
Neoficiálny komentár 

PREAMBULA
Preambula sa odvoláva na základné princípy OSN a ‰peciálne ustanovenia rôznych príslu‰n˘ch zmlúv
a deklarácií o ºudsk˘ch právach. OpäÈ zdôrazÀuje, Ïe deti vyÏadujú vzhºadom na svoju zraniteºnosÈ
zvlá‰tnu starostlivosÈ a ochranu. Zvlá‰tny dôraz sa kladie na základnú starostlivosÈ a ochrannú
zodpovednosÈ rodiny, na nevyhnutnosÈ právnej a ìal‰ej ochrany dieÈaÈa pred a po narodení, 
na v˘znam re‰pektovania kultúrnych hodnôt detského spoloãenstva a na Ïivotne dôleÏitú úlohu
medzinárodnej spolupráce pri uplatÀovaní práv detí.

âASË I

âlánok 1
DEFINÍCIA DIEËAËA
KaÏdá osoba mlad‰ia neÏ 18 rokov, pokiaº sa dospelosÈ podºa zákona nedosahuje skôr.

âlánok 2
NEDISKRIMINÁCIA
Princíp, Ïe v‰etky práva sa vzÈahujú na v‰etky deti bez v˘nimky a ‰tát je povinn˘ chrániÈ deti pred
akoukoºvek formou diskriminácie. ·tát nesmie poru‰ovaÈ Ïiadne právo a musí prijímaÈ pozitívne
opatrenia na ich propagáciu a dodrÏiavanie.

âlánok 3
ZÁUJMY DIEËAËA
V‰etky ãinnosti t˘kajúce sa dieÈaÈa musia braÈ plne do úvahy jeho najlep‰ie záujmy. ·tát musí
poskytovaÈ dieÈaÈu primeranú starostlivosÈ v prípade, keì ju nemôÏu poskytnúÈ rodiãia alebo iné
zodpovedné osoby.

âlánok 4
V¯KON PRÁV
Ide o záväzok ‰tátu plniÈ práva obsiahnuté v Dohovore.

âlánok 5
RODIâOVSKÉ USMER≈OVANIE A SCHOPNOSTI DIEËAËA
PovinnosÈ ‰tátu re‰pektovaÈ práva a zodpovednosÈ rodiãov a ‰ir‰ej rodiny pri vedení dieÈaÈa, 
v súlade s jeho rozvíjajúcimi sa schopnosÈami.

âlánok 6
ZACHOVANIE ÎIVOTA A ROZVOJ
NeodÀateºné právo na Ïivot a záväzok ‰tátu zabezpeãiÈ preÏitie a rozvoj dieÈaÈa.
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âlánok 7
MENO A ·TÁTNA PRÍSLU·NOSË
Právo maÈ meno a ‰tátnu príslu‰nosÈ od narodenia.

âlánok 8
ZACHOVANIE IDENTITY
Záväzok ‰tátu chrániÈ a v prípade potreby obnoviÈ základné atribúty identity dieÈaÈa /meno, ‰tátnu
príslu‰nosÈ a rodinné zväzky/.

âlánok 9
ODLÚâENIE OD RODIâOV
DieÈa má právo ÏiÈ s rodiãmi, okrem prípadov, keì to je nezluãiteºné s jeho záujmami. DieÈa má taktieÏ
právo udrÏiavaÈ kontakt s oboma rodiãmi, ak je odlúãené od jedného alebo oboch.

âlánok 10
SPÁJANIE RODÍN
Deti a ich rodiãia majú právo odísÈ z ktorejkoºvek krajiny a vstúpiÈ do ich vlastnej za úãelom spojenia
alebo udrÏania vzÈahov medzi deÈmi a rodiãmi.

âlánok 11
NEZÁKONNÉ PREMIESTNENIE A NEVRÁTENIE
·tát má povinnosÈ zabrániÈ a napraviÈ únos alebo zadrÏiavanie detí v zahraniãí rodiãom alebo treÈou
stranou.

âlánok 12
NÁZOR DIEËAËA
DieÈa má právo vyjadriÈ slobodne svoj názor, jeho poÏiadavky majú byÈ brané do úvahy v kaÏdej
záleÏitosti alebo postupne, ktoré sa ho t˘kajú.

âlánok 13
SLOBODA PREJAVU
DieÈa má právo slobodne vyjadrovaÈ svoje názory, získavaÈ a zverejÀovaÈ informácie s v˘nimkou
situácie, kedy by do‰lo k poru‰eniu práv ostatn˘ch.

