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OCHRANA PRÁV DETÍ V MEDZINÁRODNEJ PRÁVNEJ DIMENZII 

HRANÍC DOSPELOSTI 

 

Katarína TUHRINSKÁ 

 

Sociálne postavenie detí a ich právna ochrana boli v tej-ktorej miere stredobodom 

pozornosti medzinárodného spoločenstva už v dávnejšej minulosti, no ani napriek takmer 

storočnému snaženiu táto kľúčová úloha ľudstva nedosiahla dimenziu,  v ktorej by bolo jej 

naplnenie  istým garančným a konštantným etalónom.  Napriek nespornému úsiliu 

pokrokových síl celého sveta, ani hospodársky a sociálne najrozvinutejšie krajiny nemôžu 

v danom kontexte defilovať ako jednoznačne  vzorové a úspešne fungujúce systémy. Ako 

poukazujú súčasné svetové výskumné štúdie, nie je hodnoverne preukázané, ktorý z faktorov 

pôsobí ako nosný brzdiaci mechanizmus, pričom najčastejšie anketovaná je opozičná 

dichotómia makro a mikrosféry – hospodárska prosperita krajiny a rodina ako  základná 

bunka spoločnosti a východiskové prostredie, v ktorom sa začína vývoj ľudského jedinca.  

Podľa zásad Charty Organizácie spojených národov je základom slobody, 

spravodlivosti a mieru vo svete uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnakých neodňateľných 

práv všetkých príslušníkov ľudskej komunity. To znamená, že ochrana práv detí musí byť na 

prvom mieste aktivít spoločenských a politických orgánov, organizácií, vládnych a 

mimovládnych inštitúcií a jej aplikácia  nemôže vychádzať z vágnych ad hoc prijímaných 

rozhodnutí, postupov a riešení. Direktívnu hodnotu môžu mať len medzinárodné legislatívne 

dokumenty, ukotvené ako prioritné východisko v čiastkových národných oporných 

dokumentoch zameraných na oblasť juvenálnej ochrany.  Podstatným v danej konceptosfére 

je definovanie samotného pojmu dieťa a hraníc juvenálnej dimenzie, za ktorou nasleduje 

dospelosť ako ukončenie sledovaného statusu subjektívnej zložky skúmanej problematiky. 

Určenie hraníc dospelosti je v mnohých aspektoch sociálnej ochrany podstatným faktom 

predovšetkým z hľadiska aplikácie jurisdikcie. Týka sa to zdravia, pracovnej inklúzie, 

občiansko-právnej a trestno-právnej zodpovednosti a následne zaradenia do systému 

spoločenských vzťahov v tom-ktorom konkrétnom kultúrno-etnickom priestore. 

Vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v medzinárodných zmluvách o ľudských 

právach sa Spojené národy uzniesli, že v nej ustanovené práva prináležia každému, a to bez 

akéhokoľvek rozdielu. Týka sa to  takých atribútov, ako sú rasa, farba pokožky, pohlavie, 

jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný, resp. sociálny pôvod, rodový 
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majetok či iné postavenie. Deti majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc. 

Rodina ako prirodzené prostredie pre rast a blaho všetkých svojich členov, ale predovšetkým 

detí, musí mať nárok na potrebnú ochranu a pomoc, aby mohla bezo zvyšku plniť svoju úlohu 

v spoločnosti. V záujme plného a harmonického rozvoja osobnosti musí dieťa vyrastať 

v plnohodnotnom rodinnom prostredí, v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia. 

Dieťa má právo byť plne pripravené žiť v spoločnosti vlastným životom a má byť vychované 

v duchu ideálov obsiahnutých v Charte Spojených národov, teda v duchu mieru, dôstojnosti, 

rasovej a inej znášanlivosti, slobody, rovnosti a spolupatričnosti.  

Medzinárodná legislatívna juvenálna ochrana 

 Potreba garancie osobitnej starostlivosti o juvenálne pokolenie a jej medzinárodnej 

regulácie bola zakotvená v Ženevskej deklarácii práv dieťaťa ratifikovanej v roku 1924 a v 

Deklarácii práv dieťaťa prijatej Spojenými národmi v roku 1959. Deklarácia našla uznanie vo 

Všeobecnej deklarácii ľudských práv, v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických 

právach (čl. 23 a 24), v Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 

právach (čl. 10) a v štatútoch a príslušných dokumetoch odborných a medzinárodných 

organizácií, ktoré sa venujú starostlivosti o deti. V Deklalácii práv dieťaťa, prijatej Valným 

zhromaždením Organizácie Spojených národov 20. novembra 1989 sa uvádza: „dieťa pre 

svoju telesnú a duševnú nezrelosť potrebuje zvláštne záruky, starostlivosť a zodpovedajúcu 

právnu ochranu pred narodením a po ňom“.  

