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  Človek v ohrození  

 
 
 
HUMANITÁRNE A ROZVOJOVÉ AKTIVITY 
 
SOS Povodne 2002 - 2003 

V auguste 2002 postihli Slovensko ale najmä Českú republiku ničivé povodne a zanechali škody, ktoré sa 
odstraňujú dodnes. V rámci verejnej zbierky SOS Povodne vyzbieralo OZ Človek v ohrození 1.096.915 Sk 
a získalo materiálne dary v hodnote 1.060.000 Sk. Z výnosu zbierku bolo poskytnutých 350.000 Sk na 
opravu podláh v kuchyni a telocvični v ZŠ T. G. Masaryka v Ľubietovej. Rekonštrukčné práce boli  
dokončené v júni 2003. V Českej republike boli následky povodní oveľa katastrofálnejšie a preto sa 
združenie po dohode s českým partnerom Spoločnosťou Člověk v tísni  rozhodlo pre podporu rekonštrukcie 
školy v Dolních Beřkovicích, okres Mělník, na ktorú vyčlenilo 500.000 Sk. Škola bola dokončená a opäť 
sprístupnená žiakom v septembri 2003.  

Takmer 100.000 Sk bolo operatívne použitých na nákup odvodňovacej techniky, ktorá bola zapožičaná 
partnerom v Českej republike a v súčasnosti je pripravená na okamžité použitie v prípade nevyhnutnej 
potreby.  Materiálnymi darmi podporili združenie slovenské podniky Henkel Slovensko a Slovakofarma, 
ktoré darovali hygienické a dezinfekčné prostriedky. Tieto boli distribuované prostredníctvom obecných 
úradov všetkým poškodeným domácnostiam na Slovensku a vybraným domácnostiam v Českej republike.   

Ďakujeme za podporu: Henkel Slovensko, Accenture, Slovakofarma, Mesto Martin, Petit Press a všetkým 
individuálnym darcom.  

 
Pomoc krajanským komunitám Slovákov v zahraničí  
 
Projekt Pomoc krajanským komunitám Slovákov v zahraničí realizuje združenie od roku 2002. V roku 2002 
naša pomoc smerovala do Rumunska, kde žije 20-tisícová komunita Slovákov. V roku 2003 sme rozšírili 
naše pôsobenie aj na Srbsko. Uvedomujeme si, že v súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým, je prvoradý 
prístup, predovšetkým mladých ľudí, žiakov a študentov k aktuálnym informáciám. Cieľom projektu je preto 
vytvorenie a vybavenie multimediálnych vzdelávacích centier, ktoré tvorí knižnica, audio a videotechnika, 
ale najmä výpočtová technika. Vzdelávacie centrá na školách a v komunitných centrách sú prístupné aj 
širokej miestnej verejnosti, bez ohľadu na národnostnú príslušnosť.  

             Pomoc pre Rumunsko:

- Slovenské lýceum A. Kozačeka v Bodonoši:  12 počítačov, scaner, laserová tlačiareň, 300 ks 
učebníc a slovenskej literatúry a 200 kg školských pomôcok, 8 menej výkonných počítačov pre 
učiteľov lýcea a okolité základné školy na lazoch. 

- Mládežnícke centrum na farskom úrade v Alešdi: 5 počítačov, 11 videokaziet. 
- Katedra slovenského jazyka na univerzite v Bukurešti: 2 počítače a laserová tlačiareň. 
- Gymnázium a ZŠ v Nadlaku: 1 počítač, scaner a laserová tlačiareň, 520 učebníc darovaných 

študentami Gymnázia v Banskej Štiavnici. 
- ZŠ v Novej Huti: 7 počítačov, laserová tlačiareň, scaner, 11 videokaziet, 100 ks detských kníh a 

krásnej literatúry do škôlky a školskej knižnice, darovaných študentami Piaristického gymnázia a ZŠ 
Fr. Hanaka  v Prievidzi, 330 ks hračiek pre deti od Slovenskej sporiteľne. 

- Mládežnícke centrum pri evanjelickom úrade v Butíne: 2 počítače, tlačiareň, 400 ks kníh zo zbierky 
čitateľov Slovenky, 11 videokaziet.  

 



 
             Pomoc pre Srbsko - Vojvodina:

      -    ZŠ Mladých pokolení v Kovačici: 5 počítačov a scaner, 100 ks učebníc, 11 videokaziet. 
      -    ZŠ v Padine: 7 počítačov a scaner. 

