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1. Súčasná východisková situácia   
 
Právna úprava ochrany ľudských práv v Slovenskej republike je koncentrovaná v Ústave 

Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb., v znení neskorších predpisov), ale aj v 

Listine základných práv. Táto úprava však nie je komplexná, jej súčasťou je veľké množstvo 

partikulárnych zákonov a podzákonných právnych noriem, upravujúcich jednotlivé oblasti 

ľudských práv (politické práva, práva národnostných menšín, sociálne práva a pod.).  

 

Z hľadiska pozitívneho záväzku k medzinárodným ľudsko-právnym normám Slovenská 

republika ratifikovala viaceré medzinárodné zmluvy a dohovory vo veciach ľudských práv. 

Väčšina z nich má charakter medzinárodnej zmluvy podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej 

republiky, ktorý zakotvuje prednosť medzinárodných zmlúv o ľudských právach a slobodách 

pred zákonmi Slovenskej republiky, ak boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. 

 

V rámci inštitucionálneho systému v oblasti ľudských práv Slovenskej republike vznikajú 

záväzky na základe:  

Dohovoru OSN o právach dieťaťa a opčných protokoloch (3)  

Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a opčného protokolu (1)  

Dokumentu OSN Principles relating to the Status of National Human Rights Institutions 

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení 

Slovenského národného strediska pre ľudské práva 

 

Tieto záväzky boli čiastočne zreflektované v rámci prijatej Stratégie ľudských práv v 

Slovenskej republike1. Na jej základe boli identifikované základné rezortné úlohy pre 

vypracovanie akčných programov a rezortných podkladov a zvýšenie povedomia, ako aj 

efektívnejšie uplatňovania ochrany a podpory ľudských práv. Predkladaná analýza 

identifikuje problematické ustanovenia súčasnej právnej úpravy a aplikačnej praxe v oblasti 

posilňovania inštitucionálneho systému ochrany ľudských práv.  

 

                                                
1 https://www.mzv.sk/ministerstvo/strategia_ludskych_prav 
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2. Metodológia a dotazníky 

 
Predložená analýza bola spracovaná na základe analýzy existujúcej právnej úpravy v SR, 

elektronických dotazníkov, osobných rozhovorov a porovnaním plnenia medzinráodných 

záväzkov SR v rámci periodických správ, ktoré predkladá OSN. 

 

V rámci právnej analýzy existujúcej právnej úpravy sme identifikovali medzery vo vzťahu k 

pozitívnemu záväzku SR, ako aj tzv. aplikačné medzery (problematické ustanovenia). 

Jednotlivé kompetencie národných inštitúcií na ochranu ľudských práv boli zreflektované v 

dotazníkoch.  

 

Elektronické dotazníky, ktoré boli zamerané na zber dát zvlášť za oblasť tzv. mimovládneho 

sektora (aktéri – MVO, akademický sektor, profesné združenia) a zvlášť za oblasť 

existujúcich inštitúcií na ochranu ľudských práv (SNSĽP, Úrad verejného ochrancu práv, 

Úradu Komisára pre deti, Úradu Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím; bez reflexie 

Centra pre medzinárodnú ochranu práv detí a mládeže a Centra pre právnu pomoc) boli 

distribuované online, pre lepšiu dostupnosť a jednoduchšie technické spracovanie.2  

 

Osobné rozhovory sa uskutočnili so zamestnancami príslušných organizácií. Pracovné 

stretnutia v decembri priniesli reflexiu a precíznosť pri formulovaní záverečných hodnotení a 

odporúčaní.  

 

Naplnením odporúčaní tak môže dôjsť k implementácii Stratégie ľudských práv v SR a 

dobudovaniu inštitucionálneho systému ochrany a podpory ľudských práv tak, aby sa 

jednotlivé úlohy zo Stratégie mohli realizovať v plnom rozsahu, efektívne a v prospech ľudí, 

tak ako je primárnym cieľom tohto strategického dokumentu. Zároveň tak dôjde zo strany SR 

k aktívnemu naplneniu pozitívneho záväzku.  

 

                                                
2 dotazníky sú prílohou tejto analýzy  
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3. Zistenia a celkové odporúčania  
 

V rámci výskumu sme dospeli na základe analýzy právnych predpisov, výročných správ, 

dotazníkov a osobných rozhovorov k všeobecným a čiastkovým zisteniam a odporúčaniam.  

