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Linka detskej istoty 

Misiou Linky detskej isto
ty je reagovať 

na potreby detí sp
ôsobom, ktorý na-

pomáha napĺňaniu a dodržiavaniu ich 

práv v súlade s D
ohovorom o právach

dieťaťa. Toto úsilie Linka napĺňa 

prostredníctvom dištančných 

(telefonické a on-line) slu
žieb, 

osobných intervencií a preventívnych 

programov.  

V šiestom čísle iBulletinu sa budeme 

venovať téme netolerancie, ktorej pre-

javy sa v rôznych podobách objavujú 

v hovoroch na Linku detskej isto
ty.

iBulletin Linky detskej istoty 

(ďalej len iBulletin) je výstupom 

projektu “Posilňovanie detských hlasov v rámci 

EÚ prostredníctvom detských liniek 116 111.” 

Na projekte Linka spolupracuje s ďalšími detskými linkami

 z Bulharska, Českej republiky, Poľska, 

Rumunska a Veľkej Británie. Veľkou ambíciou projektu je, 

aby hlas detí bolo počuť na celospoločenskej  úrovni. 

Hlas detí by mal zaznievať i z iBulletinu, ktorý je síce 

o deťoch, ale je určený dospelým; pedagógom, psychológom

a iným odborníkom pracujúcim s deťmi. 

iBulletin vychádza raz za štyri mesiace a je 

výsledkom spolupráce s deťmi.   
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ľudské práva

Najnovšie, v poradí šieste,  číslo iBulletinu Linky detskej istoty 

sa zaoberá témou detských práv. V roku 2014 si pripomíname 

25 rokov od prijatia Dohovoru o právach dieťaťa Valným 

zhromaždením OSN, najširšie akceptovaného medzinárodného 

dokumentu, ktorý sa venuje téme ľudských práv. 

Pri tejto príležitosti sme si povedali, že sa pokúsime priblížiť 

Vám rôzne pohľady na Dohovor o právach dieťaťa, oslovili sme 

riaditeľku Linky detskej istoty, rovnako kolegov, ktorí majú skúse-

nosti s ochranou práv detí a mladých ľudí v ich prirodzenom 

rodinnom prostredí. Tento dokument nám v rozhovore priblížila 

aj právnička. Napokon sme dali priestor na vyjadrenie k téme 

detských práv tým najviac kompetentným - mladým ľuďom 

a matke..

téma Císla: 

dohovor o právach

diet’at’a 

císlo  6 október-december 2014



Všeobecný komentár k  článku 12 Dohovoru 
o  právach dieťaťa - materiál, ktorý by sme si 
mali prečítať.

25. výročie Dohovoru o právach dieťaťa je tiež výročím priznania 
štatútu subjektu práva dieťaťu, aj keď nedisponuje „plnou autonó-
miou dospelých“. Je to prvý, svetovou verejnosťou prijatý dohovor, 
ktorý v tomto zmysle dieťa rešpektuje. Priznáva dieťaťu práva, ktoré 
„majú vplyv na jeho život, a nielen práva, ktoré sú odvodené od 
jeho zraniteľnosti“. Neisté chápanie verejnosti, niekedy aj pro-
fesionálov, ktorí pracujú s  deťmi, nabáda „prekopať“ nazeranie 
dospelej populácie na Dohovor. Ešte aj dnes, po štvrťstoročí od 
jeho podpísania. Zanechať povrchné vnímanie a snažiť sa o lepšie 
pochopenie obsahu si vyžaduje skutočné preštudovanie textu, jeho 
„prežutie“, rozhovory a diskusie. A priznajme si, aj pokoru a niekedy 
osobnú odvahu prekročiť zažité, odzerané z minulosti.

V posledných dvoch rokoch Linka detskej istoty venovala viac 
pozornosti problematike participácie/účasti detí na svojom živote 
v  rámci projektu „Strengthening Children’s Voices in EU Society 
through Child Helplines“. 

Jedným z atribútov participácie je vypočutie  a náležité zváženie 
názoru dieťaťa. Identicky so znením článku č.12 Dohovoru o prá-
vach dieťaťa:

1. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, musia 
zabezpečiť dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné ná-
zory, právo slobodne sa vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré 
sa ho dotýkajú, pričom sa názorom detí musí venovať primeraná 
pozornosť zodpovedajúca ich veku a úrovni.

2. Za týmto účelom sa dieťaťu musí predovšetkým poskytnúť 
možnosť, aby bolo vypočuté v  každom súdnom alebo admin-
istratívnom pojednávaní, ktoré sa ho dotýka, a  to buď priamo 
alebo prostredníctvom zástupcu alebo jeho príslušného orgánu, 
a  spôsobom, ktorý je v  súlade s  pravidlami vnútroštátneho 
zákonodarstva. 

