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OMBUDSMANSKÉ ĎAKUJEM OPÄŤ PRIJALI
OSOBNOSTI A ORGANIZÁCIE ZA PRÍNOS V
OBLASTI ĽUDSKÝCH PRÁV
(Bratislava, 10. decembra) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová poďakovala
osobnostiam a organizáciám, ktoré prispievajú k ochrane ľudských práv na Slovensku pri
príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. 12. 2021). Pre pandemické opatrenia sa
odovzdávanie poďakovaní nerealizovalo osobne, o osobnostiach a organizáciách, ktorých
verejná ochrankyňa práv ocenila, informovala prostredníctvom videa na sociálnych sieťach.
Medzi ocenenými sú občianske združenie Malíček, občianske združenie Mareena a Liga za
ľudské práva, iniciatíva Nebudeme ticho!, Poradňa pre občianske a ľudské práva, Roman
Kvasnica a Dalibor Kuciaň, ktorí obhajujú obete policajnej razie z Moldavy nad Bodvou, Martin
Korčok, riaditeľ múzea holokaustu v Seredi, spisovateľ Ján Markoš, organizácia Detstvo
Deťom a rodina Vaculčiakovcov in memoriam.
„Medzinárodný deň ľudských práv je významným dňom pripomínajúcim prijatie Všeobecnej
deklarácie ľudských práv. Aj tento rok pri tejto príležitosti vyzdvihujem prácu a pôsobenie
ľudí a organizácií aktívnych v oblasti ľudských práv. Vážim si ich prácu, považujem ju za
mimoriadne dôležitú v kontexte boja proti neprávostiam či rozširovania povedomia
o základných právach a slobodách,“ uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.
Ombudsmanka Mária Patakyová odovzdávala v tomto roku ocenenia už piatykrát, pokračujúc
tak v tradícii odovzdávania poďakovaní, ktoré začala bývalá verejná ochrankyňa práv Jana
Dubovcová v roku 2015. Mária Patakyová tento rok odovzdala svoje posledné Ombudsmanské
ďakujem v rámci aktuálneho funkčného obdobia.
Ombudsmanské ďakujem pre osobnosti a organizácie v roku 2021
Medzi ocenené organizácie v tomto roku patrí občianske združenie Malíček venujúce sa
predčasne narodeným deťom. Organizácia tento rok oslávila 10 rokov existencie, počas ktorej
významným spôsobom pomohla ako nemocniciam, tak aj rodinám predčasne narodených detí.
Cieľom tohto občianskeho združenia je zlepšiť starostlivosť o predčasne narodené deti.
Ombudsmanka vyzdvihuje šírenie osvety a praktickú pomoc rodičom, ktorých rôznymi formami
zbližujú s ich často odlúčenými predčasne narodenými deťmi.
Ombudsmanka tento rok venovala ocenenie aj občianskemu združeniu Mareena a Lige za
ľudské práva, organizáciám, ktoré sa dlhodobo venujú integrácii migrantov a migrantiek.
Praktickou pomocou a odborným poradenstvom pomáhajú cudzincom na Slovensku začleniť
sa do spoločnosti. Cez príbehy migrantov a migrantiek na Slovensku zároveň búrajú
stereotypy a predsudky. Ombudsmanka osobitne ocenila ich spoločnú iniciatívu „Bezpečie pre
Afgancov“, ktorá vo svetle aktuálnych udalostí vyzýva na spolupatričnosť s utečencami pred
režimom Talibanu.
Ďalšou z organizácií, ktoré v tomto roku získali Ombudsmanské ďakujem, je Poradňa pre
občianske a ľudské práva. Organizácia sa zameriava na porušovanie základných ľudských
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práv rómskej menšiny. Už 20 rokov sa venuje boju proti diskriminácii, policajnému násiliu či
ochrane sexuálnych a reprodukčných práv. Verejná ochrankyňa práv vyjadrila svoju vďaku
vytrvalej činnosti Poradne obzvlášť v oblasti sterilizácií v rozpore s právom, ktoré sa týkajú
prevažne rómskych žien.