Dohovor o právach dieťaťa (1. časť, článok 1) v zmysle prijatých ustanovení za dieťa 

považuje každú ľudskú bytosť mladšiu než 18 rokov, ak podľa právneho poriadku, ktorý sa 

vzťahuje na dieťa, nie je dospelosť dosiahnutá skôr.  

Hlavné ustanovenia  preambuly Dohovoru o právach dieťaťa, v danom zmysle  

jedného z najdôležitejších dokumentov, ktorý predstavuje istým spôsobom svetovým 

spoločenstvom akceptovanú záväznú legislatívnu  smernicu, sa odvolávajú na základné 

princípy OSN a špeciálne ustanovenia rôznych príslušných zmlúv a deklarácií o ľudských 

právach. Dohovor zdôrazňuje, že deti vyžadujú vzhľadom na svoju zraniteľnosť zvláštnu 

starostlivosť a ochranu. Osobitný dôraz preambula  kladie na základnú starostlivosť a 

ochrannú zodpovednosť rodiny, na nevyhnutnosť právnej a inej ochrany dieťaťa už pred 

samotným narodením, teda nielen po narodení. Táto požiadavka ochrany života pred 

narodením dieťaťa však nebola zakotvená v samotnom Dohovore žiadnymi záväznými 

ustanoveniami a je vecou toho-ktorého spoločenského útvaru, aké stanovisko k veci zaujme.  

Dohovor poukazuje na význam rešpektovania kultúrnych hodnôt detského spoločenstva a na 

životne dôležitú úlohu medzinárodnej spolupráce pri uplatňovaní juvenálnych práv.  
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Účinnú podporu pri uplatňovaní Dohovoru a rozvíjaní medzinárodnej spolupráce majú 

špecializované organizácie OSN – Medzinárodná organizácia práce ILO, Svetová 

zdravotnícka organizácia WHO, UNESCO, osobitne UNICEF, a to najmä prostredníctvom 

prístupu na rokovania jeho Výboru pre práva detí, ktorý je dôležitým nástrojom účinnej 

kontroly dodržiavania princípov a mechanizmov dodržiavania detských práv. Spoločne s 

ďalšími orgánmi považovanými za kompetentné, vrátane nevládnych organizácií, ktoré majú 

u OSN a jeho orgánov (napr. UNHCR) konzultatívny status, môžu predkladať naliehavé 

informácie Výboru a oni samé môžu byť požiadané o radu vo vzťahu k najoptimálnejšiemu 

uplatňovaniu Dohovoru. Dôležité sú v uvedenom kontexte napríklad aj ustanovenia 

Deklarácie sociálnych a právnych zásad ochrany blaha detí, aplikované so zvláštnym 

zreteľom na vnútroštátne a medzinárodné predpisy pre umiestňovanie detí do inštitúcií v 

rámci náhradnej starostlivosti, ďalej Minimálne štandardné pravidlá OSN týkajúce sa výkonu 

súdnictva za účasti mladistvých (tzv. Pekingské pravidlá), ustanovenia Deklarácie o ochrane 

žien a detí za mimoriadnych okolností a v ozbrojených konfliktoch. 

Všetky predmetné dokumenty tak či onak zohľadňujú fakt, že:  

– vo všetkých krajinách sveta sú deti, ktoré žijú v mimoriadne ťažkých podmienkach a že 

       tieto deti vyžadujú osobitnú pozornosť,  

– je potrebné rešpektovať tradície a kultúrne hodnoty každého jednotlivého národa v záujme 

ochrany a harmonického rozvoja dieťaťa,  

– je nevyhnutná medzinárodná spolupráca pre zlepšovanie životných podmienok detí v 

každej krajine,  

– všetky práva sa vzťahujú na všetky deti bez výnimky a štát je povinný chrániť ich  pred 

akoukoľvek formou diskriminácie alebo trestov založených na postavení, činnosti, 

vyjadrených názoroch alebo presvedčení jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo členov 

rodiny, pred porušovaním daných práv zo strany samotného štátu, ktorý je povinný prijímať 

