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5. Výbor víta pokrok dosiahnutý pri vytváraní inštitúcií a prijímaní národných plánov 
a programov, ktoré zjednodušujú implementáciu opčného protokolu, vrátane Národných 
akčných plánov boja proti obchodovaniu s ľuďmi (2006 - 2007, 2008 - 2010, 2011 - 2014), 
a komplexnej Národnej stratégie boja proti obchodovaniu s ľuďmi a zákona č. 215/2006 
o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi a ďalších ustanovení. 

 III. Údaje 

  Zber údajov 

6. Výbor berie na vedomie ustanovenie pracovnej skupiny, ktorej cieľom je vytvorenie 
informačného systému o obchodovaní s ľuďmi. Obáva sa však, že systém zberu týchto 
údajov nepokrýva všetky trestné činy, na ktoré sa vzťahuje opčný protokol, a nie je 
koordinovaný u všetkých subjektov zapojených do oblasti ochrany dieťaťa v súvislosti 
s opčným protokolom. 

7. Výbor odporúča, aby zmluvná strana zaviedla komplexný informačný systém 
s cieľom zabezpečiť, že tieto údaje rozdelené okrem iného podľa veku, pohlavia 
a etnického alebo sociálneho pôvodu sa budú systematicky zbierať v súvislosti 
so všetkými trestnými činmi, na ktoré sa vzťahuje opčný protokol, a že tieto údaje sa 
budú analyzovať a využívať ako základný nástroj hodnotenia, tvorby 
a implementácie politiky. 

 IV. Všeobecné implementačné opatrenia 

  Legislatíva 

8. Napriek tomu, že výbor víta snahy o integráciu rôznych ustanovení opčného 
protokolu do legislatívy zmluvnej strany, obáva sa, že tieto snahy sa sústredili najmä na 
obchodovanie s ľuďmi, a nie na opčný protokol.  

9. Výbor žiada, aby zmluvná strana prijala všetky potrebné opatrenia, ktoré by 
zabezpečili plné zapracovanie opčného protokolu do jej národného právneho systému. 
Výbor odporúča, aby zmluvná strana zabezpečila, že definícia predaja detí, ktorá je 
podobná, ale nie identická s definíciou obchodovania s ľuďmi, bude zahrnutá do 
národnej legislatívy s cieľom primerane implementovať ustanovenie o predaji 
obsiahnuté v opčnom protokole. 

  Národný akčný plán  

10. Výbor berie na vedomie Národný akčný plán pre deti na roky 2009 – 2012 
a Národný akčný plán boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014. Znepokojuje 
ho však chýbajúca stratégia alebo národný akčný plán, ktorý by sa konkrétne venoval 
všetkým problémom obsiahnutým v opčnom protokole, a aj to, že sektorový prístup 
k dohovoru vedie k fragmentácii jeho implementácie. 

11. Výbor odporúča, aby zmluvná strana vyvinula národný akčný plán zameraný 
konkrétne na všetky oblasti opčného protokolu, aby zabezpečila dostatočné 
personálne a finančné zdroje na jeho implementáciu a aby pravidelne prehodnocovala 
a hodnotila dosiahnutý pokrok. Pritom by mala zmluvná strana venovať zvláštnu 
pozornosť implementácii všetkých ustanovení opčného protokolu, zohľadňujúc 
pritom deklaráciu a akčnú agendu a aj globálny záväzok prijatý na prvom, druhom 
a treťom svetovom kongrese proti komerčnému sexuálnemu vykorisťovaniu detí s 
miestom konania Štokholm, Yokohama a Rio de Janeiro v rokoch 1996, 2001 a 2008. 
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  Koordinovanie a hodnotenie 

12. Výbor pripomína, že za koordinovanie, monitorovanie a hodnotenie implementácie 
opčného protokolu zodpovedá ministerstvo vnútra. Znepokojuje ho však uprednostňovanie 
aktivít zameraných na obchodovanie s deťmi na úkor ostatných zakázaných postupov 
definovaných v opčnom protokole a nedostatok identifikovateľných mechanizmov na 
hodnotenie vplyvu aktivít. 

