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EÚ A ČLENSKÉ KRAJINY
 ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁBOŽENSKÚ SLOBODU VO SVETE

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA 
Inštitút pre prácu, vzdelávanie a rodinu, o.z.
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Program:
7:30 – 8:30
Registrácia účastníkov 
 

8:35 
Privítanie účastníkov za organizátorov: Martin Dilong  

Duchovné slovo: Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup

9:00 
Náboženská sloboda a zahraničná politika EÚ – aktuálne výzvy 

  Ján Figeľ, Osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ  
       Zahraničná politika EÚ a náboženská sloboda – východiská a výzvy 

  Andrzej Grzyb, poslanec Európskeho parlamentu, Poľsko    
       Pripravovaná správa Európskeho parlamentu o náboženskej slobode vo svete  

  Prof. Thomas Schirrmacher, anglikánsky biskup Bonn, Svetová evanjelická aliancia   
       Aktivity Evanjelických cirkví na svetovej úrovni v prospech prenasledovaných pre vieru vo svete  

  Mark von Riedemann, riaditeľ Sekcie verejných záležitostí a náboženskej slobody ACN (Aid to   
   Church in Need)       
       Projekty ACN na Blízkom východe   

  Diskusia
    Moderátor: Pavol Demeš, bývalý minister medzinárodných vzťahov SR 

11:00 
Členské krajiny EÚ a ich aktivity v oblasti podpory náboženskej 
slobody vo svete  

  Beata Kempa, ministerka, Úrad predsedu vlády Poľska   
       Aktivity Poľska v oblasti podpory prenasledovaným kresťanom 

  Tristan Azbej, Štátny tajomník pre pomoc prenasledovaným kresťanom vo svete      
       Projekty maďarskej vlády pre kresťanské komunity na Blízkom východe a v Afrike



3

4

  Marián Kéry, poslanec Národnej rady SR    
       Nové možnosti pomoci prenasledovaným pre náboženské presvedčenie vo svete – spolupráca  
       stredoeurópskych krajín 

  Diskusia
       Moderátor: Pavol Demeš, bývalý minister medzinárodných vzťahov SR     

13:00 – 14:30 Obedová prestávka 

14:30 
Národné parlamenty a ich možnosti pre podporu náboženskej slobody  

   Reinhold Lopatka, poslanec Rakúskeho parlamentu – Zahraničnopolitický hovorca parlamentnej 
   frakcie Rakúskej ľudovej strany       
       Rozvojová spolupráca a podpora náboženskej slobody v rakúskej zahraničnej politike

  Anna Verešová, predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny    
       Aktivity Výboru NR SR pre ľudské práva v oblasti ochrany náboženskej slobody a podpory 
       prenasledovaným kresťanom  

  Zdeněk Papoušek, predseda Výboru Senátu Českej republiky pre vzdelávanie, vedu, kultúru, ľudské 
   práva a petície      
       Rozvíjanie spolupráce medzi národnými parlamentami v oblasti podpory a ochrany  
        náboženskej slobody    

  Diskusia
       Moderátorka: Nina Nováková, bývalá poslankyňa českého parlamentu a predsedníčka 
                            Strědoevropská Inspirace      

16:00  
Aktivity iných inštitúcií pri pomoci prenasledovaným pre náboženské presvedčenie  

  Branislav Škripek, poslanec Európskeho parlamentu, Slovensko          
       Kresťania a iné náboženské menšiny na Blízkom východe - skúsenosti z pracovných ciest

  Silvester Gabršček, bývalý riaditeľ Úradu pre cirkvi a náboženské spoločnosti v Slovinsku      
        Rešpektovanie slobody svedomia - výzva pre európske štáty 

  Doc. JUDr. Harald Scheu, Právnická fakulta Karlovej Univerzity - Praha   
       Náboženská sloboda v Európe a Istanbulský dohovor  



  Stephen Rasche, Humanitárny pracovník a právnik USA pôsobiaci v Iraku        
       Efektívna pomoc medzinárodných donorov kresťanským komunitám na Blízkom východe 

  Andreas Thonhauser, Alliance Defending Freedom International, Rakúsko      
       Prenasledovanie kresťanov v Indii 

 
  Diskusia
       Moderátor: veľvyslanec Jozef Dravecký 

18:00 
Slovo na záver - špeciálny hosť  

  Petr Jašek, bývalý väzeň pre vieru v Sudáne     
        Ako pomáhať prenasledovaným pre náboženské presvedčenie v dnešnom svete  
  
Diskusia
       Moderátorka: Miriam Kuzárová, riaditeľka CitizenGo Slovensko   

19:00 
Záver medzinárodnej konferencie  

Dôležitý pokyn pre registrovanie! 
Prosíme o zaslanie mailu (žiadosť o registráciu) na adresu jozef.dravecky@wefi.sk 
najneskôr do 24. 10. 2018 (streda). Konferencia bude prebiehať v slovenskom  
a anglickom jazyku so simultánnym prekladom. V žiadosti o registráciu prosím uveďte 
„Áno slúchadlá.“, ak ich potrebujete.  

Organizátor odpovie na každú riadne zaslanú žiadosť mailom, v ktorom potvrdí alebo 
odmietne registráciu účastníka na konferencii. Organizátor upozorňuje, že kapacita sály  
je obmedzená a z dôvodu nedostatku miest môže byť registrácia účastníka odmietnutá.   

Ďakujeme. Tešíme sa na Vás! 