Implementácia tohto článku č. 12 do praxe nie je jedno-
duchý proces. Naráža na podceňovanie dosahu na detské 
prežívanie, neporozumenie. Obsah textu často narúša vžité 
postavenie dieťaťa v rodine, v škole, v komunite. Na to, aby sa stal 
neoddeliteľnou a  nediskutovanou súčasťou procesov, ktoré sa 
detí týkajú, je však potrebný čas naplnený osvetou, vysvetľovaním 
a chuťou porozumieť.

Pre zabezpečenie stabilného zohľadňovania názoru detí 
vypracoval Výbor pre deti pri OSN v roku 2009  pre zmluvné 
štáty Všeobecný komentár. Prvým cieľom, ako uvádza článok II 
tohto komentára, je „posilniť pochopenie významu čl.12 a  jeho 
implikácií pre vlády, záujmové skupiny, mimovládne organizácie 
a širokú verejnosť“.

Všeobecný komentár  sa venuje právnej analýze  článku 12, 
jeho prepojeniu s ďalšími ustanoveniami Dohovoru, implemen-
tácii práva na vypočutie v  rôznych prostrediach a  situáciách 
a základným požiadavkám na implementáciu čl.12

Zaujímavé viacstranové čítanie pre profesionálov i  laickú 
verejnosť, ktoré zakladá možnosť  pre širokú diskusiu i päť rok-
ov po jeho vydaní.  Nielen v  celosvetovom kontexte s  veľkou 
pravdepodobnosťou rozdielneho kultúrneho nazerania na pod-
statu článku 12, ale aj v relatívne malom prostredí Slovenska vní-
mame generačné, kultúrne, sociálne rozdiely v zvnútornení pod-
staty práva na slobodné vyjadrenie a  zváženie názoru dieťaťa. 
Ani samotný všeobecný komentár  jednoznačne nezodpovedá 
všetky otázky. V  každom prípade  zmluvným štátom zakladá 
článok 12 Dohovoru “silný záväzok vykonať vhodné opatrenia na 
plnú implementáciu tohto práva pre všetky deti”. 

Účelom môjho príspevku nie je komentovať text, ktorý je sám 
komentárom a  analýzou, skôr  upozorniť na  jeho existenciu 
a podnietiť jeho preštudovanie.
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Témou aktuálneho vydania iBulletinu Linky detskej istoty sú det-
ské práva, resp. Dohovor o právach dieťaťa. Aplikácia článkov Do-
hovoru o právach dieťaťa bola dôvodom vzniku Linky detskej istoty 
(LDI). Cieľom LDI ako národného projektu SV UNICEF je ochrana 
a podpora dodržiavania práv a právom chránených záujmov detí, 
pričom oblasť svojho záujmu vymedzuje na územie Slovenskej re-
publiky.

Začali sme poskytovaním dištančného poradenstva deťom. 
Postupne nás začali kontaktovať aj rodičia, resp. iní dospelí, ktorí 
riešili problémy týkajúce sa detí. Hovorili sme (a doteraz hovoríme) 
na linke aj s nimi. Problémy, ktoré riešia niektorí z  týchto dospel-
ých presahujú rámec dištančného poradenstva a tak sa začalo po-
radenstvo ambulantnou formou prostredníctvom Ambulantného 
krízového strediska. Práca v krízovom stredisku nám priniesla in-
formáciu, že existujú aj dospelí, ktorí riešia problémy – priamo alebo 
nepriamo sa dotýkajúce ich detí - ale z rôznych dôvodov pre nich 
nie je možné prísť do krízového strediska. 

Rozhodli sme sa teda ísť za nimi, do ich prirodzeného rodin-
ného prostredia. Tak vznikol program „terénneho rodinného po-
radcu“, ktorý v  roku 2009 viedol k  vytvoreniu Centra výchovy 
k rodičovským zručnostiam (CVRZ) CESTA.

Samotný názov centra napovedá, že pracujeme s celou rodinou, 
vo významnej miere s rodičmi, avšak vždy za účelom ochraňovať 
práva a záujmy detí.

Spolupracujeme s rodinami, ktoré sa ocitajú v neľahkej životnej 

situácii, často čelia problémom, ktoré sú spojené s nedostatkom 
financií, stratou práce, bývania, s užívaním alkoholu a iných psycho-
aktívnych látok, tiež s  nedostatočnými výchovnými zručnosťami 
na strane rodičov. V týchto situáciách do značnej miery trpia deti, 
fyzicky aj psychicky.

Pracujeme formou terénnej sociálnej práce - v  teréne posky-
tujeme sociálne a psychologické poradenstvo, krízovú intervenciu, 
sociálnu asistenciu (na úrady, súdy, zdravotnícke zariadenia a pod.).

Rodiny sa snažíme postupne pritiahnuť k nám do centra, tu im 
poskytujeme individuálne a  skupinové sociálne a  psychologické 
poradenstvo, nácvik rodičovských zručností. Pre deti pripravujeme 
skupinové aktivity s cieľom podporovať zmysluplné a  rozvíjajúce 
formy trávenia voľného času, sprostredkovať kontakt s rovesníkmi 
a pripraviť ich na vývinové zmeny.