13. Výbor odporúča, aby zmluvná strana:  

(a) posilnila úlohu ministerstva vnútra ako inštitucionálneho mechanizmu 
účinnej koordinácie činností medzi všetkými relevantnými ministerstvami, 
oddeleniami a subjektmi a miestnymi úradmi s cieľom vytvoriť systematický a 
ucelený prístup k riešeniu všetkých problémov obsiahnutých v opčnom protokole, a 

(b) zabezpečila, aby ministerstvo vnútra pokročilo s periodickým 
monitorovaním a hodnotením opatrení prijatých a aby využilo výsledky pre rozvoj 
ďalšej stratégie a politiky vo všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje opčný 
protokol. 

  Šírenie a zvyšovanie informovanosti 

14. Výbor víta iniciatívy zmluvnej strany zamerané na zvýšenie informovanosti 
o opčnom protokole prostredníctvom propagačnej kampane o existencii obchodovania 
s ľuďmi. Výbor je napriek tomu znepokojený, že tieto kampane sa obmedzovali na 
prevenciu obchodovania s ľuďmi a že opčný protokol sa nedostatočne propagoval a šíril 
najmä medzi implementačnými agentúrami, vo verejnosti v širokom zmysle slova a medzi 
deťmi a že absentujú vzdelávacie programy pre deti. 

15. Výbor odporúča, aby zmluvná strana pokračovala v šírení opčného protokolu 
medzi implementačnými agentúrami a aby zverejnila jeho ustanovenia širokej 
verejnosti, konkrétne najmä deťom, okrem iného prostredníctvom rozvoja a 
implementácie dlhodobých kampaní zameraných na zvýšenie informovanosti a 
vzdelávacích programov, vrátane školských programov, o preventívnych opatreniach 
a škodlivých účinkoch všetkých trestných činov v ňom zahrnutých. 

  Školenie 

16. Výbor s uznaním hodnotí početné školiace aktivity uskutočnené zmluvnou stranou. 
Výbor je však naďalej znepokojený, že úsilie poskytnúť primerané vzdelávanie 
odborníkom pracujúcim s deťmi a pre deti, najmä sudcom, prokurátorom, policajtom, 
pedagógom a zdravotníkom a sociálnym pracovníkom nie je systematické a nepokrýva 
všetky oblasti, ktorým sa venuje opčný protokol. 

17. Výbor odporúča, aby zmluvná strana posilnila vzdelávacie aktivity a poskytla 
primerané zdroje na rozvoj vzdelávacích programov venovaných všetkým oblastiam, 
ktorých sa týka opčný protokol, so zameraním sa na všetky kategórie odborníkov 
zahrnutých do jeho implementácie, ako sú sudcovia, verejný ochranca práv, verejní 
prokurátori, policajti, sociálni pracovníci, zdravotníci a ostatné kategórie odborníkov, 
ktorí pracujú s deťmi a pre deti, a médiá. 

  Alokácia zdrojov 

18. Výbor berie na vedomie, že správa zmluvnej strany nezahŕňa informáciu o alokácii 
zdrojov určených na implementáciu ustanovení opčného protokolu, najmä s ohľadom na 
zdroje určené na výskum a zber údajov, prevenciu trestných činov, na ktoré sa vzťahuje 
opčný protokol, trestné vyšetrovanie, právnu pomoc a opatrenia zamerané na fyzické 
a psychologické zotavenie obetí. 
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19. Výbor vyzýva zmluvnú stranu, aby zabezpečila alokáciu dostatočných zdrojov 
na implementáciu všetkých oblastí, ktorým sa venuje opčný protokol, tým, že 
poskytne najmä potrebné personálne a finančné zdroje na vývoj a implementáciu 
programov zameraných na prevenciu, ochranu, fyzické a psychologické zotavenie 
a sociálnu reintegráciu obetí a aj na vyšetrovanie a stíhanie trestných činov, na ktoré 
sa vzťahuje opčný protokol. 