Ďakujeme za podporu: Národná banka Slovenska, ISSO Prievidza, PHILIPS Slovakia, Slovenská sporiteľňa, 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Vydavateľstvu Príroda, Stiefel, Slovenský filmový ústav 

Pomoc pre Kosovo 

Naše združenie v provincii Kosovo aktívne pôsobí od svojho vzniku v roku 1999. Najviditeľnejšou aktivitou 
združenia bola rekonštrukcia základnej školy v obci Glavičica, ktorá bola skolaudovaná v lete 2003. V roku 
2003 sme sa zamerali na rozvoj školstva a mládeže a spoluprácu s nezávislými multietnickými rádiami. 
V priebehu roka sme našich pracovníkov vyslali na dve prieskumné a študijné cesty do Kosova spojené 
s prípravou a realizáciou projektov.   
 
Výmena skúseností medzi kosovskými a slovenskými novinármi 

V rámci prvej fázy projektu Výmena skúseností medzi kosovskými a slovenskými novinármi navštívila 
Bratislavu v dňoch 21. až 28. februára skupina šiestich rozhlasových novinárov z Kosova. Absolvovali 
žurnalistický tréning pozostávajú  zo seminárov a okrúhlych stolov s 18 slovenskými odborníkmi z 
prostredia médií – riaditeľmi, šéfredaktormi, marketingovými riaditeľmi, ekonomickými a bezpečnostnými 
analytikmi a novinármi. Niektoré sa konali priamo v navštívených médiách – N-Rádio v Nitre, rádiách  
Twist a Expres a televízii TA3. Projekt umožnil kosovským novinárom diskutovať zo slovenskými kolegami 
o fungovaní médií na Slovensku a o problémoch, s ktorými sa museli od svojho založenia vyrovnávať. 
Kosovskí novinári mali jedinečnú možnosť dozvedieť sa detailné informácie o úskaliach aj úspechoch 
transformácie slovenskej mediálnej sféry od pádu komunizmu v časoch politických, sociálnych aj 
ekonomických zmien. Vyzdvihovaná bola rola médií ako jedného z dôležitých aktérov všetkých 
spoločenských zmien, komplexná rola médií na ceste krajiny ku demokracii a trhovej ekonomike. 
Podstatným bodom diskusie boli aj marketingové stratégie a manažment. Dôležitým zámerom projektu bolo 
podporiť multietnické rádiá v Kosove, ktoré môžu zohrávať kľúčovú rolu v budovaní demokratickej a 
tolerantnej spoločnosti.  

Ďakujeme za podporu: Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation 

Pomoc školám v Kosove 

V spolupráci s jednotkou CIMIC (Civil Military Cooperation) česko-slovenského práporu KFOR v 
Šajkovaci sme distribuovali na základné školy v oblasti pôsobnosti česko-slovenského práporu na severe 
Kosova školské pomôcky vyzbierané od slovenských žiakov a 25 kusov starších počítačov určených na 
vyučovanie venovaných českou firmou Logica. 

Počítače boli distribuované na školy v obciach: Doberdöl, Vidaci, Brus, Vitija, Prapashtica, Osojane, Bulaj, 
Batlava. 

Ďakujeme za podporu: Logica CMG. 

Škola snov pre deti v Kosove 

Súčasťou snahy združenia pomôcť kosovským školám bol aj projekt Škola snov prebiehajúci v školskom 
roku 2003/2004 v spolupráci so združením Orava a jednotkou CIMIC česko-slovenského práporu KFOR v 
Šajkovaci. Jeho cieľom bola výmena školských pomôcok, kresieb a korešpondencie medzi slovenskými a 
kosovskými školami. Podarilo sa nám nadviazať spoluprácu žiakov a učiteľov dvoch slovenských a dvoch 
kosovských základných škôl.                                                                                     



Do projektu sa zapojili: 
ZŠ Hálova 16 v Bratislave, Petržalke a ZŠ Fan Noli vo Vitiji 
ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote a ZŠ Shtjefen Gjecovi v Bruse 

Pomoc pre obete zemetrasenia v Iráne (2004) 

V januári 2004 vyhlásilo združenie Človek v ohrození  verejnú zbierku SOS IRÁN na pomoc obetiam 
zemetrasenia v Bame.  Súčasťou zbierky bola aj výstava fotografií fotografa a publicistu Andreja Bána, 
predsedu združenia, ktorý ako jediný slovenský reportér vycestoval do Bamu.  Výstava fotografií bola 
sprístupnená pre verejnosť v  Bratislave, v Košiciach, Zvolene a v Liptovskom Mikuláši.  Výťažok zbierky 
vo výške 136.000 Sk bol v spolupráci s českým partnerom Člověk v tísni použitý na stavbu školy v Bame. 