V centre denno-denne skloňujeme pojmy ako práva dieťaťa, či 
najlepší záujem dieťaťa. Prečo? Našu snahu asi najlepšie vystihuje 
Článok 3, bod 1 Dohovoru o právach dieťaťa:

Záujem dieťaťa musí byť  prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek 
činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej verejnými alebo 
súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správny-
mi alebo zákonodarnými orgánmi.
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Naša národná spoločnosť sa zaviazala, že záujem detí bude vždy 
prvoradým hľadiskom vo veciach, ktoré sa ich týkajú, čo sa odráža 
aj v našej legislatíve. Tu sa vynára hneď niekoľko otázok:

1. Je to vždy tak, že sa berú do úvahy v prvom rade záujmy 
detí vo veciach, ktoré sa ich dotýkajú? 

2. Poznáme, my dospelí, práva a  záujmy detí, rešpektujeme 
ich? 

3. Ak nie, vedia si deti svoje práva a záujmy hájiť, múdro s nimi 
nakladať, a to aj vrátane ich prípadných dôsledkov?

4. Skúste si na prvú otázku odpovedať sám/sama za seba. 
A nemyslíme teraz, aby sme si povedali, aké je to v našej 
krajine dobré/zlé. Skúsme sa zamyslieť, ako to máme 
s deťmi doma, v práci, na ulici, keď prechádzame popri det-
skom ihrisku. 

Na druhú otázku za nás čiastočne odpovedá Dohovor o právach 
dieťaťa. Veľa vecí je v  tomto smere daných, na deťoch nemá byť 
páchané násilie, nemajú byť zneužívané na prácu či na sex, nesmie 
sa s  nimi obchodovať, nesmie byť zanedbávaná ich výchova 
a  výživa, deti by mali vyrastať v  prvom rade v  rodine, ich názor 
by sa mal brať vážne primerane veku, majú právo na vhodné in-
formácie, na vzdelanie, na zdravotnú starostlivosť a  pod. Toto sú 
záujmy (lepšie povedané práva)  detí očami dospelých, ktorí ich 
takto odsúhlasili. 

V našej práci sa stretávame s tým, že sa tieto práva porušujú. 
Možností, prečo sa tak deje, je istotne viacero. Dospelí tieto práva 
nepoznajú, nechcú poznať, nevedia si s deťmi poradiť vo výchove 
alebo vo vzdelávaní bez toho, aby ich porušili. Mnohí dospelí, ale 
aj deti sa prizerajú, ako sa porušujú práva iných, možno zo strachu 
z problémov, možno z  nedostatku záujmu o okolitý svet, možno 
z pohodlnosti.

Tu už hovoríme o odpovedi na tretiu z otázok, ktoré sme položili 
vyššie. Prvoradosť záujmov dieťaťa nie je náhodná, vychádza z pred-
pokladu bezbrannosti. Deti sa často ocitajú v náročných životných 
dilemách, a to sa u nich ešte nemusí ani rozvinúť schopnosť hovoriť. 
Práva detí sú v tomto smere oveľa komplikovanejšie, ako sa zdá. 
Nemluvňa nedokáže zakričať, že ho bijú. Dcéra nepôjde nahlásiť 
na políciu rodičov, ktorých miluje, lebo nemá čo jesť. Na druhej 
strane, syn hovorí o matke, že sa o neho nestará, a niekde v pozadí 
môže byť jeho motívom, že nedostáva dostatok peňazí na drahé 
oblečenie, matku vydiera. Samozrejme, deti nie vždy vedia, môžu, 
chcú domyslieť svoje konanie do dôsledkov. Ale v tomto sme asi 
všetci tak trochu deťmi.

U  nás v  centre nepoznáme všetky záujmy detí. Chceme ich 
však spoznávať, veď napokon preto sa s deťmi v práci hráme, preto 
tvoríme podmienky na rozhovory s nimi, chceme byť s deťmi v pros-
tredí, ktoré je pre ne prirodzené. Snažíme sa počúvať hlasy z okolia, 
ktoré nemlčia a hovoria o trápeniach detí. Máme skúsenosť, že len 
v bezpečnej, dôvernej, nediskriminujúcej atmosfére sa dá hovoriť 
o  čomkoľvek. Keď deťom nevytvoríme podmienky na obhajobu 
svojich práv, nikdy sa nedozvieme, či sú toho schopné, rovnako sa 
nedozvieme, či sú schopné niesť následky svojho konania. V tomto 
ohľade je často najnáročnejšie vzdať sa kontroly nad správaním 
detí zo strany dospelých. 

