Záverečná správa z III. ročníka odbornej konferencie

V dňoch 15. a 16. októbra sa v Bratislave, v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton,
konala medzinárodná odborná konferencia o únosoch a odoberaní

i neoprávnenom

premiestňovaní detí .
Jednalo sa už o tretí ročník odbornej konferencie, ktorú zorganizovala a iniciovala
spolu s projektovým tímom riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí
a mládeže JUDr. Andrea Cisárová .
Odborná konferencia s tematikou rodinného práva a medzinárodnej spolupráce podobných
rozmerov sa v histórii Slovenska ešte nekonala. Zúčastnilo sa na nej vyše 500 hostí.
Okrem významných predstaviteľov zahraničnej odbornej verejnosti boli medzi pozvanými
veľvyslanci,

zamestnanci

Ministerstva

zahraničných

zamestnanci

Ministerstva

spravodlivosti,

vecí

a európskych

advokáti,zamestnanci

záležitostí,

Ministerstva

vnútra,

reprezentanti UNICEFU ako aj iných neziskových organizácií, zástupcovia miest a obcí SR aj
zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, svojou účasťou na konferencii
prispelo aj vyše 200 študentov renomovaných právnických fakúlt.
Informácie o tomto zaujímavom podujatí vysielali dve celoštátne televízne stanice.
Výstupy z konferencie prispeli k obsahu štvrtej časti relácie Deti bez hraníc
Odborné zhromaždenie sa konalo pod záštitou Prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku,Ministra práce sociálnych vecí a rodiny - Jána Richtera a Ministra
spravodlivosti-Tomáša Boreca, za súčinnosti ministra zahraničných vecí a európskych
záležitostí Miroslava Lajčákav spolupráci so štyrmi ministerstvami.
Konferenciu otvoril slávnostným príhovorom Minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ján Richter, ktorý ocenil možnosť stretnúť sa a prediskutovať dôležitosť agendy v takom
hojnom počte.
Na konferencii postupne vystúpilo 15 prednášajúcich z celého sveta. V prvý deň
summitu sa predstavili odborníci z Veľkej Británie, Nemecka, Rakúska, Holandského
kráľovstva, Maďarska, Belgicka či Španielska.
Úlohy prvého prednášajúceho sa zhostil poradca ministra práce sociálnych veci
a rodiny SR Lord Mathew Thorpe. Svoje skúsenosti a vzájomnú spoluprácu s Centrom
prezentoval riaditeľ ústredného orgánu v Rakúsku pán Robert Fucik. Svoje aktuálne poznatky
z diania z Bruselu hosťom predstavil zástupca Európskej Komisie pán Pal- LajosSziranyi.

Odborníkmi na rodinné právo boli sudcovia Andrew Moylan, Martina ErbKlünemann, PhilippeLortie, JavierForcadaMiranda, Myriam de Hemptinne a taktiež Annette
C. Olland.
Najväčší

potlesk
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PhilippeLortie a šarmantná sudkyňaAnnette C. Olland.
Druhý deň konferencie ponúkol ďalších významných hostí z celého sveta. Úvodného
príhovoru sa zhostila generálna riaditeľka Sekcie medzinárodnoprávnej a konzulárnej
JUDr. Barbara Illková z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
O svoje odborné vedomosti a skúsenosti sa s publikom podelili postupne sudcovia,
diplomati či zástupcovia zahraničných ministerstiev zo Spojených štátov amerických,
Panamy, Nórska a Českej republiky.
Menovite v druhý deň na konferencii vystúpili Francisco J. Olivardía M., Mary W. Sheffield,
NellyChretiennot, Kristin Ugstad Steinrem a taktiež JUDr. LubomírPtáček. Konferencia
ponúkla priestor na diskusie, vzájomné výmeny názorov, skúseností a tiež neformálne
stretnutia. Študenti mali možnosť zažiť medzinárodné prostredie a overiť si svoje odborné
vedomosti a poznatky. Bola im poskytnutá možnosť osobného stretnutia v úzkom kruhu
s prednášajúcim, ktorý ich najväčšmi zaujal.
Konferencia bola vo svojom nastavení jedna z prelomových pretože otázky a výstupy
z nej sa použijú aj v rámci nadchádzajúceho predsedníctva SR v EU.
Konferencia bola veľkým úspechom. Svoju spokojnosť vyjadrili tak prednášajúci ako aj
zúčastnení hostia. Všetci pozvaní odchádzali nadšení. Prednášajúci vyjadrili veľkú vďaku
riaditeľke Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže JUDr. Andrei Cisárovej
a to predovšetkým k jej profesionálnemu prístupu, vysokej odbornosti a starostlivosti s akou
viedla III. ročník konferencie. Hostia ako aj účastníci sa už dnes tešia na budúci rok, najmä
aké novinky, odborné témy a prednášajúcich im prinesie IV. ročník konferencie.