  Spolupráca s občianskou spoločnosťou 

20. Výbor s poľutovaním konštatuje, že pri príprave východiskovej správy neprebehli 
konzultácie s občianskou spoločnosťou a že organizácie občianskej spoločnosti, ktoré 
vytvorili súbor vedomostí a nadobudli odbornosť v oblastiach týkajúcich sa opčného 
protokolu, neboli zapojené do procesu návrhu politík a aktivít pre implementáciu opčného 
protokolu. 

21. Výbor odporúča, aby zmluvná strana posilnila spoluprácu s občianskou 
spoločnosťou vo všetkých oblastiach týkajúcich sa implementácie opčného protokolu, 
nielen prostredníctvom podpory MVO pri ich úsilí o poskytnutie primeraných služieb 
pre maloleté obete, ale aj posilnením úlohy MVO pri rozvoji a monitorovaní politík a 
služieb. 

 V. Prevencia predaja detí, detskej prostitúcii a detskej 
pornografie (článok 9, odseky 1 a 2) 

  Opatrenia prijaté na prevenciu trestných činov, ktoré sú protokolom zakázané  

22. Výbor berie na vedomie snahy uskutočnené zmluvnou stranou a zamerané na 
prevenciu trestných činov, na ktoré sa vzťahuje opčný protokol. Výbor je však znepokojený 
tým, že cielené preventívne opatrenia zamerané proti vykorisťovaniu detí, vrátane ich 
zapájania do nútených prác, prostitúcie a pornografie a opatrenia zamerané na identifikáciu 
a riešenie základných príčin trestných činov a ich rozsah zostávajú obmedzené. 

23. Výbor vyzýva zmluvnú stranu, aby: 

(a) uskutočnila výskum rozsahu a základných príčin vykorisťovania detí, 
vrátane prostitúcie a pornografie, s cieľom identifikovať rizikové deti a zhodnotiť 
rozsah problému. 

(b) prijala cielené preventívne opatrenia, vrátane opatrení zameraných proti 
vykorisťovaniu prostredníctvom internetu, a spolupracovala s medzinárodnými 
medzivládnymi a mimovládnymi organizáciami venujúcimi sa implementácii kampaní 
zameraných na zvýšenie informovanosti o všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje 
opčný protokol. 

  Sexuálna turistika zameraná na deti 

24. Výbor je znepokojený nedostatkom konkrétnych informácií o politikách prevencie 
sexuálnej turistiky zameranej na deti a o krokoch uskutočnených s cieľom zabezpečiť, aby 
turistický priemysel chránil deti pred tým, aby sa stali jeho obeťami. 

25. Výbor vyzýva zmluvnú stranu, aby zabezpečila dostatočné opatrenia 
zakazujúce sexuálnu turistiku zameranú na deti a aby upravila sankcie voči jej 
páchateľom. Okrem toho výbor vyzýva zmluvnú stranu, aby viedla dialóg a hovorila 
v rámci turistického priemyslu o škodlivých účinkoch sexuálnej turistiky zameranej 
na deti, aby šírila Globálny etický kódex cestovného ruchu Svetovej organizácie OSN 
pre cestovný ruch medzi cestovnými agentmi a cestovnými agentúrami a aby 
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podporila tieto subjekty v tom, aby sa stali signatármi Kódexu správania sa pre 
ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním v cestovnom a turistickom ruchu. 

  Programy zamerané na konkrétne skupiny 

26. Výbor berie na vedomie rôzne opatrenia prijaté zmluvnou stranou, ktoré sa venujú 
konkrétne obzvlášť zraniteľným deťom, najmä deťom, ktoré čelia chudobe, rómskym 
deťom a deťom bez sprievodu. Výbor však s poľutovaním konštatuje chýbajúce opatrenia 
a programy zamerané osobitne na dievčatá, na deti žijúce na ulici, na deti v náhradnej 
starostlivosti, deti utečencov a záujemcov o azyl. 

