
 
 

HUMAN FORUM 
Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach 

Demokracia v ohrození ? 
Pod záštitou: 

prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku 
verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej  

primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska  
rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského  

dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika  
 

Termín: 29. - 30. 11. 2017 (streda - štvrtok) 
 

Miesto konania -  v Banskej Bystrici:   
Historická Radnica mesta  
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 
Múzeum SNP 
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry 

   Evanjelický kostol, Lazovná ul. 
   Kníhkupectvo Artforum 
   Tanečné divadlo Štúdio Tanca 
 

Organizátori fóra:   
Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE 

            v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 
 
Spoluorganizátor:  

Centrum komunitného organizovania v Banskej Bystrici 
 
29. – 30. novembra  2017 sa v Banskej Bystrici uskutoční štvrtý ročník ľudskoprávneho fóra  „HUMAN 
FORUM – Demokracia v ohrození?“, ktorého iniciátorom je občianska platforma „Nie v našom meste“.  
Celospoločenská situácia v oblasti vývoja demokracie sa za uplynulé obdobie nevyvíjala pozitívne a možno 
s určitosťou povedať, že sa skôr zhoršila než zlepšila. Tento ročník sme sa rozhodli zamerať na to, aký 
vplyv majú médiá  na vývoj demokracie a na názory a postoje ľudí. Sú médiá dostatočne zodpovedné 
a profesionálne a zverejňujú overené informácie, alebo pracujú s dohadmi, ktoré verejnosť nedokáže 
dostatočne rozpoznať?  Zaujíma nás,  či je verejnosť (a predovšetkým mladí ľudia)  schopná  kriticky 
myslieť a či dokáže vyhodnotiť relevantnosť informácií,  ktoré sa k nej dostávajú cez médiá rôzneho druhu. 
Na podujatie HUMAN FORUM sú prizvaní zástupcovia médií (elektronických, tlačových, internetových, 
mainstreamových a alternatívnych), ktoré sú v rôznej zriaďovateľskej pôsobnosti (t.j. verejné, súkromné, 
slovenské a zahraničné). Sme presvedčení, že len rovnocennou a partnerskou diskusiou môžeme rozvíjať 
skutočné kritické myslenie, ktoré je také dôležité v tzv. postfaktuálnom veku, keď vedecky overené fakty 
ľahko a často nahrádzajú dohady, výmysly a lži. Práve preto HUMAN FORUM vyzýva všetkých, ktorí 
dokážu nad témou uvažovať, kriticky myslieť a diskutovať, k účasti na tomto podujatí dnes už 
medzinárodného významu. Privítame diskutujúcich zo Slovenska, z Európy i z USA. Budeme porovnávať 
rôzne pohľady a názory na vplyv a prácu médií v rôznych štátoch.  
  
O týchto aktuálnych otázkach budú účastníci fóra diskutovať bez predsudkov, bez nenávistných prejavov a 
bez dohadov založených výlučne na dojmoch a emóciách. Osobitosťou tohto podujatia je, že má ambíciu 
spájať v diskusii akademickú, politickú a občiansku verejnosť. 
 
 



 
 
 
Cieľom fóra je  

• prehlbovať povedomie o základných hodnotách v demokratickej spoločnosti,  
• vyzývať k rešpektu a úcte voči ľudským právam, 
• poukazovať na nedostatky a negatívne spoločenské javy, akými sú napríklad neznášanlivosť  
    a extrémizmus, 
• hľadať nástroje na ich riešenie, vrátane prevencie i deradikalizácie, 
• prispievať k šíreniu tolerancie v spoločnosti. 

 
 
Program fóra: 
 

STREDA - 29. 11. 2017  
 
10.00 Otvorenie (FPVaMV UMB, Aula):  

Ján Nosko – primátor mesta Banská Bystrica  
Vladimír Hiadlovský – rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  
Branislav Kováčik – dekan Fakulty politických vied  a medzinárodných vzťahov UMB  
Maroš Chmelík – riaditeľ CKO 

 
 Odovzdanie ceny mimoriadneho činu v humanizácii spoločnosti – Cena HUMAN FORUM 
2017  

 
Adam Sterling - veľvyslanec USA (krátky príhovor) 

 
Moderátorka: Csilla Droppová – občianska platforma „Nie v našom meste!“ 

 
 
10.30 – 12.30 (FPVaMV UMB, Aula) 
Programový  blok I.  (plenárna sekcia)   
Názov: Úloha médií  v súčasnej polarizujúcej sa spoločnosti    

