
    
 

 

 
 

P O Z V Á N K A 

 

Občianske združenie Možnosť voľby Vás srdečne pozýva na semináre spojené 

s odbornou diskusiou 

Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru Rady 

Európy a ďalších ľudskoprávnych dohovorov 

 
Semináre a diskusia sa uskutočnia  

v utorok 12. decembra 2017  
 

v čase od 9:30 do 12.00 s vybranou skupinou z Katedry sociológie 
 

v čase od 13.00 do 15:00 pre otvorené publikum 
 

v aule 3 P1 Filozofickej fakulty TU v Trnave, Hornopotočná 23 
  

Trnava 
 

Na seminári predstavia svoje prezentácie a budú s vami diskutovať: 

Adriana Mesochoritisová (politologička, odborníčka v oblasti ľudských práv žien, 

Možnosť voľby, členka Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť)  

Zuzana Magurová (právnička, odborníčka v oblasti ľudských práv žien, Možnosť 

voľby, Ústav štátu a práva SAV)  

Peter Guráň (sociológ, odborník v oblasti ľudských práv detí, bývalý člen Výboru 

OSN pre práva dieťaťa, Trnavská univerzita ) 

Táto aktivita je realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR 
v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a 
slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je 
výlučne zodpovedná Adriana Mesochoritisová.  

 

Cieľom seminára je predstaviť Istanbulský dohovor a ukázať, aké riešenia prináša.   

Sústredíme sa aj na ďalšie kľúčové ľudskoprávne mechanizmy, akými sú Dohovor 

o právach dieťaťa a Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. 

Sústredíme na to, ako sú dohovory navzájom prepojené a ako môžu slúžiť ako 

https://maps.google.com/?q=Trnave+,+Hornopoto%C4%8Dn%C3%A1+23&entry=gmail&source=g


    
 

 

 
 

referenčné rámce pre ľudsko-právny, citlivý a koordinovaný prístup k  ochrane práv 

detí a práv žien v podmienkach násilia v párových vzťahoch.  

Cieľom seminára je vytvoriť aj priestor na diskusiu o možnostiach akademickej obce 

a občianskej spoločnosti pri eliminácii násilia páchaného na ženách a ich detí.  

Program 

 9.30 – 10.00      Registrácia 

10.00 – 12.00  Prezentácie:  

Istanbulský dohovor ako efektívny nástroj na odstraňovanie 

násilia páchaného na ženách  

Dohovor OSN o právach dieťaťa a jeho vzťah k Istanbulskému 

dohovoru 

 Právna úprava problematiky násilia na ženách v SR 

Diskusia 

12.00 – 13.00  Občerstvenie  

13.00 – 15.00 Istanbulský dohovor ako efektívny nástroj na odstraňovanie 

násilia páchaného na ženách  

Dohovor OSN o právach dieťaťa a jeho vzťah k Istanbulskému 

dohovoru 

 Právna úprava problematiky násilia na ženách v SR 

Diskusia  

 

 

Občerstvenie zabezpečené v mieste konania seminára. 

 

Veľmi sa tešíme sa na stretnutie a diskusiu s Vami☺,  

Adriana Mesochoritisová, Zuzana Magurová, Peter Guráň. 

 

 