Všeobecné i čiastkové odporúčania vychádzajú z jednotlivých úloh stanovených pre príslušné 

národné inštitúcie ochrany a podpory ľudských práv v Stratégii ľudských práv.  

 

3.1. Všeobecné odporúčania k ľudsko-právnym inštitúciam v SR:  
 

1) vytvoriť, resp. novelizovať etické kódexy ľudsko-právnych inštitúcií v SR a zahrnúť 

do etických kódexov pracovníkov a pracovníčok inštitúcií povinnosť vzdelávať sa 

v oblasti ľudských práv a aktívne prispievať k presadzovaniu ľudských práv 

v spoločnosti. T.z. vytvoriť systém kontinuálneho celoživotného vzdelávania v oblasti 

ľudských práv, obdobný tomu, ako majú zakotvené napr. profesné organizácie 

(vzdelávanie sudcov, prokurátorov, vzdelávanie učiteľov, vzdelávanie lekárov). Nejde 

primárne o systém nadobúdania alebo zvyšovania kvalifikácie ako u učiteľov alebo 

lekárov, ale o systém celoživotného vzdelávania s ohľadom na vývoj v tejto oblasti tak 

na národnej, ako aj regionálnej a medzinárodnej úrovni.  

2) pre realizáciu a uplatňovanie zásady ochrany a podpory ľudských práv, tak ako je 

definová v rámci Charty OSN, Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ale aj 

judikatúrou medzinárodných súdov (najmä Európskym súdom pre ľudské práva ako aj 

Súdnym dvorom EÚ), zriadiť etickú komisiu ako povinný interný orgán ľudsko-

právnej inštitúcie s dobrovoľným členstvom, t.j. neplateným. Táto by preskúmavala 

ako poradný orgán napĺňanie požiadavky vzdelávania, ale aj aktívneho prispievania k 

presadzovaniu ľudských práv, dodržiavania zásad etiky a uplatňovania 

nediskriminácie, s možnosťou občianskych a pracovno-právnych zásahov zo strany 

ľudsko-právnej inštitúcie ako zamestnávateľa.  

3) zásadným sa javí vyčleniť adekvátne finančné a personálne zdroje na realizáciu úloh 

určených v Stratégii ľudských práv pre jednotlivé ľudsko-právne inštitúcie. Napriek 

nárastu medzinárodno-právnych záväzkov, vytvoreniu a prijatiu Stratégie, sú všetky 

ľudsko-právne inštitúcie v SR poddimenzované finančne, čo znamená, že následne aj 
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personálne. V mnohých prípadoch v rámci dotazníkov práve nedostatok zdrojov 

(materiálnych i personálnych) boli tieto identifikované ako problematické pri 

pokrývaní konkrétnej problematiky, ako aj efektívnom vykonávaní mandátu. V oboch 

prípadoch, tak zo strany inštitúcií, ako aj zo strany MVO to bolo vytknuté ako zásadná 

pripomienka.  

 

3.2. Konkrétne odporúčania k ľudsko-právnym inštitúciam v SR  
 

3.2.1. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 
 

V rámci analýzy fungovania a výkonu kompetencií Slovenského národného strediska pre 

ľudské práva (zákon č. 308/1993 Z.z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské 

práva v znení neskorších predpisov, ďalej aj SNSĽP) sme identifikovali viaceré nedostatky a 

navrhujeme nasledovné opatrenia podľa konkrétnych oblastí aktivít SNSĽP, vyždujúce si aj 

legislatívne zmeny:  

 

1) v rámci monitorovania dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania 

§ vytvorenie povinnosti predkladať hodnotiace správy Národnej rade Slovenskej 

republiky (ktorá zodpovedá pomerne za medzinárodné zmluvy);   

§ vytvorenie možnosti pripomienkovania hodnotiacej správy (otvorenej odbornej 

diskusie), čo vytvorí priestor pre eliminovanie nedostatkov, vyčítaných Slovenskej 

republiky OSN; 

§ odborné prepojenie práce s Inštitútom pre výskum práce a rodiny na Ministerstve 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR;   

§ vytvorenie inštitucionalizovanej spolupráce v oblasti monitoringu s expertom SR v 

