasti práv LGBTI+ 
ľudí, v  ktorej sme, ako obvykle, podporili akti-
vity organizátorov a  organizátoriek pochodov Pride 
v Košiciach a Banskej Bystrici spôsobmi, aké epi-
demiologická situácia pripúšťala. Zároveň sme sa 
aktívne zasadzovali za LGBTI+ ľudí a  ich práva 
v Poľsku a Maďarsku.

V našej činnosti rezonovali aj rozličné ľudskoprávne 
výzvy v zahraničí, napríklad sme sa zasadzovali za 
právny štát v Poľsku a Maďarsku.

Okrem toho sme venovali veľkú pozornosť indivi-
duálnym prípadom z  celého sveta, v  ktorých sme 
upozorňovali na porušovanie ľudských práv rozlič-
ných obrankýň a obrancov ľudských práv. Tisíce ľudí 
za Slovenska napísali list, zapojili sa aktivisticky či 
podpísali petíciu za dodržiavanie ľudských práv jed-
notlivcov, jednotlivkýň či komunít, ktoré bojujú proti 
útlaku, za ľudské práva či klimatickú spravodlivosť, 
ale aj za prepustenie tých, ktorí boli nespravodlivo 
uväznení. V roku 2020 sme otvorili viac ako 25 prí-
padov na našom portáli pripady.amnesty.sk, ktoré 
podporilo viac ako 18 000 ľudí zo Slovenska.

Napriek pandémii sme sa venovali aj rozvoju akti-
vistickej siete, ktorú sme v  pandemickom období 
čiastočne pretransformovali na sieť regionálnych 
koordinátorov a koordinátoriek, aby sme si zachovali 
akcieschopnosť aj v  období, ktoré minimalizovalo 
možnosti na aktivity vo fyzickom priestore.

Pre ďalšie informácie kontaktujte naše kampaňové 
oddelenie na amnesty@amnesty.sk

 

R O K  K A M P A N Í
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V roku 2020 sa do našich vzdelávacích aktivít zapo-
jilo vyše 1265 ľudí po celom Slovensku. Vzhľadom 
na globálnu pandémiu sme väčšinu našich vzdeláva-
cích aktivít realizovali v podobe online interaktívnych 
workshopov, besied či živých knižníc. V  priebehu 
roka 2020 sme pripravili aj viaceré e-learningové 
kurzy, ktoré sme distribuovali na základné a stredné 
školy, s ktorými spolupracujeme. Zároveň sme pri-
pravili aj 3 kurzy v slovenskom jazyku na globálnom 
portáli amnesty.academy.org, ktoré sú dostupné aj 
širokej verejnosti. Napriek protiepidemickým obme-
dzeniam sme v spolupráci so študentmi a študent-
kami usporiadali v  rámci celoeurópskeho projektu 
Start the Change! aj dve verejné podujatia – Večer 
o reprodukčných právach a rode v kultúrnom centre 
Diera do Sveta v Liptovskom Mikuláši a  Večer 
o  mýtoch a  predsudkoch  v  žilinskej Novej syna-
góge. Týmito podujatiami sme ukončili implemen-
táciu projektu Start the Change!, ktorý začal v roku 
2017 a bol zameraný na strategické rozvojové ciele 
OSN. Pandémia COVID-19 zasiahla viaceré pôvodné 

plány, ktoré pripravilo oddelenie Vzdelávania k ľud-
ským právam. Po niekoľkých vydaniach v  januári 
bola napríklad dočasne pozastavená naša dlhodobá 
spolupráca s  Divadlom Pôtoň na ich vzdelávacom 
programe Psota na Slovensku, avšak v  letnom 
období sa nám podarilo zrealizovať kurz pre dobro-
voľníkov a dobrovoľníčky, ktorí s nami spolupracujú 
na vzdelávacích aktivitách pre mládež. Okrem toho 
sme ďalej rozvíjali plodnú spoluprácu s programom 
Školy za demokraciu (Centrum komunitného organizo-
vania), v ktorom sme pracovali s vybranými triedami 
na 10 základných a stredných školách. Na sklonku 
2020 sme tiež začali pripravovať vzdelávacie akti-
vity v rámci projektu 100vka, ktorý bude v priebehu 
roka 2021 venovať pozornosť témam ako práva žien, 
práva Rómov a  Rómok, klimatická kríza a  mnoho 
ďalších.