• Oľga Gyárfášová – sociologička 
• Grigorij Mesežnikov – politický analytik 
• Filip Struhárik – novinár 
• Dávid Tvrdoň – novinár 

Moderátor: Peter Terem 
 
 
 

12.30 – 13.30 Obed – teplý a studený bufet (FPVaMV, spoločenská miestnosť) 
12.30 – 13.00 Tlačová konferencia (327) 

 
 
 
13.30 – 14.00 (FPVaMV UMB, Aula) 
Príhovor Márie Patakyovej -  verejnej ochrankyne práv 
Slovenskej republiky  
Spojené s krátkou diskusiou 
Moderátorka: Csilla Droppová 



 
 
 
 
14.00 – 15.30 (FPVaMV UMB, miestnosť  P4) 
Programový  blok II .   
Názov: Facebook, Google, Twitter a iné médiá 21.storoč ia a ich 
vplyv na vývoj postojov ľudí v demokracii    

• Tomáš Kriššák – #somtu 
• Filip Struhárik - novinár  
• Katka Klingová - GLOBSEC 
• Jozef Michal Mintál - FPVaMV UMB 

Moderátor: Laco Oravec (moderovaná diskusia) 
 
 
 
14.00 – 15.10 
Sprievodné podujatie (FPVaMV UMB, Aula) 
Ľudské práva a ľudská dôstojnosť  (Menschenrechte und Menschenwürde) 
-  Prof.  Arnd Pollmann  
 
 
 

15.30 – 16.00 – Prestávka /coffee break (FPVaMV UMB, spoločenská miestnosť) 
 
 
16.00 – 17.30 (FPVaMV UMB, miestnosť  P4) 
Programový  blok III .   
Názov: Možnosti a l imity demokracie pri  verejnom prezentovaní 
názorov a postojov:  pohľad youtubera, blogera, právnika 
a psychiatra  

• Jakub Halgoš - youtuber 
• Ján Benčík, Ivan Senko - blogeri 
• Andrea Cox – digiQ  
• Tomáš Kamenec - právnik 
• Péter Hunčík - psychiater  

Moderátor: Marek Lenč (moderovaná diskusia) 
 
 
18.00 – 19.30 (Radnica – Cikkerova sieň)  
Diskusný  večer o ľudských právach a podpore demokracie na 
Slovensku -   Prof.  Arnd Pollmann, Prof.  Georg Lohmann 
 
 
 
20.00 
Ekumenická bohoslužba v Evanjelickom kostole na Lazovnej ul.  v Banskej Bystrici  /za 
účasti Katolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi, Židovskej náboženskej obce, Bratskej jednoty baptistov 
a ďalších/ 



 
 
 
 
 
ŠTVRTOK - 30. 11. 2017  
 
 
9.30 – 11.00 
Programový  blok IV. (FPVaMV UMB, Aula) 
Názov: Krit ické myslenie a jeho miesto vo vzdelávaní k demokracii  
(v nadväznosti na rastúce sympatie mladých k nacionalizmu, faš izmu 
a intolerancii)  

• Štefan Porubský - vysokoškolský pedagóg 
• Michal Vašečka – sociológ, vysokoškolský pedagóg BISLA a BPI 
• Tomáš Zálešák - vysokoškolský pedagóg 
• Lucia Kamarášová - vysokoškolská pedagogička 
• Ondrej Gažovič – lektor kritického myslenia 
• Zuzana Szabóová – projektová manažérka  
• Alica Petrasová – vysokoškolská pedagogička 

Moderátorka: Alexandra Bitušíková (diskusia v pléne) 
 
 
9.00 – 11.00  
Sprievodné programy pre ž iakov základných škôl a stredných škôl  

• Svet podľa Daliborka (f i lm s následnou reflexiou) vo Filmovom klube 
v Múzeu SNP  

• Beseda so spisovateľkou Irenou Brežnou (autorka kníh: Nevďačná 
cudzin(k)a        a Vlč ice zo Sernovodska) v kníhkupectve Artforum 

• predstavenie tanečného divadla Štúdio Tanca v Banskej Bystrici  
 

 
11.00 – 11.30 – Prestávka /coffee break (FPVaMV UMB, spoločenská miestnosť) 

 
 
11.30 – 12.45 
Programový  blok V. (FPVaMV UMB, miestnosť  P4) 
Názov: Etický  kódex uč iteľa v oblasti vzdelávania a výchovy k demokracii  