27. Výbor vyzýva zmluvnú stranu, aby venovala zvýšenú pozornosť deťom, 
u ktorých je riziko, že sa stanú obeťami niektorého z trestných činov v zmysle 
opčného protokolu, obzvlášť vysoké, a to najmä dievčatám, deťom čeliacim chudobe, 
deťom v náhradnej starostlivosti, deťom utečencov a záujemcov o azyl, deťom bez 
sprievodu a deťom oddeleným od rodiny. Zmluvná strana by mala predovšetkým 
zaviesť mechanizmy monitorovania rizikovej situácie všetkých zraniteľných detí. 

 VI. Zákaz predaja detí, detskej prostitúcie a detskej pornografie 
(články 3, 4, odseky 2 a 3, 5, 6 a 7) 

  Existujúce trestnoprávne alebo trestné zákony a nariadenia 

28. Napriek tomu, že výbor s uznaním berie na vedomie ustanovenia Trestného 
zákonníka, ktoré zakazujú obchodovanie s ľuďmi a deťmi, ako aj série ustanovení, ktoré 
zakazujú sexuálne zneužívanie dieťaťa, obchodovanie s orgánmi detí alebo zapájanie detí 
do nútených prác, naďalej sa obáva, že Trestný zákonník nedostatočne konkretizuje všetky 
trestné činy obsiahnuté v opčnom protokole. 

29. Výbor odporúča, aby zmluvná strana upravila Trestný zákonník a zaviedla 
trestnú zodpovednosť za: 

(a) predaj detí ponúkaním, dodaním alebo prijatím, akýmkoľvek spôsobom, 
dieťaťa na účely sexuálneho vykorisťovania, prenosom orgánov dieťaťa za účelom 
zisku alebo zapojením dieťaťa do nútených prác alebo nevhodným vynucovaním si 
súhlasu, v pozícii sprostredkovateľa, s adopciou dieťaťa porušujúc tým príslušné 
právne ustanovenia týkajúce sa adopcie. 

(b) ponúkanie, získavanie, obstarávanie alebo poskytovanie dieťaťa na 
detskú prostitúciu. 

(c) tvorbu, distribúciu, šírenie, dovoz, vývoz, ponúkanie, predaj, držbu 
alebo vedomý prístup k detskej pornografii alebo jej vedomé sledovanie, vrátane 
virtuálnej detskej pornografie, sugestívne zobrazovanie detí, ktoré nezachytáva deti 
pri vyslovenej sexuálnej aktivite (detská erotika). 

(d) Pokus o spáchanie ktoréhokoľvek z týchto činov a spolupáchateľstvo 
alebo účasť na ktoromkoľvek z týchto činov.  

(e)  Výrobu a šírenie vecnej reklamy ktoréhokoľvek z týchto činov. 

  Stíhanie  

30. Výbor víta kroky uskutočnené zmluvnou stranou v boji proti obchodovaniu s deťmi, 
vrátane prijatia Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi, a Národnej 
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stratégie boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ale naďalej je znepokojený z pokračovania 
obchodovania s ľuďmi na Slovensku a z nedostatku informácií o výsledkoch snáh zmluvnej 
strany. Výbor s uznaním berie tiež na vedomie, že zmluvná strana ustanovila konkrétnu 
jednotku na vyšetrovanie a stíhanie organizovanej korupcie v rámci polície. Výbor však 
s poľutovaním konštatuje, že neexistuje konkrétny zákon, ktorý by zabezpečil účinné 
vymáhanie a sankcie proti organizovaným trestným činom a korupcii v rámci polície. 

31. Výbor odporúča, aby zmluvná strana: 

(a) účinne implementovala svoj Národný akčný plán boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi a zabezpečila jeho plnú kompatibilitu s protokolom, 

(b) zhodnotila fenomén obchodovania s deťmi a zozbierala systematicky 
rozlíšené údaje s cieľom zlepšiť boj proti tomuto fenoménu, 

(c) prijala zákon na potláčanie organizovaných trestných činov a korupcie, 
vrátane trestných činov a korupcie, ktorú páchajú členovia policajného zboru, 
a prijala Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu, vrátane 
Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami 
a deťmi. 

