Mária Patakyová
verejná ochrankyňa práv

POĎAKOVANIE ĽUĎOM, KTORÍ OCHRAŇUJÚ
ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY
(Bratislava, 7. december) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová
poďakuje pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv osobnostiam
a organizáciám, ktoré prispievajú k ochrane základných práv a slobôd
na Slovensku.

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová si pripomenie Medzinárodný deň ľudských
práv (10.12) v spoločnosti právnikov, vedcov, akademikov, študentov, zástupcov
mimovládnych organizácií a zástupcov občianskej spoločnosti. Spomedzi nich
poďakuje viacerým jednotlivcom a organizáciám, ktorí sa svojou aktivitou a činnosťou
dlhodobo alebo mimoriadne podieľajú na ochrane základných práv a slobôd.
Medzinárodný deň ľudských práv bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN ako
pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv - základného dokumentu
princípov ochrany ľudských práv, ku ktorým sa prihlásila väčšina krajín sveta.
„Všeobecná deklarácia ľudských práv nám pripomína, čoho všetkého sme sa ako
spoločnosť dopustili a kam až sme zašli, keď sme ignorovali základné práva každého
človeka. Ale zároveň nám odkazuje, že môžeme tvoriť svet, v ktorom budú ľudia žiť
slobodne, k čomu by sme mali ako spoločnosť smerovať. Medzinárodný deň
ľudských práv preto vnímam nielen ako oslavu ľudských práv, ale aj pripomínanie si
ich porušovania,“ hovorí Mária Patakyová.
Verejná ochrankyňa práv sa rozhodla poďakovať tým osobnostiam, ktoré
na Slovensku vnútorne prijali tieto hodnoty, žijú podľa nich, a svojimi činmi sa aktívne
podieľali alebo stále podieľajú na ich ochrane. Za to im patrí vďaka a uznanie
verejného ochrancu práv.
___________________________________________________________________
V uplynulých dvoch rokoch Poďakovanie verejnej ochrankyne práv získali: programový riaditeľ Nadácie Milana
Šimečku Laco Oravec, zástupcovia iniciatívy Výzva k ľudskosti, partnerky Ľubica Kováčiková a Katarína Kročilová,
prvý predseda Ústavného súdu ČSFR Ernest Valko IN MEMORIAM, riaditeľ festivalu Pohoda Michal Kaščák,
spisovateľ Michal Hvorecký, Ekonomická univerzita v Bratislave, Roman Polák a činohra Slovenského
národného divadla, ochranári Erik Baláž a Karol Kaliský, Mária a Ivan Leitmanovci z občianskeho združenia
Náruč.

Poďakovanie v roku 2017 získajú:
Michaela Knošková a Adriána Repáňová, študentky Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu
v Sučanoch, ktoré hrou Create & Control aktívne zareagovali na šírenie populistických a
extrémistických prúdov v spoločnosti, osobitne medzi ich rovesníkmi a rovesníčkami.
Vytvorili národnú súťaž a edukačný projekt pre študentov stredných škôl. Verejná
ochrankyňa práv vyzdvihuje ich aktivity smerujúce k osvete o ľudských právach a priblíženiu,
ako funguje štát, orgány verejnej správy a Európska únia. Považuje za mimoriadne dôležité,
že sa rozhodli podporiť vzdelávanie o úlohách demokratického a právneho štátu, aby si
študenti a študentky uvedomili, že jednoduché riešenia, ktoré ponúkajú populisti a
extrémisti, nie sú správnou voľbou.
Červený nos Clowndoctors, občianske združenie, ktoré prináša prostredníctvom úsmevu
dôstojnosť na miesta, kde sú deti aj starší pacienti spútaní strachom, napätím a úzkosťou
z liečby, z neznámeho a neosobného prostredia. Verejná ochrankyňa práv oceňuje energiu
všetkých 58 profesionálnych klaunov a klauniek, ktorí pravidelne navštevujú vyše 40
nemocníc a liečebných zariadení po celom Slovensku. Veľmi si cení, že prispievajú k zlepšeniu
psychického, a tým aj celkového zdravotného stavu malých pacientov, seniorov i dospelých.
Marek Roháček z občianskeho združenia Návrat získa poďakovanie verejnej ochrankyne
práv za dlhoročnú pomoc rodičom, ktorí sa rozhodli poskytnúť domov deťom bez úplnej
alebo fungujúcej rodiny, ako aj rodinám v ťažkej životnej situácii. Verejná ochrankyňa práv
oceňuje vytrvalosť pána Roháčka, ktorou prispieva k zlepšeniu sociálnoprávnej ochrany detí
na Slovensku, k reforme inštitúcií a k tomu, aby bol najlepší záujem dieťaťa vždy na prvom
mieste. Občianske združenie Návrat sa už vyše 20 rokov úprimne usiluje o to, aby deti prežili
svoje detstvo v rodine.
Miroslav Kusý prispel k ochrane základných práv a slobôd v prvých ponovembrových rokoch,
keď inštitucionálne ukotvil myšlienku ochrany ľudských práv v občianskej spoločnosti ako aj
na akademickej pôde. Verejná ochrankyňa práv si váži odhodlanosť a nasadenie, ktoré
profesor Kusý venoval osvete o ľudských právach nielen medzi študentmi a študentkami, ale
aj v spoločnosti prostredníctvom postojov publikovaných v tlači. Poďakovanie mu patrí za to,
že zdieľa jeho osobnú skúsenosť s neslobodou minulého režimu a hodnotami ukotvenými
v Charte 77 so súčasnými generáciami.
Hana Ponická získa poďakovanie verejnej ochrankyne práv IN MEMORIAM pri príležitosti
desiateho výročia úmrtia za jej celoživotný prínos v rozvíjaní myšlienky ochrany ľudských
práv. Spisovateľka a disidentka opakovane prejavila odvahu a hlboký zmysel
pre spravodlivosť už v 50-tych rokoch, keď na Zjazde českých a slovenských spisovateľov
v Prahe bránila svojich kolegov a právo na slobodnú tvorbu. Vždy stála na strane pravdy, a to
aj v roku 1989, kedy bola uväznená za pripomenutie si sovietskej okupácie. Úcta a vďaka
verejnej ochrankyne práv patrí Hane Ponickej aj za publikačnú činnosť po roku 1989 a za jej
úvahy nad minulosťou, ktorá nás poznamenala, ako aj nad súčasnosťou, ktorú minulosť a
neschopnosť priznania chýb naďalej poznamenáva.