Tento iBulletin sa Vám dostáva do rúk práve preto, aby ste 
nám pomohli počúvať hlasy detí, aby ste sa snažili spolu s nami 
vytvoriť bezpečné prostredie pre rozhovor o  čomkoľvek. Možno 
práve vy môžete byť svedkami porušovania práv detí. Neostaňte 
ľahostajný/á!
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Stretla som sa s prípadmi, kedy sa práva dodržiavali, že ľudia sa zachovali 
správne k deťom. Musím ale povedať, že som sa stretla aj s prípadmi, kedy 
niektorí (zväčša väčšina ľudí, s ktorými som sa stretla) ich neberú vážne 

a nerešpektujú ich úplne. Ako napríklad, pokiaľ ide o názor detí, dospelí ich nie 
vždy rešpektujú. Berú to ako: Si len dieťa, nevieš o čom hovoríš, tvoj názor sa 

zmení a pod. Toto sa deje napríklad niekedy už v škole alebo mimo, v prostredí, kde 
sú ľudia starší od nás samých. Niekedy to môže byť aj tým, že aj keď po čase 

zistia, že dieťa malo v niečom pravdu a oni sa mýlili, nepriznajú si to a stále budú 
tvrdiť opak. A to len preto, aby potláčali akoby pravdu a teda aj názor dieťaťa 

a neskončili ako tí, čo tú pravdu nemajú. Ich ego by to neunieslo. 
Ako ďalší z najčastejších prípadov je podľa mňa rasizmus, vierovyznanie 

a pod. Síce by človek nemal byť odsudzovaný kvôli takýmto veciam, 
ale nájdu sa ľudia, ktorí to nerešpektujú a robia si, čo sa im zachce. 
Niekedy sa stane, že to dokonca niekto vyšší (napr. učiteľ v triede, 
kde sa vyskytol taký prípad) nerieši a povie si: To nie je moja 

záležitosť, vyriešte si to sami. Ja som sa s takýmto 
prípadom stretla, deje sa to pomerne často. Ale 

myslím, že sa to veľmi pomaly zlepšuje.

Pa
vlí

nka 14 rokov

Nie je veľa detí, ktoré si uvedomujú, čo sú detské práva 

a ako a kedy sa dá o nich oprieť. Napriek tomu, že sú 

také potrebné, nie je o nich ani veľa počuť. Mnohým 

deťom by pomohlo, keby vedeli svoje práva využiť, 

pretože často bývajú porušované. A nie sú často 

správne pochopené zo strany dospelých. Treba 

ešte veľa pracovať na tom, aby boli známe a hlavne 

používané v bežnom živote. Bolo by super, keby detské 

práva nemuseli byť niekde napísané, lebo dospelí by sa 

správali k deťom s rešpektom prirodzene. 
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Myslím si, že nie každý dospelý človek dodržuje všetky detské práva. Možno 

všetky ani dospelí nepoznajú, pretože ich to nezaujímajú. No ako je už 

známe Neznalosť práva neospravedlňuje.

Sme vychovávaní v mienke, že dospelý človek má vždy pravdu a dieťa je 

menejcenné. Niekedy to je asi aj správne, pretože vieme, že ich máme brať 

s rešpektom a vážiť si ich. No deti vedia jedno tajomstvo - aj my máme 

pravdu. Nemáme ju vždy a nie všetko, čo tvrdíme je podstatné. Ide iba o ten 

pocit, že máš zaistené práva ako napríklad právo vysloviť svoj názor vo ve-

ciach, ktoré sa nás dotýkajú. Rozhodnú samozrejme rodičia a nemusia ani 

zohľadňovať, čo si myslíme. Chceme však mať pocit, že nás niekto počuje 

a niekomu záleží na našom názore. Práva dieťaťa sú uznané medzinárod-

ným dokumentom, no my vieme, že ani v 21. storočí nie sú dodržané všetky 

body. Kto to zmení? To ostáva stále neznáme.

Ve

ron
ika 19 rokov

Dôvod vzniku skupiny detí, ktoré mali participovať 
na projekte „Posilňovanie hlasov detí v spoločnosti EÚ

prostredníctvom detských liniek pomoci“ bol ten, že práve deti 
najlepšie rozumejú detskému svetu a jeho problémom. Vnímanie detí 

je oveľa menej zaťažené naučenými modelmi a preto vidia veci zväčša také, 
aké sú a nie také, aké by mali byť. Dospelí zohrávajú v pomoci deťom obrovskú 

a nezastupiteľnú úlohu, pretože majú široké spektrum právomocí a množstvo prostriedkov, 
ktorými možno vzniknutý problém riešiť na sociálnej, niekedy dokonca až právnej úrovni. Ale 

práve deti vďaka svojej vnímavosti a citlivosti dokážu zachytiť problém už v počiatku, kým sa rozvinie. 
Základom spolupráce detí a dospelých je porozumenie. Deťom treba poskytnúť informácie na úrovni, 
ktorej dokážu dobre porozumieť, teda nevychádzať z odborných termínov ale skôr z príkladov a mod-

