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Informácia z 31. zasadnutia Výboru pre deti a mládež  

Rady vlády Slovenskej republiky  

pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

 

21. marca 2023 (utorok), 13.30 h., online 

 

Výbor pre deti a mládež zasadal online formou. 

 

 1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti výboru 

 

31. zasadnutie Výboru pre deti a mládež viedla v zmysle čl. 6 ods. 2 Štatútu Výboru 

pre deti a mládež (ďalej len „výbor“) p. štátna tajomníčka Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR) Soňa Gaborčáková. 

 

Pri kontrole uznášaniaschopnosti výboru hneď v úvode zasadnutia bolo prítomných 

20/30 členov výboru s hlasovacích právom, nakoľko podľa čl. 10 ods. 3 Štatútu výboru 

je výbor spôsobilý zasadať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

členov. Výbor bol počas celého zasadnutia uznášaniaschopný.  

 

 schválenie návrhu programu zasadnutia 

 

Po otvorení zasadnutia a kontrole uznášaniaschopnosti výboru sa schvaľoval program  

31. zasadnutia výboru. Bod č. 2 a bod č. 3 bol presunutý z posledného zasadnutia 

výboru zo dňa 13. decembra 2022 na terajšie zasadnutie a išlo o „Informáciu 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva financií SR  

k transformácii systému poradenstva a prevencie“ a o „Informáciu Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva financií SR k nárokovateľným 

podporným opatreniam vo výchove a vzdelávaní“. K uvedeným dvom bodom boli 

vopred členom výboru zaslané aktuálne návrhy uznesení č. 71 a 72, ktoré sa 
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schvaľovali priamo na zasadnutí výboru (pozn. k uvedenému bodu programu 2 bolo 

prijaté uznesenie č. 70 zo dňa 10. októbra 2022 formou per rollam). 

 

Výbor pre deti a mládež bol dodatočne oslovený zástupcami Rady mládeže Slovenska 

o ich možné odprezentovanie sa na výbore s aktuálnymi témami a svojím zameraním; 

v tejto súvislosti mali zástupcovia Rady priestor sa predstaviť v rámci bodu Rôzne. 

 

Členovia výboru dostali priestor na uplatnenie pripomienok k programu. Nikto 

z ostatných účastníkov nemal pripomienky k navrhovanému programu a nikto 

nenavrhol dodatočné doplnenie do bodu Rôzne. Program bol jednomyseľne 

schválený.  

 

Členovia výboru schválili program zasadnutia výboru (ZA 20, Proti 0, Zdržal 0). 

 

2. Informácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva 

financií SR k transformácii systému poradenstva a prevencie 

 

O zaradenie uvedenej informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  

a Ministerstva financií SR k transformácii systému poradenstva a prevencie požiadali 

členovia výboru za mimovládne neziskové organizácie, a to Monika Fričová, z 

Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, podpredseda výboru Vladislav 

Matej, z Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, Ondrej Gallo 

z Nadácie pre deti Slovenska a Monika Stupková z Asociácie liečebných pedagógov 

PRO LP už na predchádzajúcom zasadnutí.  

 

K uvedenému bodu bola podaná informácia zo strany zástupcov Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva financií SR; a to; zástupkyni  

z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR p. riaditeľky odboru financovania 

regionálneho školstva, zo sekcie financovania regionálneho školstva p. Zory   

Sninčákovej, ako aj zo strany p. riaditeľky odboru inkluzívneho vzdelávania p. Jany 
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Merašickej. Zároveň sa vyjadril k uvedenému bodu aj zástupca Ministerstva financií 

SR, a to p. riaditeľ kancelárie p. štátneho tajomníka MF SR p. Michal Krčméry.  

 

Uvedený bod programu bol presunutý zo dňa zasadnutia výboru z 13. 12. 2022 na 

terajšie zasadnutie. Zároveň členovia výboru k uvedenému bodu programu prijali 

formou per rollam uznesenie výboru č. 70 z 10.10.2022 (viď. príloha). Bližšie  

už v októbri 2022 p. Fričovú a uvedených zástupcov z mimovládnych neziskových 

organizácií zaujímalo, ako je zabezpečený plán na postupné zvyšovanie regionálnej  

a finančnej dostupnosti systému poradenstva a prevencie, vrátane odborných 

činností pre deti so zdravotným znevýhodnením, čo vyplýva aj ako odporúčacia úloha 

zo spomenutého uznesenia č. 70 pre MŠVVŠ SR a MF SR.  

 

Členom výboru bol zároveň vopred pred zasadnutím výboru k bodu č. 2 zaslaný 

aktuálny návrh uznesenia č. 71, ktorý sa schvaľoval na tomto zasadnutí výboru. 

