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Výročná správa 2016 

 

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. 

 

 

 

Tím Ligy za ľudské práva 

Zhora zľava: Helena Tužinská, členka správnej rady, Zuzana Bargerová, členka, Lucia Vlasáková, finančná 

manažérka, Barbora Meššová, právnička, Katarína Fajnorová, členka správnej rady, Monika Chaloupková, 

právnička, Zuzana Kažimírová, finančná manažérka, Zuzana Števulová, predsedníčka, Miroslava 

Mittelmannová, spolupracujúca advokátka 
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Rok 2016 v skratke                            

 

Fotka: Igor Schneeweiss, Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických 

Po ťažkom roku 2015 nám v Lige za ľudské práva priniesol rok 2016 veľa nových úspechov 

ale aj výziev. Najviac nás potešili ocenenia, ktoré sme získali – cena za statočnosť z rúk 

ministra zahraničných vecí USA Johna Kerryho pre našu riaditeľku a cena Nadácie Orange za 

sociálnu inklúziu utečencov. Takéto uznanie výsledkov práce je pre nás veľkou motiváciou do 

ďalšej práce a teší nás tiež, že hlas Ligy za ľudské práva a tým aj Slovenska, počuť doma aj 

v zahraničí.  

Na domácom poli sme sa v roku 2016 snažili 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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Ocenenia 2016 

Cena za statočnosť: 

V marci 2016 získala Zuzana Števulová, riaditeľka Ligy za ľudské práva ocenenie 

International Women of Courage Award. Zuzana bola jednou zo 14 žien na svete, ktoré toto 

ocenenie v r. 2016 získali a prvou Slovenkou v histórii, ktorá ho získala. Ocenenie prevzala 

vo Washingtone z rúk Ministra zahraničných vecí USA Johna Kerryho.  

Cena IWOC sa udeľuje od r. 2007 odvážnym ženám, ktoré preukázali výnimočnú odvahu 

a vodcovstvo pri presadzovaní mieru, ľudských práv, rodovej rovnosti a posilnenia postavenia 

žien, čo pre nich mohlo často znamenať aj riziko. Zuzana bola ocenená za osobné nasadenie 

za presadzovanie práv utečencov a migrantov a to aj počas európskej migračnej krízy v roku 

2015 a 2016.  

Druhé miesto Nadácie Orange v kategórii Sociálna inklúzia: 

Za svoju činnosť vo vzťahu k utečencom získala Liga za ľudské práva druhú cenu Nadácie 

Orange v kategórii Sociálna inklúzia a finančnú podporu 5.000€.  
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Liga za ľudské práva a verejnosť 

V roku 2016 sme sa zúčastnili množstva verejných diskusií, debát a poskytli množstvo 

rozhovorov médiám v súvislosti s utečeneckou situáciou v Európe, ktorá bola témou aj 

v súvislosti s historickým prvým predsedníctvom SR v Rade EÚ. Tu si o nás môžete prečítať 

viac:  

Topky: http://www.topky.sk/cl/10/1519289/Azylovy-proces-na-Slovensku-sa-stiha--dovod-je-

jednoduchy--O-nasu-krajinu-nie-je-zaujem  

Denník N: https://dennikn.sk/420213/kalinak-sa-mstil-kerry-odovzda-cenu-za-statocnost/ 

Trend: Rozhovor so Zuzanou Števulovou: https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2016/cislo-

29/extremizmus-je-pre-slovensko-vacsou-hrozbou-ako-utecenci.html 

Aktuality.sk: http://zivot.aktuality.sk/clanok/31844/zuzana-stevulova-ziskala-prestiznu-cenu-

za-pomoc-utecencom-je-to-aj-odkaz-pre-slovensko 

 

Projekty, ktoré sme v r. 2016 realizovali 

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. V školskom roku 2015/2016 vyučovala predmet Zuzana 

Števulová.  

V školskom roku 2015/2016 poskytlo grant na prevádzku Kliniky azylového práva 

Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave. V rámci projektu sme na 

Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v apríli 2016 zorganizovali Medzinárodný 

simulovaný súdny spor v azylovom práve (25. a 26. apríla 2016) a následne 27. apríla 2016 v 

Bratislave konferenciu V4 a pomoc utečencom: ako ďalej? na pôde Ministerstva zahraničných 

vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

Súčasťou Medzinárodného simulovaného súdneho sporu v azylovom práve bola odborná 

panelová diskusia "Právne a ľudskoprávne výzvy takzvanej utečeneckej krízy", na ktorom o 

aktuálnej situácii v Európe a v Sýrii diskutovali čestný hosť - profesor François Crépeau, 

Špeciálny spravodajca OSN pre ľudské práva migrantov, Sebastiaan de Groot, čestný 

predseda Medzinárodnej asociácie azylových sudcov, profesorka Dina Hadad zo Sýrie, 

právnička Gruša Matevžič z Maďarského helsinského výboru a Adrian Berry, advokát z 

Veľkej Británie. 

