Michaela Sečková (Ok.A)
Úspešná reprezentantka v súťaži Moot Court
„Vždy ma zaujímalo právo a spoločnosť ...“

Môžeš nám opísať čo je to vlastne súťaž Moot Court ?
Moot Court je vo všeobecnosti právnická súťaž, pri ktorej sa simuluje súdne konanie. V rámci
Medzinárodného stredoškolského Moot Courtu, ktorého som sa zúčastnila ja sa simulovalo
súdne konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. Súťaž pozostáva z dvoch
častí, v prvej sa vypracováva písomné zadanie a následne prebieha ústna časť pred súdom.
Súťaž organizovala Palackého univerzita v Olomouci, ich študenti vykonávali súťažiacim
trénerov.
Zdá sa, že ti je téma ľudských práv blízka. Ako si sa k nej dostala ? Prečo si si vybrala
na svoju sebarealizáciu práve túto oblasť ?
Neviem, nikdy som nad týmto takto nepremýšľala. Vždy ma zaujímalo právo a spoločnosť, to
ako funguje a prečo funguje práve takto. S tým súvisia aj ľudské práva, ktoré nie sú len
vzdialený a abstraktný pojem, ale niečo čo sa veľmi konkrétne premieta do kvality života
spoločnosti. Nemôžem ani opomenúť, že v tejto oblasti mal na mňa veľký vplyv môj brat, ktorý
taktiež študoval na Gympabe a v rámci štúdia sa venoval podobným témam.
Pomohla ti táto súťaž s výberom školy alebo prijímacím konaním ?
Moot Court mi nepomohol pri prijímacom konaní, čo mimochodom považujem za správne.
Avšak môžem povedať, že ma uistila o správnosti vo výbere štúdia.
Plánuješ sa ľudským právam venovať aj na vysokej škole ?
Tým, že idem študovať právo na Masarykovu univerzitu, tak sa tejto téme budem prirodzene
venovať v rámci svojho štúdia, samozrejme by som rada zamerala svoje aktivity týmto smerom,
ale určite sa bude venovať aj iný témam v mojom štúdiu.
V čom je táto súťaž výnimočná oproti iným súťažiam ? Vedela by si ju porovnať
s Olympiádou ľudských práv ?
Zúčastnila som sa rôznych súťaží, no je nutné konštatovať, že Moot Court bola časovo, ale aj
kvalitatívne najnáročnejšia. Musíte si naštudovať prípad, poznať relevantnú judikatúru
Európskeho súdu pre ľudské práva, nájsť argumenty v prospech vašej strany a potom to všetko
pretaviť do písomného a ústneho podania. Okrem toho Moot Court je prirodzene koncipovaný
tak, že názory, ktoré reprezentujete budú aktívne vystavené protiargumentom protistrany
a otázkam sudcov, na ktoré musíte byť schopný odpovedať.
Ďalší zásadný rozdiel je ten, že v rámci Olympiády ľudských práv prezentujete výklad na
nejakú tézu, kde môžete voľne rozprávať váš názor na konkrétny ľudsko-právny problém. Na
Moot Courte to takto nefunguje. Strana sporu je vám pridelená a pokojne sa môže stať, že
budete zastupovať stranu, s ktorou nesúhlasíte a musíte dať tento názor bokom. Ja som
napríklad minulý rok zastupovala stranu štátu, kde polícia rozohnala vodnými delami nie úplne
koordinované zhromaždenie. Tento rok sme mali prípad zameraný na povinné očkovanie vo

vzdelávacích inštitúciách. Prípady sú rôzne skutkové okolnosti tiež, a nikdy nebudú ideálne
zapadať pre ktorúkoľvek stranu.