Ocenenou sa stala aj iniciatíva Nebudeme ticho!, za ktorou stoja tri organizácie – Možnosť
voľby, Aspekt a Povstanie pokračuje. Iniciatíva upozorňuje na legislatívne snahy obmedziť
prístup k bezpečným interrupciám. Organizáciou protestov a iných aktivít šíri osvetu o téme
reprodukčných práv. Zároveň upozorňuje na potrebu riešiť otázku interrupcií odborne a nie
populisticky. Ombudsmanka si cení upozorňovanie na nebezpečenstvá obmedzujúcich
zákonov a snahu o vytvorenie verejného tlaku.
K oceneným osobnostiam tento rok patria aj Roman Kvasnica a Dalibor Kuciaň, právnici
zastupujúci obete policajnej razie v Moldave nad Bodvou z roku 2013. Po obvinení zbitých
Rómov z krivého svedectva sa Roman Kvasnica a Dalibor Kuciaň rozhodli týchto Rómov
obhajovať pro bono. K dnešnému dňu boli spod obžaloby oslobodení práve vďaka ich činnosti
všetky obete, včera súd zastavil trestné stíhanie voči Irene Matovej, poslednej obvinenej.
Ombudsmanka oceňuje odhodlanie, nasadenie a vytrvalosť, ktorú títo právnici prejavujú pri
ochrane utláčaných a zraniteľných.
Ombudsmanské ďakujem získala tiež organizácia Detstvo deťom, ktorú založili dve učiteľky z
Dobšinej. V rámci projektu „Domček“ sa venujú deťom z vylúčených komunít už
v predškolskom veku. Vytváraním podnetného a bezpečného prostredia predchádzajú
toxickému stresu, a deťom tak zabezpečujú zdravý vývin, zlepšujúc ich výsledky v škole.
Venujú sa tiež rodičom a zbližovaniu detí s ich rodičmi. Verejná ochrankyňa práv im vyjadrila
vďaku za obetavú a vytrvalú výchovnú a starostlivú činnosť, v ktorej stelesňujú hodnoty prijatia
a lásky.
Ďalším oceneným je Martin Korčok, riaditeľ múzea holokaustu v Seredi. Verejne prístupnou
a atraktívnou formou zvyšuje povedomie o holokauste na Slovensku. Akademickou prácou
a zbieraním výpovedí perzekvovaných tiež prispieva k odbornej diskusii o tejto problematike.
Kvalitu jeho práce odzrkadľuje aj úspech v návštevnosti múzea. Ombudsmanka vyzdvihla jeho
boj proti antisemitizmu a xenofóbii cez osvetovú činnosť a vzdelávanie o histórii slovenského
holokaustu, ako aj cez zachovávanie svedectiev preživších.
Medzi ocenených patrí aj spisovateľ Ján Markoš, predovšetkým za jeho publikáciu „Medzi
dobrom a zlom“, v ktorej rozoberá 16 etických dilem. Pokojným a vecným tónom komunikuje
náročné a často výbušné témy, čím prispieva ku kultivovanej celospoločenskej diskusii.
Zrozumiteľným jazykom a bohatosťou praktických príkladov približuje čitateľom a čitateľkám
opačné názorové svety a depolarizuje tým spoločnosť.
Ocenenie bolo udelené aj rodine Vaculčiakovcov in memoriam, ktorá počas druhej svetovej
vojny ukrývala deti Židovského pôvodu pred deportáciou. Rodina Vaculčiakovcov ukryla
skupinku Židov, vrátane detí Pavla Eliho Vagu a jeho sestry Ester, v chatrči v lese, kam im
v snehu nosila jedlo ich dcéra Valéria Vaculčiaková, neskôr vyznamenaná štátom Izrael
ocenením „Spravodliví medzi národmi“. Verejná ochrankyňa práv považuje za mimoriadne
dôležité vyzdvihovať nasadenie vlastného života pri ochrane životov a slobôd iných, ako aj
zachovať takéto inšpiratívne príbehy odvahy.
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Poďakovanie v minulom roku získali: Kristína Križanová, priekopníčka paliatívnej medicíny;
Waldemar Švábenský, organizátor festivalu Svet podľa Gabriela; organizácia Človek
v ohrození; Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR; organizácie PRIMA a STOPA; Ondrej
Pavella in memoriam.
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