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Prijatie utečencov, Ligy za ľudské práva a Slovenskej katolíckej charity Prezidentom 

Slovenskej republiky, p. Andrejom Kiskom, september 2015 
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Liga za ľudské práva 

Výročná správa 2015 

 

Liga za ľudské práva je občianske združenie, založené v roku 2005 právnikmi a advokátmi, 

ktorí sa venujú pomoci cudzincom a utečencom na Slovensku. Cieľom združenia je 

presadzovanie transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej 

politiky a snaha o posilňovanie postavenia samotných cudzincov a utečencov.  

Sme organizácia, ktorá kombinuje poskytovanie priamych služieb – kvalitnej a bezplatnej 

právnej pomoci utečencom a migrantom v SR a advokáciu a strategickú litigáciu v oblasti 

tvorby, presadzovania a uplatňovania migračnej, azylovej a integračnej politiky SR. Zároveň 

sa snažíme aj o výchovu a vzdelávanie novej generácie mladých právnikov v oblasti 

azylového a migračného práva a vedieme Kliniku azylového práva na Právnickej fakulte 

Trnavskej univerzity. Venujeme sa aj pozitívnemu ovplyvňovaniu verejnej mienky vo vzťahu 

k utečencom a migrantom a presadzujeme hodnoty tolerancie, rešpektu k ľudskej dôstojnosti 

a ľudským právam a vzájomného porozumenia.  

Pri našej práci vychádzame z dôvery v pozitívne prínosy migrácie a podporujeme 

rôznorodosť v spoločnosti. 
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Rok 2015 v skratke                            

 

Rok 2015 bol v oblasti migrácie a utečenectva charakterizovaný bezprecedentnou 

utečeneckou krízou, ktorá sa odohrávala najmä v krajinách, ktoré dlhodobo hostia veľké počty 

utečencov, najmä zo Sýrie, Afganistanu, či Somálska. Tieto krajiny – Turecko, Keňa, 

Jordánsko, Libanon či Irak, sú dlhodobo preťažené príchodom veľkého počtu ľudí na ich 

územie a napriek snahe nedokážu zabezpečiť vhodné podmienky, ochranu a perspektívu do 

budúcnosti pre všetkých ľudí, ktorí k nim utekajú pred vojnou a násilím. Dôsledkom tejto 

situácie a absencie existujúcich legálnych a bezpečných ciest do Európy je situácia, kedy v r. 

2015 prišlo tzv. morskou trasou cez Stredozemné more takmer milión utečencov, najmä zo 

Sýrie, Afganistanu a Iraku. Ich príchod bol v našej krajine sprevádzaný nárastom 

nenávistných prejavov a extrémnej netolerancie k prijatiu utečencov a tiež masívnym 

zneužitím tejto témy politikmi naprieč politickým spektrom v predvolebnej kampani.  

Zároveň sme boli svedkami tragických udalostí v bezprostrednej blízkosti Slovenska alebo 

priamo na našom území – v septembri sa v dodávke na rakúskej hranici udusilo 71 utečencov 

a v novembri spadol po prelete slovensko-ukrajinskej hranice vrtuľník, v ktorom zahynulo 7 

utečencov.  

Liga za ľudské práva sa po celý rok snažila sprostredkovať slovenskej verejnosti príbehy 

konkrétnych utečencov a migrantov, pre ktorých sa Slovensko stalo novým domovom. Snažili 

sme sa presadzovať tému ochrany utečencov a rešpektovania medzinárodných záväzkov 

a nabádať Slovensko k súcitu, pochopeniu a väčšej pomoci utečencom. Veríme, že aj malé 

krajiny ako Slovensko, môžu podať pomocnú ruku a poskytnúť ochranu, bezpečie a nový 

život ľuďom na úteku. Počas roka sme sa presvedčili, že občianska spoločnosť na Slovensku 

je pripravená pomáhať a že je tu veľa ľudí, ktorí chcú svojou časťou prispieť k zmierneniu 

utrpenia tých, čo utekajú pred vojnami, násilím a prenasledovaním. Veríme, že počet takto 

odhodlaných ľudí sa bude postupne zväčšovať a že Slovensko bude v blízkej budúcnosti 

krajinou priateľskou pre utečencov a migrantov.  

