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Abstrakt: V príspevku sú interpretované významné medzinárodné dokumenty, 

v nadväznosti na ktoré prezentujeme aj vnútroštátnu právnu úpravu. Vnútroštátna 

právna úprava sa javí veľmi rozvetvená z hľadiska ochrany základných ľudských 

práv a slobôd. Príspevok má byť určitou výzvou, že v rámci výskumu daných otázok 

treba analyzovať, syntetizovať, resp. objektivizovať uvádzané dokumenty a právne 

úpravy z aspektu ich efektívnosti a aplikačnej praxe. Vychádzame z poznania, že 

súčasná rodina je, a aj v budúcnosti bude najideálnejším prostriedkom pre dôstojné 

spolužitie muža a ženy, deti a neraz aj s príslušníkmi staršej generácie. 

 

Kľúčové slová: medzinárodné dokumenty, právo, rodina, muž, žena, deti 

 

Abstract: The paper interpreted the relevant international instruments, in conjunction 

with the present domestic legislation. National legislation appears to be very intricate 

in terms of protection of fundamental human rights and freedoms. The contribution 

should be a call that research these issues need to be analyzed, synthesized, 

respectively. Documents relied on an objective and legislation from the perspective 

of their effectiveness and application experience. Based on the knowledge that the 

family is present and in future will be the most suitable means of dignified 

coexistence of men and women, children and often with members of older 

generations. 
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Cieľom príspevku je upozorniť účastníkov konferencie predovšetkým na 

nadčasový význam najmä Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Medzinárodného 

paktu o občianskych a politických právach, Medzinárodného paktu o hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych právach ako aj na niektoré ďalšie dokumenty vrátane 

vnútroštátnych právnych úprav, ktoré s nimi korešpondujú pre aplikačnú prax.  

 

I. 

Valné zhromaždenie OSN na svojom III. zasadnutí /10 12 1948/ vo forme 

rezolúcie č.217/III prijalo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. V článku 16 

ustanovilo, že „muži i ženy len čo dosiahnu plnoletosť, majú právo bez akýchkoľvek 

obmedzení z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských uzavrieť 

manželstvo a založiť rodinu. Pokiaľ ide o manželstvo majú nárok na rovnaké práva 

tak počas jeho trvania, ako i pri jeho rozvode. Manželstvo môže byť uzatvárané iba 

so slobodným a plným súhlasom budúcich manželov“.  

Rodina je tu definovaná ako základná jednotka spoločnosti s nárokom na ochranu 

zo strany spoločnosti a štátu. 

Podľa článku 25 o. i. „každý má právo na takú životnú úroveň, ktorá by bola 

postačujúca zabezpečiť jeho zdravie a blahobyt i zdravie a blahobyt jeho rodiny, 

zahrňujúc do toho potravu, šatstvo, bývanie, lekársku starostlivosť a nevyhnutné 

sociálne opatrenia, má právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, v chorobe, pri 

pracovnej nespôsobilosti, pri ovdovení, v starobe alebo ostatných prípadoch straty 

zárobkových možnosti, ktoré nastali okolnosťami, nezávislými na jeho vôli“. 

Citovaný článok osobitne zvýrazňuje, že „materstvo a detstvo majú nárok na 

zvláštnu starostlivosť a pomoc. Všetky deti, bez ohľadu na to či sa narodili 

v manželstve, alebo mimo neho, požívajú rovnakej sociálnej ochrany.“ 

V súvislosti s právom na vzdelanie akcent je položený na bezplatnosť aspoň 

v počiatočných a základných stupňoch, pričom základné vzdelanie má byť povinné. 

Technické a odborné vzdelanie má byť všeobecne prístupné, a tiež vyššie vzdelanie 

má byť rovnako prístupné podľa schopnosti. 
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Vychádza sa z toho, že vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej 

osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. Má 

napomáhať k vzájomnému porozumeniu, znášanlivosti a priateľstvu medzi všetkými 

národmi a skupinami rasovými i náboženskými, ako i k rozvoju činnosti OSN pre 

zachovanie mieru.  