Pomoc pre Afganistan 

V roku 2003 vyslalo združenie svojich zástupcov do Afganistanu na tri prieskumné a študijné cesty. Ich 
úlohou bola príprava rozvojového projektu, zameraného na obnovu školstva a vzdelávacie programy pre 
negramotnú populáciu, ktorý bol v januári 2004 predložený MZV SR v rámci programu Slovenskej 
rozvojovej spolupráce. Cieľom projektu je rekonštrukcia troch vidieckych dievčenských škôl v provincii 
Kapisa v strednom Afganistane, kurzy čítania a písania pre dievčatá a ženy žijúce na vidieku a vzdelávacie 
semináre pre ženy učiteľky, zamerané na zvýšenie kvalifikácie v oblasti metodiky výučby a pedagogických 
zručností. Projekt reaguje na katastrofálnu vzdelanostnú úroveň obyvateľstva, kedy čítať a písať vie len 
 6% afgánskych žien a školu navštevuje 3% školopovinných dievčat.   

V rámci realizácie projektu zriadilo združenie v máji 2004 v Kábule prvú stálu misiu. Projekt je realizovaný 
v spolupráci s miestnou mimovládnou organizáciou AWRC (Afghan Women´s Resource Center). 

Ďakujeme za podporu: Program Slovenskej rozvojovej spolupráce MZV SR, CIDA (Kanadská rozvojová 
agentúra). 

„Panáčik pre Afganistan“ 

Súčasťou projektu „Pomoc pre Afganistan“ je aj realizácia vzdelávacej kampane pre žiakov a študentov 
základných a stredných škôl na Slovensku „Panáčik pre Afganistan“. Jej cieľom je prostredníctvom 
vzdelávacej dvojhodinovky priblížiť žiakom a študentom život a tradície v Afganistane, potreby obyvateľov 
 krajiny zdevastovanej dlhodobým vojenským konfliktom a umožniť im podieľať sa na verejnej zbierke, 
ktorej výťažok je určený na rekonštrukciu vybranej školy v Afganistane. Zámerom projektu je vzbudiť 
u mladej generácie záujem o pomoc ľuďom v ohrození.  

Ďakujeme za podporu: Nadácia pre deti Slovenska, Veľvyslanectvo USA, Program Kanadskej rozvojovej 
agentúry ODACE. 

 

 

 

 

 

 

 



PODPORA ĽUDSKÝCH PRÁV 

Od svojho vzniku sa naše združenie zaujíma o stav demokracie a ľudských práv v krajinách, kde sú sústavne 
porušované. Sledujeme dianie najmä v oblastiach, ktoré sú nám blízke našou historickou skúsenosťou. Patria 
sem najmä posledné diktatúry komunistického typu – Kuba a Severná Kórea a krajiny bývalého Sovietskeho 
zväzu, ktorých skutočná transformácia sa väčšinou ešte nezačala a vládnu v nich autoritatívne režimy. 
Myslíme si, že Slovensko vzhľadom na svoju minulosť komunistickej diktatúry má dnes po úspešnom 
prechode k demokratickej spoločnosti a trhovej ekonomike povinnosť pomáhať slobodne zmýšľajúcim 
ľuďom v krajinách, ktoré zatiaľ túto cestu neprešli, a to materiálne, ale najmä morálne.   

Prácou s médiami, informovaním a reflektovaním ľudsko-právnej tematiky pri rôznych príležitostiach sa 
nám podarilo počas posledného roka zvýšiť záujem médií, spoločnosti aj našich oficiálnych predstaviteľov 
vo vláde aj v parlamente o túto tematiku. Na Slovensko sme počas roku 2003 pozvali zástupcov 
demokratických síl niekoľkých zo spomínaných krajín. Stretnutiami so slovenskými politikmi či už na pôde 
parlamentu alebo MZV sa nám podarilo upriamiť aspoň čiastočne na tieto regióny pozornosť našich 
verejných činiteľov a naštartovať diskusiu o potrebe reflexie ľudsko-právneho rozmeru aj v zahraničnej 
politike SR. 