Agentúre EÚ pre základné práva;  

§ vytvorenie spolupráce s EIGE (Inštitútom pre rodovú rovnosť EÚ) v oblasti výskumu 

a uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania z pohľadu rodovej rovnosti; 

§ zapojenie do implementácie výstupov z EQUINET. 
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Z tohto pohľadu sú nevyhnutné nasledovné kroky:  

a) Predloženie legislatívneho návrhu  

b) Prísl. štátny orgán: Ministerstvo spravodlivosti SR  

c) Prísl.odbor: OĽP  

 

2) v rámci advokačných aktivít  

§ vytvorenie inštitucionalizovaného konceptu spolupráce s Centrom pre právnu pomoc; 

§ vytvorenie a realizácia konceptu právnych kliník na právnických fakultách v miestach 

pôsobenia SNSĽP a jeho pobočiek (Košice, Banská Bystrica), s ohľadom na 

dostupnosť poskytovaných advokačných služieb, ako aj prípravy a budovania ďalších 

kapacít; 

§ v rámci realizácie právneho zastupovanie pred súdom prostredníctvom SNSĽP – 

zrušenie súdnych poplatkov / zníženie výšky súdneho poplatku pri tzv. 

antidiskriminačných žalobách;  

§ vytvorenie konceptu postavenie SNSĽP ako povinného vedľajšieho účastníka v 

antidiskriminačných konaniach (čím sa vytvorí postupne jednotný koncept judikatúry 

– precedensov v oblasti antidiskriminačných rozhodnutí);   

§ vytvorenie možnosti posúdenia podnetu (ako u ombudsmanky, u komisárok) – 

doplnenie spôsobu vybavovania podnetov pri namietaní zásady rovnakého 

zaobchádzania:  

§ vytvorenie povinnosti spolupracovať s inými organizáciami (ako v zákone o 

komisárkach):  

a) spolupracuje so zahraničnými subjektmi a medzinárodnými subjektmi 

b) SNSĽP pri výkone svojej pôsobnosti spolupracuje s príslušnými orgánmi 

verejnej moci pri vybavovaní individuálnych podnetov/podaní. SNSĽP môže 

spolupracovať aj s inými subjektmi pôsobiacimi v oblasti ochrany práv a 

slobôd, s cieľom zabezpečenia riešenia podnetov v čo najširšom rozsahu a pri 

využití súčinnosti  
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Z tohto pohľadu sú nevyhnutné nasledovné kroky:  

a) Predloženie legislatívnych návrhov na zmenu a doplnenie zákona o SNSĽP a 

príslušných zákonov podľa textu   

b) Prísl. štátny orgán: Ministerstvo spravodlivosti SR  

 

3) v rámci edukačných aktivít  

§ vytvorenie aktívnej ponuky vzdelávania (nielen na dopyt), vrátane kurzov 

celoživotného vzdelávania (nadväznosť na Stratégiu a všeobecné odporúčania podľa 

tejto analýzy) pre štátne a mimovládne organizácie; 

§ spolupráca s NGO a akademickým sektorom pri tvorbe kurikúl vzdelávania;  

§ aktívna ponuka vzdelávania pre učiteľov v oblasti ĽP, vrátane vytvorenia modulov 

vzdelávania a akreditácie (kredity pre ZŠ a SŠ učiteľov) a vytvorenie dostupného 

elektronického systému vzdelávania. 

 

Z tohto pohľadu sú nevyhnutné nasledovné kroky:  

a) vypracovanie konceptu vzdelávania v oblasti ľudských práv, v spolupráci s 

príslušnými rezortnými ministerstvami (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR, Ministerstvo  práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo vnútra SR) s 

využitím kapacít štrukturálnych programov EÚ: Operačný program Ľudské zdroje  

b) Prísl. inštitúcia: SNSĽP   

 

4) v rámci organizácie inštitúcie  

§ revízia konceptu voľby členov Správnej rady (v nadväznosti na Odporúčania OSN):  

a) kritériá na kandidátov (vek, vzdelanie, odbornosť, prax v danej oblasti – 5 rokov, 

skúsenosti s legislatívnou činnosťou, riadiace skúsenosti v kolektíve, jazyky (2 – 

anglický B2 min./C1), politická nestrannosť + referencie zo zahraničia  

§ je akceptovaná reprezentatívnymi organizáciami, konkrétne:  