 

V rámci uvedeného bodu sa rozvinula rozsiahla diskusia, či už zo strany zástupcov 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zástupcu Ministerstva financií SR, 

ako aj ostatných členov výboru za štátnu správu a mimovládny sektor.  

 

Záver:  Členovia výboru zobrali informáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR a Ministerstva financií SR k transformácii systému poradenstva  

a prevencie na vedomie, (uznesenie č. 71, A.1.) a odporučili Ministerstvu školstva, 

vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvu financií SR sprehľadniť informácie ako sa 

zmenila dostupnosť systému poradenstva a prevencie od 1. januára 2023 v porovnaní 

s rovnakým obdobím v roku 2022 – podľa regiónov, druhov centier poradenstva  

a prevencie, počtov zamestnancov a klientov, ktorým bola poskytnutá starostlivosť; 

ako aj informáciu o konkrétnych krokoch, časovom pláne a finančnom krytí na 

riešenie vzniknutej situácie a na dorovnanie dostupnosti poradní na stav pred 

transformáciou v termíne do 30. júna 2023, (uznesenie č. 71, B.1.).  
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Zároveň uvedeným rezortom odporučili predstaviť nový model financovania  

a finančného krytia nákladov centier poradenstva a prevencie tak, aby zodpovedalo 

reálnym nákladom potrebným na starostlivosť a dodržiavanie nových štandardov 

kvality, aby boli poskytované aj terapie a poradenstvo; predstavenie minimálnej siete 

zariadení poradenstva a prevencie,  aby bola  zabezpečená dostupnosť poradní 

stupňa 3 a 4 bezplatne na úrovni každého okresu a stupňa 5 na úrovni každého kraja; 

ako aj informáciu, aké kroky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

zrealizuje pre postupné zvyšovanie regionálnej a finančnej dostupnosti v nadväznosti 

na uvedené vyššie v termíne do 30. septembra 2023, (uznesenie č. 71, B.2). 

 

Ďalej v rámci uvedeného uznesenia výbor odporučil Rade vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť podporiť návrhy uvedené v bode B.1. a B.2. 

 

Ref.: uznesenie Výboru pre deti a mládež č. 71 zo dňa 21. marca 2023 

 

Členovia výboru schválili uvedené uznesenie č. 71, (ZA 18, Proti 0, Zdržal 2). 

 

 

3. Informácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva 

financií SR k nárokovateľným podporným opatreniam vo výchove a vzdelávaní 

 

O zaradenie informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  

a Ministerstva financií SR k nárokovateľným podporným opatreniam vo výchove  

a vzdelávaní požiadali opäť členovia výboru za mimovládne neziskové organizácie,  

a to Monika Fričová, z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, 

podpredseda výboru Vladislav Matej, z Asociácie poskytovateľov a podporovateľov 

včasnej intervencie, Ondrej Gallo z Nadácie pre deti Slovenska a Monika Stupková  

z Asociácie liečebných pedagógov PRO LP.  
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Uvedený bod programu bol presunutý zo dňa zasadnutia výboru z 13. 12. 2022 na 

terajšie zasadnutie. 

 

V rámci uvedeného bodu sa rozvinula rozsiahla diskusia, či už zo strany zástupcov 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zástupcu Ministerstva financií SR, 

ako aj ostatných členov výboru za štátnu správu a mimovládny sektor.  

 

Záver:  Členovia výboru zobrali informáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR a Ministerstva financií SR k nárokovateľným podporným opatreniam vo 

výchove a vzdelávaní na vedomie (uznesenie č. 72, A.1.) a odporučili Ministerstvu 

školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvu financií SR predložiť v termíne do 

30. júna 2023 informáciu ako plánuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR zabezpečiť financovanie podporných 

opatrení vo vzdelávaní do septembra 2026 (nakoľko v návrhu novely Zákona  

č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení  

v znení neskorších predpisov, paragraf 4e, Financovanie nákladov na žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia bol predložený s prechodným ustanovením a na 

najbližšie tri školské roky v ňom je formulácia "môže ... prideliť" a až od septembra 

2026 sa formulácia mení na "pridelí"), (čl. III, bod 9, ktorý podľa Čl. VI nadobúda 

účinnosť 1. septembra 2026), (uznesenie č. 72, B.1). 

 

Ďalej v rámci uvedeného uznesenia výbor odporučil Rade vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť podporiť návrhy uvedené v bode B.1. 

 

Ref.: uznesenie Výboru pre deti a mládež č. 72 zo dňa 21. marca 2023 

 

Členovia výboru schválili uvedené uznesenie č. 72, (ZA 19, Proti 0, Zdržal 1). 
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4. Prezentácia reprezentatívneho výskumu – „Názory detí siedmych ročníkov ZŠ 

2022“ – komisár pre deti p. prof. MUDr. JOZEF MIKLOŠKO, PhD. 

