
 
 

 

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: 28. – 29. 11. 2018 (streda – štvrtok) 
 

 

 

Miesto konania   - v Banskej Bystrici:  

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 

Historická Radnica mesta  

Múzeum SNP 

Záhrada - Centrum nezávislej kultúry 

   Kníhkupectvo Artfórum 

   Kostol Bratskej jednoty baptistov 

 

Organizátori fóra:   Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE 

    Centrum komunitného organizovania v Banskej Bystrici 

            v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 

 
 

 

 

28. – 29. novembra  2018 sa v Banskej Bystrici uskutoční piaty ročník ľudskoprávneho fóra  

„HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?“, ktorého iniciátorom je občianska platforma NIE V NAŠOM 

MESTE. Hlavným obsahovým kontextom od začiatku histórie podujatia HUMAN FORUM je hľadanie 

odpovede na  otázku, či je demokracia na Slovensku a v Európe v ohrození. Na vývoj demokracie 

vplývajú rôzne faktory a každý rok venujeme pozornosť práve tým, ktoré najviac rezonujú naprieč 

spoločnosťou. 

 

Minulý ročník bol  venovaný vplyvu štandardných a tzv. nových, resp. alternatívnych médií, 

vrátane sociálnych sietí. Diskutovali sme tiež o úrovni kritického myslenia vs. zastúpení rôznych „fake 

news“ a konšpirácií v priestore seriózneho spravodajstva. HUMAN FORUM 2018 sa bude venovať úlohe 



 
 

občanov v demokratickej spoločnosti. Zameriame sa na občiansky aktivizmus a vyzývame k diskusii 

zástancov, ako aj kritikov občianskej spoločnosti. Načo (nie) je dobrá angažovanosť občanov? Opäť 

nevynecháme témy vzdelávania a nastolíme otázku, či dostatočne vzdelávame a vychovávame mladú 

generáciu k občianskej zodpovednosti a angažovanosti. 

 

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 akademickú, politickú a občiansku verejnosť. Občianska iniciatíva NIE V NAŠOM 

MESTE, ktorá je hlavným organizátorom podujatia HUMAN FORUM, od začiatku svojho pôsobenia 

deklaruje potrebu vzájomnej tolerancie a poznávania sa medzi rasami, národmi a rôznymi 

vierovyznaniami. Aj preto v spolupráci s katolíckou, evanjelickou a ostatnými cirkvami v Banskej Bystrici 

pripravujeme už tretíkrát ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa každým rokom teší stále väčšiemu záujmu. 

 

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 HUMAN FORUM 2018 
 

 

STREDA - 28. 11. 2018 

 
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  

Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 

Maroš Chmelík, riaditeľ CKO 

Aaron Singleterry, Senior Political Officer US Embassy 

 

 Príhovory pozvaných ambasádorov a prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku (TBA)  

 

 Odovzdanie ceny za mimoriadny čin v humanizácii spoločnosti – Cena HUMAN FORUM 2018  

 

Moderátorka: Csilla Droppová – občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE 

 



 
 

 

11.00 – 12.30 (FPVaMV UMB, Aula) 

Občianska spoločnosť a jej význam pre demokraciu   

   
 Pavol Demeš, analytik, autor a bývalý hovorca Grémia tretieho sektora  

 Iveta Radičová, dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy  

 Andrej Nosko, manažér v neziskovom sektore, analytik 

 Zuzana Wienk, programová riaditeľka Aliancie Fair-play 

 

Moderátor: Peter Terem 

 

 

12.30 – 13.30 Obed (FPVaMV UMB, spoločenská miestnosť) 

13.00 – 13.30 Tlačová konferencia (S4) 

 

 

13.30 – 15.00 (FPVaMV UMB, miestnosť P4) 