Splnenie podmienky podľa odseku 1 sa preukazuje podporným stanoviskom najmenej 

piatich reprezentatívnych organizácií. Za reprezentatívnu organizáciu sa na účely 

tohto zákona považuje občianske združenie, SAV, výskumné centrá alebo thin-thank, 
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verejná vysoká škola (akademická obec), alebo nezisková organizácia poskytujúca 

všeobecne prospešné služby, ak má predmet činnosti v oblasti 

a. presadzovania a ochrany ľudských práv a pôsobí najmenej päť 

rokov v tejto oblasti, ak sa preukazuje akceptácia fyzickej osoby, 

ktorá kandiduje za člena Správnej rady SNSĽP, 

b) presadzovania a ochrany ľudských práv a pôsobí najmenej päť rokov v 

tejto oblasti, ak sa preukazuje akceptácia fyzickej osoby, ktorá 

kandiduje za člena Správnej rady SNSĽP. 

 

Navrhujeme zosúladiť právnu úpravu podľa vzoru uvedenom v zákone o komisárovi pre deti 

a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, t.j. v súlade s Parížskymi princípmi 

kreovania národných inštitúcií pre ochranu ľudských práv. Zároveň z hľadiska výkonu 

mandátu člena Správnej rady SNSĽP navrhueme nasledovné procedurálne zmeny:  

a) voľba riaditeľa verejnou ponukou – medzinárodným inzerovaním (vytvorí priestor pre 

efektívny a komparatívny výber - napr. slovenský expert pôsobiaci v zahraničí)  

b) pozícia člena Správnej rady  by mala byť dobrovoľná (ako napr. pri členstvách v 

Správnych radách verejných škôl), t.j. neplatená.  

 

Zároveň navrhujeme zriadenie tzv. Scientific board – kde budú reprezentatívne (odborne, 

teritoriálne a gendrovo) zastúpené občianske združenie, SAV, výskumné centrá alebo thin-

thank, verejná vysoká škola (akademická obec) – pričom budú vykonávať odborný/expertný 

dohľad nad plánom činnosti, vyhodnocovanie plnenia pracovných úloh. Išlo by o dobrovoľnú 

funkciu, t.j. neplatené členstvo v rámci Scientific board. Členstvo v Scientific board by bolo 

nezlučiteľné s členstvom v Správnej rade SNSĽP.   

 

Z tohto pohľadu sú nevyhnutné nasledovné kroky:  

a) Predloženie legislatívneho návrhu na zmenu a doplnenie zákona o SNSĽP  

b) Prísl. štátny orgán: Ministerstvo spravodlivosti SR  
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3.2.2. Verejný ochranca práv  
 

V rámci fungovania inštitútu Verejného ochrancu práv v podmienkach SR (ďalej len ako 

ombudsman/ka), navrhujeme nasledovné doplnenia zákonnej úpravy:  

 

1) zavedenie povinnosti vypočutia výročnej správy ombudsmanky o činnosti – čo si 

vyžaduje zmenu zákona o verejnom ochrancovi práv, vrátane zmeny zákona o Rokovacom 

poriadku NR SR. Toto je odôvodnené  

 

2)  Podľa súčasného znenia zákonnej úpravy:  

 

(2) Orgány verejnej správy sú povinné na žiadosť verejného ochrancu práv 

a) poskytnúť mu informácie a vysvetlenia, 

b) umožniť mu nahliadnutie do spisu alebo požičať mu spis, 

c) predložiť mu písomné stanovisko ku skutkovým a k právnym otázkam, 

d) vysporiadať sa s dôkazmi, ktoré navrhne, 

e) vysporiadať sa s opatreniami, ktoré navrhne, 

f) vykonať opatrenia, ktoré navrhne v prípade ich nečinnosti, ak vykonanie takých opatrení 

vyplýva zo zákona alebo z iného všeobecne záväzného predpisu, 

g) umožniť mu prítomnosť na ústnom prejednávaní a klásť účastníkom konania a osobám 

zúčastneným na prejednávaní otázky. 