účinné opatrenia na ich propagáciu a dodržiavanie,  

– záujem dieťaťa je pri akýchkoľvek postupoch týkajúcich sa detí, či už vykonávaných 

súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými 

orgánmi prioritný, 

Zmluvné štáty Dohovoru o právach detí, musia prijať všetky potrebné zákonodarné, 

administratívne, sociálne a výchovné opatrenia pre ochranu detí pred akýmkoľvek telesným 

alebo duševným násilím, urážaním alebo zneužívaním, zanedbávaním alebo nedbalým 

zaobchádzaním, trýznením alebo vykorisťovaním, vrátane sexuálneho zneužívania počas 

obdobia, keď sú v starostlivosti jedného alebo oboch rodičov, zákonných zástupcov alebo 
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akýchkoľvek iných osôb. Takéto ochranné opatrenia musia, v prípade nutnosti zahŕňať účinné 

postupy pre vytváranie sociálnych programov poskytujúcich potrebnú podporu dieťaťu a tým, 

ktorí sa o dieťa starajú. 

Významnými v uvedenom duchu sú novšie medzinárodne odsúhlasené doplňujúce 

dokumenty, napríklad uznesenia z 25. mája 2000  – Fakultatívny protokol o účasti detí 

v ozbrojených konfliktoch a Fakultatívny protokol o obchode s deťmi, detskej prostitúcii a 

detskej pornografii. Uvedené dokumenty boli odpoveďou na forsifikované akty včlenenia detí 

do ozbrojených invektív v Afganistane, Sudáne, Sierre Leone, resp. Čečensku a stále 

agresívnejšej tendencii sexuálnej exploatácie neplnoletých.      

    V duchu sledovaných zásad sa uznáva právo dieťaťa na ochranu pred hospodárskym 

vykorisťovaním a pred vykonávaním akejkoľvek práce, ktorá môže byť pre dieťa nebezpečná 

alebo brániť jeho vzdelávaniu, alebo ktorá by škodila zdraviu dieťaťa alebo jeho telesnému, 

duševnému, duchovnému, mravnému alebo sociálnemu rozvoju. S ohľadom na príslušné 

ustanovenia medzinárodných dokumentov signatárske krajiny musia predovšetkým: 

a) stanoviť najnižšiu vekovú hranicu alebo hranice pre vstup do zamestnania, 

b) stanoviť zodpovedajúcu úpravu pracovnej doby a podmienok zamestnania, 

c) stanoviť príslušnú penalizáciu alebo iné sankcie pre účinné zabezpečenie uplatňovania 

tohto článku. To znamená, že dieťa má právo na ochranu pred prácou, ktorá ohrozuje jeho 

zdravie, výchovu alebo rozvoj.  

    Podľa Dohovoru žiadne dieťa nesmie byť vystavené mučeniu alebo inému krutému, 

neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu či trestaniu. Za trestné činy spáchané 

osobami mladšími ako osemnásť rokov, nesmie byť uložený trest smrti a trest odňatia slobody 

na doživotie bez možnosti prepustenia na slobodu. Dieťa, ktoré je zadržané, musí  dostať 

právnu a inú pomoc a musí byť umožnený aj styk s rodinou.  

Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, sa zaväzujú rešpektovať a 

zabezpečovať dodržiavanie noriem medzinárodného humanitárneho práva, ktoré sa na nich 

vzťahujú v prípade ozbrojených konfliktov a ktoré sa dotýkajú dieťaťa. 

Signatárske štáty Dohovoru musia prijať všetky realizovateľné opatrenia na zabezpečenie 

toho, aby sa osoby, ktoré nedosiahli vek pätnásť rokov, priamo nezúčastňovali bojových 

akcií. Členské krajiny Dohovoru nesmú povolávať do svojich ozbrojených síl osoby mladšie 

ako pätnásť rokov. Pri povolávaní do ozbrojených síl tých osôb, ktoré dosiahli vek pätnásť 

rokov ale ktoré sú mladšie ako osemnásť rokov, platí zásada prijímať prednostne osoby, ktoré 

sú staršie. Uznáva sa právo dieťaťa obvineného, obžalovaného, alebo uznaného vinným z 

porušenia trestného práva na také zaobchádzanie, ktoré je v súlade s podporou zmyslu dieťaťa 
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pre dôstojnosť a česť, ktoré posilňuje úctu dieťaťa k ľudským právam a základným slobodám 

iných a berie ohľad na vek dieťaťa a napomáha jeho reintegrácii, aby mohlo zaujať 

konštruktívnu pozíciu v spoločnosti. 