elových situácií. Zapájanie čo najväčšieho počtu detí do podobných projektov je dôležité nie preto, že by sa 
každé dieťa vo svojom osobnom živote stretlo so všetkými spomínanými situáciami, ale preto, aby vedeli, čo 
všetko môže nastať a vedeli na koho sa obrátiť, ak sa niečo prihodí.  Poskytne im to nadhľad, vďaka ktorému 

budú lepšie vedieť posúdiť, ktoré správanie je ešte vyhovujúce a ktoré už porušuje ich práva. 
Naša skupinka „participujúcich detí“ si prešla rôznymi cvičeniami a kurzami, kde sme sa naučili efektívnejšie 

komunikovať, otvorenejšie vyjadrovať svoj názor, byť asertívnejší a vnímavejší na emócie ostatných ľudí. 
Schopnosti, ktoré sme získali v priebehu našich stretnutí bežne využívame v každodennom živote a slúžia 
na skvalitnenie našich vzťahov s okolím a aj nášho vzťahu k sebe samému. No majú význam aj v širšom 

merítku. Vieme aktívnejšie  reagovať na dianie vo svojom okolí a prispievať tak k riešeniu problémov v spolu-
práci s dospelými. Konzultanti Linky detskej istoty sú tu vždy pre deti, ktoré potrebujú ich pomoc. Vypočujú ich 
a vedia im poskytnúť iný pohľad na situáciu nie vnucovaním „dospeláckych“ názorov, ale správnymi otázkami, 

na ktoré si dieťa samo odpovie. A ak si budeme schopné pomáhať aj my medzi sebou navzájom, 
byť pre seba oporou a zároveň aj akousi bútľavou vŕbou, môžeme mnohé veci, ktoré nás 

stretnú, ľahšie prekonať.  
Čím viac detí bude informovaných a zapojených, a čím väčšiu odozvu tento 

projekt bude mať, tým viac sa bude rozprávať o právach detí a bude sa 
dozerať na ich dodržiavanie.



Prečo si sa vôbec rozhodla nám povedať niečo o tvojom pohľade 
na detské práva (Dohovor o právach dieťaťa)?
Hlavným motívom je skutočnosť, že sa zaujímam o problematiku 
práv detí a mladých ľudí a v oblasti medzinárodnoprávnej ochrany 
detí mám tiež niekoľkoročné pracovné skúsenosti. 

Ide o  medzinárodný dokument, ktorý má nepochybne veľký 
význam. Existujú v tomto dokumente kľúčové (dôležitejšie) prá-
va?
Dohovor o  právach dieťaťa predstavuje historickú dohodu štátov, 
a  preto má širokú podporu (bol ratifikovaný každým štátom na 
svete, okrem Somálska, Južného Sudánu a  USA). Jeho význam 
spočíva aj v  tom, že predstavuje prvý právne záväzný dokument, 
ktorý sa týka výlučne detí a obsahuje celý katalóg ich práv od naro-
denia až do dosiahnutia plnoletosti. Dohovor zaväzuje zmluvné 
štáty k určitým povinnostiam a súčasne umožňuje aj kontrolu plne-
nia záväzkov prostredníctvom Výboru pre práva dieťaťa. 

Nosným princípom, na ktorom je Dohovor založený a ktorý by mal 
sprevádzať výkon práv dieťaťa za každej situácie je najlepší záu-
jem dieťaťa (článok 3 Dohovoru). Záujem dieťaťa  musí byť prvo-
radým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už 
uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociál-
nej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi. 
Ťažiskovým je aj článok 5 Dohovoru, ktorý ukladá, aby rodičia, alebo 
iné osoby, právne zodpovedné za dieťa, boli dieťaťu nápomocné pri 
orientácii a výkone jeho práv. Týmito osobami sú aj učitelia, vycho-
vávatelia a pedagógovia, alebo pracovníci s deťmi a mládežou. 

Dohovor je založený na tzv. „3 P“: participation - účasť detí na 
rozhodovaní vo veciach, ktoré sa ich týkajú (napr. pri adopcii, 
v  súdnych, administratívnych konaniach, ale aj doma, v  škole), 
protection - ochrana detí pred akýmikoľvek skutkami, ktoré by im 
mohli ublížiť a porušiť ich práva (napr. pred násilím, zneužívaním, 
mučením, vykorisťovaním, svojvoľným zadržiavaním), provision 
– zabezpečenie ochrany práv a  istôt detí (napr. právo na meno, 
národnosť, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie).

Ako by mali dospelí podľa teba narábať s detskými právami? 
Pokojne buď konkrétna, vyber si jedno, dve práva a napíš k nim 
niečo...
Dieťa potrebuje ku svojmu zdravému vývoju zvláštne záruky, 
predovšetkým s ohľadom na svoju ľahkú zraniteľnosť a obmedzenú 
schopnosť obrany v situáciách, ktoré ohrozujú jeho fyzický, či psy-
chický vývoj. Dospelí by sa mali vždy pozerať na dieťa ako na in-
dividuálnu bytosť, so zreteľom na jeho zvláštnosti. Všetky práva 
obsiahnuté v  Dohovore majú svoje logické zaradenie a  svoju 
dôležitosť. Z  môjho pohľadu, jednými z  najpodstatnejších práv 
v prostredí školy je právo dieťaťa na slobodné vyjadrenie svojho 
názoru a právo dieťaťa na slobodu prejavu. 