(3) 

Orgány verejnej správy sú povinné umožniť oprávnenia podľa odseku 1 a vyhovieť žiadosti 

verejného ochrancu práv podľa odseku 2 písm. a) a b) bezodkladne. Žiadosti verejného 

ochrancu práv podľa odseku 2 písm. c) až f) sú orgány verejnej správy povinné vyhovieť do 

20 dní odo dňa jej doručenia. 

(4) 

Informácie a vysvetlenie podľa odseku 2 písm. a) môže odoprieť zamestnanec, ktorý by jeho 

podaním porušil štátom uznanú alebo uloženú povinnosť mlčanlivosti,12) ak tejto povinnosti 

nebol zbavený podľa zákona. 

(5) 
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Ak orgán verejnej správy nevyhovie žiadosti verejného ochrancu práv podľa odseku 2, 

verejný ochranca práv túto skutočnosť oznámi jeho nadriadenému orgánu, a ak takého niet, 

vláde Slovenskej republiky. Týmto nie je dotknuté ustanovenie odseku 4. 

(6) 

Nadriadený orgán verejnej správy, a ak takého niet, vláda Slovenskej republiky podľa odseku 

5 sú povinní oznámiť verejnému ochrancovi práv do 20 dní odo dňa doručenia jeho 

vyrozumenia opatrenia, ktoré vo veci prijali. 

(7) 

Ak verejný ochranca práv považuje opatrenia vykonané podľa odseku 6 za nedostatočné, 

oznámi túto skutočnosť národnej rade alebo ňou poverenému orgánu. 

§ zmena ods. 6 – do 15 dní opatrenia, ktoré prijali alebo ktoré prikázali príslušným 

orgánom realizovať (forma - nariadenie vlády) – určený termín, zodpovedná osoba, 

spôsob realizácie  

§ zmena ods. 7 – prednesenie stanoviska, vysvetlenie opatrení, odôvodnenie ich 

neplnenia do 15 dní pred Výborom pre ľudské práva v NR SR. V prípade zistení 

nariadni Výbor pre ľudské práva poslanecký prieskum alebo iné inštitúty podľa 

Rokovacieho poriadku.  

 

§ povinnosť spolupracovať s inými organizáciami (novelizovať právnu úpravu obdobie 

ako v zákone o komisárkach):  

a) spolupracuje so zahraničnými subjektmi a medzinárodnými subjektmi, ktoré sa podieľajú 

na výkone práv dieťaťa alebo ochrane práv dieťaťa. 

b) verejný ochranca práv pri výkone svojej pôsobnosti spolupracuje s príslušnými orgánmi 

verejnej moci pri vybavovaní individuálnych podnetov/podaní. Verejný ochranca môže 

spolupracovať aj s inými subjektmi pôsobiacimi v oblasti ochrany práv a slobôd, s cieľom 

zabezpečenia riešenia podnetov v čo najširšom rozsahu a pri využití súčinnosti  

 

§ upravenie inštitútu spolupráce so súdmi a prokuratúrou (vychádzajúc zo zistení 

dotazníka):  
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znenie § 3 zák. č. 564/2001 Z. z.  nevyvážene upravuje pôsobnosť verejného ochrancu práv 

vo vzťahu k súdom a prokuratúre. Podľa tohto ustanovenia sa pôsobnosť verejného ochrancu 

práv nevzťahuje na " rozhodovacie právomoci vyšetrovateľov Policajného zboru,  prokuratúru 

a súdy s výnimkou orgánov riadenia a správy súdov a dôvodov predpokladajúcich 

disciplinárne previnenie sudcu a prokurátora." V súčasnosti nie je zrejmý spôsob, ako by 

mohol verejný ochranca práv, ktorý nemá žiadnu pôsobnosť k prokuratúre zistiť svojou 

činnosťou disciplinárne previnenie prokurátora. Pritom podľa čl.151a ods.1 druhá veta sa 

verejný ochranca práv v prípadoch ustanovených zákonom môže podieľať na uplatnení 

zodpovednosti  osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci. 

 

Z tohto pohľadu sú nevyhnutné nasledovné kroky:  

a) Predloženie legislatívneho návrhu  

b) Prísl. štátny orgán: Ministerstvo spravodlivosti SR  

c) otvorený pripomienkovací proces pre ostatných aktérov, vrátane MVO  

 

3.2.3. Komisárka pre deti  
 

Právna úprava v zákone č. 176/2015 Z.z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so 

zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platná od 25.6.2015, 

vytvorila priestor pre vznik nového samostatného úradu Komisára pre deti.  