Z celej akcie vznikli aj články v médiách:  

http://www.topky.sk/cl/10/1519289/Azylovy-proces-na-Slovensku-sa-stiha--dovod-je-jednoduchy--O-nasu-krajinu-nie-je-zaujem
http://www.topky.sk/cl/10/1519289/Azylovy-proces-na-Slovensku-sa-stiha--dovod-je-jednoduchy--O-nasu-krajinu-nie-je-zaujem
https://dennikn.sk/420213/kalinak-sa-mstil-kerry-odovzda-cenu-za-statocnost/
https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2016/cislo-29/extremizmus-je-pre-slovensko-vacsou-hrozbou-ako-utecenci.html
https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2016/cislo-29/extremizmus-je-pre-slovensko-vacsou-hrozbou-ako-utecenci.html
http://zivot.aktuality.sk/clanok/31844/zuzana-stevulova-ziskala-prestiznu-cenu-za-pomoc-utecencom-je-to-aj-odkaz-pre-slovensko
http://zivot.aktuality.sk/clanok/31844/zuzana-stevulova-ziskala-prestiznu-cenu-za-pomoc-utecencom-je-to-aj-odkaz-pre-slovensko
http://iuridica.truni.sk/
http://slovakia.usembassy.gov/
http://www.hrl.sk/aktuality/international-asylum-moot-court-2016
http://www.hrl.sk/aktuality/international-asylum-moot-court-2016
http://www.hrl.sk/aktuality/v4-pomoc-utecencom-ako-dalej
http://mzv.sk/web/sk
http://mzv.sk/web/sk
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 rozhovor s Dinou Hadad, ľudskoprávnou právničkou zo Sýrie, ktorá momentálne 

pôsobí na Kuwait International Law School: https://svet.sme.sk/c/20151386/zo-syrie-

prichadzaju-iste-dokazy-no-prebija-ich-propaganda.html?ref=tit  

 Rozhovor Osobitného splnomocnenca OSN pre ľudské práva migrantov François 

Crépeau s denníkom Pravda, kde hovorí o riešeniach tzv. utečeneckej krízy ale aj o 

politickej participácii cudzincov: https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/392619-expert-

osn-viac-migrantov-by-mohlo-mat-pravo-volit/  

 

F. Crepeau a D. Hadad diskutujú so študentmi PF TU.  

     

Konferencia na pôde MZVaEZ SR           

Projekt „V4 a západný Balkán – zdieľanie vedomostí a skúseností o azyle“ 

Projekt sme realizovali od decembra 2014 do mája 2016. Cieľom tohto 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. V rámci 

projektu sme zorganizovali tréningy v krajinách západného Balkánu – v Belehrade, Skopje 

https://svet.sme.sk/c/20151386/zo-syrie-prichadzaju-iste-dokazy-no-prebija-ich-propaganda.html?ref=tit
https://svet.sme.sk/c/20151386/zo-syrie-prichadzaju-iste-dokazy-no-prebija-ich-propaganda.html?ref=tit
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/392619-expert-osn-viac-migrantov-by-mohlo-mat-pravo-volit/
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/392619-expert-osn-viac-migrantov-by-mohlo-mat-pravo-volit/
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a Prištine. Boli zamerané na azylové právo, právo EÚ, judikatúru ESĽP a dobrú prax krajín 

V4. Projekt bol finančne podporený Višegrádskym fondom a Ministerstvom zahraničných 

vecí Kórejskej republiky. 

Hlavným partnerom projektu bolo Asylum Protection Center (Centar za zaštitu i pomoć 

tražiocima azila) zo Srbska. Ďalšími partnermi projektu z krajín západného Balkánu boli  

Macedonian Young Lawyers Association (Македонско здружение на млади правници) – 

Macedónsko a Civil Right Program Kosovo (Programi për të Drejtat Civile në Kosovë) – 

Kosovo. Partnermi z krajín V4 boli Hungarian Helsinki Committee (Magyar Helsinki 

Bizottság) – Maďarsko, Organization for Aid to Refugees (Organizace pro pomoc 

uprchlíkům, o.s.) – Česká republika, Helsinki Foundation for Human Rights (Helsińska 

Fundacja Praw Człowieka) – Poľsko. 