Podpora demokratickej opozície na Kube 

Na Kube naďalej pretrváva tvrdá diktatúra komunistického typu, okolo 400 ľudí je odsúdených za svoje 
názory a ďalší slobodne zmýšľajúci ľudia na ostrove sú prenasledovaní a vystavení tlaku a represáliám.  
Napriek tomu dnes na Kube existuje činná opozícia, ktorá sa rôznymi spôsobmi snaží pripravovať pôdu 
a myslenie ľudí na prípadnú mierovú zmenu režimu. Vo svete najznámejším predstaviteľom umierneného 
kubánskeho opozičného hnutia je dnes Oswaldo Payá Sardiňas, iniciátor petície Projekt Varela požadujúcej 
referendum o zavedení základných ľudských a občianskych práv na Kube. 

Návšteva kubánskeho disidenta v SR 

Oswaldo Payá Sardiňas obdržal v decembri 2002 Sacharovovu cenu Európskeho parlamentu za slobodu 
myslenia. Po prevzatí ceny navštívil viacero európskych krajín, USA a Mexiko a stretával sa a diskutoval 
s poprednými politikmi v týchto krajinách. Na pozvanie nášho združenia navštívil 19. januára 2003 aj 
Bratislavu. Počas jeho krátkeho jednodňového pobytu sa podarilo zrealizovať stretnutie v Národnej rade SR, 
kde Oswalda Payá prijal predseda Pavol Hrušovský a poslanci László Nagy a František Mikloško,  na MZV 
SR stretnutie so štátnym tajomníkom Józsefom Berényim a slávnostný obed so skupinou bývalých 
slovenských disidentov. 

Otvorený list Castrovi 

V marci 2003 sa za mrežami behom jedného dňa ocitlo 75 zástupcov demokratickej opozície a v bleskových 
procesoch boli odsúdení na vysoké tresty dosahujúce až 28 rokov väzenia. Na tieto tvrdé represálie 
Castrovho režimu zareagovala svetová verejnosť, rôzne organizácie a politici nezvyčajne hlasnými 
protestmi. K týmto protestom sa pridalo už aj Slovensko. Jednou z reakcií bol aj protestný list prezidentovi 
Castrovi iniciovaný naším združením a Nadáciou Pontis, ktorý vyjadroval pobúrenie slovenskej spoločnosti 
nad represáliami na Kube. Podpísalo ho dvadsať slovenských osobností. 

Výbor na podporu demokracie na Kube 
 
V septembri 2003 pri príležitosti polročného výročia hromadného zatýkania, naše združenie spolu 
s Nadáciou Pontis iniciovalo vznik Slovenského výboru pre podporu demokracie na Kube. Výbor funguje 
ako platforma slovenských osobností zaujímajúcich sa o dianie na Kube a podporujúcich pokojný prechod k 
demokracii v tejto krajine. Členmi výboru sú: Juraj Alner, Zora Bútorová, Ján Figeľ, Ján  Langoš, László 
Nagy a Marta Šimečková. 
 



Zbierka na Pomoc rodinám väznených disidentov na Kube 

V septembri 2003 sme v spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlásili verejnú zbierku Pomoc rodinám väznených 
disidentov na Kube. Do konca februára 2004 sa na účte zbierky nazbieralo 100.000 SK. Peniaze boli 
priebežne odovzdávané rodinám väznených kubánskych disidentov. Do konca februára 2004 sa nám podarilo 
na Kube distribuovať 3000 USD. Sumou 200 USD bolo podporených 11 rodín politických väzňov 
zatknutých 18. marca 2003 v rámci masovej vlny zatýkania, 800 USD bolo na základe potreby rozdelených 
medzi rodiny, ktoré majú svojich blízkych nespravodlivo odsúdených vo väzniciach po celej Kube už 
niekoľko rokov. Za 100 USD boli na Slovensku nakúpené základné lieky, ktoré boli rozdeľované každej 
navštívenej rodine. 

