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Cena Daniela Tupého Cena Daniela Tupého 20202020

Daniela Tupého, študenta filozofie na Filozofickej fakulte Daniela Tupého, študenta filozofie na Filozofickej fakulte 

Univerzity Komenského, zavraždili vo veku 21 rokov. Bolo Univerzity Komenského, zavraždili vo veku 21 rokov. Bolo 

to v roku 2005 a páchatelia sú dodnes na slobode. Pri to v roku 2005 a páchatelia sú dodnes na slobode. Pri 

príležitosti pätnásteho výročia Danielovej smrti vyhlasuje príležitosti pätnásteho výročia Danielovej smrti vyhlasuje 

dekan FiF UK súťaž študentských prác o Cenu Daniela Tupého.dekan FiF UK súťaž študentských prác o Cenu Daniela Tupého. 

Súťaž vznikla v roku 2011 z iniciatívy Katedry filozofie Súťaž vznikla v roku 2011 z iniciatívy Katedry filozofie 

a dejín filozofie FiF UK. Spoluorganizátorom 10. ročníka a dejín filozofie FiF UK. Spoluorganizátorom 10. ročníka 

je Študentská časť Akademického senátu FiF UK, Nadácia je Študentská časť Akademického senátu FiF UK, Nadácia 

Milana Šimečku a iniciatíva Mladí proti fašizmu. Milana Šimečku a iniciatíva Mladí proti fašizmu. 

Záštitu nad súťažou prevzala verejná ochrankyňa práv, Záštitu nad súťažou prevzala verejná ochrankyňa práv, 

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

KTO KTO 

Zúčastniť sa môžu študentky a študenti vysokých škôl Zúčastniť sa môžu študentky a študenti vysokých škôl 

zo Slovenska i zo zahraničia.zo Slovenska i zo zahraničia.

 

O ČOMO ČOM

Prihlásiť možno práce, ktoré sa venujú témam násilia, Prihlásiť možno práce, ktoré sa venujú témam násilia, 

extrémizmu a zlyhávania štátu v oblasti ľudských práv extrémizmu a zlyhávania štátu v oblasti ľudských práv 

v minulosti alebo v súčasnosti. v minulosti alebo v súčasnosti. 

AKOAKO

Súťažné práce môžu mať svoj základ v rôznych vedných Súťažné práce môžu mať svoj základ v rôznych vedných 

odboroch. Akceptujú sa aj texty charakteru eseje či úvahy. odboroch. Akceptujú sa aj texty charakteru eseje či úvahy. 

Jazykom súťažných prác je slovenčina, respektíve čeština. Jazykom súťažných prác je slovenčina, respektíve čeština. 

Odporúčaný rozsah je 7 – 15 normostrán (12 600 – 27 000 Odporúčaný rozsah je 7 – 15 normostrán (12 600 – 27 000 

znakov).znakov).

DOKEDYDOKEDY

Prácu treba doručiť v jednom exemplári najneskôr do Prácu treba doručiť v jednom exemplári najneskôr do 

15. septembra 2020 na dekanát Filozofickej fakulty UK 15. septembra 2020 na dekanát Filozofickej fakulty UK 

(Gondova 2, 811 02 Bratislava 1, do rúk pani Barbory (Gondova 2, 811 02 Bratislava 1, do rúk pani Barbory 

Tancerovej). Do toho istého termínu je potrebné poslať Tancerovej). Do toho istého termínu je potrebné poslať 

prácu v elektronickej podobe na adresu cdt@fphil.uniba.sk.prácu v elektronickej podobe na adresu cdt@fphil.uniba.sk.

 

VYHODNOTENIEVYHODNOTENIE

Práce posúdi odborná komisia, pričom hlavným kritériom bude Práce posúdi odborná komisia, pričom hlavným kritériom bude 

ich obsahová kvalita a originalita. Slávnostné vyhlásenie ich obsahová kvalita a originalita. Slávnostné vyhlásenie 

výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční 4. novembra 2020. výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční 4. novembra 2020. 