 

Zuzana Števulová hovorí o projektoch Ligy za ľudské práva na seminári v Bratislave. 

Právna pomoc utečencom 

Cieľom projektu Právna pomoc utečencom bolo 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. 

Projekt sme realizovali od novembra 2015 do apríla 2016 a bol podporený Nadáciou 

otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation v rámci finančného príspevku Výzvy k 

ľudskosti.  

Právna poradňa pre pobyt a občianstvo 6 

Liga za ľudské práva sa venuje poskytovaniu právnej pomoci a poradenstva štátnym 

príslušníkom tretích krajín prostredníctvom svojej Poradne pre pobyt a občianstvo už 6 rokov. 

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 
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v podobe možnosti zlepšovať úroveň informovanosti verejnosti v oblasti migrácie a 

integrácie. 

Projekt trval od decembra 2015 do decembra 2016 a je spolufinancovaný Európskou úniou z 

Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí. 

Refugee Friendly Slovakia/ Slovensko priateľské k utečencom 

Hlavným cieľom projektu "Refugee Friendly Slovakia" (Slovensko priateľské k utečencom), 

bolo pôsobiť na politickú a verejnú mienku tak, aby sa Slovensko stalo krajinou otvorenejšou 

k prijímaniu utečencov a odlišnosti v spoločnosti. Projektovými aktivitami sa budeme snažiť: 

pozitívne vplývať aj na znižovanie neznášanlivosti, strachu a islamofóbii, ktoré sa šíria v 

našej spoločnosti; zmierňovať stereotypné, protiimigračné, rasistické a diskriminačné nálady 

majoritnej populácie; prinášať vyvážené informácie médiám a politikom objektívne 

vysvetľujúc prínosy migrácie a dôvody nútenej migrácie. Uvedené chceme dosiahnuť 

vypracovaním komunikačnej a advokačnej stratégie, sieťovaním s relevantnými aktérmi a 

zapojením PR expertov. Projektové aktivity sú zamerané na médiá, politikov a iných tvorcov 

verejných politík, akademikov, právnych expertov, reprezentantov migrantských komunít a 

verejnosť. 

Trvanie projektu je od januára do decembra 2016. Projekt finančne podporil: Open Society 

Foundations Think Tank. 

Deti nepatria do väzenia 

 

V roku 2016 sme sa zamerali na deti v zaistení a realizovali sme projekt "Deti nepatria do 

väzenia", ktorého primárnym cieľom je ochrana migrujúcich detí pred zaistením. Maloleté 

deti – utečenci alebo migranti, sú v osobitne zraniteľnom postavení a to aj pokiaľ migrujú s 

rodičmi. Ich situácia, dlhá cesta, neistota a stres rodičov na nich negatívne vplývajú. Preto by 

sa deťom v migračnej situácii, v pohybe, mala venovať osobitná pozornosť a starostlivosť, 

vrátane špeciálneho prístupu k rodinám s malými deťmi. 

Zaznamenali sme, že v súvislosti s utečeneckou krízou prichádza aj na Slovensko zvýšený 

počet detí - utečencov s rodičmi, alebo bez sprievodu akýchkoľvek rodinných príslušníkov. 

Deti, ktoré sa na Slovensku ocitnú bez sprievodu svojich rodičov, sú umiestnené do detského 

domova, kde sa osobitná pozornosť venuje ich potrebám. Avšak deti, ktoré prišli s rodičmi, 

toto šťastie nemajú a zväčša sa voči nim prijímajú opatrenia, ktoré zohľadňujú iba postavenie 

ich rodičov a nie dopad prijatého opatrenia na ich deti. To v praxi znamená, že pokiaľ je rodič 



9 
 

na Slovensku bez oprávnenia na pobyt, tak cudzinecká polícia rozhodne o ich zaistení a 

umiestnení do útvaru policajného zaistenia, kde vládne prísny policajný režim odňatia 

slobody, ktorému sú podrobené aj deti umiestnené spolu so svojimi rodičmi. 

Cieľom projektu je preto komplexné presadzovanie riešení, ktoré by eliminovali prax 

zaisťovania detí s rodinami na Slovensku a priniesli zodpovedným orgánom alternatívne 

riešenia situácie detí s rodinami. 