V priebehu roku 2003 naše združenie vyslalo v spolupráci s Nadáciou Člověk v tísni na Kubu štyri misie. Ich 
úlohou bolo distribuovať finančnú pomoc z verejných zbierok v Čechách a na Slovensku rodinám  
odsúdených politických väzňov. Podarilo sa navštíviť desiatky najbližších príbuzných uväznených 
disidentov, ktorým boli okrem finančnej pomoci boli rozdané aj základné lieky. Okrem priamej pomoci je 
pre každú rodinu podobná návšteva silným morálnym povzbudením a dôkazom, že sa na nich vo svete 
nezabúda. Počas každej cesty naši spolupracovníci zbierali informácie o zdravotnom aj psychickom stave 
zatknutých, či tí, čo sú na slobode pokračujú v rozbehnutých aktivitách, o situácii rodiny a ich názory na 
vývoj na Kube. Monitorovali sme prácu a potreby opozičných skupín – zakázaných politických strán a hnutí, 
nezávislých odborov, knižníc, novinárskych organizácií.   

Ľudské práva v Severnej Kórei 

Na začiatku marca 2003 sa v Prahe uskutočnila 4. medzinárodná konferencia o ľudských právach a 
utečencoch v Severnej Kórei organizovaná Občianskou alianciou pre ľudské práva v Severnej Kórei (NKHR, 
sídli v Južnej Kórei), ktorá sa snaží o zviditeľnenie problematiku porušovania ľudských práv v Severnej 
Kórei vo svete a pomáhať severokórejským utečencom v susedných krajinách. Časť kórejskej delegácie 
prijala pozvanie nášho združenia a navštívila v dňoch 5. až 7. marca 2003 Slovensko. Delegácia bola 
oficiálne prijatá v Zahraničnom výbore NR SR predsedom výboru Jánom Figeľom a ďalšími zástupcami 
výboru, ďalej predsedom Výboru NR SR pre ľudské práva Lászlóm Nagyom a štátnym tajomníkom MZV 
SR Józsefom Berényim. 
 
Návšteva opozičného moldavského politika 

Pozvanie nášho združenia navštíviť Slovensko prijal aj Iurie Rosca, predseda opozičnej Kresťansko-
demokratickej Ľudovej strany (PPCD), ktorý bol jedným zo zakladajúcich členov Ľudového frontu 
Moldavska na konci 80-tych rokov. PPCD je od posledných volieb roku 2001 najmenšou z troch 
parlamentných strán. Po dlhých rokoch vlády ľavicovo-centristických síl je od týchto posledných 
parlamentných volieb pri moci Komunistická strana, ktorá má v parlamente ústavnú väčšinu. Návšteva Iurie 
Rosca na Slovensku 8. júna 2003 sa uskutočnila v rámci jeho turné po niektorých krajinách (USA, Taliansko, 
ČR), kde upozorňoval na patovú situáciu Moldavska, ktoré akoby sa nachádzalo zabudnuté absolútne v tieni 
európskeho diania. Snažil sa upriamiť pozornosť na prenasledovanie PPCD a viacerých médií a organizácií 
zo strany štátnych orgánov plne ovládnutých komunistami, na nedodržiavanie pluralitného demokratického 
súťaženia strán, na problém Podnesterskej republiky, ktorý vzhľadom na angažovanosť Ruska predstavuje 
neustály bezpečnostný problém pre celý širší región. V Bratislave ho prijali zástupcovia Zahraničného 
výboru NR SR na čele s Jánom Figeľom a štátny tajomník MZV SR József Berenyi.  

 

 

 

 

 



ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE 

4. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov JEDEN SVET 2003 

 Združenie Človek v ohrození zorganizovalo v roku 2003 už 4. ročník festivalu zahraničných 
dokumentárnych filmov JEDEN SVET. Festival sa konal 5. -  9. 11. 2003 vo  Filmovom klube IC.SK a 
Českom centre v Bratislave. Premietnutých bolo 61 filmov, predstavili sme 30 krajín sveta, ako napr. 
Afganistan, Irán, Barmu, Čínu, Peru, Izrael, Palestínu, Kubu, Bielorusko, Keňu, Indiu, Rwandu, Severnú 
Kóreu. Tohtoročný výber filmov bol usporiadaný do siedmych sekcií: Dozvedieť sa viac, Strety a stretnutia 
kultúr, Naprieč islamskými krajinami, Odysea migrantov, Ženy dnes, Na večné časy?, Výber z višegrádskej 
dokumentaristiky. Prostredníctvom každej z nich mali diváci možnosť spoznať rôznorodé témy a problémy 
oblastí a národov celého sveta.  
  