Zuzana Števulová 

riaditeľka 
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Iniciatíva Stredozemné more je aj naše more 

                                                            

V reakcii na krízu v Stredozemnom mori a na návrhy Európskej komisie obsiahnuté 

v Európskej agende o migrácii a v súvislosti s reakciou slovenskej vlády na Európsku agendu 

o migrácii a pomoc utečencom, vyzvala Liga za ľudské práva pri príležitosti Svetového dňa 

utečencov vládu Slovenskej republiky, aby sa prihlásila k Európskej agende o migrácii, prijala 

najzraniteľnejších utečencov a otvorenia legálnych a bezpečných ciest pre utečencov. 

K iniciatíve sa pripojilo 38 mimovládnych organizácií a mnohé osobnosti verejného života. 

Výsledkom bolo stretnutie s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí 

Slovenskej republiky a stretnutie s Migračným úradom Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky.  

Prostredníctvom tejto verejnej iniciatívy sme sa snažili zmeniť uhol pohľadu na migračnú 

a utečeneckú situáciu a vniesť do verejnej diskusie objektívne informácie o možnostiach 

pomoci utečencom. V tejto kampani sme pokračovali celý rok 2015. Viac sa dočítate tu: 

http://www.hrl.sk/aktuality/stredozemne-more-je-aj-nase-more-iniciativa-ku-svetovemu-dnu-

utecencov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hrl.sk/aktuality/stredozemne-more-je-aj-nase-more-iniciativa-ku-svetovemu-dnu-utecencov
http://www.hrl.sk/aktuality/stredozemne-more-je-aj-nase-more-iniciativa-ku-svetovemu-dnu-utecencov
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Ocenenia 2015 

V novembri 2015 získala Liga za ľudské práva ocenenie od občianskeho združenia Človek 

v ohrození za dlhodobú prácu v oblasti obhajoby ľudských práv a pomoci utečencom na 

Slovensku. Veľmi si ocenenie vážime.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 
 

Liga za ľudské práva a verejnosť 

V roku 2015 sme sa zúčastnili množstva verejných diskusií, debát a poskytli množstvo 

rozhovorov médiám v súvislosti s utečeneckou situáciou v Európe. Tu je výber niektorých 

z nich:  

 Diskusia o utečencoch v rámci festivalu Fjúžn, Bratislava 

 

  Koncert Výzvy k ľudskosti, Bratislava, september 2015 

 

  Prijatie u prezidenta Slovenskej republiky  

 

 Diskusia o utečencoch v Žiline, november 2015 
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 Trnavský rýnok, leto 2015 

 

 

Projekty, ktoré sme v r. 2015 realizovali 

Dajme prácu utečencom 2 

Projekt „Dajme prácu utečencom 2“ je zameraný na zvýšenie zamestnanosti utečencov 

a dlhodobú podporu niektorých klientov Ligy s cieľom aby uspeli na trhu práce a stali sa tak 

samostatnými a sebestačnými. Projekt sme realizovali prostredníctvom nadácie Pontis z 

prostriedkov Nadačného fondu spoločnosti Accenture. V rámci neho boli poskytnuté jazykové 

a rekvalifikačné kurzy, právne, sociálne a podnikateľské poradenstvo. Projekt sme realizovali 

od 01.04.2013 do 31.12.2015 

 

  

  

Koučing - inovatívny prístup pre lepšiu integráciu utečencov 

Združenie Pro Refugiu (Rumunsko), Liga za ľudské práva (Slovenská republika) a Caritas 

Praha (Česká republika), spoločne zrealizovali projekt “Coaching-Innovative approach for 

better integration of refugees”, podporený z prostriedkov Európskej komisie v rámci 

programu Grundtvig – Učiace partnerstvo a to v čase od augusta 2013 do júla 2015. Hlavnými 

cieľmi projektu bolo Zvýšiť  kvality právneho poradenstva a pomoci utečencom v procese ich 

integrácie a to posilnením odborných zručností špecializovaných zamestnancov 

mimovládnych organizácií a iných relevantných orgánov a výmena skúseností a dobrej praxe 

medzi odborníkmi pracujúcimi s utečencami v Rumunsku, Českej republike a na Slovensku. 