Podľa Dohovoru, dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlast-
né názory, musí byť zabezpečené právo tieto názory slobodne 
vyjadrovať vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom 
sa názorom dieťaťa musí venovať patričná pozornosť zodpoveda-
júca jeho veku a úrovni. Často diskutovanou otázkou je napr. aj par-
ticipácia dieťaťa pri tvorbe vnútorného poriadku školy. Podľa môjho 
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Rozhovor

 Opýtali sme sa 
právnicky...

V  tomto čísle iBulletinu sa venujeme téme 
detských práv a tak sme si povedali, že pohľad 
právničky nám nesmie chýbať. Neváhali sme 
a oslovili sme našu kamarátku Mirku, trochu 
sme ju vyspovedali...
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názoru, v zmysle napĺňania zásad Dohovoru, aj v  tomto smere je 
potrebná minimálne možnosť detí vyjadriť sa v  procese tvorby 
a prípravy školského poriadku, nakoľko tieto pravidlá určujú jednak 
ich práva, ako aj ich povinnosti a dotýkajú sa ich života.  

Na strane druhej, dieťa má zároveň právo slobodne vyhľadávať, 
prijímať a rozširovať informácie s výnimkou situácie, kedy by došlo 
k porušeniu práv iných. Práve škola je prostredie, kde by malo mať 
dieťa možnosť lepšie sa zoznámiť so svojimi právami a nájsť pod-
poru pri ich hlbšom skúmaní a hľadaní odpovedí na svoje otázky. 
Neľahkou úlohou pedagógov a pracovníkov s deťmi a mládežou 
je zvoliť aj spôsob a  obsah oboznamovania detí s  ich právami, 
ktorým najlepšie porozumejú. Forma bude záležať najmä od veku 
a vyspelosti detí. Kým pre deti nižšieho veku môžu byť vhodné napr. 
rôzne hry, kreatívne a  zážitkové metódy, pre staršie deti to môžu 
byť aj rozhovory, tvorba projektov, diskusie, debaty, prezentácie, atď.

Ako by mali samotné deti a mladí ľudia nakladať so svojimi prá-
vami?
Predpokladom nakladania detí a mladých ľudí s ich právami je to, 
aby im vonkajší svet, rodina, pedagógovia vytvárali vhodné pros-
tredie na to, aby mohli vykonávať svoje práva, slobodne vyjadrovať 
svoj názor a aby sa deti nebáli rozprávať o tom, čo ich trápi. K to-
muto by mali byť podporovaní a povzbudzovaní. 

Bavíme sa tu o detských právach, ale majú deti aj povinnosti? 
Aký je vzťah medzi právami a povinnosťami detí?  
Aj práva detí majú svoje limity. Tieto hranice sú určované právami 
iných dospelých a  detí.  Výkon práv dieťaťa je teda ohraničený 
porušením práv iných. Deti a mladí ľudia sú povinní neobmedzovať 
svojím konaním práva ostatných osôb (či už pedagógov, rodičov 
alebo druhých detí), konať tak, aby neohrozovali život, zdravie, ma-
jetok iných, ich česť, dôstojnosť, ale napr. aj dodržiavať vnútorný 
školský poriadok a pokyny dospelých (ktoré sú v súlade s právny-
mi predpismi, predpismi školy, dobrými mravmi). Tak ako o svojich 
právach, aj o svojich povinnostiach by mali byť deti a mladí ľudia 
vhodnou formou poučení. 

Odp
orúcací list

Jedným z výstupov projektu detskej participácie je “Odporúčací 
list”. Odporúčania sú tvorené na podklade skúseností partnerov 

projektu s participáciou detí. Dokument referuje o tom, prečo 
považujú projektoví partneri participáciu za takú dôležitú pre 
samotné deti a mladých ľudí. Participácia prináša dospelým 

lepšie porozumenie skutočným potrebám detí a mladých ľudí, 
je spôsobom výchovy budúcich zodpovedných občanov. Okrem 
nezanedbateľných prínosov participácie “Odporúčací list“ pojed-
náva aj o prekážkach participácie, rovnako popisuje rôznu mieru 
participácie detí a mladých ľudí. List predostiera aj krátku správu 
o súčasnom stave v oblasti participácie detí a mladých ľudí na 

úrovni jednotlivých štátov a formuluje praktické odporúčania za-
merané na podporu tejto myšlienky. Celé znenie “Odporúčacieho 

listu” nájdete na: http://www.ldi.sk/aktuality/odporucaci-list/

Li
nk

a j
e aj na školách!