O tom, že si festival rok od roku získava stále širší okruh divákov svedčí aj 9 000 návštevníkov, vrátane        
1 000 študentov stredných škôl, ktorí si prišli pozrieť filmy a diskutovať na debatách s našimi hosťami. 
Hojná účasť svedčí o tom, že témy krízových regiónov sveta a iné pohľady na konflikty známe len z kusých 
správ médií začínajú aj na Slovensku zaujímať stále viac ľudí. Môže to byť dôkazom, že stále viac ľudí si 
začína klásť otázky a festival je určite dobrou príležitosťou hľadať prostredníctvom osobitých výpovedí 
filmových tvorcov odpovede. 

Festival tento rok prvýkrát vyhlásil najlepší divácky film, ktorým sa stal švajčiarsky film „Vojnový 
fotograf“. Podujatie sprevádzala výstava fotografií „Tváre Stredného východu“ novinára Břetislava Turečka 
z českého denníku Právo. O rôznych regiónoch sveta alebo o problémoch, ktorým sa filmy venovali, bolo 
možné debatovať počas diskusií s festivalovými hosťami: Andreas Rocksen, švédsky režisér, Ziba Mir 
Hosseini – iránska antropologička, Jaromír Štětina – český reportér a režisér, Carlos González – český 
novinár a aktivista, pôvodom z Čile, Sabe Soe z Barmy – aktivistka, Sahraa Karimi – afgánska herečka. 

Najlepšie filmy z festivalu Jeden svet boli v spolupráci s kultúrnymi organizáciami v regiónoch prezentované 
aj v 10 slovenských mestách: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Divín, Malacky, Žilina, Zvolen, 
Košice, Poprad, Šamorín, kde ich videlo ďalších 3.000 divákov. 

Ďakujeme za podporu: Pivovar Šariš, Program Pro Slovakia, Veľvyslanectvo USA, Kanadské 
veľvyslanectvo, British Council, České centrum, Pro Helvetia, Francúzsky inštitút, Sky Europe, Istropolis 
Cinema, International Visegrad Fund, Rakúske kultúrne centrum, Veľvyslanectvo Fínskej republiky, Poľský 
inštitút, Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva, Veľvyslanectvo Švédskeho kráľovstva. 

Cena Človeka v ohrození 2003 
 
V roku 2003 po prvýkrát vyhlásilo združenie Cenu Človek v ohrození za pomoc krízovým oblastiam sveta. 
Ocenenie môže získať ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky, ktorý v uplynulom roku významne pomohol 
ľuďom v iných krajinách trpiacim následkami vojnových, humanitárnych alebo prírodných katastrôf. Naša 
spoločnosť prekonala za posledné desaťročie hlbokú vnútornú transformáciu. Dnes by mala prejsť od 
sústredenia sa výhradne na vlastné problémy k pochopeniu, že problémy nekončia na našich hraniciach.   
Myslíme si, že nastal čas vyzdvihnúť prácu tých Slovákov, ktorí venovali svoj čas a energiu ľuďom v iných, 
pre mnohých vzdialených regiónoch sveta.  Komisia v zložení Martin Bútora, bývalý veľvyslanec SR 
v USA, Jaromín Štětina, vojnový reportér, ČR, Andrej Bán, predseda OZ Človek v ohrození, Nora 
Beňáková, riaditeľka OZ Človek v ohrození, Drahomíra Jančovičová, Pivovar Šariš, rozhodla o udelení 
Ceny Človeka v ohrození za rok 2003 MUDr. Andrey Doczeovej, CSs. – lekárke a prodekanke Fakulty 
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. MUDr. Doczeová pracovala šesť mesiacov ako lekárka 
na misii v Keni a päť mesiacov na misii v Sudáne. Cenu Človeka v ohrození, ktorú vyrobil umelecký sochár 
Ján Kondač, odovzdal Andrey Doczeovej počas slávnostného otvorenia Festivalu JEDEN SVET predseda 
Výboru pre ľudské práva, menšiny a postavenie žien László Nagy.  

 

 



Diskusie „Ľudia v ohrození“ 

Pravidelným organizovaním diskusií na rôzne aktuálne témy týkajúce sa diania v krízových regiónoch sveta 
sme počas celého roku informovali slovenskú verejnosť a médiá o problémoch konfliktných oblastí sveta 
a autoritatívnych štátoch porušujúcich ľudské práva. Zároveň sme sa snažili povzbudiť ľudí, aby si 
uvedomili svoju spoluzodpovednosť za dianie aj ďaleko za hranicami Slovenska a širšie súvislosti 
problémov. Diskusiami pre verejnosť, študentov a mládež na školách a univerzitách a prostredníctvom 
televíznych debát sa nám podarilo osloviť širokú verejnosť a poskytnúť objektívnejšie informácie o mnohých 
regiónoch sveta.  