V júni 2015 sme na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave zorganizovali 

úspešný seminár o koučingu a pomoci traumatizovaným klientom, na ktorom vystúpila aj 

známa maďarská psychiatrička Lilla Hárdi, ktorá sa venuje pomoci obetiam traumy. 

http://www.hrl.sk/sites/default/files/image_text/accenture_logo.gif
http://www.hrl.sk/sites/default/files/image_text/nadacia_pontis.jpg
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Rozhovor s ňou si môžete prečítať v Denníku N: https://dennikn.sk/166117/lilla-hardi-bez-

slova-pochopenia-nerozumiem-tomu-preco-odsudzujeme-tych-co-nas-potrebuju-kvoli-

predsudkom/  

Tento projekt bol podporený z prostriedkov Európskej komisie, 

v rámci Programu celoživotného vzdelávania Gruntvig, učiace sa partnerstvá Grundtvig.  

 

 

Miznúce deti 

Liga za ľudské práva začala od 1. septembra 2013 realizovať projekt „Miznúce deti“, ktorého 

cieľom bolo zlepšiť právnu ochrany odlúčených detí z detských domovov a znížiť počet 

zmiznutí odlúčených detí z detských domovov. Projekt sme realizovali do 28.2.2015 a jedným 

z jeho výsledkov je aj publikácia Miznúce deti: Pozičný dokument a Východisková analýza, 

ktorá popisuje situáciu so zmiznutiami detí na Slovensku a návrhy vhodných postupov. 

Môžete si ju stiahnuť tu: 

http://www.hrl.sk/sites/default/files/publications/pozicny_dokument.pdf  

Projekt Miznúce deti bol  podporený sumou 36000 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, 

ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je 

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Miznúce deti je 

Podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv. 

 

https://dennikn.sk/166117/lilla-hardi-bez-slova-pochopenia-nerozumiem-tomu-preco-odsudzujeme-tych-co-nas-potrebuju-kvoli-predsudkom/
https://dennikn.sk/166117/lilla-hardi-bez-slova-pochopenia-nerozumiem-tomu-preco-odsudzujeme-tych-co-nas-potrebuju-kvoli-predsudkom/
https://dennikn.sk/166117/lilla-hardi-bez-slova-pochopenia-nerozumiem-tomu-preco-odsudzujeme-tych-co-nas-potrebuju-kvoli-predsudkom/
http://www.hrl.sk/sites/default/files/publications/pozicny_dokument.pdf
http://www.hrl.sk/sites/default/files/image_text/eu_flag_llp_sk-01_0.jpg
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Rozvoj dobrej praxe: Podpora súladu s Návratovou smernicou v Lotyšsku, Litve a na 

Slovensku 

Projekt  Rozvoj dobrej praxe: Podpora súladu s Návratovou smernicou v Lotyšsku, Litve a na 

Slovensku“ nadviazal na predchádzajúcu úspešnú spoluprácu mimovládnych organizácií 

v rámci projektu „Zaistenie a alternatívy k zaisteniu v Slovenskej republike.“, výsledkom 

ktorej boli viaceré legislatívne zmeny v zákone o pobyte cudzincov, vrátane zavedenia tzv. 

opatrení nahrádzajúcich zaistenie do slovenského právneho poriadku. Tento konkrétny projekt 

bol zameraný na návratovú politiku členských štátov, podporu dodržiavania záväzkov, ktoré 

štátom vyplývajú z európskej legislatívy, najmä z návratovej smernice a presadzovanie 

pozitívnych príkladov a dobrej praxe do návratových politík Slovenska, Litvy a Lotyšska. 

Jedným z výsledkov projektu je aj národná správa o situácii návratovej politiky v SR 

a porovnávajúca regionálna správa. Obe si môžete stiahnuť na stránke Ligy za ľudské práva 

v časti Publikácie.  

Trvanie: od 1. septembra 2013 do 31. júla 2015. 

Projekt „Rozvoj dobrej praxe: Podpora súladu s Návratovou smernicou v Lotyšsku, Litve a na 

Slovensku“ je spolufinancovaný Európskou komisiou, Európskym fondom pre návrat. Číslo 

zmluvy: HOME/2012/RFXX/CA/1005. / This project is co-financed by the European 

Commission, European Return Fund. No. of agreement: HOME/2012/RFXX/CA/1005 

 

Fostering political participation and policy involvement of immigrants in 9 Central and 

Eastern EU countries 

Tento projekt vedený OPU - Organizace pro pomoc uprchlikům (ČR) a v spolupráci s Ligou 

za ľudské práva a ďalšími siedmimi (7) mimovládnymi organizáciami v strednej a východnej 

Európe (Litva, Lotyšsko, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Bulharsko a Rumunsko), mal za cieľ 

presadenie volebného práva pre trvalo usadených cudzincov z tretích krajín v miestnych 

a krajských voľbách, zvýšenie zapojenia cudzincov do rozhodovacích procesov a ich podporu 

vo formulovaní a presadzovaní riešenia problémov, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. 