V tomto školskom roku sme pre žiakov 
a žiačky základných a stredných škôl po celom Slov-
ensku pripravili stretnutia informujúce o Linke pre deti 
a mládež 116 111 a o Linke pre hľadané deti 116 000. 
Na stretnutiach sa venujeme otázkam Bezpečného 

internetu, najnovšie i (ne)Tolerancie. Stretnutia otvárajú 
témy, ktoré trápia deti a mladých ľudí, zároveň ponúkajú 

možnosti vysporiadať sa s nimi. V prípade záujmu 
o tieto aktivity neváhajte kontaktovať našu kolegyňu 

Mišku na e-mail: michaela@unicef.sk
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Pohl´ad

Som mama, hoci byť mamou ma nikto neučil. Mám to asi prirodzené dané, 
že som vždy po dieťati túžila, vedela som, že ho budem milovať, ochraňovať, 
dám mu „prvé – posledné“. Nikdy som neuvažovala nad tým, čo mi na oplátku 
dá moje dieťa, ale bola som si istá, že to bude pocit šťastia a zmysel môjho 
života. Rozmýšľajú však takto všetci rodičia? Majú dnešné deti svoje práva a sú 
aj napĺňané?

V období ranného detstva sú deti v podstate nenáročné. Potrebujú LEN 
dostatok lásky a pocit bezpečia. V tomto období najviac, lebo dieťa sa o seba 
nedokáže postarať, je bezmocné a krehké. Chrániť dieťa, napĺňať jeho potreby, 
.nároky a formovať jeho osobnosť, by malo byť pre každého z nás automatické 
a prvoradé. Ak mu nie sú poskytnuté tieto základné podmienky, môže byť 
ohrozený nielen jeho prirodzený vývin, ale aj celý budúci život. Našou úlohou je 
vytvoriť dieťaťu optimálne podmienky pre jeho zdravý vývoj a šťastné detstvo. 
Cieľom riadnej rodičovskej starostlivosti je snaha vychovať dieťa čo najlepšie, 
dať mu dobré základy pre jeho celkový rozvoj a život v dospelosti, aby bolo 
schopné postarať sa o seba a v budúcnosti aj o svoje deti. Ide o celú škálu 
činností, ktoré povedú k tomu, aby z dieťaťa vyrástol zodpovedný a vyspelý 
človek. V prípade, že niektorý z uvedených faktorov zlyhá, to znamená, že pokiaľ 
sú práva dieťaťa. porušované alebo jeho potreby nenaplnené, táto skutočnosť 
sa odzrkadlí v niektorej z oblastí života dieťaťa, či ešte v jeho detstve alebo až 
neskôr v dospelosti. Sú však aj rodičia, ktorí z rôznych dôvodov nechcú, neve-
dia alebo nemôžu dať dieťaťu takú starostlivosť a opateru akú potrebuje a .na 
akú má právo. Vieme, že výchova dieťaťa je pre nás náročné poslanie a nie 
každý rodič má tieto vlastnosti dané do vienka. Keď rodič zlyhá, primárne si 
to odnáša dieťa. O to viac, že v deťoch sa zrkadlíme, deti neoklameme. Práve 
ako malé, sú najčistejšie, úprimne detsky prijímajú od nás dospelých všetko, čo 
im ponúkame. Dôverujú nám bez toho, aby vedeli rozpoznať hranice dobrého 
a zlého. A my? Vkladáme do nich to správne? Je dobré dávať maximum alebo 
sa pustiť zlatou strednou cestu, prípadne sme z kategórie tých, ktorí dieťa vní-
majú ako príťaž? Rodičovská láska/neláska môže mať niekoľko podôb – od 
zabezpečenia maximálneho materiálneho blaha dieťaťa (v preklade: dieťa má 
všetko na čo si prstom ukáže) až po nezáujem. Tu vznikajú aj medzi rodičmi 
časté diskusie, či v prípade ak majú deti všetko, sú menej samostatné, alebo 
naopak ak deti strádajú, prevezmú na seba viac zodpovednosti. Mne však stále 
vychádza len jedna rovnica, že dieťa má právo prežiť svoje detstvo v prostredí, 
kde vládne láska, harmónia a pohoda. Skúsme dať deťom detstvo, aké bolo 
dopriate nám alebo po akom sme túžili. Malé deti ešte nechcú veľa.