Počas roku 2003 sme usporiadali vyše 30 diskusií v Bratislave, ale aj v mestách po celom Slovensku 
dotýkajúce sa mnohých krajín, napríklad: Bielorusko, Kosovo, Irak, Severná Kórea, Afganistan, Kuba, 
Ukrajina, Irán, Čečensko, Barma, Bangladéš alebo aktuálnych tém ako islam, práva žien, utečenci. Na našich 
diskusiách sa zúčastnilo temer 3000 ľudí a našimi hosťami bolo okolo 50 slovenských aj zahraničných 
odborníkov, zahranično-politických analytikov, novinárov a humanitárnych pracovníkov. Zahraničnými 
hosťami našich diskusií boli napríklad: analytik nezávislého Ukrajinského centra pre ekonomické a politické 
štúdiá Juri Jakimenko, iránska antropologička Ziba Mir Hosseini, český vojnový reportér Jaromír Štětina, 
ľudsko-právna aktivistka z Barmy Sabe Soe, režisér filmu Pevnosť Európa o utečencoch Andreas Rocksen, 
koordinátor Kubánskeho projektu Spoločnosti Člověk v tísni Carlos González, vojnová reportérka Petra 
Procházková, sociálna pracovníčka z Bangladéša Salma Chaudhury, analytik Výskumného inštitútu pre 
znovuzjednotenie Kórey Kwang-in Kim, novinár českých Hospodářských novin Martin Vaněk, reportér 
českého denníku Prábo Břetislav Tureček,  riaditeľ Nadácie pre demokratickú iniciatívu Bashkim Rrahmani. 
 
 
Diskusie na STV 
 
Od januára do mája 2003 nám STV poskytla možnosť pripraviť každý mesiac jednu televíznu debatu na 
aktuálnu zahranično-politickú tému. Každej diskusie sa zúčastnili traja alebo štyria odborníci na danú 
problematiku zo Slovenska alebo Českej republiky. Pripravili sme päť televíznych diskusií na témy Ľudské 
práva na Kube, Irak – čo o ňom ne/vieme, Afganistan - obnova krajiny, Kurdi, Dôraz na dodržiavanie 
ľudských práv v iných krajinách ako jeden z rozmerov zahraničnej politiky. 
  
 
Spolupráca s médiami 
 
Mnohých z pozvaných hostí na diskusiách Ľudia v ohrození ste v priebehu roku 2003 mali možnosť vidieť alebo 
počuť v slovenských televíziách a rádiách. Snažíme sa spolupracovať s médiami, vďaka ktorým sa informácie 
a názory zaujímavých hostí z celého sveta, často krát priamych účastníkov diania, dostávajú k širšej verejnosti. 
Hostia nášho združenia rozprávali svoje skúsenosti v rádiách Expres, Twist, Slovenský rozhlas, televíziách STV 
a TA3. Rozhovory s nimi ste mali možnosť čítať v denníkoch a týždenníkoch ako SME, Pravda. Domino Fórum, 
Nove Slovo, Formát, Mosty. 

Ďakujeme za podporu: Veľvyslanectvo USA, MATRA KAP – Program Holandského veľvyslanectva, 
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation 

Internetový časopis MONITOR                                               www.clovekvohrozeni.sk/monitor 

Monitor vznikol ako samostatný internetový časopis pripravovaný združením Človek v ohrození. Na jeho 
stránkach sme počas roku 2003 uverejňovali články, eseje, reportáže a prepisy diskusií Ľudia v ohrození. 
Monitor pokrýva oblasti sveta, o ktorých naše bežné médiá prinášajú len kusé spravodajstvo a má prispievať 
k zlepšovaniu informovanosti o krajinách na okraji záujmu našej verejnosti. Regióny, ktorým sa venujeme sú 
rozdelené do nasledujúcich rubrík: Ázia, Blízky a Stredný Východ, Kaukaz, Stredná Ázia, Balkán a Turecko, 
Latinská Amerika, Afrika, Rusko a východná Európa; v roku 2003 sme sa venovali dvom špecializovaným 
témam: ženy a migrácia.                                                                          
 