Porovnávaciu štúdiu o situácii v jednotlivých zapojených krajinách si môžete stiahnuť na 

webstránke Ligy za ľudské práva v časti Publikácie.  
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Projekt „Fostering political participation and policy involvement of immigrants in 9 

Central and Eastern EU countries” (Agreement No. HOME/2013/EIFX/CA/ CFP/4234) je 

spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (European Integration Fund) a 

Veľvyslanectva Spojených Štátov Amerických. 

Trvanie: 01.11.2013 to 31.05.2015 

Najlepšia prax v určovaní a implementovaní trvalých riešení pre odlúčené deti v Európe 

Nadnárodný projekt „Najlepšia prax v určovaní a implementovaní trvalých riešení pre 

odlúčené deti v Európe“. koordinoval Irish Refugee Council (IRC) a okrem Ligy za ľudské 

práva v ňom boli zapojené mimovládne organizácie z ďalších 7 štátov EÚ: Holandsko, 

Nemecko, Belgicko, Cyprus, Malta, Grécko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 

a Severného Írska. V rámci projektu sme vytvorili poradný výbor, ktorého členmi boli 

zástupkyne Ligy za ľudské práva aj zástupkyne a zástupcovia štátnych orgánov zaoberajúcich 

sa starostlivosťou o odlúčené deti. Všetky dokumenty vytvorené v rámci projektu nájdete na 

webstránke Ligy za ľudské práva v časti Publikácie.  

Projekt podporila Európska komisia v rámci programu "Pilotný projekt pre maloletých bez 

sprievodu 2013".   

Trvanie: 1.6.2014 – 31.11.2015 

Právna poradňa pre pobyt a občianstvo 5 

Cieľom pokračujúceho projektu Právnej poradne pre pobyt, občianstvo a maloletých bez 

sprievodu je poskytovanie efektívnej a komplexnej právnej pomoci a poradenstva migrantom 

legálne sa zdržiavajúcim na území Slovenskej republiky. Osobitne je projekt zameraný na 

starostlivosť o maloletých cudzincov bez sprievodu a na hľadanie trvalých riešení ich situácie. 

Právnu pomoc cudzincom poskytujeme najmä v otázkach pobytu a získavania štátneho 

občianstva. V rámci projektu vedieme na našej webstránke aj anonymnú online právnu 

poradňu, ktorú môžu cudzinci bezplatne využívať na získanie rýchlej informácie, pričom 

ďalšia právna pomoc sa v prípade potreby poskytuje výlučne individuálnou formou. 

Projekt bol podporený z prostriedkov Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov 

tretích krajín v rámci programu Solidarita pri riadení migračných tokov. 

Trvanie: 1.7.2014 do 30.6.2015 

For Undocumented Migrant's Rights in Central Europe 

Tento projekt bol zameraný na implementáciu a aplikáciu smernice o sankciách pre 

zamestnávateľov (2009/52/EC), ktorá zaručuje minimálne štandardy pre ukladanie sankcií 

a opatrení voči zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú cudzincov z tretích krajín 

zdržiavajúcich sa v danej krajine bez povolenia. Projekt bol realizovaný v 5 stredoeurópskych 

krajinách – Poľsko, Slovensko, Česká republika, Rumunsko a Maďarsko a Liga za ľudské 

práva sa do neho zapojila až v poslednom štádiu, ako náhradnícka organizácia.  

Projekt bol podporený z prostriedkov EPIM: Európsky program pre migráciu a integráciu, 

spoločná iniciatíva viacerých nadácií.  
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Trvanie: 03.09.2014 to 30.06.2015 

Prvá právna pomoc pre azylových právnikov 

Cieľom tohto projektu bolo vzdelávanie právnikov v oblasti ľudských práv, konkrétne v 

oblasti práva na azyl a jeho uplatňovania pred príslušnými orgánmi verejnej správy v 

Slovenskej republike, zvýšenie kvalifikácie právnych zástupcov a posilnenie kvality právnej 

pomoci poskytovanej v konaní o azyle. Výstupy projektu nájdete na webstránke Ligy za 

ľudské práva.  

