
časopis Medical Ethics & Bioethics. V súčasnosti pôsobí ako predseda Etickej 
komisie Ministerstva zdravotníctva SR, predseda Slovenskej spoločnosti 
klinickej farmakológie Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a vice-
prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti, predseda Komisie pre bioetiku 
SLS a predseda Akreditačnej rady Slovenska pre Kontinuálne medicínske 
vzdelávanie. Aktívne pracoval a pracuje vo viacerých zahraničných výboroch 
a komisiách: Výbore pre bioetiku Rady Európy, Európskej skupine pre etiku 
vedy a nových technológií Európskej komisie, Európskom fóre správnej 
klinickej praxe.  

       Anna Verešová
Anna Verešová  bola vo voľbách do NR SR v roku 
2016 zvolená za poslankyňu za hnutie Obyčajní 

ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO). V parlamente 
sa venuje rodinnej politike, službám zamestnanosti 

a  ľudsko-právnym témam.    Je predsedníčkou Výboru 
NR SR pre ľudské práva a  národnostné menšiny.  Pred 20 rokmi založila 
neziskovú organizáciu Áno pre život, ktorú 18 rokov spravovala. Organizácia 
poskytuje služby krízovej intervencie osamelým tehotným ženám 
v núdzi   a obetiam domáceho násilia. Dlhoročne pôsobí v predsedníctve 
Fóra života a aktívne sa venuje agende ochrany života. 

          Martin Píry
Právnik, vedecký pracovník Právnickej fakulty 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zaoberá 
sa oblasťou správneho práva.   V prednáškovej 

a publikačnej činnosti sa okrem iného venuje 
otázkam hodnoty života a jeho dôstojnosti a ústavnej 

hodnote rodiny   a materstva   ako verejného záujmu. 
Autorsky vydal publikáciu Katolícke sociálne učenie ako prameň práva. Je 
aktívnym zástancom agendy ochrany života od počatia po prirodzenú smrť 
a členom Fóra života.

       Marica Pirošíková
Od roku 2007 zastupuje Slovenskú republiku v 
konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva 

(ESĽP). Publikovala monografiu Komentár k 
vybraným článkom Dohovoru o ochrane ľudských práv 

a základných slobôd, podieľala sa na viacerých odborných 
publikáciách, je externou recenzentkou časopisu Justičná revue, externou 
členkou pedagogického zboru Justičnej akadémie SR. Ako expertka Rady 
Európy prednáša problematiku judikatúry ESĽP a výkonu rozsudkov aj 
v zahraničí. Patrí do Skupiny expertov na systém Európskeho dohovoru 
o ľudských právach zriadeného na pôde Rady Európy. V minulosti pôsobila 
v Komisii pre rekodifikáciu Občianskeho súdneho poriadku,  v  súčasnosti 
je členkou Komisie pre rekodifikáciu občianskeho práva. Je čestnou 
členkou Asociácie rodinných sudcov. V  roku 2016 jej Severský výbor pre 
ľudské práva vo Švédsku pri príležitosti 20. výročia svojho založenia udelil 
cenu za mimoriadnu odvahu, súcit a humanitárnu angažovanosť pre deti 
a rodiny, ktoré sa bez naliehavej potreby stali obeťami systémov sociálnej 
starostlivosti v Európe.

       Branislav Škripek 
Slovenský europoslanec a predseda Európskeho 
kresťanského politického hnutia (ECPM). Od 
svojho zvolenia do EP pracuje vo výbore LIBE, kde 

aktívne vystupuje za ochranu života od počatia po 
prirodzenú smrť. Predsedal viacerým konferenciám 

s témou obchodovania s  ľuďmi (čo je novodobé otrokárstvo) a poukazuje 
na potrebu paliatívnej a hospicovej starostlivosti, ktorá zabezpečí dôstojné 
umieranie. V  minulosti pôsobil ako poslanec Národnej rady SR. Zasadil 
sa okrem iného za reguláciu internetového obsahu, ktorý nevhodným 
spôsobom prezentuje ľudskú nahotu.
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Program Konferencie

8:30   Registrácia
9:00   Otvorenie - úvodný príhovor: Anna Záborská

9:10 – 10:30    Prvý panel:  Čo môže urobiť samospráva  
na ochranu života

   Jurinová, Erika: Prínos krajskej samosprávy 
k ochrane života

  Čahojová, Dana: Čo odo mňa očakáva život 
  Diskusia

10:30 – 10:45    Prestávka

10:45 – 12:15  Druhý panel:  Národná úroveň ochrany života 
   Glasa, Jozef:  Systémový pohľad na ochranu života 

dnes
   Verešová, Anna: Čo všetko má vplyv na politiku 

ochrany života
  Píry, Martin: Ochrana života, ústavný a právny rámec 
  Diskusia

12:15 – 13:15       OBED  

13:15 – 15:00  Tretí panel:  Ochrana života v európskom  
a medzinárodnom priestore

   Pirošíková, Marica: Ochrana života z pohľadu 
judikatúry ESĽP

   Škripek, Branislav: Nové výzvy na ochranu života 
v Európskej únii

  Diskusia
15:00     Dobešová, Marcela: Predstavenie projektu  

Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej 
dôstojnosti 

15:30   Záver konferencie

       Erika Jurinová
Je predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja. 
Po nástupe zriadila Nadáciu ŽSK a Rodinné centrum 

pomoci ako nástroj komplexnej pomoci tým, ktorí sa 
pre chorobu alebo tragickú udalosť nemôžu realizovať 

v riadnom sociálnom prostredí. Predtým pôsobila ako 
podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, poslankyňa za 
hnutie OĽaNO, predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné 
menšiny a  členka Výboru NR SR pre  sociálne veci. Sociálnej oblasti 
a  starostlivosti o  zdravotne znevýhodnené skupiny sa aktívne venuje od 
roku 2010. Po regionálnych voľbách 2017 sa vzdala poslaneckého mandátu 
v NR SR za hnutie OĽaNO.

        Dana Čahojová
Vyštudovala medicínu na Univerzite Komenského 
v Bratislave. Po ukončení štúdia nastúpila na Kliniku 
geriatrie na Krásnej hôrke v Bratislave. Po treťom 

dieťati sa už nevrátila k pôvodnej profesii, ale naplno 
sa venovala rodinnému životu. Neskôr sa občiansky 

angažovala, čo napokon vyústilo do komunálnej kandidatúry. Dnes pôsobí 
už druhé volebné obdobie ako starostka bratislavskej mestskej časti Karlova 
Ves a poslankyňa mestského zastupiteľstva Hlavného mesta Bratislava. Ako 
poslankyňa aktívne podporila petíciu proti hazardu a zasadzuje sa vo svojej 
funkcii za jeho zákaz.

         Jozef Glasa
Profesor medicíny, lekár, klinický výskumný 
pracovník a vysokoškolský pedagóg. Prednáša 
klinickú farmakológiu a farmakoterapiu, hepatológiu 

a medicínsku etiku na Slovenskej zdravotníckej 
univerzite v Bratislave (SZU). Je prednostom Ústavu 

zdravotníckej etiky SZU a Ústavu medicínskej etiky a bioetiky a vedie 
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