âlánok 14
SLOBODA SVEDOMIA, MYSLENIA A NÁBOÎENSTVA
·tát musí re‰pektovaÈ právo dieÈaÈa na slobodu svedomia, myslenia a náboÏenstva, podliehajúce
vhodnej orientácii zo strany rodiãov.
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âlánok 15
SLOBODA ZDRUÎOVANIA
DieÈa má právo stretávaÈ sa s ostatn˘mi a vytváraÈ alebo spájaÈ sa do zdruÏení.

âlánok 16
OCHRANA SÚKROMIA
DieÈa má právo na ochranu pred zasahovaním do súkromia, rodiny, domova a kore‰pondencie a pred
útokmi na svoju ãesÈ alebo povesÈ.

âlánok 17
PRÍSTUP K VHODN¯M INFORMÁCIÁM
·táty musia zabezpeãiÈ prístup detí k informáciám a materiálom z rôznych zdrojov a musia podporovaÈ
masmédiá, aby roz‰irovali informácie, ktoré sú v súlade so sociálnym a kultúrnym blahom dieÈaÈa,
a prijímaÈ opatrenia na ochranu detí pred ‰kodliv˘mi materálmi.

âlánok 18
RODIâOVSKÁ ZODPOVEDNOSË
Rodiãia majú spoloãnú základnú zodpovednosÈ za v˘chovu detí a ‰tát ich v tom musí podporovaÈ. 
·tát musí poskytovaÈ primeranú pomoc rodiãom pri v˘chove detí.

âlánok 19
OCHRANA PRED ZNEUÎÍVANÍM A ZANEDBÁVANÍM
·tát musí chrániÈ dieÈa pred v‰etk˘mi formami zlého zaobchádzania zo strany rodiãov alebo in˘ch
osôb zodpovedn˘ch za v˘chovu detí a vytváraÈ vhodné sociálne programy zamerané na prevenciu
zneuÏívania detí a starostlivosÈ o obete zneuÏívania a násilia.

âlánok 20
OCHRANA DETÍ BEZ RODINY
·tát je povinn˘ zabezpeãiÈ zvlá‰tnu ochranu deÈom, ktoré stratili rodinné prostredie a zabezpeãiÈ
primeranú náhradnú starostlivosÈ alebo ich umiestnenie do vhodného zariadenia v tak˘chto
prípadoch. Pri plnení tohto záväzku sa musí braÈ ohºad na kultúrny pôvod detí.

âlánok 21
ADOPCIA
V krajinách, kde sa adopcia uznáva alebo je dovolená, musí sa uskutoãÀovaÈ iba v záujme dieÈaÈa 
a na základe súhlasu príslu‰n˘ch orgánov a pri zabezpeãení záruk pre postavenie dieÈaÈa.

âlánok 22
UTEâENECKÉ DETI
Uteãeneckému dieÈaÈu alebo dieÈaÈu, ktoré sa usiluje o status uteãenca, sa musí poskytovaÈ zvlá‰tna
ochrana. PovinnosÈou ‰tátu je spolupracovaÈ s kompetentn˘mi organizáciami, ktoré poskytujú takúto
ochrannú pomoc.
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âlánok 23
POSTIHNUTÉ DETI
Postihnuté dieÈa má právo na ‰peciálnu starostlivosÈ, vzdelanie a prípravu, aby mohlo dosiahnuÈ ão
najväã‰iu samostatnosÈ a aby mohlo viesÈ plnohodnotn˘ a aktívny Ïivot v spoloãnosti.

âlánok 24
ZDRAVIE A ZDRAVOTNÍCKE SLUÎBY
DieÈa má právo na najlep‰í zdravotn˘ stav a prístup k zdravotníckym sluÏbám najvy‰‰ieho ‰tandardu.
·tát musí klásÈ zvlá‰tny dôraz na ustanovenia o základnej a preventívnej starostlivosti, verejnej
zdravotnej v˘chove a na zniÏovanie detskej úmrtnosti. ·tát musí podporovaÈ medzinárodnú spoluprácu
v tejto oblasti a zabezpeãiÈ, aby Ïiadne dieÈa nemalo zamedzen˘ prístup k efektívnej zdravotníckej
sluÏbe.

âlánok 25
PRAVIDELNÁ KONTROLA UMIESTNENIA
DieÈa, ktoré ‰tát umiestnil do náhradného zariadenia z dôvodu starostlivosti, ochrany alebo lieãenia,
má právo na pravidelnú kontrolu zaobchádzania s ním.

âlánok 26
SOCIÁLNE ZABEZPEâENIE
DieÈa má právo vyuÏívaÈ sociálne zabezpeãenie vrátane sociálneho poistenia.

