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Doplňujúce otázky ku Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správe Slovenskej republiky 
o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa 
 
Od členskej krajiny sa požaduje predložiť v písomnej podobe doplňujúce a aktualizované informácie 
(max. rozsah 10 700 slov) v termíne do 1. marca 2016. 
  
Časť I 
V tejto časti sa od členskej krajiny požaduje predložiť odpovede na nasledujúce otázky. 
 

1. Prosím, poskytnite informácie o výsledkoch vyhodnotenia Národného akčného plánu pre deti 
na roky 2009 – 2012 a aktuálne informácie o novom Národnom akčnom pláne pre deti na roky 
2013 – 2017. 

 
2. Prosím, poskytnite aktualizované informácie týkajúce sa pokroku v procese zvolenia prvého 

komisára pre deti a o krokoch uskutočnených v súvislosti so zisteniami vyplývajúcimi                                 
z monitorovacích správ Verejnej ochrankyne práv o právach detí. 
 

3. Prosím, poskytnite aktuálne informácie o uskutočnenom pokroku v súvislosti s vytvorením a 
implementáciou metódy sledovania zdrojov alokovaných zo štátneho rozpočtu                                      
na implementáciu práv detí a o pokroku v posilňovaní systému zberu disagregovaných dát                            
zo strany členskej krajiny, s osobitným dôrazom na rómske deti a deti so zdravotným 
postihnutím. 
 

4. Prosím, poskytnite informácie o špecifických opatreniach uskutočnených na zvýšenie 
povedomia o Dohovore o právach dieťaťa  medzi deťmi  v marginalizovaných situáciách 
(komunitách), predovšetkým rómskych detí, a o systematickom vzdelávaní relevantných 
profesijných skupín zameranom na ustanovenia Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných 
protokolov. 
 

5. Prosím, informujte Výbor o krokoch uskutočnených na zabezpečenie nezávislého 
monitorovania plnenia antidiskriminačného zákona. Prosím, uveďte tiež opatrenia na ochranu 
rómskych a LGBTI detí pred prejavmi nenávisti. Prosím, tiež poskytnite informácie                                    
o opatreniach uskutočnených na zabezpečenie spravodlivosti a primeraných sankcií za takéto 
prejavy. 
 

6. Prosím, poskytnite informácie o zvyšovaní povedomia a o ďalších uskutočnených opatreniach 
zameraných na dezinterpretáciu princípu “najlepší záujem dieťaťa”, ku ktorej dochádza                               
zo strany médií, náboženských/cirkevných, politických a iných skupín. Prosím, uveďte, či 
existuje zámer upraviť a zjednotiť s Dohovorom o právach dieťaťa novú definíciu stabilnej 
rodiny, tvorenej otcom a matkou dieťaťa, ako najvhodnejšieho prostredia pre všestranný a 
harmonický vývin dieťaťa, uvedenú v zákone o rodine. 
 

7. Prosím, poskytnite aktuálne informácie o opatreniach na zabezpečenie ochrany rómskych detí 
pred slovnými a fyzickými útokmi a obťažovaním a o obvineniach vznesených voči páchateľom. 
Tiež, prosím, informujte Výbor o krokoch uskutočnených na zlepšenie spolupráce polície a 
rómskych komunít a o financovaní alokovanom na tento účel. 
 

8. Prosím, uveďte informácie o krokoch uskutočnených na zabezpečenie efektívneho prešetrenia 
všetkých prípadov sterilizácie rómskych dievčat, odškodnenia obetí a potrestania páchateľov. 
 

9. Prosím, informujte Výbor o plánovaných krokoch na zabezpečenie explicitného zákazu 
telesných trestov vo všetkých prostrediach, vrátane domáceho prostredia. 
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10. Prosím, uveďte informácie o školeniach pre pracovníkov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí, 
zameraných na identifikáciu detských obetí násilia, ako aj o opatreniach na prevenciu týrania a 
sexuálneho zneužívania detí. Prosím, informujte špeciálne o krokoch uskutočnených na 
zamedzenie umiestňovania detských obetí zneužitia do detenčných zariadení (reedukačných, 
diagnostických, výchovných centier a zariadení) ich opätovnej viktimizácii. Prosím, poskytnite 
informácie o opatreniach na zabezpečenie kontroly krízových centier financovaných miestnou 
a regionálnou samosprávou. 
 