Kategória násťročných je iná. Moje dieťa, dcéra má 14 rokov, prežíva obdobie 
puberty. V tejto sfére som ťažko skúšaný rodič ☺. Dospievanie je pre ňu etapou 
hlbokých zmien, nestálosti a hľadania svojej osobnosti. Máme za sebou drobné 
pády a víťazstvá, hľadá si svoje miestečko v živote. Ak naše deti v mladšom 
veku prijímali od nás veci s  úplnou samozrejmosťou, vzhliadali k  nám 
s odovzdanosťou a bezpodmienečne, v staršom veku sa stretávam s úplne 
opačnými reakciami. Moja dcéra už len z princípu reaguje opačne ako by som 
si priala alebo od nej očakávam. No aj ja sa celý život učím a teraz konkrétne 
od svojej dcéry, ako spracovávať jej hnev na celý svet, neopodstatnené výbu-

chy, výkyvy nálad a to všetko s nehou a pochopením. Zo začiatku boli tieto 
naše „boje“ ostrejšie, dnes sa snažím brať menej závažné veci s nadhľadom. 
Prežili sme si aj skutočne ťažké chvíle, keď nás zo dňa na deň dobrovoľne 
opustil vtedy môj manžel a o dcéru ako otec prestal javiť záujem. Máme za 
sebou návštevy psychológov, spracovávanie odmietnutia zo strany otca, čo sa 
podpísalo na zhoršení prospechu, správania. Klamstvá, zatajovania, dokonca aj 
záškoláctvo máme odžité. Najskôr som to prijímala negatívne, že moja dcéra 
je „zlá“, ale čím ďalej, tým viac som sa uisťovala v tom, že je to skôr volanie 
o pomoc. Keď naše deti dospievajú, žijú v neustálom zmätku pocitov a ideí. 
Nevedia nájsť vhodný spôsob ako druhému vysvetliť to, čo ich znepokojuje, čo 
im naháňa strach, čo ich vedie k vzburám, prehnaným reakciám a negatívnym 
vyjadreniam. Prežívajú ozajstné rozhádzanie osobnosti sprevádzané problé-
mami, znepokojením, chýbajúcim pocitom bezpečia, neistotou. Sú veľmi citlivé 
na ponižovanie, pokorovanie, ironizovanie, zosmiešňovanie, sú ľahko zraniteľné. 
V tejto životnej etape potrebujú hlavne citové porozumenie, duševnú oporu, 
bytosť, ktorej môžu bezhranične dôverovať. Trestami a zákazmi – ako vraví aj 
moja dcéra - síce dosiahneme možno čiastkový úspech, ale celkovú situáciu 
a správny vývin dieťaťa to nevyrieši. Čo považujem za veľmi osvedčený a poz-
itívny prostriedok na zlepšenie, je otvorená komunikácia. Dialóg, v  ktorom 
sa s dcérou rozprávam ako s rovnocenným partnerom. Každá máme svoj 
priestor na vyjadrenie, neskáčeme si do rečí, ale POČÚVAME sa navzájom. 
To dnes v  uponáhľanom svete často zabúdame a  neuvedomujeme si, že 
tým uberáme deťom právo na vytváranie vlastnej identity, ako aj právo na 
slobodu prejavu. Kvalita rozhovorov medzi dnešnými teenagermi a rodičmi sa 
niekedy redukuje len na príkazy, kontrolu, organizovanie, no pritom nám uniká, 
že nutnosť komunikovať s  inými ľuďmi patrí predsa medzi najzákladnejšie 
ľudské potreby. K zlepšeniu komunikácie je veľmi účinné pozerať sa na prob-
lémy aj očami dieťaťa a učiť sa rešpektovať navzájom. Tiež si uvedomujem, že 
skončila fáza relatívne ľahkého vedenia v detstve a že môj priamy vplyv na 
to, čo moja dcéra robí, ako sa správa, s kým sa stýka, má klesajúcu tendenciu. 
Mám strach, či som svojmu dieťaťu dala do života správny základ a niekedy 
jej namiesto pochvaly a ubezpečenia, ponúkam obavy, podceňovanie a kritiku. 
No dozrievam k presvedčeniu, že nielen moja dcéra, ale všetky deti v tomto 
období očakávajú od svojich rodičov predovšetkým lásku, prijatie a zrovno-
právnenie. Potrebujú sa u nás utvrdzovať v tom, že dobrá a správna je tá cesta, 
ktorou kráčajú ako aj spôsob, akým konajú. Rodičia by si zase mali byť vedomí 
skutočnosti, že väčšina detí v tomto kritickom veku ich nechce vidieť ani ako 
nedotknuteľné autority, ani ako rovnocenných kamarátov, ale priali by si, aby 
im rodičia boli k dispozícii ako radcovia, ale samozrejme len vtedy, ak ich sami 
o radu požiadajú.

Na záver chcem všetkých rodičov len poprosiť, aby sme nezabudli, aké to je 
byť dieťaťom. Aké sme mali sny, priania. Síce sa doba rýchlo mení, no podstata 
zostáva stále tá istá. Prajem si, aby všetky deti mali možnosť vedieť, aké to je 
skvelé žiť v milujúcej rodine, aby neskôr túto čarovnú schopnosť – vytvoriť 
domov plný lásky, dôvery a ľudskosti, vedeli ukázať a naučiť aj svoje deti.

Rodicovská láska 
 môže mat´ niekol´ko podôb
Na záver iBulletinu hovorí o  svojich skúsenostiach matka, ktorej 
ďakujeme za jej pohľad na tému detských práv. 
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