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Výkonná rada, 

– so zreteľom na návrh Správy o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre 

deti na roky 2013 – 2017 za rok 2015 a návrhu na jeho aktualizáciu (UV-20902/2016) zo 

7. júla 2016,   

– so zreteľom na uznesenie vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 2016 č. 283 k Správe 

o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017 za 

rok 2015 a návrhu na jeho aktualizáciu, 

– so zreteľom na Národný akčný plán pre deti na roky 2013 – 2017 (UV-12008/2013), ktorý 

prijala vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 276 z 5. júna 2013,  

– so zreteľom na Dohovor o právach dieťaťa prijatý v New Yorku 20. novembra 1989 

a k nemu pripojené dohovory, 

– so zreteľom na Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím prijatý v New Yorku 

13. decembra 2006,  

– so zreteľom na všeobecný komentár č. 10 (2007) Výboru OSN pre práva dieťaťa o práve 

detí v súdnom konaní, 

– so zreteľom na všeobecný komentár č. 13 (2011) Výboru OSN pre práva dieťaťa o práve 

dieťaťa na ochranu pred všetkými formami násilia, 

– so zreteľom na všeobecný komentár č. 14 (2013) Výboru OSN pre práva dieťaťa o práve 

dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho najlepších záujmov,  

– so zreteľom na záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa o práve dieťaťa ku 

konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správe Slovenskej republiky prijaté 

      3. júna 2016 (CRC/C/SVK/CO/3-5,  

      

– so zreteľom na agendu Európskej únie pre práva dieťaťa prijatú vo februári 2011,  
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– so zreteľom na usmernenia Európskej únie pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa, 

– so zreteľom na usmernenia Európskej únie o deťoch a ozbrojených konfliktoch, 

– so zreteľom na akčný plán Spojených národov s názvom Svet vhodný pre deti, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 

o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, 

ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 

2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 

detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV, 

– so zreteľom na stratégiu Európskej únie na roky 2012 – 2016 smerom k odstráneniu 

obchodovania s ľuďmi, a najmä ustanovenia týkajúce sa financovania vypracovania 

usmernení o systémoch ochrany detí a výmene najlepších postupov, 

 – so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2016/800/EÚ z 11. mája 2016 

o procesných zárukach pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami 

v trestnom konaní, 

– so zreteľom na usmernenia Výboru ministrov Rady Európy o súdnictve zohľadňujúcom 

potreby detí,  ktoré  prijal dňa 17. novembra 2010, 

– so zreteľom Stratégiu Rady Európy o právach dieťaťa 2016 – 2019, ktorú  prijal Výbor 

ministrov Rady Európy dňa 2. marca 2016, 

– so zreteľom na rozhodnutie výkonnej rady Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu 

z 23. júna 2016 ohľadom prerokovania Návrhu návrh Správy o plnení úloh vyplývajúcich 

z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017 za rok 2015 a návrhu na jeho 

aktualizáciu (VR_9ZA(2016)06-23), 

– so zreteľom na článok V ods. 4 rokovacieho poriadku, 

 

A. keďže dohovor Spojených národov o právach dieťaťa a jeho opčné protokoly 

predstavujú normu presadzovania a ochrany práv dieťaťa, obsahujú podrobný súbor 

medzinárodných právnych noriem na ochranu detí a ich kvality života;  

B. keďže Slovenská republika ratifikovala Dohovor Spojených národov o právach dieťaťa 

a jeho opčné protokoly a má jasné právne záväzky týkajúce sa podpory, ochrany 

a plnenia práv všetkých detí vo svojej jurisdikcii; 

C. keďže Dohovor Spojených národov o právach dieťaťa a Charta základných práv 

Európskej únie rešpektujú práva dieťaťa byť vypočuté a zohľadňovať jeho názory na 

záležitosti, ktoré sa ich týkajú, v závislosti na veku a vyspelosti; 

D. keďže práva dieťaťa – najmä zásada najlepšieho záujmu dieťaťa, právo dieťaťa na život, 

prežitie a vývoj, nediskriminácia a rešpektovanie práva dieťaťa vyjadriť svoj názor – sa 

týkajú všetkých politík Slovenskej republiky; 
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E. keďže od prijatia Dohovoru Spojených národov o právach dieťaťa uplynulo už viac ako 

25 rokov možno konštatovať, že sa dosiahol pokrok, ale keďže práva detí sú naďalej 

porušované v mnohých častiach sveta vrátane Slovenskej republiky, v dôsledku násilia, 

zneužívania, vykorisťovania, chudoby, sociálneho vylúčenia a diskriminácie na základe 

náboženského vyznania, zdravotného postihnutia, pohlavia, sexuálnej identity, veku, 

etnického pôvodu, migrácie alebo pobytového statusu; 

F. keďže na to, aby mali práva zmysel, musia mať všetky deti a ich rodiny inkluzívny 

prístup k spravodlivosti a k spravodlivým, včasným a účinným prostriedkom nápravy; 