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelanie pre svoje deti /čl. 26/. 

K ďalším významným právam v danom kontexte patrí aj právo každého slobodne 

sa zúčastňovať kultúrneho života spoločnosti, užívať plody umenia a podieľať sa na 

vedeckom pokroku a jeho výsledkoch.  

Každý má aj právo na ochranu morálnych a materiálnych záujmov, ktoré 

vyplývajú z jeho vedeckej, literárnej alebo umeleckej činnosti /čl. 27/.  

Bolo by ideálne, ak by sa v živote zrealizoval článok 28, podľa ktorého „ každý 

má právo na to, aby vládol taký spoločenský a medzinárodný poriadok, v ktorom by 

práva a slobody, zakotvené v tejto deklarácii, boli plne uskutočňované“. 

Deklarácia v čl. 29 prezentuje aj povinnosť. Zakotvila, že „každý má povinnosť 

voči spoločnosti. Lebo iba v nej môže voľne a plne rozvinúť svoju osobnosť“ . 

Zároveň uvádza, že „každý je pri výkone svojich práv a slobôd je podriadený iba 

takým obmedzeniam, ktoré stanovuje zákon výslovne preto, aby bolo zabezpečené 

uznanie a zachovanie práv a slobôd ostatných a vyhovené spravodlivým požiadavkám 

morálky, verejného poriadku a všeobecného blaha v demokratickej spoločnosti“. 

Výkon týchto práv a slobôd však nesmie byť v žiadnom prípade v rozpore s cieľmi 

a zásadami Charty OSN.  

Napokon žiada sa podčiarknuť, že nič v spomínanej deklarácii nemôže byť 

interpretované tak, ako keby dávalo ktorémukoľvek štátu, akejkoľvek skupine alebo 

osobne právo vyvíjať činnosť alebo dopúšťať sa činov, ktoré by smerovali na 

potlačenie niektorého z práv alebo niektorej zo slobôd v deklarácii obsiahnutých.  

Mnohé otázky týkajúce sa problematiky rodiny sú premietnuté v Medzinárodnom 

pakte o občianskych a politických právach.  
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Z neho o. i. vyplýva, že „nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do 

súkromného života, do rodiny, domova alebo korešpondencie, ani útokom na svoju 

česť a povesť. Každý má zároveň právo na zákonnú ochranu proti takýmto zásahom 

alebo útokom“ / čl. 17/. Ďalej napr. „ štáty, zmluvné strany Paktu, sa zaväzujú 

rešpektovať slobodu rodičov zabezpečiť náboženskú amorálnu výchovu svojich detí 

podľa vlastného presvedčenie rodičov“ /čl. 18 ods. 4/. Alebo „každé dieťa má bez 

akejkoľvek diskriminácie bez rasy , farby, pohlavia, jazyka, náboženstva, 

národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku alebo rodu právo na takú ochranu, 

ktorá mu patrí s ohľadom na jeho postavenie maloletého, zo strany jeho rodiny, 

spoločnosti a štátu“ /čl.24 ods. 1/.  

Z Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach javí 

sa potreba pripomenúť, čo štáty, zmluvné strany Paktu, uznávajú: 

Najširšia možná ochrana a pomoc by mala byť poskytnutá rodine, ktorá je 

prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti , osobitne od jej založenia a v období, 

kedy zodpovedá za starostlivosť a výchovu maloletých detí. 

Zvláštna ochrana by mala byť poskytovaná matkám v priebehu primárneho 

obdobia pred a po narodení dieťaťa. Počas tohto obdobia by zamestnaným matkám 

mala byť poskytnutá platená dovolenka alebo dovolenka zodpovedajúca pôžitkom zo 

sociálneho zabezpečenia. 