Za týmto účelom a s ohľadom na príslušné ustanovenia medzinárodných právnych 

dokumentov musia štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru zabezpečiť 

predovšetkým, aby: 

a/ žiadne dieťa nebolo obvinené, obžalované alebo uznané za vinné z porušenia trestného 

práva za konanie alebo opomenutie, ktoré neboli zakázané vnútroštátnym alebo 

medzinárodným právom v dobe, keď k nim došlo, 

b/ každé dieťa obvinené alebo obžalované z porušenia trestného práva, malo prinajmenšom 

tieto nasledujúce záruky: aby bolo považované za nevinné až do doby, keď je podľa zákona 

dokázaná vina, aby bolo okamžite a priamo, v nutných prípadoch prostredníctvom svojich 

rodičov alebo zákonného zástupcu, informované o obvineniach vznášaných proti nemu a malo 

pri príprave a  aby nebolo nútené vypovedať alebo priznať vinu, aby sa mohlo zoznámiť s 

výpoveďami svedkov buď priamo alebo prostredníctvom iných a aby bola zabezpečená 

rovnoprávna účasť svedkov obhajoby a hodnotenia ich výpovedí, 

c/ ak bolo rozhodnuté, že sa dieťa previnilo proti trestnému zákonu, aby toto rozhodnutie, ako 

aj akékoľvek rozhodnutia v dôsledku toho prijaté, boli v súlade so zákonom preskúmateľné 

vyšším právomocným, nezávislým a nestranným alebo súdnym orgánom, 

aby bola poskytnutá bezplatná pomoc tlmočníka, ak dieťa nerozumie používanému jazyku 

alebo nehovorí týmto jazykom, Signatárske štáty Dohovoru sa musia snažiť vypracovať 

zákony a postupy a vybudovať orgány a inštitúcie určené pre deti obvinené, obžalované alebo 

uznané vinnými z porušenia trestného práva a predovšetkým: stanoviť najnižšiu vekovú 

hranicu, pred dosiahnutím ktorej sa deti považujú za nespôsobilé porušiť trestné právo. 

Signatárske štáty sa dohodli, že pri plnení záväzkov prijatých Dohovorom, bude mať 

kontrolnú funkciu špeciálne na tento účel zriadený Výbor pre práva dieťaťa. Výbor sa skladá 

z desiatich členov vysokého morálneho kreditu a uznávaných odborníkov v oblasti, ktorej sa 

Dohovor dotýka. Členovia výboru sa volia zo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tohto 

dohovoru, túto funkciu vykonávajú ako súkromné osoby, pričom oporou je zemepisné 

rozdelenie a zastúpenie hlavných právnych systémov. Výbor musí, prostredníctvom 

Hospodárskej a sociálnej rady, predkladať Valnému zhromaždeniu Spojených národov každé 

dva roky správu o svojej činnosti.  

Za účelom zabezpečenia účinného uplatňovania Dohovoru a podpory medzinárodnej 

spolupráce v oblasti upravenej týmto Dohovorom špecializované organizácie, Detský fond 
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OSN a iné orgány Spojených národov, majú právo zúčastňovať sa na rokovaniach o 

uplatňovaní tých ustanovení tohto Dohovoru, ktoré spadajú do oblasti ich činnosti. Výbor 

môže podľa uváženia vyzvať špecializované organizácie, Detský fond OSN a iné 

kompetentné orgány, aby poskytovali rozsiahlu pomoc pri uplatňovaní Dohovoru v oblastiach 

spadajúcich do ich činnosti a aby predložili správy o uplatňovaní Dohovoru, Výbor môže 

odporučiť Valnému zhromaždeniu, aby požiadalo generálneho tajomníka preskúmať 

špecifické otázky, ktoré súvisia s právami dieťaťa. Originál Dohovoru o právach dieťaťa, 

ktorého arabská, čínska, francúzska, ruská a španielska verzia majú rovnakú platnosť, musí 

byť uložený u generálneho sekretára Spojených národov a vytvorený Výbor pre práva dieťaťa 

má pracovať v zložení 10 odborníkov, úlohou ktorých je v dvoj a päťročných cykloch 

posudzovať správy signatárskych štátov. 