Projekt podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 

republiky v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014. 

Trvanie: 14.10.2014 to 31.03.2015 

V4 a západný Balkán – zdieľanie vedomostí a skúseností o azyle 

Cieľom projektu bolo posilnenie kapacity mimovládnych organizácií v krajinách západného 

Balkánu pri poskytovaní právnej pomoci, advokačnej činnosti a kampaniach na ochranu práv 

žiadateľov o azyl prostredníctvom zdieľania vedomostí a skúseností krajín V4 vo veciach 

azylu. Projekt si kladie za cieľ aj založenie regionálnej spolupráce medzi mimovládnymi 

organizáciami a odborníkmi z regiónu, ktorí sa zaoberajú azylovými prípadmi. 

Projekt bol finančne podporený Višegrádskym fondom a Ministerstvom zahraničných vecí 

Kórejskej republiky. 

Trvanie: 01.12.2014 to 31.05.2016 

 

Riadenie štátnej hranice a ochrana utečencov 

Hlavným zámerom projektu je zabezpečenie prístupu na územie a vstupu do azylového 

konania všetkým žiadateľom o azyl, utečencom a iným osobám v záujme UNHCR a to 

kdekoľvek a bez ohľadu na spôsob vstupu do krajiny, ktorí si zvolili. Projekt je tiež zameraný 

na monitorovanie zabezpečenia prístupu cudzincov k azylovému konaniu počas zaistenia a 

monitorovanie tohto azylového konania, ako aj situácie v súvislosti so zaisťovaním žiadateľov 

o azyl.Projekt realizuje Liga za ľudské práva už od roku 2006 na bratislavskom letisku, 

pričom od roku 2007 na celom území Slovenskej republiky. 

Projekt je realizovaný v spolupráci s Úradom hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky. Liga za ľudské práva vykonáva monitoring v mene UNHCR ako 

jeho implementačný partner. 

Trvanie: 01.01.2015 to 31.12.2015 

Dajme im hlas! 
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Hlavným cieľom projektu Dajme im hlas bolo pokračovanie Integračného fóra a otvoreného 

dialógu o migrácii a integrácii cudzincov, národná a medzinárodná výmena skúseností, 

osvedčených postupov a informácií o nových trendoch v legislatíve a teórií, podpora 

začlenenia komunít migrantov do oficiálnych rozhodovacích procesov na národnej a lokálnej 

úrovni („empowerment“). V rámci projektu sme v spolupráci s inými mimovládnymi 

organizáciami a expertmi vytvorili odporúčania pre zlepšenie integrácie osôb 

s medzinárodnou ochranou, ktoré nájdete tu: 

http://www.hrl.sk/sites/default/files/files_downloads/odporucania_osoby_s_medzinarodnou_o

chranou_0.pdf  

Trvanie: 01.07.2015 to 31.12.2015 

Projekt Dajme im hlas“ bol podporený z prostriedkov Ministerstva zahraničných vecí a 

európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a 

slobôd LP/2015. 

 

Migration from Ukraine to V4 at the time of crisis 

Cieľom medzinárodného projektu bol monitoring migračných politík krajín V4 vo vzťahu 

k migrantom a utečencom z Ukrajiny.  

Projekt bol podporený Medzinárodným Vyšehradským Fondom v rámci štandardnej grantovej 

schémy.  

Trvanie: 20.07.2015 to 31.6.2016 

Právna klinika azylového práva 

Liga za ľudské práva od r. 2005 zabezpečuje výučbu dobrovoľne voliteľného predmetu 

Právna klinika azylového práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Študenti 

práva majú každý rok možnosť získať teoretické vedomosti z oblasti azylového a migračného 

práva a tiež praktické skúsenosti s právnou pomocou poskytovanou utečencom a cudzincom v 

kancelárii Ligy za ľudské práva v Bratislave. Klinika azylového práva je dvojsemestrálny 

predmet, ktorý si môžu zapísať študenti prvého ročníka magisterského štúdia práva, po 

dohode s vyučujúcou aj iní študenti. 