11. Prosím, poskytnite informácie o uskutočnených a plánovaných krokoch na urýchlenie procesu 
deinštitucionalizácie existujúcich pobytových inštitúcií sociálnej starostlivosti a premiestnenia 
detí z inštitúcií do rodín a zariadení rodinného typu. 
 

12. Prosím, poskytnite informácie o opatreniach uskutočnených v súvislosti s reportovaným 
nedostatkom lekárov, predovšetkým vo vidieckych oblastiach, o opatreniach na zlepšenie 
prístupu k zdravotnej starostlivosti a o opatreniach týkajúcich sa podvýživy, šírenia infekčných 
chorôb ako sú tuberkulóza a syfilis, ako aj o opatreniach týkajúcich sa užívania návykových 
látok deťmi v segregovaných rómskych osídleniach. Tiež, prosím, informujte o krokoch na 
odstránenie segregácie rómskych žien a detí v pediatrických, gynekologických, pôrodníckych a 
iných zdravotníckych zariadeniach. 
 

13. Prosím, poskytnite aktuálne informácie o opatreniach na zlepšenie životného štandardu detí               
v segregovaných rómskych osídleniach, vrátane zabezpečenia prístupu k adekvátnemu 
bývaniu. Prosím, informujte Výbor o predpokladaných opatreniach na zabezpečenie toho, aby 
rómske rodiny s deťmi žijúce v osídleniach, ktoré nebudú legalizované na základe návrhu 
stavebného zákona, boli chránené pred násilným vysťahovaním a aby im bolo poskytnuté 
adekvátne bývanie. 
 

14. Prosím, poskytnite aktuálne informácie o opatreniach na zvýšenie školskej dochádzky a 
zníženie predčasného ukončenia školskej dochádzky rómskych detí na všetkých stupňoch 
vzdelávacieho systému a na zamedzenie neúmerného umiestňovania rómskych detí do škôl 
pre deti s miernym postihnutím, alebo do segregovaných škôl alebo tried. 
 

15. Prosím, tiež informujte Výbor o pokroku v zabezpečení prístupu k vzdelávaniu v materinskom 
jazyku pre všetky deti, špeciálne deti rómskej a maďarskej menšiny. 
 

16. Prosím, poskytnite informáciu o pokroku v zabezpečení prístupu všetkých detí k 
predškolskému vzdelávaniu, predovšetkým tých, ktoré vyrastajú v sociálne znevýhodnenom 
prostredí. 
 

17. Prosím, informujte Výbor o uskutočnených a plánovaných krokoch v legislatíve a politikách na 
plnú implementáciu princípu inkluzívneho vzdelávania a na prekonanie existujúcich prekážok v 
inklúzii detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami do bežných škôl. Uveďte najmä informácie 
o pokroku v implementácii “Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so 
zdravotným postihnutím na roky 2014-2020”, vrátane deinštitucionalizácie a stanovených 
termínov dosiahnutia úplnej implementácie.  
 

18. Prosím, informujte Výbor o opatreniach na urýchlenie procesu stanovenia opatrovníka, ako aj 
poručníka, pre maloletých bez sprievodu, zamedzenie ich zmiznutí z detských domovov a 
okamžitého vyhlásenia pátrania po nich. Prosím, poskytnite informácie o opatreniach na 
zabezpečenie vhodných podmienok a služieb pre deti v utečeneckých táboroch (azylových 
zariadeniach) a ostatných zariadeniach súvisiacich s imigráciou cudzincov. Prosím, tiež uveďte 
opatrenia na zamedzenie diskriminácie moslimských detí a ich rodín (utečencov a žiadateľov o 
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azyl) v rámci uplatňovania schémy Európskej únie o rozmiestnení utečencov a žiadateľov o 
azyl. 
 

19. Prosím, poskytnite informácie o opatreniach na prevenciu a elimináciu obchodovania s deťmi 
za účelom sexuálneho vykorisťovania a najmä o podpore poskytnutej deťom, ktoré opúšťajú 
inštitucionálnu starostlivosť, s cieľom zabrániť tomu, aby sa stali obeťami obchodovania s 
ľuďmi. Prosím, tiež poskytnite informácie o opatreniach na zabezpečenie prešetrenia všetkých 
prípadov obchodovania s deťmi, stíhania páchateľov a súdneho prejednania ako prípadov 
obchodovania a nie ako deliktov s nižšími sankciami. 
 

20. Prosím, uveďte informácie o výsledkoch monitorovania uplatňovania špeciálnych požiadaviek 
na vypočúvanie detí, tak ako ich stanovuje Trestný zákon. 
 