âlánok 27
ÎIVOTNÁ ÚROVE≈
KaÏdé dieÈa má právo na zabezpeãenie Ïivotnej úrovne, primeranej jeho telesnému, du‰evnému,
duchovnému, morálnemu a sociálnemu rozvoju. Rodiãia majú prvoradú povinnosÈ zabezpeãiÈ dieÈaÈu
primeranú Ïivotnú úroveÀ. PovinnosÈou ‰tátu je zabezpeãiÈ, aby sa táto povinnosÈ plnila a mohla plniÈ.
ZodpovednosÈ ‰tátu môÏe zahrÀovaÈ materiálnu pomoc rodiãom a ich deÈom.

âlánok 28
VZDELÁVANIE
DieÈa má právo na vzdelanie a povinnosÈou ‰tátu je zabezpeãiÈ, aby bolo základné vzdelanie bezplatné
a povinné, podporovaÈ rôzne formy stredného vzdelania dostupného pre kaÏdé dieÈa a sprístupniÈ vyso-
ko‰kolské vzdelanie pre v‰etk˘ch podºa kapacity. Disciplína v ‰kolách musí byÈ v súlade s právami dieÈa-
Èa a jeho dôstojnosÈou. ·tát sa musí zapájaÈ do medzinárodnej spolupráce pri uplatÀovaní t˘chto práv.

âlánok 29
CIELE V¯CHOVY
V˘chova musí smerovaÈ k rozvoju osobnosti dieÈaÈa, jeho nadania a du‰evn˘ch schopností
v najväã‰om rozsahu. V˘chova musí pripraviÈ dieÈa na aktívny Ïivot v dospelosti v slobodnej
spoloãnosti a zdôrazÀovaÈ re‰pekt rodiãov dieÈaÈa, jeho vlastnú kultúrnu identitu, jazyk, hodnoty
a kultúrny pôvod, ako aj hodnoty ostatn˘ch.
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âlánok 30
DETI NÁRODNOSTN¯CH MEN·ÍN ALEBO DOMORODÉHO PÔVODU
Deti národnostn˘ch men‰ín a domorodého obyvateºstva majú právo pouÏívaÈ svoju vlastnú kultúru
a vykonávaÈ svoje vlastné náboÏenstvo a pouÏívaÈ jazyk.

âlánok 31
VOªN¯ âAS, REKREÁCIA A KULTÚRNA âINNOSË
DieÈa má právo na oddych, hry a úãasÈ na kultúrnom Ïivote a umeleck˘ch aktivitách.

âlánok 32
DETSKÁ PRÁCA
DieÈa má právo na ochranu pred prácou, ktorá ohrozuje jeho zdravie, v˘chovu alebo rozvoj. ·tát musí
stanoviÈ najniÏ‰iu vekovú hranicu pre vstup do zamestnania a urãiÈ pracovné podmienky.

âlánok 33
KONZUMOVANIE DROG
DieÈa má právo na ochranu pred pouÏívaním narkotík a psychotropn˘ch látok a pred zapojením do ich
v˘roby a distribúcie.

âlánok 34
SEXUÁLNE ZNEUÎÍVANIE
·tát musí chrániÈ dieÈa pred sexuálnym vykorisÈovaním a zneuÏívaním vrátane prostitúcie a pornografie.

âlánok 35
PREDAJ, ÚNOS A OBCHODOVANIE
PovinnosÈou ‰tátu je urobiÈ v‰etko pre to, aby zabránil predaju detí, obchodovaniu a ich únosom.

âlánok 36
INÉ FORMY VYKORISËOVANIA
DieÈa má právo na ochranu pred v‰etk˘mi formami vykorisÈovania, ktoré ak˘mkoºvek spôsobom ‰kodí
jeho blahu a nie je uvedené v ãlánkoch 32, 33, 34 a 35.