Zvláštne opatrenia by mali byť vykonané pre ochranu a pomoc všetkým deťom 

a mládeži bez akejkoľvek diskriminácie na základe rodinného pôvodu alebo iných 

podmienok. Deti a mládež by mali byť chránené pred hospodárskym a sociálnym 

vykorisťovaním. Ich zamestnávanie prácou, ktorá by škodila ich morálke alebo 

zdraviu alebo bola nebezpečná životu, alebo by mohla brzdiť ich morálny vývoj, by 

malo byť trestné podľa zákona. Štáty by mali tiež stanoviť vekovú hranicu, pod ktorú 

by detská vykorisťovaná práca mala byť zakázaná a trestná podľa zákona /čl. 10/. 

Ďalej štáty, zmluvné strany Paktu, uznávajú právo každého jednotlivca na 

adekvátnu životnú úroveň pre neho a jeho rodinu, zahrňujúc dostatočnú výživu, 

šatstvo, byt a na sústavné zvyšovanie životných podmienok. Zmluvné štáty preto 
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podniknú zodpovedajúce kroky, aby zabezpečili uskutočňovanie tohto práva, 

uznávajú pre dosiahnutie tohto cieľa zásadnú dôležitosť medzinárodnej spolupráce 

založenej na slobode súhlasu. 

Štáty, zmluvné strany Paktu, uznávajú základné právo každého na oslobodenie od 

hladu, vykonávajú jednotlivo, ale aj na základe medzinárodnej súčinnosti také 

opatrenia, zabezpečujúce zvláštne programy, ktoré sú potrebné: 

a/ na zlepšenie spôsobu výroby, úschovy a distribúcie potravín plným využitím 

technického a vedeckého poznania, šírením vedomosti a zásadách výživy 

a rozvíjaním alebo reformovaním poľnohospodárskych systémov takým spôsobom, 

aby sa dosiahlo najúčinnejšieho rozvoja a využitia prírodných zdrojov, 

b/ na zabezpečenie spravodlivej distribúcie svetových zásob potravín v pomere 

k potrebám s prihliadnutím k problémom, ako krajinám dovážajúcich potravín, tak 

krajinám, ktoré potraviny vyvážajú /čl. 11/. 

V nie poslednom rade, štáty, zmluvné strany Paktu, uznávajú právo každého na 

dosiahnutie najvyššie dosiahnuteľnej úrovne fyzického a duševného zdravia. Urobia 

preto opatrenia na dosiahnutie plného dosiahnutia tohto práva, ktoré bude zahrňovať: 

• opatrenia na zníženia počtu potratov a dojčenskej úmrtnosti a opatrenia pre 

zdravý vývoj dieťaťa,   

• zlepšenie všetkých stránok vonkajších životných podmienok a priemyselnej 

hygieny,  

• prevenciu, liečenia a kontrolu epidemických, miestnych chorôb, chorôb 

z povolania a iné, 

• vytvorenie podmienok, ktoré by zabezpečili všetkým lekársku pomoc 

a starostlivosť v prípade choroby / čl. 12/. 

 

Keďže táto medzinárodná konferencia sa uskutočňuje na PBF, ktorá sa podieľa na 

výchovno-vzdelávacom procese, žiada sa ešte osobitne dotknúť problematiky 

vzdelávania, ktorá robí nemalé starosti aj v súčasnej rodine: 
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1. Štáty, zmluvné strany Paktu, uznávajú právo každého na vzdelanie. Súhlasia, že 

vzdelanie bude smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a zmyslu pre jej 

dôstojnosť a posilnenie úcty k ľudským právam a základným slobodám. 

Súhlasia, že vzdelanie má umožniť všetkým osobám účinnú účasť v slobodnej 

spoločnosti, napomáhať k vzájomnému porozumeniu, znášanlivosti a priateľstvu 

medzi všetkými národmi a všetkými rasovými, etnickými a náboženskými skupinami, 

ako i rozvoju činnosti OSN pre zachovanie mieru.  

