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PRÁVA DETÍ 

• Dohovor o právach dieťaťa priznáva každému dieťaťu 
práva v plnom rozsahu - vrátane občianskych, 
kultúrnych, hospodárskych, politických a sociálnych práv. 

• Deti, na rozdiel od dospelých, nemajú možnosť svoje 
práva uplatňovať a vyžadovať, preto bol kontrolou 
implementácie tejto medzinárodnej legislatívnej normy 
poverený Výbor pre práva dieťaťa pri OSN.  

 
• Slovenská republika, tak ako ostatné signátorské krajiny, 

má záväzok pravidelne predkladať správy o stave detí na 
Slovensku na posúdenie expertom vo Výbore pre práva 
detí pri OSN. Túto správu následne obhajuje na pôde 
Výboru a z diskusie jej vyplynú odporúčania, ktorým by 
celá spoločnosť mala venovať pozornosť do budúcnosti.  



• Všetky deti sú si rovné.  
• Všetky deti majú právo na starostlivosť a lásku.  
• Každé dieťa má právo na dostatok zdravej výživy.  
• Každé dieťa má právo na vzdelanie.  
• Každé dieťa má právo na zdravotnú starostlivosť.  
• Každé dieťa má právo na hru a voľný čas.  
• Deti nesmú pracovať.  
• Deti nesmú byť týrané.  
• Deti sa nesmú stať obeťou násilia.  
• Deti nesmú byť sexuálne zneužívané.  
• Deti majú právo vyjadriť svoje názory.  
• Deti majú právo zvoliť si svoje vierovyznanie.  
• Deti majú právo stretávať sa a združovať podľa vlastného výberu.  
• Deti majú právo na prístup k informáciám.  
• Zvláštnu ochranu treba venovať deťom, ktoré nevyrastajú v rodinnom 

prostredí.  
• Zvláštnu ochranu treba venovať postihnutým deťom.  
• Zvláštnu ochranu treba venovať deťom, ktoré sa dostávajú do 

konfliktu so zákonom.  



ZÁUJEM DIEŤAŤA 
 
1. Záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akýchkoľvek 
postupoch týkajúcich sa detí, či už vykonávaných súkromnými 
zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo 
zákonodarnými orgánmi.  
 
2. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, sa zaväzujú, že 
zabezpečia dieťaťu ochranu a starostlivosť nevyhnutnú pre jeho blaho, 
pričom budú brať ohľad na práva a povinnosti jeho rodičov, zákonných 
zástupcov alebo iných jednotlivcov právne za dieťa zodpovedných a 
urobia všetky potrebné zákonodarné administratívne opatrenia.  
 
3. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, sa zaväzujú, že 
zabezpečia, aby inštitúcie, služby a zariadenia zodpovedné za 
starostlivosť a ochranu detí zodpovedali normám stanoveným 
kompetentnými úradmi, zvlášť po stránke bezpečnosti a ochrany zdravia, 
počtu a kvalifikácie personálu, ako aj kompetentného dozoru.  



SPO 

OPATRENIA 



SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA 

• Zákon o SPO 

• Zákon o rodine 

• Školský zákon 

• Zákon o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov  

• Trestný zákon 

• Zákon o prídavku na dieťa 



OPATRENIA SPO 

• V pôsobnosti ÚPSVaR 

• V pôsobnosti samospráv 

• V pôsobnosti tretieho sektoru 



ŠTÁT NESTÍHA 

• Nemá účinný systém plošnej prevencie 
SPJ 

• Nemá nástroje na detekciu možných 
problémov 

• Nemá zakotvenú aktívnu prácu v teréne 

• Zahltení úradníci nemajú čas vykonávať 
opatrenia 

• Systém pomoci je neefektívny 

 



Školská sociálna práca 

• Vypĺňa chýbajúci segment v SPO 

• Realizuje prevenciu 

• Realizuje vyhľadávaciu a detekčnú 
činnosť 

• Spolupracuje pri výchovných opatreniach 

• Pôsobí ako medziposchodie v systéme 
kurately 

• Monitoruje dodržiavanie práv detí  
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