âlánok 37     
MUâENIE A ZBAVENIE SLOBODY
Îiadne dieÈa nesmie byÈ vystavené muãeniu, krutému zaobchádzaniu alebo trestaniu, nezákonnému
uväzneniu alebo zbaveniu slobody. Trestanie i doÏivotné uväznenie sú zakázané pre trestné ãiny
spáchané osobami mlad‰ími ako 18 rokov. KaÏdé dieÈa zbavené slobody musí byÈ oddelené od
dospel˘ch okrem prípadov, keì je to v jeho najlep‰om záujme. DieÈa, ktoré je zadrÏané, musí dostaÈ
právnu a inú pomoc a musí mu byÈ umoÏnen˘ aj styk s rodinou.
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âlánok 38       
OZBROJENÉ KONFLIKTY
·táty, ktoré sú zmluvn˘mi stranami tohto dohovoru, musia prijaÈ v‰etky realizovateºné opatrenia, aby
sa zabezpeãilo, Ïe deti mlad‰ie ako pätnásÈ rokov sa nebudú priamo zúãastÀovaÈ v bojov˘ch akciách.
Îiadne dieÈa mlad‰ie ako 15 rokov nesmie byÈ povolané do ozbrojen˘ch síl. ·táty musia tieÏ zabezpeãiÈ
ochranu a starostlivosÈ o deti, ktor˘ch sa ozbrojen˘ konflikt dotkne, podºa príslu‰n˘ch medzinárodn˘ch
zákonov.

âlánok 39
REHABILITAâNÁ STAROSTLIVOSË
·tát má povinnosÈ zabezpeãiÈ, aby bola deÈom, ktoré sa stali obeÈami konfliktov, muãenia,
zanedbávania, zlého zaobchádzania alebo vykorisÈovania, poskytnutá potrebná starostlivosÈ 
na zotavenie a sociálnu reintegráciu.

âlánok 40
ADMINISTRÁCIA SPRAVODLIVOSTI PRE MLADISTV¯CH
DieÈa, ktoré sa dostalo do konfliktu so zákonom, má právo na také zaobchádzanie, ktoré podporuje
jeho zmysel pre dôstojnosÈ a váÏnosÈ, berie do úvahy vek dieÈaÈa a smeruje k jeho znovuzaãleneniu do
spoloãnosti. DieÈa má právo na základné záruky, ako aj právnu a inú pomoc pre svoju obhajobu. V‰ade
tam, kde je to moÏné, musí byÈ vylúãené súdne pojednávanie a uväznenie.

âlánok 41
RE·PEKTOVANIE VY··ÍCH NORIEM
Akékoºvek normy uvedené v národnom alebo medzinárodnom práve vzÈahujúce sa na dieÈa, ktoré sú
vy‰‰ie ako tie, ktoré sú vy‰‰ie uvedené v tomto Dohovore, sa musia vÏdy dodrÏiavaÈ.

âASË II a âASË III

Ustanovenia ãlánkov 42-54 predvídajú obzvlá‰È:
i/ povinnosÈou ‰tátu je oboznámiÈ s právami obsiahnut˘mi v Dohovore tak dospel˘ch, ako aj deti.

ii/ VytvoriÈ V˘bor pre práva dieÈaÈa zloÏen˘ z 10 odborníkov, ktorí budú posudzovaÈ správy ‰tátov, 
ktoré podpísali Dohovor, pravidelne predkladan˘ch dva roky po ratifikácii a po tom kaÏd˘ch päÈ
rokov. Dohovor nadobudne úãinnosÈ a V˘bor bude zriaden˘ potom, ako ho ratifikuje 20 ‰tátov.

iii/ ·táty, ktoré sú tu zmluvn˘mi stranami, budú svoje správy roz‰irovaÈ medzi ‰irokou verejnosÈou.

iv/ V˘bor môÏe navrhovaÈ, aby boli vypracované zvlá‰tne ‰túdie k ‰pecifick˘m otázkam t˘kajúcim sa
práv dieÈaÈa a môÏe zoznamovaÈ so svojim hodnotením kaÏd˘ úãastnícky ‰tát, ktorého sa toto
hodnotenie t˘ka, ako aj Valné zhromaÏdenie OSN.
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v/ S cieºom „úãinne podporovaÈ uplatÀovanie Dohovoru a povzbudzovaÈ medzinárodnú spoluprácu“
budú maÈ ‰pecializované organizácie OSN /ako sú ILO, WHO a UNESCO/ a UNICEF prístup 
na rokovania V˘boru. Spoloãne s ìal‰ími orgánmi povaÏovan˘mi za kompetentné, vrátane
nevládnych organizácií, ktoré majú konzultatívny status pri OSN a orgánov OSN, ako je UNHCR,
môÏu predkladaÈ naliehavé informácie V˘boru a byÈ poÏiadané o radu o najoptimálnej‰om
uplatÀovaní Dohovoru.

Projekty UNICEF zabezpeãujú
zdravie, vzdelanie, rovnosÈ a ochranu detí
ADVANCE HUMANITY

Slovensk˘ v˘bor pre UNICEF 
Grösslingova 6
810 00 Bratislavastrana 7

tel.: 02/5296 5082, fax: 02/5296 5084
e-mail: natcom@unicef.sk
www.unicef.sk