Projekt bol v školskom roku 2015/2016 podporený z prostriedkov Veľvyslanectva Spojených 

štátov amerických v Bratislave.  

http://www.hrl.sk/sites/default/files/files_downloads/odporucania_osoby_s_medzinarodnou_ochranou_0.pdf
http://www.hrl.sk/sites/default/files/files_downloads/odporucania_osoby_s_medzinarodnou_ochranou_0.pdf
http://iuridica.truni.sk/
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Trvanie: 1.9.2015-31.8.2016 

Právna pomoc utečencom 

Cieľom projektu Právna pomoc utečencom je zabezpečenie kvalifikovanej právnej pomoci 

utečencom, osobám s doplnkovou ochranou, vrátane žiadateľov o azyl, deťom bez sprievodu 

a cudzincom umiestneným v zaistení, ktorú potrebujú na stabilizovanie svojho postavenia na 

Slovensku, ochrany ich práv a právom chránených záujmov a tým podpora ich integrácie a 

zlepšenia ich začlenenia do spoločnosti.  

Termín: 01.11.2015 to 30.04.2016 

Projekt bol podporený z prostriedkov Výzvy k ľudskosti administrovaných Nadáciou 

otvorenej spoločnosti.  

Právna poradňa pre pobyt a občianstvo 6 

Projekt "Právna poradňa pre pobyt a občianstvo 6" prináša komplexné a efektívne riešenie 

poskytovania právnej pomoci štátnym príslušníkom tretích krajín a maloletým deťom bez 

sprievodu prostredníctvom dvoch kancelárií Ligy za ľudské práva, v Bratislave a v Košiciach. 

Projekt zahŕňa právne poradenstvo poskytované online, emailom, telefonicky a osobne, ako aj 

zastupovanie vo vybraných prípadoch. Realizáciou projektu sa prispeje aj k zvyšovaniu 

samostatnosti a sebestačnosti cieľovej skupiny a líderstva. Projekt prináša aj pridanú hodnotu 

v podobe možnosti zlepšovať úroveň informovanosti verejnosti v oblasti migrácie a 

integrácie. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy 

pre oblasť vnútorných záležitostí a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky. 

Trvanie: 01.12.2015 to 31.12.2016 
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Finančné informácie 

Zoznam donorov v r. 2015: 

 
Financovanie 2015 

Podiel na celkovom 
financovaní organizácie v  % 

1. 

Európska únia (Európska Komisia) (EIF Community Actions, 
European Return Fund Community Actions, Prevention of 
and Fight Against Crime Programme – ISEC, Europe for 
Citizens Programme, Pilot Project on Unaccompanied 
Minors, Grundtvig Programme)   

32,13 % 

2. UNHCR – Úrad Vysokého Komisára OSN pre utečencov  20,81 % 

3. 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Európsky fond pre 
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, vrátane 
príspevku štátneho rozpočtu) 

20,78 % 

4. 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 
Slovenskej republiky  

10,06 % 

5. Súkromní darcovia 4,37 %  

6. International Visegrad Fund 3,55 % 

7. Open Society Foundation (Výzva k ľudskosti, EEA grant) 2,94 % 

8. Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave  0,34 % 

 

  

Štruktúra výdavkov o.z. Liga za ľudské práva v roku 2015 podľa účelu 
použitia 

Výdavky Suma 

Mzdové náklady vrátane poistného, stravného 127289,28 

Nájomné vrátane energií a služieb 15104,96 

Komunikačné náklady, web 2060,5 

Cestovné náhrady za dopravu, ubytovanie, 
diéty  11659,18 

Honoráre pre pracovníkov 58249,92 

Preklady a tlmočenie 12601,56 

Kancelárske potreby, drobný majetok, 
vybavenie 4756,25 

Materiál a služby pre klientov 35243,43 

tlač 2675,12 

Iné 7909,02 
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Krytie výdavkov o.z. Liga za ľudské práva v roku 2015 podľa jednotlivých zdrojov príjmov 

  

Prenesené 
nevyčerpané 
prostriedky z 

minulých rokov 

výška výnosov 
v roku 2015 

krytie nákladov 
vzťahujúcich sa 

k roku 2015 

zostatok do 
nasledujúcich 

rokov 

podiel N na 
celkovom  
rozpočte 

Vlastné zdroje získané z 
poskytnutých služieb a 
výskumnej činnosti 0 15925 13588,79 2336,21 4,90% 