 

Legislatívne normy na Slovensku 

  20. novembra roku 1989 teda Valné zhromaždenie OSN prijalo Dohovor o právach 

dieťaťa, ktorý integruje v sebe všetky spomínané kategórie ľudských práv: politické, 

občianske, sociálne a tiež kultúrne. Dohovor o právach dieťaťa ratifikovalo Federálne 

zhromaždenie bývalého Československa v roku 1991. Je to nadnárodný právny dokument a 

má prednosť pred zákonmi jednotlivých krajín, pokiaľ ho tieto krajiny ratifikovali. Podľa 

Dohovoru o právach dieťaťa štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, vykonávajú všetky 

potrebné zákonodarné, správne, sociálne a výchovné opatrenia na ochranu detí pred 

akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím, urážaním alebo zneužívaním, vrátane 

sexuálneho zneužívania, zanedbávania, resp. proti nedbanlivému zaobchádzaniu, trýzneniu 

alebo vykorisťovaniu počas doby, keď sú v starostlivosti jedného alebo oboch rodičov, 

zákonných zástupcov alebo akýchkoľvek iných ľudí starajúcich sa o dieťa. Právna ochrana je 

v Slovenskej republike garantovaná aj Ústavou SR a konkretizovaná ustanoveniami v 

rozličných zákonoch, napríklad v Zákone o rodine, Občianskom zákonníku, Zákonníku práce, 

Trestnom zákone, Trestnom poriadku a pod. Horná veková hranica dospelosti je na Slovensku 

integrálnym pokračovaním odporúčaní Dohovoru a v občianskom zmysle sa tiež opiera o 

determinovaných 18 rokov.  

 Ako naznačila analýza problematiky, dorastajúca generácia ako garancia 

životaschopnosti spoločnosti nemôže byť reflektovaná v polohe čiastkového aspektu 

jednotlivých etník. Problém zabezpečenia kontinuity ľudského bytia je spätý s globálne a 

v medzinárodnom meradle formulovanými princípmi, postupmi, úlohami a cieľmi výchovy, 

zabezpečenia a ochrany detí a mládeže.  Tak rozvinuté, ako nerozvinuté krajiny riešia mnohé 
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problémy, ktoré by mali mať spoločného menovateľa – postup podľa záväzných, 

kontrolovateľných právnych noriem s konzekventným dosahom na ich porušovanie či 

nedodržiavanie. Systém právnej ochrany a zabezpečenia mladej generácie je v rôznych 

krajinách rôzny a táto diverzita determinuje potrebu jednotného postupu pri definovaní 

základných princípov danej problematiky. Právna ochrana detí predstavuje súčasť ochrany 

ľudských práv vo všeobecnosti, v praxi sa však často vyskytujú rôzne hraničné kolízie 

diskriminačného  charakteru,  čo koreluje s absenciou sociálneho a iného zabezpečenia detí 

a mládeže, či už z dôvodu nedostatkov legislatívneho charakteru, hospodárskej nestability, 

politického vývoja v tej-ktorej krajine, národno-etnických kultúrne a mentálne podmienených 

stereotypov a pod. Prvé pokusy o jednotný medzinárodný  postup pri zabezpečení práv detí po 

1. svetovej vojne viedli k tomu, že sa postupne rozvinula a vybudovala sieť medzinárodných 

orgánov a neštátnych organizácií, ktoré dosiahli, že v r. 1990 vstúpila do platnosti Konvencia 

o právach detí, na ktorú nadväzujú novšie korešpondujúce dokumenty. Jej obsah kumuluje 

definície potrieb svetového mladého pokolenia z pohľadu občiansko-politického, sociálno-

ekonomického a kultúrneho aspektu zo zorného uhla právnych záväzkov špecifického 

charakteru. Rôzne národne motivované deklarácie týkajúce sa právnej ochrany detí sa napriek 

spoločnému záujmu nedokázali zhodnúť na konštituovaní definitívnej hranice dospelosti, 

ktorá môže byť v rozmedzí 16 – 18 rokov, resp. v osobitných prípadoch i iná – nižšia či 

vyššia, napr. trestná zodpovednosť od 14. rokov, zákaz požívania alkoholických nápojov do 

21 rokov, práca od 14 rokov, uzavretie manželstva od 14, resp 15 rokov, povolávací rozkaz na 

základnú vojenskú službu či vojenská povinnosť v prípade ohrozenia krajiny pred 18. rokom. 

Ako však bolo uvedené vyššie, oficiálna hranica dospelosti v uvedenej medzinárodnej 

legislatíve zakotvená je a je ňou vek 18 rokov, ktorý je takto uznaný aj Slovenskou 

republikou. 
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