Mária Patakyová
verejná ochrankyňa práv
TLAČOVÁ SPRÁVA
OMBUDSMANI A OMBUDSMANKY VYŠEHRADSKEJ ŠTVORKY SA
STRETLI V BRATISLAVE
Každoročné stretnutie verejných ochrancov a ochrankýň práv
krajín V4 bolo tento rok na Slovensku. Hlavné témy sa týkali
ochrany práv detí.

(Bratislava, 31. mája) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, česká
ombudsmanka Anna Šabatová, zástupcovia maďarského verejného ochrancu práv Gyula
Bándi a Elisabeth Sándor – Szalay a zástupca poľského ombudsmana Stanisław
Trociuk dnes po trojdňovom stretnutí podpísali spoločné vyhlásenie pri príležitosti 30.
výročia Dohovoru o právach dieťaťa, ktoré bude na jeseň tohto roka. Počas týchto dní
(29. – 31. mája 2019) viedli panelové diskusie predovšetkým o témach týkajúcich sa
ochrany práv detí. Otvorili problematiku desegregácie vo vzdelávaní ako aj systém adopcií,
ktorým sa ombudsmanka Mária Patakyová zaoberá v prieskume a v najbližšej dobe
z neho zverejní správu. Okrem ochrany práv detí sa signatári venovali aj právu na bývanie
a otázke bezdomovectva.

Hľadá sa rodina pre dieťa, nie dieťa pre rodinu
Verejní ochrancovia a ochrankyne práv na záver stretnutia podpísali memoradum, aby
poukázali na potrebu rešpektovania najlepšieho záujmu dieťaťa pri všetkých záležitostiach,
ktoré sa ho týkajú. Vzhľadom na témy, ktoré počas stretnutia otvorili, zdôraznili potrebu
ochrany práv detí „osobitne pri zabezpečovaní náhradnej rodinnej starostlivosti.
Každé dieťa má právo vyrastať v rodine bez ohľadu na jeho sociálny pôvod alebo
na zdravotné znevýhodnenie. Pri hľadaní novej rodiny je dôležité, aby sa okrem
práv osôb, ktoré sa rozhodli prijať ho do rodiny, kládol dôraz na dodržiavanie jeho
základných práv a slobôd pretože: Hľadá sa rodina pre dieťa, nie dieťa pre
rodinu,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení ombudsmanov a ombudsmaniek krajín V4.

Vzdelávanie ako cesta z kruhu generačnej chudoby
V spoločnom vyhlásení signatári uviedli, že za mimoriadne dôležité považujú aj právo
dieťaťa na vzdelanie. Zhodli sa, že „prístup ku kvalitnému vzdelávaniu je nielen
ústavným právom, ale aj základom pre budúci úspešný ekonomický život a
prosperitu tak dotknutých jednotlivcov, ako aj celej spoločnosti. Pre deti zo
sociálne znevýhodneného prostredia je navyše cestou, ako sa vymaniť z kruhu
generačnej chudoby.“
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Podpísaním memoranda sa zaviazali, že „vyvinú všetko potrebné úsilie na to, aby sa
už zakotvené podmienky na sprístupnenie a zrovnoprávnenie vzdelávacieho
systému pre každé dieťa nezávisle od jeho národnosti, etnickej príslušnosti a
životných podmienok, premietli do praxe.“
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