Projekt trval od januára do decembra 2016 a bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska. 

Koučingom k zamestnaniu 

Cieľom projektu bolo individuálnym "koučingovým" prístupom pomôcť utečencom, resp. 

iným cudzincom žijúcim na Slovensku, vziať zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk, 

nájsť si zamestnanie a lepšie sa zaradiť do spoločnosti. Koučingový prístup je inovatívna 

technika, ktorá sa používa v rôznych oblastiach, aby pomohla ľuďom naučiť sa, ako zvýšiť 

vlastné povedomie, zlepšiť sebadôveru pri prekonávaní rôznych prekážok a riešení výziev vo 

svojom živote a zvýšiť motiváciu. V rámci projektu sa koučky - kultúrne mediátorky 

individuálne venovali vybraným klientom s cieľom pomôcť im nájsť si zamestnanie a zaradiť 

sa na trh práce. Projekt podporil Nadačný fond Accenture prostredníctvom Nadácie Pontis. 

           

Tamar Jacoby hovorí o práci svojej organizácie na posilňovaní samostatnosti utečencov na seminári v Lige za ľudské práva.  

Migračná a integračná politika - rozumné riešenia 

Téma migrácie, azylu a utečencov sa v slovenskom verejnom priestore stala jednou z 

hlavných tém. Liga za ľudské práva pripravila projekt zameraný na podporu odbornej 

diskusie o témach migrácie, integrácie a azylu, na podporu vzdelávania profesijných skupín v 

tejto oblasti ako aj na podporu samotných migrantov a utečencov v tom, aby sami získali hlas 

a priestor v prebiehajúcej diskusii a mohli tak vlastným príkladom pozitívne ovplyvňovať 

verejnú mienku. Projekt prepojil slovenské a zahraničné mimovládne organizácie, expertky a 

expertov, predstaviteľov a predstaviteľky komunít cudzincov a utečencov a poskytuje priestor 

pre odborný dialóg o aktuálnej téme a navrhnutie vhodných riešení manažmentu migračnej, 

azylovej a integračnej politiky Slovenska. Cieľom tiež bolo pozitívne vplývanie na verejnú 

mienku a sprostredkovanie objektívnych informácií o azyle a migrácii širšej verejnosti. 

V rámci projektu sme zorganizovali: 

1. Fórum o integrácii a presídľovaní utečencov v strednej a východnej Európe: pohľad 

mimovládnych organizácií a miestnej samosprávy, 23. august 2016, Bratislava,  

http://www.hrl.sk/aktuality/presentations-videos-and-background-materials-forum-refugee-integration-and-resettlement
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2. Stretnutie platformy mimovládnych organizácií v Bratislave a Wolfsthale, 22. august 

2016 

V rámci Fóra skomponoval jeden s účastníkov – holandský diplomat André Carstens aj báseň:  

SOS 

Tell me why should we welcome migration 

As a gift from above to the nation? 

Well, it comes from above 

As a peace-loving dove 

Which will offer our hearts elevation 

We should try to contain our frustration 

Xenophobia, discrimination 

And work hard on our goals 

Hold the line, save our souls 

By promoting EU-integration 

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych 

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

LP/2016.  

Debating New Phenomena of Refugee Migration in the Central Europe 

Tento projekt prepojil 7 mimovládnych organizácií z krajín Východnej Európy, pričom 

v každej krajine bola zorganizovaná diskusia alebo konferencia na aktuálnu tému týkajúcu sa 

utečencov a migrácie. Slovensko čaká zorganizovanie konferencie až v roku 2017.  

Právna poradňa pre azyl 

Od novembra 2016 do konca októbra 2019 Liga za ľudské práva realizuje projekt "Právna 

poradňa pre azyl", ktorého náplňou je poskytovanie bezplatnej a odbornej právnej pomoci 

žiadateľom o azyl, teda cudzincom, ktorí na území Slovenskej republiky požiadajú o 

medzinárodnú ochranu. 

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť prístup ku kvalitným právnym službám všetkým 

žiadateľom o azyl, ktorí sú umiestnení v azylových zariadeniach Migračného úradu MV SR, 

žiadateľom s povoleným pobytom mimo azylového zariadenia, a žiadateľom o azyl vo väzbe, 

s ohľadom na ich individuálne potreby a so špecifickým zameraním na zraniteľné osoby. 