G. keďže všeobecná sexuálna výchova tvorí neoddeliteľnú a dôležitú súčasť posilňovania 

práv chlapcov a dievčat na dobré životné podmienky a zdravie, presadzovania rovnosti 

a boja proti stereotypom; 

H. keďže, násilie páchané na deťoch má mnoho foriem vrátane psychických, fyzických, 

sexuálnych, emocionálnych a slovných útokov, zanedbávania a deprivácie, a vyskytuje 

sa v mnohých prostrediach vrátane domova, školy, zdravotnej starostlivosti a systémov 

spravodlivosti, pracoviska, komunít a online; 

I. keďže každé dieťa je predovšetkým dieťa, ktorého práva by mali byť plnené bez 

diskriminácie, bez ohľadu na jeho etnický pôvod, národnosť či sociálny, migračný alebo 

pobytový status alebo tento status rodičov; 

J. keďže dievčatá a chlapci zažívajú podobné, ale i rozdielne očakávania a formy 

socializácie, a keďže diskriminácia, ktorú zažívajú dievčatá a chlapci, sa líši u rôznych 

vekových kategórií; 

K. keďže aj keď sa dosiahol značný pokrok, najmä v oblasti odhaľovania a potierania 

obchodovania s ľuďmi, sexuálneho vykorisťovania a práv obetí, detí žiadajúcich o azyl 

a detí bez sprievodu, je potrebné urobiť oveľa viac, aby sa zabezpečilo, že práva 

migrujúcich detí budú plne rešpektované; keďže mnoho detí bez sprievodu zmizne a 

utečie po prvom príchode do Európskej únie a sú obzvlášť citlivé na zneužívanie; 

L. keďže vzhľadom na ich medzinárodný charakter je vykorisťovanie detí a sexuálne 

zneužívanie detí online vrátane šírenia materiálov obsahujúcich sexuálne 

vykorisťovanie detí na internete a predátorského správania na internete aj naďalej 

veľkým problémom pre orgány presadzovania práva, pričom trestné činy zahŕňajú od 

sexuálneho vydierania a nadväzovania kontaktov na sexuálne účely po výrobu materiálu 

obsahujúceho zneužívanie detí vo vlastnej produkcii a živé vysielanie, čo predstavuje 

osobitný vyšetrovací problém v dôsledku technologických inovácií, ktoré poskytujú 

ľahší a rýchlejší prístup k materiálom pre páchateľov vrátane predátorov na internete;  

 

1. domnieva sa, že práva detí musia byť jadrom politík Slovenskej republiky 

a posudzovanie záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva dieťaťa ku 

konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správe Slovenskej republiky prijaté dňa 

3. júna 2016 (CRC/C/SVK/CO/3-5) vo vláde Slovenskej republiky je príležitosťou na 

zabezpečenie úplného uplatňovania Dohovoru Spojených národov o právach dieťaťa 

a jeho opčných protokolov v politike a v praxi a prijatie ďalších opatrení na 

zabezpečenie dodržiavania práv všetkých detí všade, a najmä tých najzraniteľnejších; 
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2. vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby zabezpečila posilnenú koordináciu v rámci 

svojich jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s 

cieľom účinne zohľadniť práva detí vo všetkých legislatívnych návrhoch, politikách a 

finančných rozhodnutiach vlády Slovenskej republiky a monitorovať ich plný súlad so 

záväzkami vyplývajúcimi z Dohovoru Spojených národov o právach dieťaťa;  

3. vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby zabezpečila, že sa zásada najlepšieho záujmu 

dieťaťa bude zohľadňovať vo všetkých právnych predpisoch, v rozhodnutiach prijatých 

vládnymi predstaviteľmi na všetkých úrovniach a vo všetkých súdnych rozhodnutiach, 

a odporúča, aby sa iniciovali aktivity vedúce k tomu, aby si členské štáty Európskej únie 

vymieňali osvedčené postupy s cieľom zlepšiť správne uplatňovania zásady najlepšieho 

záujmu dieťaťa v celej Európskej únií; 

4. vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, 

aby všetky deti mali účinný prístup k systémom spravodlivosti, ktoré sú prispôsobené 

ich špecifickým potrebám a právam, či už ako podozriví, páchatelia, obete alebo 

účastníci konania; 

5. považuje za potrebné, aby bola čo najskôr realizovaná transpozícia smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2016/800/EÚ z 11. mája 2016 o procesných zárukách 

pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní a to 

napriek tomu, že táto povinnosť je určená až termínom 11. júna 2019, 

6. považuje za potrebné posúdiť vplyv väzenskej politiky a systému trestného súdnictva na 

deti pričom k tomu využiť osvedčená postupy a relevantné výskumy; 

7. vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby posúdili stav plnenia smernice 2011/36/EÚ o 

prevencii a boji proti obchodovaniu s ľuďmi, pretože väčšina obetí obchodovania s 