2. Štáty, zmluvné strany Paktu, uznávajú, že so zreteľom na dosiahnutie plného 

uskutočnenia tohto práva: 

a) základné vzdelanie bude povinné a slobodne prístupné pre všetkých, 

b) stredoškolské vzdelanie vo svojich rôznych formách, zahrňujúce technické 

a odborné stredoškolské vzdelanie, bude všeobecne umožnené a sprístupnené pre 

všetkých, všetkými vhodnými prostriedkami a predovšetkým postupným zavádzaním 

bezplatného vzdelania,  

c) vyššie vzdelanie bude rovnako prístupné pre všetkých, a to podľa schopnosti 

všetkými vhodnými prostriedkami a predovšetkým postupným zavádzaním 

bezplatného vzdelania,  

d) elementárne vzdelávanie osôb, ktoré nezískali alebo nedokončili základné 

vzdelanie, bude pokiaľ možno, povzbudzované alebo zintenzívnené, 

e) bude na všetkých stupňoch aktívne usilované o rozvoj školského systému, bude 

zavedený primeraný systém štipendií a sústavne budú zlepšované materiálne 

podmienky vyučujúcich. Štáty, zmluvne strany Paktu, sa zaväzujú rešpektovať 

slobodu rodičov zvoliť pre ich deti iné školy, ktoré zodpovedajú takej minimálnej 

úrovni vzdelania, aká je stanovená alebo schválená štátom, a zabezpečovať 

náboženskú a morálnu výchovu ich detí v zhode s ich vlastným presvedčením. 

Uvedené dostatočne naznačilo, že rodina ako prirodzená a základná bunka 

spoločnosti, jej poslanie, zvýšenie jej výchovnej úlohy a príklady ľudskej súdržnosti 

sa stala prostredníctvom OSN svetovým programom inšpirujúco pôsobiacim aj na 

túto konferenciu, zorganizovanú k 20. výročiu založenia mládežníckej organizácie. 



MLADÝ ČLOVEK – BUDÚCNOSŤ CIRKVI 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010  

na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove ________________________________________________________________________________ 

 141 

Rodina totiž všade na svete potrebuje materiálnu, sociálnu i právnu pomoc a sústavnú 

pozornosť zo strany všetkých dotknutých subjektov. 

 

II. 

Z prvej časti tohto príspevku je možno o. i. odôvodniť, že život detí a mladého 

človeka ja spájaný s osobitným charakterom, t. j. predovšetkým s absenciou vlastnej 

empírie z dynamického života tej, ktorej spoločnosti, v tom ktorom štátnom systéme. 

Žiada sa tu dať do pozornosti vážny problém spočívajúci v tom, že mravné, etické, 

kultúrne, ale aj iné pravidlá správania u detí a mládeže sú v mnohých prípadoch 

povýšené na právne pravidlá, čo v konečnom dôsledku ide o možnosť štátu 

zasahovať do citlivých ľudských práv a slobôd veľmi početnej skupiny občanov 

tvoriacich aj jeden z relevantných pilierov existencie štátu. Spomínaná skupina však 

nemá jeden ucelený kódex, v ktorom by boli transparentne upravené všetky základné 

práva, povinnosti a obmedzenia, čo v aplikačnej praxi spôsobuje nemalé problémy 

nielen v rodinách, školách, ale v celej spoločnosti.   

V kontexte uvedeného žiada sa upozorniť na značne rozvetvenú právnu úpravu 

týkajúcu sa ochrany detí a mládeže. Ako príklad môžu poslúžiť príslušné ustanovenia 

Ústavy SR, legislatívy základných práv a slobôd, celý rad ustanovení Zákona 

o rodine, Občianskeho zákonníka, zákonníka práce, občianskeho súdneho poriadku, 

trestného zákona, trestného poriadku, zákona o medzinárodnom práve súkromnom 

a procesnom, zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele, zákona 

o sociálnych službách a ďalších.  