  



Správna rada združenia v roku 2003 

Andrej Bán - predseda   
Eva Beerová - podpredseda  
Vladimír Kampf - podpredseda  
Daniel Brezina  
Boris Koreň  
Milan Zbořil  
Ivan Sýkora  
 
 

Kancelária združenia v roku 2003 

Nora Beňáková - riaditeľka kancelárie 
Eliška Sláviková - projektová koordinátorka 
Patrik Košický – projektový koordinátor (do júna 2003) 
Mária Tománková - finančná manažérka, festival Jeden svet 
Galya Terzieva – koordinátorka pre fundraising  
René Lužica – festival Jeden svet  
Braňo Škopek – grafik 

 

Podporovatelia združenia v roku 2003: 

Program Kanadskej medzinárodnej rozvojovej agentúry CIDA – ODACE 
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation 
Spoločnosť Člověk v tísni 
Veľvyslanectvo USA 
Nadácia pre deti Slovenska 
Nadácia Ekopolis a Centrum pre filantropiu ETP 
Ministerstvo kultúry SR 
UNDP 
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva – MATRA KAP 
Pivovar Šariš 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finančná správa 2003 
 

Výnosy v roku 2003 v Sk 
 
Zdroj Granty, finančné 

dary 
a finančné 
príspevky 

Prijaté 
materiálne 
dary 

Výnosy 
spolu 

Verejná zbierka SOS Povodne 385.638  385.638 
Verejná zbierka Pomoc krajanom v zahraničí 367.849 16.323 384.172 
Verejná zbierka SOS Irak 7.630  7.630 
Člověk v tísni 552.266  552.266 
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society 
Foundation 

415.613  415.613 

CIDA, Program ODACE  183.358  183.358 
Centrum pre filantropiu ETP 150.322  150.322 
National Endowment for Democracy (NED) 138.304  138.304 
International Visegrad Fund 131.596  131.596 
Program Pro Slovakia 90.000  90.000 
UNDP 57.016  57.016 
British council 19.000  19.000 
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, 
Program MATRA KAP 

274.000  274.000 

Veľvyslanectvo USA 254.613  254.613 
Kanadské veľvyslanectvo  206.039  206.039 
Veľvyslanectvo Švédskeho kráľovstva 10.000  10.000 
Pro Helvetia 8.211  8.211 
Veľvyslanectvo Belgického kráľovstva 6.282  6.282 
Fínske veľvyslanectvo v Rakúsku  6.158  6.158 
Francúzsky inštitút 6.000  6.000 
Poľský inštitút 5.142  5.142 
Veľvyslanectvo Španielského kráľovstva 5.000  5.000 
Rakúske kultúrne fórum 4.150  4.150 
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society 
Foundation 

 3.000 3.000 

Platforma MVRO 1.132  1.132 
Nadácia pre podporu občianskych aktivít  1.000 1.000 
OZ Neverland 303  303 
Italinox Slovakia s.r.o.  3.840 3.840 
Stiefel Eurocart s.r.o.  2.400 2.400 
Pivovar Šariš 180.000  180.000 
Logica CMG s.r.o.  152.280 152.280 
C.E.N. s.r.o. 31.500  31.500 
EC – Consulting  15.000 15.000 
Vydavateľstvo Príroda s.r.o.  3.720 3.720 
Slovenský filmový ústav  4.000 4.000 
Trnavské divadlo 14.019  14.019 
1% z dane 16.598  16.598 
Dary fyzických osôb 202.972  202.972 
Kurzové zisky 22.391  22.391 
Úroky 8.477  8.477 
Spolu   3.963.142 

 
 
 



Výdaje v roku 2003 podľa typu činností v Sk: 
 

Humanitárna a rozvojová pomoc  
- Pomoc krajanom v Rumunsku a Srbsku 571.393 
- Pomoc pri povodniach v ČR a SR  387.535 
- Príprava projektov v Kosove a Afganistane 428.906 
Ľudsko-právne aktivity  

- Pomoc rodinám politických kubánskych väzňov 567.487 
Rozvojové vzdelávanie  

- Vzdelávacie, informačné a mediálne aktivity 1.004.959 
- Filmový festival „Jeden svet“ 412.461 
Výdaje na prevádzku kancelárie 307.719 
SPOLU 3.680.460 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
   
 
     
 
           
                    
 
    