• Alica Petrasová – vysokoškolská pedagogička 
• Peter Dráľ – Nové školstvo 
• Petra Fridrichová – vysokoškolská pedagogička 
• Štefan Porubský – vysokoškolský pedagóg 
• Marián Balázs – vysokoškolský pedagóg 

Moderátor: Ivan Chorvát (workshop) 
 
 
11.30 – 15.30 
Sprievodné podujatie: Vedecká konferencia (FPVaMV UMB, Aula) 



 
 
"Médiá, sociálne siete a demokracia. Reflexia vplyvu nových 
spoločenských fenoménov na demokratické polit ické systémy" 
 
 

12.45 – 13.30 – Bufetový obed (FPVaMV UMB, spoločenská miestnosť) 
 
 
13.30 – 15.00  
Programový  blok VI.  (FPVaMV UMB, miestnosť :  P4) 
Názov: Vzdelávacie programy pre výchovu k demokracii  ponúkané 
mimovládnymi neziskovými organizáciami pre základné a stredné školy  

• Sandra Polovková – Post Bellum 
• Andrej Návojský – expert na multikultúrne a alternatívne vzdelávacie metodiky 
• Kamila Gunišová – Amnesty international 
• Zuzana Szábóová – Centrum komunitného organizovania, program: Školy za demokraciu 

Moderátor: Rado Sloboda (prezentácia rôznych foriem vzdelávania)   
 

 
15.00 – 15.30 – Prestávka /coffee break (FPVaMV UMB, spoločenská miestnosť) 

 
 
15.30 – 17.00  
Programový  blok VII.  (FPVaMV UMB, miestnosť  CEKR) 
Názov: Rozvoj krit ického myslenia na rôznych školách v Európe a v USA: 
medzinárodné skúsenosti  

• Kate FitzGerald (USA) – manažérka strednej školy, manažérka v štátnej televízii a rozhlase 
štátu West Virgínia 

• Jaron Harambam (NL) – sociológ,  Rotterdam Centre for Cultural Sociology of the Erasmus  
     University Rotterdam 
• Karla Hickey (USA) – lektorka anglického jazyka ako cudzieho jazyka prisťahovalcov 
• Andrea Cox - digiQ 
• Petra Vejvodová – (ČR) politologička, Masarykova univerzita Brno 
• Michal Vašečka – (SR/ČR) sociológ, vysokoškolský pedagóg BISLA a BPI 

Moderátorka: Alexandra Bitušíková (okrúhly stôl – rokovací jazyk anglický)  
 
 
17.30 – 19.30 (Záhrada – centrum nezávislej kultúry) 
Názov: S moderátormi o tom, ako sa diskutuje o nacionalizme, 
intolerancii  a faš izme a aké nálady takéto diskusie vyvolávajú v 
spoločnosti 
Moderátori v opačnom garde – keď  moderátori sú v pozícii  diskutéra 
Zuzana Martináková, Štefan Hríb, Braňo Dobšinský 
Moderátor: Radovan Bránik 
 
 
Od 20.00 
Ľudskoprávny kultúrny večer v Centre nezávislej kultúry Záhrada  
 



 
 
 
Účastníci fóra: študenti/-ky, akademici/-čky, zástupcovia/-kyne ambasád na Slovensku, politici/-
čky, reprezentanti/-ky štátnej správy a samospráv, predstavitelia/-ky mimovládnych neziskových 
organizácií, vzdelávacích inštitúcií (učitelia/-ky, žiaci/-čky), zástupcovia/-kyne médií  
 
 

Účastnícky poplatok: konferencia sa koná bez nároku na poplatok 
Organizátori poskytujú občerstvenie počas celého dňa podujatia  

 
Organizačný výbor: 

Jarmila Androvičová Ivan Chorvát Radoslav Sloboda 
Alexandra Bitušíková Diana Ivanová Martina Strmeňová 
Martina Bolečeková Ingrid Kosová Zuzana Szabóová 
Jana Orlická Zuzana Gajdošíková Eva Ščepková 
Alica Fruhwaldová Marek Lenč Peter Terem 
Chuck Hirt Peter Medveď Benjamin Uhrin 
Maroš Chmelík Jolana Náterová Milan Zvada 
 
 

Kontakty: 
Koordinátorka fóra - Csilla Droppová, csilla.droppova@stonline.sk, +421 905 626 117 

Garant za UMB – Alexandra Bitušíková, alexandra.bitusikova@umb.sk 
Web: www.humanforum.sk 

FB: www.facebook.com/humanforumsk 
 

Zmena programu vyhradená. 