Právne služby bude žiadateľ poskytovať tímom skúsených právničiek (právnikov) a to 

prostredníctvom kancelárií v Bratislave a Košiciach, ktoré budú pokrývať všetky azylové 

zariadenia (Humenné, Opatovská Nová Ves, Rohovce) ako aj klientov, ktorí majú povolený 

pobyt mimo zariadenia, prípadne sú vo väzbe, a na všetkých stupňoch azylového konania. 

Právne služby budú poskytované na základe zásad kompetentnosti, nezávislosti, 

hospodárnosti a účelnosti (náklady vynaložené na riešenie prípadu klienta, čas venovaný 

prípadu klienta), dôvernosti a mlčanlivosti v súlade s právnymi predpismi a zodpovednosti za 

poskytnutú službu. Aktivita je naplánovaná tak, aby sa zabezpečila možnosť pre každého 

žiadateľa o azyl mať prístup k právnym službám a tiež včasnú identifikáciu, ochranu a 

kvalitné služby pre zraniteľné osoby. Medzi zraniteľné osoby radíme rodiny s deťmi, 

http://www.hrl.sk/sites/default/files/files_downloads/zaznam_zo_stretnutia_platformy_mimovladnych_organizacii_22082016.pdf


11 
 

maloletých bez sprievodu, obete mučenia, traumatizované, prestárle alebo zdravotne 

postihnuté či vážne choré osoby, ako aj obete obchodovania s ľuďmi.  

Realizáciou projektu prispejeme k poskytovaniu kvalitných služieb žiadateľom o azyl na 

území SR a k včasnej identifikácii a starostlivosti o zraniteľné osoby, čo je v súlade s právom 

EÚ v oblasti azylu. Realizáciou projektu zabezpečíme informovanosť cieľovej skupiny o 

právach a povinnostiach, ktoré majú žiadatelia o azyl na Slovensku a EÚ, vrátane tzv. 

dublinského konania a princípu krajiny zodpovednej za preskúmanie žiadosti o azyl. 

Prispejeme tiež k lepšej identifikácii osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu a 

pomôžeme im v uplatnení ich zákonných práv v azylovom konaní. Vo vzťahu k verejnosti 

zlepšíme objektívnu informovanosť verejnosti o azyle a migrácii s cieľom predchádzať a 

bojovať proti narastajúcej netolerancii, ktorá je často spôsobená nepresným alebo 

prekrútenými informáciami o azylovom konaní, azylovom práve a utečencoch. 

Projekt trvá od 04.11.2016 do 31.10.2019 a je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu 

pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí. 
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FINANČNÉ INFORMÁCIE 2016 

Zoznam donorov v r. 2016: 

 
Financovanie 2016 

Podiel na celkovom 

financovaní organizácie v  % 

1. 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Fond pre azyl, 

migráciu a integráciu AMIF a štátny rozpočet SR) 30,96% 

2. Nadácia pre deti Slovensko 26,29% 

3. Veľvyslanectvo spojených štátov amerických v Bratislave 8,62% 

4. Foundation Open Society Institute (FOSI ) 8,61% 

5. 
Výzva k ľudskosti (prostredníctvom Nadácie otvorenej 

spoločnosti)  8,59% 

6. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 6,21% 

7. Medzinárodný Višehradský Fond  3,31% 

8. Súkromní darcovia   2,21% 

9. Nadácia Orange  2,07% 

10. 
Oak Foundation prostredníctvom Terre des hommes 

Foundation 1,43% 

11. 
American Women of International Understanding (AWIU) 

grant – International Women of Courage (IWOC)  0,88% 

12. Nadácia Pontis – Fond nadácie Accenture  0,83% 

 

 

Štruktúra výdavkov o.z. Liga za ľudské práva v roku 2016 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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Náklady 2016 – Krytie finančných výdavkov v r. 2016 podľa zdrojov financovania  

 

Finančné zdroje 2016 

 

Náklady 2016 

 

Percentuálny podiel na 

celkových nákladoch  

organizácie za r. 2016 

Fond pre azyl, migráciu a 

integráciu (zdroj EÚ 75% + štátny 

rozpočet 25%)  

projekt "Právna poradňa pre pobyt 

a občianstvo 6"  

(obdobie realizácie 1.12.2015 - 

31.12.2016) 

70 294,54 € 

 

29,86% 

 

Fond pre azyl, migráciu a 

integráciu (zdroj EÚ 75% + štátny 

rozpočet 25%)  

projekt "Právna poradňa pre azyl"  

(obdobie realizácie 4.11.2016 - 

31.10.2019) 

