
Príloha č. 1b 

Návrh zmeny zákona Národnej rady SR č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského 

národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov 

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského 

národného strediska pre ľudské práva v znení zákona č. 136/2003 Z. z., zákona č.365/2004 

Z. z., zákona č. 269/2007 Z. z. a zákona č. 85/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. v § 1 ods. 1 sa za zátvorku vkladá čiarka a slová „ktoré pôsobí ako nezávislá národná 

inštitúcia na ochranu ľudských práv a základných slobôd“  

 

2. v § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vrátane práv dieťaťa“  

 

3. za odsek 2 § 1 sa vkladajú  nové odseky 3,  4 a 5, ktoré znejú:  

„(3) Stredisko plní úlohy v oblasti ochrany práv dieťaťa v súlade so všeobecným 

odporúčaním č. 2 (2002) Výboru OSN pre práva dieťaťa. Stredisko na tento účel 

najmä: 

a) zabezpečuje právnu pomoc (vrátane mediácie a zmierovacích konaní) obetiam 

porušovania práv dieťaťa na základe podnetu či v z vlastnej iniciatívy; 

b) uskutočňuje nezávislé zisťovania  v záleţitostiach týkajúcich sa práv detí, 

c) vydáva na poţiadanie fyzických osôb alebo právnických osôb alebo z vlastnej 

iniciatívy odborné stanoviská vo veciach  porušovania práv dieťaťa; 

d) presadzuje harmonizáciu národnej legislatívy, nariadení a praktík s Dohovorom 

a právach dieťaťa, jeho Opčnými protokolmi a inými medzinárodnými nástrojmi na 

ochranu práv dieťaťa a presadzuje ich efektívnu implementáciu okrem iného aj 

poskytovaním poradenstva verejným i súkromným orgánom pri interpretácii a 

uplatňovaní Dohovoru; 

e) pre potreby vypracúvania správy o dodrţiavaní práv dieťaťa v SR skúma stav 

a vývoj  v implementácii Dohovoru a monitorovaní ochrany práv dieťaťa zo strany 

štátnych orgánov; 

f)    podporuje ratifikáciu alebo pripojenie sa k relevantným medzinárodným nástrojom 

ľudských práv; 

g) v súlade s článkom 3 Dohovoru, v ktorom sa vyţaduje, aby v najlepšom záujme 

detí bolo primárne posudzované všetko, čo sa ich týka, presadzuje dôkladné 



posudzovanie vplyvu zákonov a politík týkajúcich sa detí od ich vytvárania, 

implementácie aţ do praxe; 

h) v súlade s článkom 12 presadzuje, aby bolo legislatívne aj prakticky zabezpečené 

vyjadrovanie sa detí ku skutočnostiam a udalostiam  ovplyvňujúcim ich práva, ako 

aj pri všetkých  záleţitostiach, ktoré sa na ich týkajú; 

i)    propaguje verejné pochopenie a povedomie týkajúce sa dôleţitosti  práv dieťaťa 

a za týmto účelom úzko spolupracujú s médiami, 

j)    uskutočňujú výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov v oblasti dodrţiavania 

práv dieťaťa, 

k) monitoruje a hodnotí dodrţiavanie práv dieťaťa podľa Dohovoru. 

l)    pripravuje vzdelávacie aktivity a informačné a osvetové kampane s cieľom 

zvyšovať povedomie širokej verejnosti o právach dieťaťa, 

m) poskytuje pomoc pri tvorbe programov výučby, výskumu a integrácie práv detí do  

učebných osnov na školách a univerzitách a v profesionálnych kruhoch; 

n) v súlade s článkom 3 ods. 1 Dohovoru, ktorý zaväzuje členské štáty „zaistiť, aby 

inštitúcie, sluţby a zariadenia zodpovedné za starostlivosť a ochranu detí spĺňali 

normy zavedené kompetentnými orgánmi, obzvlášť normy v oblasti bezpečnosti, 

zdravia, týkajúce sa počtu zamestnancov ako aj kompetentného dohľadu“, 

navštevuje inštitúcie na výkon ústavnej starostlivosti pre deti a domovy sociálnej 

starostlivosti s cieľom podávania správy o aktuálnej situácii a formulovania 

odporúčaní na jej zlepšenie. 

             (4) Na tento účel sa v Stredisku zriaďuje Úrad ochrany práv dieťaťa, ktorý pôsobí ako 

samostatný organizačný útvar Strediska.  

            (5) Na čele Úradu ochrany práv dieťaťa stojí vedúci úradu, ktorého menuje 

a odvoláva výkonný riaditeľ Strediska. 

          

4.  v § 1 sa do pôvodného ods. 4 par. 1  za slová v Slovenskej republike vkladajú slová 

„a správu o dodrţiavaní práv dieťaťa v Slovenskej republike“. 

          

5. v § 1 sa do pôvodného odseku 5 za slová o dodrţiavaní ľudských práv vkladajú  slová: 

„a práv dieťaťa a o pokroku pri implementácii Dohovoru o právach dieťaťa“.  

         

6. Pôvodné odseky 3, 4 a 5 sa prečíslujú na odseky 6, 7 a 8. 

           



7. § 3a ods. 1 znie: „Správna rada má jedenásť členov, ktorí sa vyberajú z osôb poţívajúcich 

autoritu a dôveru v oblasti ochrany ľudských práv vrátane dodrţiavania zásady rovnakého 

zaobchádzania a práv dieťaťa. Členmi správnej rady sú:“  

           

8. v § 3a ods. 1 písm. c) znie: „jeden člen vymenovaný predsedom predsedníctva 

Slovenského výboru pre UNICEF“. 

            

9. v § 3a ods. 1 písm. e) znie: jeden člen vymenovaný predsedom Európskej siete 

organizácií NHRIs. 

          

10. v § 3a ods. 1 písm. f) znie: jeden člen vymenovaný výkonným riaditeľom EQUINETu. 

          

11. v § 3a ods. 1 písm. g) znie: jeden člen vymenovaný riaditeľom Ústavu štátu a práva 

Slovenskej akadémie vied. 

          

12. v § 3a ods. 1 sa za písm. i) vkladajú písm. j) a k), ktoré znejú: 

               „j) jeden člen vymenovaný vedúcim stálej misie Slovenskej republiky pri OSN v 

Ţeneve,  

                k) jeden člen vymenovaný predsedom Ústavného súdu SR (príp. predsedom 

Súdnej     rady).“ 

        

13. v § 3a sa v odseku 2 sa posledné slová všetkých členov mení na slová „prítomných 

 členov“. 

            

14. v § 3a v odseku 7 písmeno h) znie:  

                 „h) prerokúva správu o stave dodrţiavania ľudských práv vrátane zásady 

 rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike a správu o dodrţiavaní práv dieťaťa 

 v Slovenskej republike,“ 

            

15. v § 3a odsek 8 znie: 

„(8) Podrobnosti o vnútorných pomeroch strediska a Úradu ochray práv upraví štatút 

strediska. Štatút musí byť v súlade s medzinárodnou zmluvou. 

            

16. v  § 3b v odseku 4 písm. d) znie: 

                 „d) za vypracúvanie správy o stave dodrţiavania ľudských práv vrátane zásady 

rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike a správy o dodrţiavaní práv dieťaťa 

v Slovenskej republike,“ 



             

17. v § 3b v odseku 6 písm. d) znie: 

                 „d) správu o stave dodrţiavania ľudských práv vrátane zásady rovnakého 

zaobchádzania v Slovenskej republike a správu o dodrţiavaní práv dieťaťa v Slovenskej 

republike,“ 

 

 
 