 

 

O zaradenie prezentácie reprezentatívneho výskumu – „Názory detí siedmych 

ročníkov ZŠ 2022“  požiadal p. komisár pre deti p. Jozef Mikloško. Informoval, že 

uvedený výskum sa realizoval v spolupráci s Inštitútom výskumu práce a rodiny pri 

MPSVaR, s Trnavskou univerzitou v Trnave, Katolíckou univerzitou  

v Ružomberku a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 

 

Bližšie p. komisár pre deti p. Mikloško informoval, že zber dát prebiehal v termíne od  

13. 10. 2022 do 28. 11. 2022, reprezentatívna vzorka bola 1 296 žiakov 7. ročníka  

(z celkového počtu 51 743 evidovaných žiakov k 15.9.2022) získaná prostredníctvom 

kvótneho výberu: kraj, veľkosť obce, druh školy a pohlavie -> reprezentovali podiely v 

celej populácii. 

 

Zber dát prebiehal prostredníctvom elektronického dotazníka na 67 základných 

školách na Slovensku priamo v triedach za účasti vyškolených anketárov. Dotazník 

obsahoval 18 otázok a zaznamenával celkovo 163 premenných.  

 

Členom výboru bola zaslaná prezentácia k uvedenej téme, ako aj finálna Správa z 

výskumu komisára pre deti - Názory detí 2022 z 10. marca 2023. 

 

V rámci uvedeného bodu sa rozvinula diskusia. 

 

Členovia výboru boli oboznámení s uvedenou informáciou a zobrali ju na vedomie (ZA 

20, Proti 0, Zdržal 0). 

 

 

 



7 

 

5. Informácia k mechanizmu prevencie radikalizácie mladých ľudí na lokálnej úrovni 

– (CVEK) - Centrum pre výskum etnicity a kultúry 

 

O zaradenie informácie požiadala členka výboru za mimovládne neziskové organizácie 

p. Elena Gallo Kriglerová. Členom výboru bol odprezentovaný mechanizmus 

prevencie radikalizácie mladých ľudí na lokálnej úrovni, ktorý bude dostupný všetkým 

relevantným aktérom a samosprávam. 

 

Na výbore bližšie p. Elena Gallo Kriglerová informovala, že projekt Mechanizmus 

prevencie radikalizácie a extrémizmu – polícia a mladí je spoločne podporený 

z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP  

2014-2021. Správcom programu je Nadácia EKOPOLIS v partnerstve s Nadáciou 

otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. 

 

Ide o výsledok spolupráce CVEK, mladých ľudí, polície, štátnych inštitúcií a MVO 

(pracovnej skupiny). Vychádza z legislatívnych dokumentov a stavia na dvoch 

výskumoch, ktoré Cvek realizoval v uplynulom roku 2022. Je určený predovšetkým 

samosprávam, ale aj ďalším aktérom na lokálnej úrovni, ktorí sa venujú téme 

prevencie radikalizácie a je inšpirovaný podobným modelom z Nórska, ale 

adaptovaný na slovenské reálie. 

 

Členom výboru bola zaslaná prezentácia k uvedenej téme. 

 

V rámci uvedeného bodu sa rozvinula diskusia. 

 

Členovia výboru boli oboznámení s uvedenou informáciou a zobrali ju na vedomie (ZA 

20, Proti 0, Zdržal 0). 
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  6. Rôzne 

 

V rámci bodu Rôzne sa na zasadnutí výboru odprezentovali aj zástupcovia Rady 

mládeže Slovenska s aktuálnymi témami a svojím zameraním. Pre informáciu pani 

štátna tajomníčka uviedla, že členom výboru za mimovládne neziskové organizácie je 

aj p. Dalibor Perašín z predsedníctva Rady mládeže Slovenska a ako nominovaný 

zástupca z organizácie YMCA Slovensko.  

 

 

Ďalej informovala, že ako máme zastúpené medzi prizývanými na zasadnutia výboru 

aj iné organizácie z mimovládneho sektora, kľudne môže byť Rada mládeže Slovenska 

prizývaná na zasadnutia výboru aj do budúcna.  

 

 

Na záver zasadnutia p. štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková poďakovala prítomným 

za pozornosť, za všetky podnety a príspevky, ktoré odzneli na výbore. Členov výboru 

informovala, že najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční pravdepodobne v mesiaci 

jún 2023.   

 

Schválila, dňa 23. marca 2023 

 

 

PhDr. Soňa Gaborčáková 

                štátna tajomníčka 

                                                                   Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR                                                                                                                        

                                        predsedajúca  

       zasadnutiu Výboru pre deti a mládež 