PONTIS - Dobrá krajina (Dajme 
šancu utečencom) 1532,58 584,36 2116,94 0,00 0,76% 

EIF - Právna poradňa pre pobyt 
a občianstvo 5 15601,49 39468 57662,6 -2593,11 20,78% 

MVF - Migration from Ukraine 
to V4 at the time of crisis 0 9600 3286,36 6313,64 1,18% 

NEIF - Fostering political 
participation and policy 
involvement of immigrants in 9 
Central and Eastern EU 
countries 4151,92 0 10368,05 -6216,13 3,74% 

NRF - Rozvoj dobrej praxe: 
Podpora súladu s Návratovou 
smernicou v Lotyšsku, Litve a 
na Slovensku 11802,2 0 17817,82 -6015,62 6,42% 

MZV 2014 - Prvá právna 
pomoc pre azylových 
právnikov 10967,6 -492,95 10474,65 0,00 3,77% 

MZV 2015 - Dajme im hlas! 0 20000 17434,96 2565,04 6,28% 

EEA - Miznúce deti -9757,83 13635,8 3877,97 0,00 1,40% 

OSF - Výzva k ľudskosti Právna 
pomoc utečencom 0 12499,85 4277,94 8221,91 1,54% 

Gruntvig - Koučing - inovatívny 
prístup pre lepšiu integráciu 
utečencov 10447,53 2880 13327,53 0,00 4,80% 

UNHCR - Riadenie štátnej 
hranice a ochrana utečencov 0 62447,34 57748,71 4698,63 20,81% 

APC - V4 a západný Balkán – 
zdieľanie vedomostí a 
skúseností o azyle 0 7414 6587,27 826,73 2,37% 

THB - Promotion of the Rights 
of Trafficked Persons in 
Bulgaria, Romania and Slovakia 
with Emphasis on Legal 
Support – A Human Rights-
Based Approach -13125,38 40000 34026,31 -7151,69 12,26% 

GEA - City rights 0 2844 3835,65 -991,65 1,38% 

US Embassy - Právna klinika 
azylového práva 0 17385,2 932,96 16452,24 0,34% 
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DS - Najlepšia prax v určovaní a 
implementovaní trvalých 
riešení pre odlúčené deti v 
Európe 8014,83 0 9806,35 -1791,52 3,53% 

AMIF -  Právna poradňa pre 
pobyt a občianstvo 6 0 44830 0 44830,00 0,00% 

Grant FOSI - 0 10386,67 0 10386,67 0,00% 

2% z dane 1883,31 2030,09 1883,31 2030,09 0,68% 

Dary od fyzických osôb 0 4129,85 4129,85 0,00 1,49% 

Iné (kreditné úroky, aktivácia, 
dary PO)  0 4365,2 4365,2 0,00 1,57% 

Spolu: 41518,25 309932,41 277549,22 73901,44 100,00% 
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Použitie 2% získaných v roku 2014 

  materiál a služby pre klientov 1528,04 

kancelárske potreby 221,2 

ekonomické služby 48,98 

web 85,09 

SPOLU 1883,31 
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Liga za ľudské práva 

Štúrova 3 

811 02 Bratislava 

Tel./Fax: +421 2 544 35 437 

www.hrl.sk 

hrl@hrl.sk  

facebook: Liga za ľudské práva - The Human Rights League 

youtube: https://www.youtube.com/channel/UCyg_W8edQo3Oo5EBkIlMYGg  

 

Liga za ľudské práva – kancelária v Košiciach 

Hlavná ul. 68 

040 01 Košice 

mobil.: + 421 (0)918 366 968 

e-mail: messova@hrl.sk 

 

Správna rada: 

Mgr. Helena Tužinská, PhD. 

JUDr. Miroslava Stará 

JUDr. Katarína Fajnorová 

  

Štatutárna zástupkyňa (predsedníčka združenia): 

JUDr. Zuzana Števulová 

 

 

 

 

http://www.hrl.sk/
mailto:hrl@hrl.sk
https://www.youtube.com/channel/UCyg_W8edQo3Oo5EBkIlMYGg
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