ľuďmi sú mladé dievčatá a chlapci, ktorí sú detské obete práce a sexuálneho 

zneužívania a iného zneužívania; vyzýva tiež Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, aby posilnili policajnú a justičnú 

spoluprácu s krajinami Európskej únie s cieľom predchádzať týmto trestným činom 

a stíhať ich; vyzýva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo 

spravodlivosti Slovenskej republiky, aby prijali opatrenia na boj proti nelegálnej 

preprave detí, spoluprácu s tretími krajinami s cieľom reagovať na rastúci problém 

pašovania detí a obchodovania s deťmi, a stíhanie obchodníkov s ľuďmi, s príslušnými 

sankciami; 

8. vyzýva príslušné ministerstva prijať opatrenia na boj proti šikanovaniu na internete, 

a pokladá za nevyhnutné aby deti, učitelia a mládežnícke a detské organizácie zohrávali 

aktívnu úlohu pri zvyšovaní povedomia o tejto problematike; 

9. vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby posúdila stav vykonávania smernice 

2011/93/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a 

detskej pornografii a posilnila právne možnosti, technické schopnosti a finančné zdroje 

orgánov presadzovania práva na zlepšenie spolupráce s cieľom vyšetriť a účinnejšie 

rozbiť siete sexuálnych delikventov zneužívajúcich deti, a zároveň uprednostňovať 

práva a bezpečnosť dotknutých detí; 

10. žiada  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo spravodlivosti 

Slovenskej republiky na posúdenie nadviazania a/alebo fungovania partnerstiev a 
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výmeny informácií medzi orgánmi presadzovania práva, súdnymi orgánmi, sektorom 

informačných a komunikačných technológií, poskytovateľmi internetových služieb, 

bankovým sektom a mimovládnymi organizáciami vrátane mládežníckych a detských 

organizácií s cieľom zabezpečiť práva a ochranu detí online; vyzýva vládu Slovenskej 

republiky, aby prijala opatrenia na riešenie všetkých foriem predátorského správania na 

internete a šikanovania na internete; 

11. odsudzuje akúkoľvek formu násilia páchaného na deťoch, fyzické, sexuálne a slovné 

napádanie, nútené sobáše, detskú prácu, prostitúciu, obchodovanie s ľuďmi, mučenie, 

zabíjanie zo cti, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, využívanie detských vojakov 

a detí ako ľudských štítov, depriváciu, zanedbávanie a podvýživu; domnieva sa, že 

tradícia, kultúra a náboženstvo by sa nikdy nemali využívať na ospravedlnenie násilia 

páchaného na deťoch; odporúča vláde Slovenskej republiky, aby zvýšila svoju 

spoluprácu a dialóg s tretími krajinami s cieľom zvýšiť povedomie a zasadzovať sa za 

dodržiavanie práv detí na celom svete; 

12. vyzýva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, aby integrovala práva 

detí do rozvojovej spolupráce a do humanitárnej pomoci s cieľom zabezpečiť primerané 

financovanie a zvýšiť úroveň ochrany detí postihnutých núdzovými situáciami alebo 

človekom spôsobenými alebo prírodnými katastrofami, detí vysídlených v rámci krajiny 

a detských utečencov;  

13. žiada zabezpečiť nezávislý monitoring dodržiavania práv detí, ktoré sú zadržanými, 

zaistenými, obvinenými, obžalovanými a odsúdeným osobami a odporúča Ministerstvu 

vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky posúdiť 

zriadenie účinného nezávislého monitorovania priestorov, kde môžu nachádzať detí, 

ktoré sú zadržanými, zaistenými, obvinenými, obžalovanými a odsúdeným osobami; 

o 

o     o 

14. poveruje svoju predsedníčku, aby toto uznesenie zaslala predsedovi Národnej rady 

Slovenskej republiky, predsedovi vlády Slovenskej republiky, podpredsedovi vlády 

a ministrovi vnútra Slovenskej republiky, podpredsedníčke vlády a ministerke 

spravodlivosti Slovenskej republiky, ministrovi zahraničných vecí a európskych 

záležitostí Slovenskej republiky, ministrovi obrany Slovenskej republiky, ministrovi 

hospodárstva Slovenskej republiky, ministrovi financií Slovenskej republiky, ministrovi 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky, ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky, ministrovi 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ministrovi kultúry Slovenskej 

republiky, ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky, generálnemu prokurátorovi 

Slovenskej republiky, verejnej ochrankyni práv, predsedovi výboru Národnej rady 

Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, predsedníčke výboru 

Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, poslancom 

Národnej rady Slovenskej republiky – členom výboru Národnej rady Slovenskej republiky 

pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky – 

členom výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné 

menšiny, predsedníčke Štatistického úradu Slovenskej republiky, predsedníčke Úradu na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, predsedom samosprávnych krajov, 

splnomocnencovi vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, splnomocnencovi 
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vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny, splnomocnencovi vlády Slovenskej 

republiky pre mládež a šport, splnomocnencovi vlády Slovenskej republiky pre rozvoj 

občianskej spoločnosti, predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska, prezidentovi Únie 

miest Slovenska a výkonnému riaditeľovi Slovenského národného strediska pre ľudské 

práva.  

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                  

                                                                          doc. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD. 
                                                                        predsedníčka Spoločnosti pre trestné                    

                                                                                                právo a kriminológiu                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 