Pre ďalšie informácie kontaktujte naše oddelenie 
Vzdelávania k ľudským právam na hre@amnesty.sk
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Amnesty International je členská organizácia finan-
covaná prevažne z príspevkov individuálnych darcov 
(90 % celkových príjmov). Aby si Amnesty Inter-
national zachovala svoju nezávislosť, neprijíma 
na svoje kampane finančné prostriedky od vlád, 
s  výnimkou projektov zameraných na vzdelávanie 
k ľudským právam.
Keďže sa Amnesty International pri svojej činnosti 
riadi princípmi transparentnosti a efektívnosti, vyko-
náva každoročne kontrolu zaobchádzania s  finan-
ciami prostredníctvom nezávislého auditu. Audit 
účtovej závierky Amnesty International Slovensko 
zrealizovala v dňoch 8. – 12. februára 2021 audí-
torská spoločnosť DPF, spol. s r. o.
Audítorská spoločnosť vydala Správu nezávislého 
audítora k účtovnej závierke a Dodatok správy nezá-
vislého audítora k Výročnej správe, ktoré sú k dispo-
zícii na nahliadnutie v sídle Amnesty International 
Slovensko, alebo na našom webe www.amnesty.sk.

Audítorská spoločnosť DPF, spol. s r. o. so sídlom 
Černicová 6, 831 01 Bratislava, Licencia SKAU č. 
140, vydala nepodmienený výrok audítora o  tom, 
že účtovná závierka vo všetkých významných súvis-
lostiach poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie občianskeho združenia Amnesty Interna-
tional Slovensko k 31. decembru 2020 a výsledku 
jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému 
dátumu v  súlade so zákonom o  účtovníctve. Celá 
audítorská správa je k  dispozícii na nahliadnutie 
v sídle Amnesty International.

    VÝNOSY  (v EUR)

1) Príspevky od Amnesty International 102222

2) Prijaté členské príspevky a individuálne dary 45921

3) Príjmy z podielu zaplatenej dane 2434

4) Príjmy z grantov 91607

5) Ostatné výnosy z fundraisingu a úroky 2

Výnosy spolu 242186

    NÁKLADY  (v EUR)

1) Výdavky na projekty 173265

2) Náklady na fundraising 35408

3) Služby a vybavenie kancelárie 27296

Náklady spolu 235970

Výsledok hospodárenia za rok 2020 6216

POROVNANIE ROKOV (v EUR) 2016 2017 2018 2019 2020

Výnosy spolu 112815 121176 176699 214346 242186

z toho prijaté z AI 87999 88000 88000 89674 102222

Náklady spolu 100671 115416 164489 221384 235970

Výsledok hospodárenia 12143 5760 12210 -7038 6216

  

F I N A N Č N Á  S P R Á V A V Ý R O K  A U D Í T O R A
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a individuálne dary 19%

http://www.amnesty.sk
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P R I D A J T E  S A  K   
A M N E S T Y  I N T E R N A T I O N A L  S L O V E N S K O

Ďakujeme všetkým členom a  členkám, 
aktivistkám a  aktivistom, dobrovoľní-
kom a  dobrovoľníčkam, stážistom a 
stážistkám a podporovateľkám a  pod-
porovateľom, ktorí sa rozhodli pod-
poriť činnosť Amnesty International 
Slovensko finančne alebo dobro-
voľníckou činnosťou. Vaša podpora 
nám umožňuje naďalej pokračovať 
v  práci v  prospech ľudských práv. 

Pridajte sa k nám a bojujte s nami za dodržiavanie ľudských práv. 

Ak sa rozhodnete podporiť nás finančným darom, môžete to urobiť  

na www.amnesty.sk/podporte-nas/ 

alebo nás kontaktujte 

na amnesty@amnesty.sk. 

Váš dar použijeme na výskum, 
vedenie kampaní a  vzdelávanie 
k  ľudským právam, a  to v súlade 
s  princípmi zodpovednosti, efek-
tívnosť a transparentnosti.

 

http://www.amnesty.sk/podporte-nas/
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