Aká je moc občana – skúsenosti s občianskym aktivizmom v krajinách V4 

a v USA 
 

 Ján Orlovský, Slovensko  

 Paul Sheridan, USA 

 Sebály Bernadett, Maďarsko 

 Jan Hanák, Česká Republika 

 Przemyslaw Witkowski, Poľsko 

 

Moderátor: Marek Lenč, Tlmočníčka: Diana Ivanová 

 

 

13.30 – 14.30 (FPVaMV UMB, učebňa S4) 

Národná prezentácia prípadových štúdií projektu PROMISE  

 
Promoting Youth Involvement and Social Engagement – Podpora angažovanosti a sociálnej zapojenosti 

mládeže 

Prípadová štúdia 1: Fenomén návratu mladých ľudí na Slovensko po dlhodobom  pobyte v zahraničí  

Prípadová štúdia 2: Nie v našom meste - mladí ľudia v boji proti radikalizmu a extrémizmu 

 

Koordinátor: Ivan Chorvát 

 

 

13.30 – 17.00 (FPVaMV UMB, Aula) 

Vedecká konferencia OBČAN V POSTDEMOKRACII 
Reflexia aktuálnych trendov, ktoré menia podstatu fungovania súčasných demokracií 

 

Koordinátorka: Jarmila Androvičová 

 

 



 
 

15.00 – 15.30 – Prestávka (FPVaMV UMB, spoločenská miestnosť) 

 

 

15.30– 17.00 (FPVaMV UMB, učebňa S4) 

Nástroje a kampane predvolebného aktivizmu 

 
 Lenka Galetová, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť s projektom demagog.sk 

 Martina Strmeňová, občianska platforma Nie v našom meste s kampaňou Spolu je nás viac 

 Zuzana Mikulcová, Za slušné Slovensko (Rimavská kaviareň) s kampaňou Ťahaj domov 

 

Moderátorka: Eva Lavríková  

 

 

15.30 – 17.00 (FPVaMV UMB, miestnosť P4) 

Miesto mimovládnych organizácií v slovenskej spoločnosti 

 
 Zora Bútorová, sociologička 

 Veronika Prachárová, riaditeľka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť 

 Marcel Zajac, predseda Rady mimovládnych neziskových organizácií pri vláde SR 

 Martin Giertl, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 

 

Moderátorka: Csilla Droppová 

 

 

presun na Radnicu 

 

 

17.30 – 19.00 (Radnica – Cikkerova sieň) 

Diskusný večer s Fedorom Gálom 
 

 

19.00. – 19.40 (Radnica - foyer) 

Otvorenie výstavy 20 rokov Centra komunitného organizovania 
Čaša vína  

 

 

20.00 

Ekumenická bohoslužba  
v kostole Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici (Horná Strieborná) za účasti zástupcov katolíckej 

cirkvi, evanjelickej cirkvi, Židovskej náboženskej obce a ďalších.  

 

Hosť: Marek Orko Vácha 

 

 

 

 

 

http://demagog.sk/


 
 

 

 

ŠTVRTOK - 29. 11. 2018 

 
 

9.30 – 11.30 (FPVaMV UMB, Aula) 

Ako byť aktívnym a zodpovedným občanom?  
 

 Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv 

 Pavol Szalai, nositeľ ceny Biela Vrana za občiansku statočnosť 

 Milan Zvada, dramaturg, Záhrada CNK 

 Juraj Šeliga, občiansky aktivista, Za slušné Slovensko 

 Jolana Nátherová, komunitná organizátorka, Centrum komunitného organizovania 

 Samuel Bravčok, študent Gymnázia Andreja Sládkoviča 

 

Moderátorka: Alexandra Bitušíková 

 

 

11.30 – 12.30  Obed (FPVaMV UMB, spoločenská miestnosť) 

 

 

12.30 – 14.30 (FPVaMV UMB, miestnosť P4) 

Ako vyučujeme občiansku náuku?  
 