Vzhľadom ku krátkodobému pôsobeniu tohto úradu nie je možné kvantifikovať konkrétne 

odborné zistenia pri výkone mandátu tejto ľudsko-právnej inštitúcie.  

V rámci právnej úpravy je potrebné konštatovať, že týmto došlo k naplneniu medzinárodného 

záväzku Slovenskej republiky podľa Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčným 

protokolom3, ktorý vznik takéhoto nezávislého orgánu na ochranu práv detí požaduje.  

                                                
3 Dohovor o právach dieťaťa (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 104/1991 Zb.) 
pčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii (oznámenie 
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 424/2004 Z. z.). 
Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch (oznámenie Ministerstva 
zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 256/2009 Z. z.). 
Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení (oznámenie Ministerstva zahraničných 
vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 91/2014 Z. z). 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
                   Fakulta sociálnych a ekonomických vied         
                                     Mlynské luhy č .  4, 821 05 Bratislava 
 
 
 

 
 

Pri vzniku tohto úradu sme však prostredníctvom dotazníka a osobných rozhovorov 

identifikovali nasledovné komplikácie, čiastočne uvedené aj vo všeobecných odporúčaniach:  

a) chýbajúce finančné zdroje na zriadenie úradu (nedostatok zdrojov vyčlenených v 

rozpočte na príslušný rok, nepočítajúce so zriadením úplne nového údaju a 

mimoriadnymi administratívnymi výdavkami) 

b) chýbajúce personálne kapacity – odborníci v téme práv detí s dostatočnými 

skúsenosťami pracovať v novo-zriadenej ľudskoprávnej inštitúcii, ktorí dokážu 

zreflektovať súčasnú situáciu ako aj rozsah medzinárodného záväzku  

c) chýbajúca detailná analýza stavu ochrany práv detí v Slovenskej republike, s ohľadom 

na rôznorodosť jednotlivých práv detí a čiastkovú právnu úpravu, ktorá je pokrytá 

individuálnymi rezortnými právnymi predpismi (úprava sociálnych práv – príspevkov 

a sociálnej podpory a pomoci, starostlivosti o dieťa; úprava rodičovských práv a 

náhradných rodičovských práv – zverenie a starostlivosť o maloletých, náhradná 

starostlivosť, dočasná starostlivosť; úprava práva na vzdelanie a rozvoj – úprava 

prístupu k vzdelaniu, kvality a rozsahu vzdelania; úprava kultúrnych práv – právo na 

rozvoj a vzdelanie v národnostnom jazyku a pod.) – ktorá by dokázala poukázať na 

nedostatky v aplikačnej praxi a pripraviť detailnú agendu úradu na nasledovné 

obdobie (ani dôvodová správa takéto údaje neobsahovala). Základné východiská 

poskytujú periodické správy poskytované Výboru OSN pre práva dieťaťa, ako aj tzv. 

shadow reports. Tieto však poukazujú na systémové, inštitucionálne problémy, ako aj 

jednotlivé porušenia. Nepredkladajú kvantitatívnu analýzu stavu v súčasnosti, a tým 

nevytvárajú dostatočne presný priestor (napriek doručeným odporúčaniam) pre 

efektívne fungovanie.  

 

Z tohto pohľadu sú nevyhnutné nasledovné kroky:  

a) zvýšenie rozpočtu Úradu Komisárky pre deti jednorázovým rozpočtovým opatrením v 

roku 2017, následne zakomponovať kontinuálne zvyšovanie formou percentuálneho 

pomeru k verejným výdavkom v ďalších rozpočtoch  

b) vypracovanie analýzy a dopadovej štúdie z pohľadu komplexného zhodnotenia 

situácie pri zabezpečovaní ochrany práv detí:  Ministerstvo spravodlivosti SR (aj 
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prostredníctvom zadania cez dotačné mechanizmy alebo vytvorením osobitnej ad hoc 

expertnej komisie) 

c) vytvorenie systému vzdelávania v oblasti práv detí, v spolupráci s právnickými, 

spoločensko-vednými fakultami, ďalšími aktérmi (MVO), medzinárodnými 

expertnými think-thankami.  