21. Prosím, poskytnite informácie o krokoch uskutočnených v nadväznosti na odporúčania Výboru 
k implementácii Opčného protokolu k Dohovoru o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej 
pornografii (CRC/C/OPSC/SVK/CO/1) a Opčného protokolu k Dohovoru o účasti detí v 
ozbrojených konfliktoch (CRC/C/OPAC/SVK/CO/1). 
 

Časť II 
V tejto časti Výbor vyzýva členskú krajinu, aby stručne (max. 3 strany) aktualizovala informácie 
uvedené v periodickej správe týkajúce sa: 
 

(a) nových zákonov a ich príslušných nariadení 
(b) nových inštitúcií a ich mandátov, a inštitucionálnych zmien 
(c) nedávno prijatých politík, programov a akčných plánov, ich rozsahu a financovania 
(d) rozpočtu alokovaného na tvorbu opatrení na realizáciu práv detí jednotlivými ministerstvami a  

miestnymi orgánmi 
(e) nedávnych ratifikácií ľudskoprávnych nástrojov/dokumentov. 

   
Časť III 
Údaje, štatistiky a iné informácie, ktoré sú k dispozícii 
 

1. Prosím, poskytnite informácie o konsolidovanom rozpočte za ostatné 3 roky, zahŕňajúcom  
položky týkajúce sa detí a sociálnych oblastí, s určením percenta z celkového národného 
rozpočtu a HDP ku každej rozpočtovej položke, ako aj s uvedením geografickej alokácie.  

 
2. Prosím, poskytnite, pokiaľ je to možné, aktuálne štatistické údaje (disagregované podľa veku,  

pohlavia, etnickej príslušnosti, krajiny pôvodu, geografickej lokality a sociálno-ekonomického 
statusu) za ostatné 3 roky o: 
 

(a) detských obetiach zlého zaobchádzania, násilia a týrania/zneužívania, vrátane sexuálneho  
zneužívania, ako aj o počte súvisiacich sťažností, vyšetrovaní, stíhaní a usvedčení 

(b) krízových centrách pre deti 
(c) počte prípadov šikany na školách a percente škôl, ktoré zaviedli systém sledovania a  

dokumentácie prípadov šikany 
(d) deťoch žijúcich v chudobe a extrémnej chudobe 
(e) rómskych deťoch vo vzdelávacom systéme 
(f) detských utečencoch a detských žiadateľoch o azyl 
(g) maloletých bez sprievodu (vrátane informácie o zmiznutiach z detských domovov a  

ustanoveniach opatrovníka alebo poručníka) 
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3. Prosím, poskytnite údaje (disagregované podľa veku, pohlavia, sociálno-ekonomického 
postavenia, etnického a národnostného pôvodu a geografickej lokality) za ostatné 3 roky o 
deťoch mimo rodinného prostredia: 

(a) počet detí odlúčených/oddelených od rodičov 
(b) počet detí umiestnených v inštitúciách 
(c) počet detí umiestnených v náhradnej starostlivosti 
(d) počet vnútroštátnych a medzinárodných adopcií detí 

 
4. Prosím, poskytnite údaje, disagregované podľa veku, pohlavia, typu postihnutia, etnického a 

národnostného pôvodu a geografickej lokality, za ostatné 3 roky o počte detí s postihnutím: 
(a) žijúcich so svojou rodinou 
(b) v inštitúciách 
(c) navštevujúcich bežné základné školy 
(d) navštevujúcich bežné  stredné školy 
(e) navštevujúcich špeciálne školy 
(f) nenavštevujúcich školu 
(g) opustených rodinou 

 
5. Prosím, uveďte údaje, disagregované, okrem iného, podľa veku, pohlavia, sociálno-

ekonomického statusu, geografickej lokality a etnického pôvodu, za ostatné 3 roky o: 
(a) nástupe a ukončení školskej dochádzky v percentách príslušných vekových kategórií                             

v predškolských zariadeniach, v základných a stredných školách 
(b) počte a percente prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky a opakovaní ročníka 
(c) pomere učitelia – žiaci  

 
6. Prosím, aktualizujte akékoľvek informácie uvedené v periodickej správe a poskytnite 

informácie o nedávnom vývoji súvisiacom s právami dieťaťa. 
 

7. Členská krajina môže tiež uviesť zoznam oblastí týkajúcich sa detí, ktoré považuje za prioritné 
vo vzťahu k implementácii Dohovoru. 

    
 