  Beztrestnosť 

32. Výbor berie na vedomie informácie v správe zmluvnej strany, že osoby usvedčené 
z trestného činu podľa § 181 Trestného zákonníka (obchodovanie s deťmi) budú podliehať 
nepodmienečnému trestu odňatia slobody v trvaní 4 až 25 rokov. Výbor je však vážne 
znepokojený tým, že väčšina osôb usvedčených z obchodovania v roku 2008 dostala 
podmienečné tresty a nedostali sa do väzenia a neodpykali si žiaden trest odňatia slobody.   

33. Výbor odporúča, aby zmluvná strana prijala všetky potrebné opatrenia v boji 
proti beztrestnosti, ktorú majú páchatelia trestných činov, na ktoré sa vzťahuje opčný 
protokol, a aby za týmto účelom upriamila pozornosť členov policajného zboru, 
vrátane sudcov, na tresty, ktoré im je možné udeliť v prípade nečinnosti alebo 
korupcie a aj na potrebu zabezpečiť, aby osoby usvedčené z obchodovania s deťmi 
dostali tresty primerané z hľadiska závažnosti spáchaného trestného činu. Žiada tiež 
zmluvnú stranu, aby zabezpečila, že zákon bude vymožiteľný v praxi a aby členovia 
policajného zboru boli v tomto smere zaškolení.   

  Zodpovednosť právnických osôb  

34. Výbor je znepokojený, že právnické osoby, vrátane spoločností, nemajú trestnú 
zodpovednosť v zmysle legislatívy zmluvnej strany za trestné činy, na ktoré sa vzťahuje 
opčný protokol. 

35. Výbor odporúča, aby zmluvná strana upravila návrh novely Trestného 
zákonníka tak, aby zabezpečila úplnú a priamu trestnú zodpovednosť právnických 
osôb za trestné činy, na ktoré sa vzťahuje opčný protokol. 

  Extrateritoriálna súdna právomoc a vydávanie zločincov 

36. Napriek tomu, že výbor víta skutočnosť, že zmluvná strana môže uplatniť svoju 
súdnu právomoc v prípade trestných činov spáchaných v cudzine jej občanmi alebo na jej 
občanoch, s poľutovaním konštatuje, že pasívna osobná súdna právomoc v súvislosti 
s maloletými obeťami nebola doteraz ustanovená. Výbor je tiež znepokojený, že zmluvná 
strana nepovažuje článok 5 opčného protokolu za právny základ pre vydanie páchateľa 
v prípade, ak chýba bilaterálna alebo multilaterálna dohoda o vydávaní zločincov. 
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37. Výbor odporúča, aby zmluvná strana prijala kroky, ktoré by zabezpečili, že 
národná legislatíva umožní ustanovenie a uplatnenie extrateritoriálnej súdnej 
právomoci v prípade všetkých trestných činov, na ktoré sa vzťahuje opčný protokol, 
a aby považovala článok 5 opčného protokolu za právny základ pre vydávanie 
zločincov v prípade, že chýba bilaterálna alebo multilaterálna dohoda o vydávaní 
zločincov. 

 VII. Ochrana práv maloletých obetí (článok 8 a 9, odseky 3 a 4) 

  Opatrenia prijaté na ochranu práv a záujmov maloletých obetí trestných činov 
zakázaných podľa opčného protokolu 

38. Výbor víta prijatie vzdelávacieho programu zameraného na oblasť identifikácie 
obetí obchodovania s ľuďmi. Napriek tomu je výbor znepokojený tým, že takéto snahy nie 
sú dostatočné a neboli dostatočne inštitucionalizované, najmä vo svetle údajov zmluvnej 
strany, ktoré poskytla vo svojich písomných odpovediach, o veľmi nízkom počte 
maloletých obetí. 