Kardinálnou otázkou je – aká je reálna možnosť efektívne sa orientovať 

v existujúcej legislatíve nadväzujúcej na uvádzané aj neuvádzané pramene, aby 

nedochádzalo k ujme na integrite detí a mládeže z aspektu ich bezpečného života 

v demokratickom, právnom štáte. 
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Záver 

K prezentácii príspevku na tejto medzinárodnej konferencii, sme boli inšpirovaní 

tiež veľkým dňom zápasu za ľudské práva (v niektorých kalendároch uvedený 

25.mare 2010). Ide nesporne o významnú historickú udalosť, preto sme sa usilovali 

dať do kontextu ochranu deti a mládeže v dimenziách postavenia rodiny 

v spoločnosti. Veď aj v príspevku interpretované dokumenty o ľudských právach 

a slobodách, vrátene hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, sú určitou 

projekciou súčasného sveta. Potvrdzuje to, napr. text Preambuly Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv, kde sa o. i. akcentuje, že uznanie prirodzenej dôstojnosti 

a rovnakých neoddeliteľných práv všetkých členov ľudskej rodiny je základom 

slobody, spravodlivosti a mieru vo svete, a že neuznanie ľudských práv a pohŕdanie 

nimi viedlo vždy k barbarským činom urážajúcim svedomie ľudstva...  Teda nie 

náhodou vybudovanie sveta, v ktorom ľudia zbavení strachu a núdze sa budú tešiť 

slobode prejavu a presvedčenia, bolo vyhlásené za najvyšší cieľ ľudstva... Inými 

slovami, aj v 21. storočí je žiaduce, aby ľudské práva boli chránené transparentným 

komplexným kódexom, osobitne u detí a mládeže, lebo sú jedným z relevantných 

pilierov existencie štátu, resp. sveta. VZ OSN vyhlásilo spomínanú Deklaráciu, ako 

spoločný cieľ pre všetky národy a všetky štáty preto, aby sa každý jednotlivec a 

každý orgán (každá inštitúcia) v spoločnosti snažili vyučovaním a výchovou rozšíriť 

úctu k základným ľudským právam a slobodám, a zároveň zabezpečiť postupnými 

vnútroštátnymi a  medzinárodnými opatreniami ich všeobecné a účinné uznávanie 

a zachovanie, tak medzi ľuďmi členských krajín štátov ako aj medzi ľudom území, 

ktoré sú pod ich právomocou. V neposlednom rade, aby každý mal právo slobodne sa 

zúčastňovať kultúrneho života spoločnosti, tešiť sa z umenia, podieľať sa na 

vedeckom pokroku a jeho výsledkoch. Pre mladú generáciu v súčasnosti je to výzva 

predovšetkým na vedeckú prácu analyzovať, globalizovať, resp. objektivizovať do 

akej miery zadefinovaný cieľ je efektívny pre ľudskú bytosť, osobitne pre deti 

a mládež, v tom ktorom priestore ich života. 
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Príspevok nabáda tiež k hlbšiemu štúdiu (okrem interpretovaných otázok) aj iných 

prameňov:  

ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave SR. Matica slovenská 1997. 

OLÁH, M. – ROHÁČ. J.: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela. 

Bratislava 2008, ISBN 978-80-89271-35-1. 

ROHÁČ, J.: Práva a slobody dieťaťa. Monacon 1999, ISBN 80-85668-94-7. 

ROHÁČ, J.: Ochrana detí pred diskrimináciou. Prešov 2008, ISBN 978-80-8068-

896-1. 

ROHÁČ, J. – DANCÁK, P.: Kapitoly o práve a etike. Prešov 2009, ISBN 978-80-

89271-73-3.  

KUŠNÍROVÁ, E. - KORMOŠOVÁ, M.: Význam deklarácie práv dieťaťa v sociálnej 

práci. In: PTZ XXXV (20). Prešov 2009, ISBN 978-80-8068-999-5. 

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 

Lisabonská zmluva vrátane Charty ľudských práv. 

Ústavný zákon č. 23/1991 Zb. 
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