Komisia udelí tri ceny (1 000 €, 750 €, 500 €).Komisia udelí tri ceny (1 000 €, 750 €, 500 €). Najlepšie  Najlepšie 

práce budú publikované.práce budú publikované.

Ticho po DanieloviTicho po Danielovi

Byť mladý. Byť v práve. Byť mŕtvy.Byť mladý. Byť v práve. Byť mŕtvy.

Vražda Daniela Tupého, dvadsaťjedenročného Vražda Daniela Tupého, dvadsaťjedenročného 

študenta Filozofickej fakulty Univerzity študenta Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského, ktorá sa odohrala pred Komenského, ktorá sa odohrala pred 

pätnástimi rokmi 4. novembra 2005 na pätnástimi rokmi 4. novembra 2005 na 

bratislavskom Tyršovom nábreží, nie je dodnes bratislavskom Tyršovom nábreží, nie je dodnes 

vyšetrená. Danielových vrahov môžeme aj po vyšetrená. Danielových vrahov môžeme aj po 

pätnástich rokoch stretnúť na ulici.pätnástich rokoch stretnúť na ulici.

Daniel Tupý neostal jedinou obeťou Daniel Tupý neostal jedinou obeťou 

extrémistického násilia na Slovensku. Mŕtvi extrémistického násilia na Slovensku. Mŕtvi 

sú aj Marek Kaluža a Henry Acorda. sú aj Marek Kaluža a Henry Acorda. 

Extrémisti si obliekli saká a niektoré Extrémisti si obliekli saká a niektoré 

ich idey sa stávajú súčasťou politického ich idey sa stávajú súčasťou politického 

mainstreamu.mainstreamu.

Daniel nie je iba symbolom nerovného boja so Daniel nie je iba symbolom nerovného boja so 

zákerným zlom extrémizmu. Jeho príbeh je aj zákerným zlom extrémizmu. Jeho príbeh je aj 

o zlyhávaní štátu. Ako sa vyjadril bývalý o zlyhávaní štátu. Ako sa vyjadril bývalý 

policajt, vyšetrovanie Danielovej vraždy policajt, vyšetrovanie Danielovej vraždy 

od začiatku sprevádzali „zvláštne veci“. od začiatku sprevádzali „zvláštne veci“. 

„Zvláštne veci“ sa diali aj okolo Róberta „Zvláštne veci“ sa diali aj okolo Róberta 

Remiáša, Hedvigy Malinovej či policajného Remiáša, Hedvigy Malinovej či policajného 

zásahu v rómskej osade v Moldave nad Bodvou. zásahu v rómskej osade v Moldave nad Bodvou. 

Je u nás priveľa tých, ktorí sa nedomohli Je u nás priveľa tých, ktorí sa nedomohli 

pravdy a práva.pravdy a práva.

My, dnešní mladí ľudia, nezabúdame na My, dnešní mladí ľudia, nezabúdame na 

Daniela Tupého. Nezabúdame ani na zlo, ktoré Daniela Tupého. Nezabúdame ani na zlo, ktoré 

ho zabilo a ktoré je tu aj dnes s nami. ho zabilo a ktoré je tu aj dnes s nami. 

Slovensko je zjazvené traumami, míľnikmi Slovensko je zjazvené traumami, míľnikmi 

popri jeho ceste sú hroby nevinných mladých popri jeho ceste sú hroby nevinných mladých 

ľudí, od Daniela až po Jána a Martinu. Naša ľudí, od Daniela až po Jána a Martinu. Naša 

krajina je zmietaná zápasom protichodných krajina je zmietaná zápasom protichodných 

postojov a predstáv o „správnej ceste“. postojov a predstáv o „správnej ceste“. 

My veríme v slobodu, toleranciu a právny My veríme v slobodu, toleranciu a právny 

štát. To sú hodnoty, za ktorými stojíme. štát. To sú hodnoty, za ktorými stojíme. 

Nesmieme byť ticho.Nesmieme byť ticho.

Študenti Filozofickej fakulty Univerzity Študenti Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského, apríl 2020Komenského, apríl 2020
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