 

3.2.4. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím  
 

Právna úprava v zákone č. 176/2015 Z.z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so 

zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platná od 25.6.2015, 

vytvorila priestor pre vznik nového samostatného úradu Komisára pre deti.  

Vzhľadom ku krátkodobému pôsobeniu tohto úradu nie je možné kvantifikovať konkrétne 

odborné zistenia pri výkone mandátu tejto ľudsko-právnej inštitúcie.  

V rámci právnej úpravy je potrebné konštatovať, že týmto došlo k naplneniu medzinárodného 

záväzku Slovenskej republiky podľa Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a 

opčného protokolu.4   

Pri vzniku tohto úradu sme však prostredníctvom dotazníka a osobných rozhovorov 

identifikovali nasledovné komplikácie, uvedené čiastočne aj vo všeobecných odporúčaniach:  

a) chýbajúce finančné zdroje na zriadenie úradu (nedostatok zdrojov vyčlenených v 

rozpočte na príslušný rok, nepočítajúce so zriadením úplne nového údaju a 

mimoriadnymi administratívnymi výdavkami) 

b) personálne kapacity – a to s ohľadom na špecifickú problematiku práce s osoby so 

zdravotným postihnutím. Ide o kombináciu požiadaviek na vzdelanie, prax, ale aj 

osobnostný prístup a tréning sociálnych a psychologických zručností. Pri práci s 

osobami so zrakovým alebo jazykovým postihnutím, je potrebné zabezpečiť aj 

vzdelávanie v týchto oblastiach, napríklad vytvorením špecializácie alebo 

samostatného doplňujúceho či osobitného vzdelávacieho programu v rámci stredných 

                                                
4 Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 317/2010 Z. z.). 
Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (oznámenie Ministerstva zahraničných 
vecí Slovenskej republiky č. 318/2010 Z. z.). 
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škôl alebo univerzít. Tu je potrebné formulovať odporúčanie na spoluprácu s 

Ministerstvom školstva, vedy a športu SR v rámci revízie sústavy študijných odborov.  

 

Z tohto pohľadu sú nevyhnutné nasledovné kroky:  

 

a) zvýšenie rozpočtu Úradu Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím 

jednorázovým rozpočtovým opatrením v roku 2017, následne zakomponovať 

kontinuálne zvyšovanie formou percentuálneho pomeru k verejným výdavkom v 

ďalších rozpočtoch  

b) vytvorenie systému vzdelávania pre expertov a pracovníkov Úradu Komisárky, v 

spolupráci s príslušnými vzdelávacími inštitúciami, ďalšími aktérmi (MVO), 

medzinárodnými expertnými think-thankami, vytvorenie samostatného 

interdisciplinárneho odboru štúdia na VŠ (alebo špecializácie). 

 

3.2.5. Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže  
 

Pôsobnosť Centra vymedzuje zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o 

sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

V rámci efektívneho fungovania Centra sme identifikovali nasledovné problémy a 

odporúčania:  

a) povinné začlenenie Centra ako vedľajšieho účastníka v rámci konania o zverení 

maloletého (vo všetkých konaniach s cudzím prvkom prebiehajúcim na území SR, t.j. 

predovšetkým v oblasti výživného, starostlivosti o maloleté deti a v oblasti osvojenia, 

čím sa vytvorí preventívny mechanizmus odchodu alebo únosu detí do zahraničia a 

následného zapojenia Centra do procesu návratu alebo právnej pomoci) , 

b) vytvorenie transparentného systému výberu riadiacich zamestnancov, menovanie 

ostane v kompetencii ministra, aleb malo by ísť v rámci obsadzovania pracovnej 

pozície o medzinárodný konkurz, so zdôraznením kritérií skúseností z aplikačnej 

praxe s medzinárodným prvkom.  
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Z tohto pohľadu sú nevyhnutné nasledovné kroky:  

a) Predloženie legislatívneho návrhu (novela príslušných zákonov – napr. zákona o 

sociálnoprávnej ochrane detí, Občianskeho mimosporového poriadku a ďalších) + 

doplnenie zákona o štátnej službe (výber riadiacich zamestnancov Centra)  

b) Prísl. štátny orgán: Ministerstvo spravodlivosti SR  

 