11 153,20 € 

 

4,74% 

 

Nadácia pre deti Slovenska   
projekt "Deti nepatria do väzenia"  

(obdobie realizácie 1.1.2016 - 

31.3.2017) 

53 590,25 € 

 

22,77% 

 

Americká ambasáda v Bratislave   
projekt "Klinika azylového práva" 

(obdobie realizácie 15.9.2015 -

15.9.2016) 

20 950,44 € 

 

8,90% 

 

Nadácia otvorenej spoločnosti 
(iniciatíva Výzva k ľudskosti)  

projekt "Právna pomoc utečencom"  

(obdobie realizácie 1.11.2015 - 

30.4.2016) 

20 721,75 € 

 

8,80% 

 

Ministerstvo zahraničných vecí a 

európskych záležitostí SR 

projekt "Migračná a informačná 

politika - rozumné riešenia" 

(obdobie realizácie 1.7.2016 - 

31.12.2016) 

14 961,23 € 

 

6,36% 

 

Foundation Open Society 

Institute 

projekt "Refugee Friendly 

Slovakia"  

(obdobie realizácie 1.1.2016 - 

28.2.2017) 

14 645,86 € 

 

6,22% 

 

International Visegrad Fund  
projekt "Migration from Ukraine to 

V4 at the time of crisis" (obdobie 

realizácie 1.7.2015 - 30.6.2016) 

7 990,64 € 

 

3,39% 

 

International Visegrad Fund  
(prostredníctvom parnerskej 

organizácie Asylum Protection 

Centre, Srbsko) -  

projekt "V4 and Western Balkans – 

Sharing knowledge and experience 

on asylum" (obdobie realizácie 

12/2014 - 5/2016) 

750,00 € 

 

0,32% 

 

Nadácia Orange (cena Nadácie 

Orange) 

5 000,00 € 2,12% 
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Oak Foundation via Terre des 

hommes Foundation  
"Mário project - Joint Action to 

protect children on move in 

Europe" (obdobie realizácie 

1.1.2016 - 31.12.2016) 

3 449,76 € 

 

1,47% 

 

Accenture nadačný fond   
projekt "Koučingom k 

zamestnaniu"  

(obdobie realizácie 1.3.2016 - 

31.7.2016) 

2 000,00 € 

 

0,85% 

 

Európska komisia - Europe for 

Citizens Programme 

(prostredníctvom partnerskej 

organizácie Organizace pro pomoc 

uprchlíkum, ČR) 

projekt "Debating New Phenomena 

of Refugee Migration in the 

Central Europe" (obdobie 

realizácie 1.9.2016 - 28.2.2018) 

369,00 € 

 

0,16% 

 

Európska komisia 

(prostredníctvom partnerskej 

organizácie European Alternatives 

Limited) 

projekt "Citi-rights Europe" 

(obdobie realizácie 1.10.2014 - 

1.4.2016) 

42,00 € 

 

0,02% 

 

Program Dobrá krajina 

spravovaný Nadáciou Pontis 
(finančné dary fyzických osôb na 

pomoc utečencom) 

1 980,43 € 

 

0,84% 

 

Finančný dar Spoločnosť 

Ježišova - spolufinancovanie 

aktivít na Mário projekte (1.1.2016 

- 31.12.2016) 

1 500,00 € 

 

0,64% 

 

2% z roku 2015 

 

2030,09 

 

0,86% 

2% z roku 2016 2845,05 

 

1,21% 

 

Iné zdroje (Holandské 

veľvyslanectvo, PICUM, United 

States Department of State and 

World Learning, iné) 

1120,17 

 

0,48% 

 

SPOLU 

 

235 394,41 € 

 

100,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

Použitie 2% získaných v roku 2015 

  
materiál a služby pre klientov 105 

kancelárske potreby 125,21 

ekonomické služby 1556,30 

mzdové náklady vrátane poistného, stravného 106,18 

nájomné vrátane energií a služieb 137,4 

SPOLU 2030,09 

 
 

Použitie 2% získaných v roku 2016 

  
materiál a služby pre klientov 1920,79 

kancelárske potreby 154,30 

cestovné 334,72 

mzdové náklady vrátane poistného, stravného 349,86 

nájomné vrátane energií a služieb 85,38 

SPOLU 2845,05 
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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: @LigaHRL 

youtube: Liga za ľudské práva 

 

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 
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mailto:hrl@hrl.sk
mailto:messova@hrl.sk