39. Vo svetle článku 9, odseku 3 opčného protokolu výbor odporúča, aby zmluvná 
strana: 

(a) vytvorila mechanizmy a postupy včasnej identifikácie maloletých obetí 
trestných činov, na ktoré sa vzťahuje opčný protokol, vrátane zavedenia 
mechanizmov spolupráce medzi agentúrami policajných zložiek a príslušnými 
ministerstvami. Ďalej odporúča, aby boli pracovníci zodpovední za takúto 
identifikáciu zaškolení v oblasti práv dieťaťa, ochrany dieťaťa a zručností na vedenie 
rozhovorov, vrátane sudcov, prokurátorov, verejného ochrancu práv, policajtov, 
sociálnych pracovníkov, zdravotníckeho personálu a ďalších odborníkov pracujúcich 
s maloletými obeťami, 

(b) vydali jasné pokyny pre všetkých prokurátorov na aktívne stíhanie 
takých prípadov, 

(c) zabezpečila, aby mechanizmy sťažností boli jednoducho prístupné 
a dostupné deťom, ktorých práva boli poškodené, 

(d) zabezpečila, že novoprijatý jazykový zákon (obmedzujúci používanie 
niektorého jazyka členov EÚ vo verejných inštitúciách) nebude obmedzovať 
používanie materinského jazyka maloletých obetí zo strany úradov v procese 
identifikácie a ochrany.  

  Ochranné opatrenia systému trestnoprávnej spravodlivosti  

40. Výbor berie na vedomie iniciatívu na zahrnutie maloletých obetí a ochranu svedkov 
do zákona o trestnom poriadku a víta škálu opatrení zameraných na ochranu maloletých 
obetí, maloletých svedkov a spolupracovníkov v trestnom konaní. Výbor je napriek tomu 
znepokojený tým, že špeciálne ochranné opatrenia vo vzťahu k výsluchu sa vzťahujú len na 
deti, ktoré majú menej než 15 rokov, a sú často ponechané na zváženie a kompetenciu 
sudcu. 

41. Výbor dôrazne odporúča, aby zmluvná strana zabezpečila prijatie špeciálnych 
ochranných opatrení v trestnom konaní so vzťahom na všetky maloleté obete 
a svedkov do 18. roku života a aby tieto opatrenia boli považované za povinné. Výbor 
predovšetkým odporúča, aby zmluvná strana zabezpečila prostredníctvom 
primeraných právnych ustanovení a nariadení, že všetky maloleté obete a/alebo 
svedkovia trestných činov bez ohľadu na vek a skupinu, napr. maloleté obete 
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zneužívania, domáceho násilia, sexuálneho a ekonomického vykorisťovania, únosu, 
obchodovania a svedkovia takýchto trestných činov budú mať ochranu, ktorú 
predpisuje dohovor, a že zmluvná strana vezme plne do úvahy Pravidlá OSN týkajúce 
sa spravodlivosti pre maloleté obete a svedkov trestných činov (príloha k rezolúcii 
Hospodárskej a sociálnej rady 2005/20).) 

  Zotavenie a reintegrácie obetí  

42. Výbor je znepokojený absenciou informácií o programoch pomoci pri zotavení a 
reintegrácii maloletých obetí v zmysle opčného protokolu. 

43. Výbor odporúča, aby zmluvná strana: 

(a) prijala všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že maloleté obete 
trestných činov podľa opčného protokolu, najmä deti zahraničného pôvodu, dostanú 
primeranú pomoc, vrátane plnej spoločenskej reintegrácie a fyzického 
a psychologického zotavenia, okrem iného účinnou implementáciou plánovaných 
rehabilitačných programov,  

(b) zaručila, aby všetky maloleté obete, vrátane obetí, ktoré nie sú občanmi 
alebo rezidentmi zmluvnej strany, mali prístup k primeraným a nediskriminačným 
postupom získania náhrady škôd od tých, ktorí nesú právnu zodpovednosť, v súlade s 
článkom 9, odsek 4 opčného dohovoru, a ustanovila kompenzačný fond pre obete pre 
prípady, keď obete nemôžu vymôcť náhradu od páchateľa, 

(c) prijala opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, že programy 
rehabilitácie a bezpečného návratu budú dostupné na celom jej území. 