 Štefan Porubský, vysokoškolský pedagóg 

 Alžbeta Brozmanová Gregorová,  vysokoškolská pedagogička, metóda „servis learning“ 

 Jana Feherpataky-Kuzmová, výkonná riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo 

 Roman Švarc, učiteľ občianskej náuky, Spojená škola Dominika Tatarku v Poprade 

 Miron Breznoščák, učiteľ dejepisu, Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici 

 Laura Ursínyová, študentka Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici 

 

Moderátor: Ivan Chorvát 

 

 

14.30 – 15.00 Prestávka (FPVaMV UMB, spoločenská miestnosť) 

 

 

15.00 – 17.00 (FPVaMV UMB, miestnosť: P4) 

Skúsenosti škôl s neformálnym vzdelávaním k aktívnemu občianstvu  
 
O dôležitosti neformálneho vzdelávania k ľudským právam, rozvoju kritického myslenia a prevencie radikalizácie 

mládeže (prezentácia skúseností so zapojenými školami do vzdelávacieho programu)   

 

 Tina Gažovičová, lektorka kritického myslenia 

 Tereza Paulisová, učiteľka, Základná škola s MŠ v Badíne 

 Janette Jirkův Lacková, učiteľka, Základná škola J. Alexyho vo Zvolene  



 
 

 Zuzana Szabóová, koordinátorka vzdelávacieho programu Školy za demokraciu 

 

Moderátor: Radoslav Sloboda  

 

 

17.30 – 18.30 (Diskusia v Záhrade CNK) 

Vplyv „sorošovských“ peňazí na občiansku spoločnosť – pravda alebo 

mýtus? 

 
 Juraj Rizman, PR manažér Via Iuris 

 Ludvík Nábělek,  psychiater a poslanec MsZ v Banskej Bystrici 

 

Moderátorka: Zuzana Fialová  

 

 

Od 19.00 

Ľudskoprávny kultúrny večer v Záhrade – Centre nezávislej kultúry 
 

 

Sprievodné programy pre žiakov základných škôl, stredných škôl a pre verejnosť 
 

 

UTOROK - 27. 11. 2018 

 

19.00 – 21.00 (Záhrada CNK) 

JAR 2018 V BANSKEJ BYSTRICI 

 

Autorský dokument o občianskych protestoch Za slušné Slovensko, a diskusia s organizátormi a 

autorom dokumentu, Vladyslavom Naumeniukom, študentom Akadémie Umení 

 

 

ŠTVRTOK - 29. 11. 2018 

 

9.30 – 11.30 (FPVaMV, miestnosť P2) 

VEDOMOSTNÝ KVÍZ „Školy za demokraciu“  

 

19.30– 21.00 (Filmový klub v Múzeu SNP) 

KEĎ PRÍDE VOJNA  

 

Premietanie dokumentárneho filmu s následnou reflexiou a diskusiou s hosťami:  

 Radovan Bránik, aktivista a novinár 

 Stanislav Mičev, riaditeľ Múzea SNP 

 Radoslav Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko 

 

 

PIATOK - 30. 11. 2018 

 

10.00 – 13.00 (pre študentov stredných škôl) (Filmový klub v Múzeu SNP) 



 
 

19.00 – 21.30 (pre verejnosť) (Záhrada CNK) 

KEĎ PRÍDE VOJNA  

 

Premietanie dokumentárneho filmu s následnou reflexiou a diskusiou s režisérom Janom Gebertom 
 

 

 

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 Martina Strmeňová 

Alexandra Bitušíková Diana Ivanová Zuzana Szabóová 

Martina Bolečeková Marek Lenč Peter Terem 

Csilla Droppová Peter Medveď Benjamin Uhrín 

Chuck Hirt Jozef Michal Mintál Kajo Milan Zbořil 

Maroš Chmelík Jolana Nátherová 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. 

mailto:csilla.droppova@stonline.sk
http://www.humanforum.sk/
http://www.facebook.com/humanforumsk

