
                                                              
 

                          
 

 

V4 a pomoc utečencom: možnosti ako ďalej 

 
Program konferencie 

 
Dátum: 27.  apríla 2016  

 

Miesto: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, Hlboká cesta 2, Bratislava 

 

 

09:00 – 09:30            Príchod a registrácia účastníkov, ranná káva 
 

09:30 – 10:00    Oficiálne otvorenie   

 

   Zuzana Števulová – riaditeľka Ligy za ľudské práva 

Trey Lyons, Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Slovenskej              

republike  

Igor Slobodník, Veľvyslanec s osobitným poslaním pre oblasť migrácie 

MZVaEZ SR  

                        

10:00 – 10:45          Čestný hosť: Francois Crépeau, Špeciálny spravodaj OSN pre ľudské 

práva migrantov, Migrácia: Príležitosť a nie hrozba?  

 

10:50 - 12:30              Solidarita s utečencami a inšpirácia pre región  

    

“Solidarita ako nevyhnutnosť a šanca“, Darina Macková, Inštitút pre ľudské práva, Abo 

Akademi University (Fínsko), spoluzakladateľka Kliniky azylového práva Právnickej fakulty 

Trnavskej univerzity 

 

“Legálne cesty príchodu utečencov: Dôležité riešenie pre sýrsku utečeneckú krízu”, Montserrat 

Feixas Vihé, Regionálna zástupkyňa, Regionálne Zastúpenie Úradu Vysokého Komisára OSN 

pre utečencov v Budapešti 

 

„Reakcia štátov najviac zasiahnutých krízou a bezpečnostné riziká“, Dina Hadad, Sýria, 

profesorka, Medzinárodná škola práva, Kuwait   

 

„Krajiny V4 môžu a mali by ovplyvňovať spoločnú európsku azylovú a migračnú politiku” 

Martin Rozumek, riaditeľ Organizace pro pomoc uprchlikum, Česká republika  

 

Panelová diskusia moderovaná Ligou za ľudské práva 



12:30 – 13:15  Obed 

 

13:15 – 15:00  Pomoc utečencom prostredníctvom presídľovacích programov 

  

 “Slovenská skúsenosť s presídlením: skúsenosti”, Bernard Priecel, Riaditeľ Migračného úradu 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 

 “Local Refugee Match – Lokálne utečenecké spojenie – inovatívny pohľad na presídľovanie” , 

Will Jones, Inštitút pre nové ekonomické myslenie, Oxfordská univerzita, Veľká Británia 

“#WelcomeRefugees: (#utečencivitajte): Kanadský plán na presídlenie 25 000 Sýrskych 

utečencov”, Jennifer O’Connell a Michelle Rempel, kanadské poslankyne  

“Program presídlenia utečencov v USA”,  Robert Ward, Koordinátor pre utečencov, 

Veľvyslanectvo U.S.A. vo Viedni 

 “Úloha IOM v presídľovacích programoch: možnosti a výzvy pre región”, Zuzana Vatráľová, 

riaditeľka, IOM – Medzinárodná organizácia pre migráciu, Slovenská republika 

Panelová diskusia moderovaná Ligou za ľudské práva 

15:00 – 16:00  Záver, káva a čaj (neformálna diskusia medzi účastníkmi, prípadne 

interview pre médiá)    

 

Konferencia sa bude konať v anglickom jazyku, tlmočenie bude zabezpečené.  

 

Konferenciu organizujeme v spolupráci s Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v 

Slovenskej republike a v spolupráci s Veľvyslanectvom Kanady v Slovenskej republike. 

Ďakujeme Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky za 

zapožičanie priestorov a spoluprácu.  

 

 

 