  Linka pomoci 

44. Výbor víta zavedenie národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi. Výbor 
je napriek tomu znepokojený tým, že táto linka pomoci sa obmedzuje na prevenciu 
obchodovania s ľuďmi a nepokrýva všetky trestné činy spadajúce pod opčný protokol a že 
chýbajú príslušné zdroje na zabezpečenie národného pokrytia a dostupnosti služieb a aj na 
zabezpečenie dlhodobej podpory aktivít.  

45. Výbor odporúča, aby zmluvná strana prehodnotila mandát národnej linky 
pomoci tak, aby pokrývala všetky trestné činy spadajúce pod opčný protokol a aby 
zabezpečila, že linka bude pokrývať celú krajinu a mať internetové oddelenie/divíziu, 
ktorá bude dostupná 24 hodín, aby mala jednoducho zapamätateľné 3-4-miestne číslo 
a primerané finančné a technické zdroje a zamestnancov zaškolených tak, aby vedeli 
odpovedať na podnety detí a analyzovať hovory z hľadiska primeranej reakcie.   

 VIII. Medzinárodná pomoc a spolupráca (článok 10) 

  Multilaterálne, regionálne, bilaterálne dohody 

46. V súvislosti s článkom 10, odsek 1 opčného protokolu výbor vyzýva zmluvnú 
stranu, aby pokračovala v posilňovaní medzinárodnej spolupráce prostredníctvom 
multilaterálnych, regionálnych a bilaterálnych dohôd, najmä so susednými krajinami, 
vrátane posilňovania postupov a mechanizmov koordinácie implementácie takýchto 
dohovorov s cieľom zlepšiť prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie, stíhanie a trestanie 
tých, ktorí sú zodpovední za trestné činy, na ktoré sa vzťahuje opčný protokol.  
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 IX. Ratifikácia opčného protokolu o postupe oznámení 

47. Výbor, s uznaním berúc do úvahy snahy zmluvnej strany o úspešné zavŕšenie 
procesu návrhu Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o postupe 
oznámení (OPIC) za jej predsedníctva príslušnej pracovnej skupiny a aj skutočnosť, 
že bola jeho prvým signatárom, vyzýva zmluvnú stranu, aby ratifikovala OPIC čo 
najskôr a aby posilnila svoj záväzok napĺňať práva detí.  

 X. Ďalší postup a šírenie 

  Ďalší postup 

48. Výbor odporúča, aby zmluvná strana prijala všetky primerané opatrenia 
s cieľom zabezpečiť úplnú implementáciu predložených odporúčaní, okrem iného ich 
postúpením na príslušné ministerstvá, do parlamentu a na národné a miestne úrady, 
aby boli primerane posúdené a aby bol prijatý ďalší postup. 

Šírenie záverečných pripomienok 

49. Výbor odporúča, aby boli východisková správa a písomné odpovede podané 
zmluvnou stranou a prijaté súvisiace odporúčania (záverečné pripomienky) všeobecne 
dostupné, vrátane (ale bez obmedzenia) internetu, širokej verejnosti, organizáciám 
občianskej spoločnosti, mládežníckym skupinám, odborným skupinám, mediálnym 
odborníkom a deťom s cieľom rozvinúť diskusiu a zvýšiť informovanosť o opčnom 
protokole, jeho implementácii a monitoringu. 

 IX. Ďalšia správa 

50. V súlade s článkom 12, odsekom 2 výbor žiada zmluvnú stranu, aby zahrnula 
ďalšie informácie o implementácii opčného protokolu a aktuálne záverečné 
pripomienky do svojej ďalšej súhrnnej tretej, štvrtej a piatej periodickej správy 
v rámci Dohovoru o právach dieťaťa, ktorá má byť podaná k 30. júnu 2013, v súlade 
s článkom 44 dohovoru. 

    


