
Diskusiu, nie konfrontáciu. 
Verejné vyhlásenie. 
 
My, zástupcovia platforiem Mimovládnych neziskových  organizácií na Slovensku, 
podporujeme organizátorov, účastníkov ako aj  ciele podujatia HUMAN FÓRUM 
2016, ktoré sa koná 7 a 8 decembra v Banskej Bystrici. 
 

• Podporujeme Slovensko ako spoločenstvo zodpovedných a slobodných 
občanov, hlásiacich sa k princípom a tradíciám spoločenskej diskusie, 
slobodnej voľby, úcty ku kritickému mysleniu,  občianskym právam 
k vzájomnej úcte a solidarite. 

• Upozorňujeme na to, že na vyhrotenej konfrontácii vnútri našej spoločnosti, 
profitujú politické sily, či spoločenské platformy, ktoré nezdieľajú demokratické 
hodnoty,   a preto sa cielene podieľajú na jej stupňovaní. 

• Varujeme pred nezáujmom a neaktivitou. 
 
Milí spoluobčania,  
Nezlyhávajme ako jednotlivci, aby sme nezlyhali ako  spolo čnos ť. Hľadajme 
vlastné zlepšenia nie chyby u druhých. 
 
Vyberajme si správne,  poučení skúsenosťami z minulosti. Neopakujme zlyhania.  
Autoritatívnych, ambicióznych, až diktátorských „hrdinov“ parazitujúcich na slabosti či 
momentálnom nezáujme skupiny, sme tu už mali, zdravili sa „Na stráž!“, „Česť práci“,  
alebo „ ... “ A my? Dodnes máme nekompletné rodiny a nekompletné rodinné hrobky. 
A máme aj hanbu a strach so samého seba, prislúchajúcu vrahom a ich pomáhačom. 
 
Nemusíme iba čakať na to, čo nám dovolia Vodcovia, môžeme sami a slobodní 
v pluralite názorov: 
Slúži ť, chrániť, rozvíjať a skúmať. Vzdelávať, učiť, overovať, chápať a popisovať.  
Pozerať sa,. definovať, formulovať, odporúčať. Zastupova ť svojich členov a snažiť 
sa zastupovať aj tých, ktorých nik nezastupuje. Pomáha ť preto, lebo chceme, lebo 
pomáhať sa nám páči a dáva nám to zmysel. Upozor ňovať  na potreby jednotlivcov, 
lebo z jednotlivcov je spoločnosť a spoločenské potreby sú vždy pre jednotlivcov. 
Diskutova ť, aby sme nezabudli na dôležité. Počúvať sa, aby sme vedeli diskutovať. 
Byť solidárni, lebo aj my potrebujeme podporiť. Dávať, aby sme vedeli dostať. 
Pracova ť všade okolo nás, vo všetkých komunitách našej spoločnosti, 
a presadzovať sa  aj za jej hranicami. 
 
Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu, EKOFÓRUM. 
Soňa Lexmanová, Fórum donorov 
Helena Wolekova, Sociofórum 
Mária Behanovská, Vidiecky parlament na Slovensku 
Peter Devínsky, Slovenska humanitná rada 
Alžbeta Frimmerova, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii 
Milada Dobrotková, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 
Štefan Smrekovský Združenie horských a ostatných záchranných systémov SR 
Andrej Schulcz,  Rada mládeže Slovenska,  
Nora Beňáková, Platforma mimovládnych rozvojových organizácií 
Eva Madajová, Asociácia na ochranu práv pacientov SR 



Kálmán Petőcz, Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 
rovnosť 
Soňa Holikova, Únie materských centier 
Juraj Hipš, Sieť enviromentálnych výchovných programov Špirála,  
Branislav Jelenčík, Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu,  
Marcela Dobešová, Fóra života 
Beata Hirt, Asociácie komunitných nadácií Slovenska 
 
Boris Strečanský, člen RV pre MVO 
Karolína Miková, členka RV pre MVO 
Filip Vagač, člen RV pre MVO 
Peter Medveď,  člen RV pre MVO 
Laura Dittel, členka RV pre MVO 
Juraj Rizman, člen RV pre MVO 
 
Mária Kisková, OZ Triblavina 
Michaela Seifertová, OZ Triblavina 
Ľubica Trubíniová (ochranárka a aktivistka) 
Fedor Blaščák, občiansky aktivista a filozof 
Roman Havlíček, ekológ 
 


