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Informácia z 26. zasadnutia Výboru pre deti a mládež Rady vlády Slovenskej republiky  
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

 
30. novembra 2021, 10.00 h., online 

 
 

 kontrola uznášaniaschopnosti výboru 

 
Pri kontrole uznášaniaschopnosti Výboru pre deti a mládež (ďalej len „výboru“) hneď v úvode 
zasadnutia bolo prítomných 25/30 členov výboru s hlasovacích právom, nakoľko podľa čl. 8 
ods. 4 Štatútu výboru je výbor spôsobilý zasadať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná 
väčšina všetkých členov; výbor bol počas celého zasadnutia uznášaniaschopný.  
26. zasadnutie výboru viedla v zmysle čl. 6 ods. 2 Štatútu výboru generálna riaditeľka Sekcie 
rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR) Anna 
Verešová. 
 

 schválenie návrhu programu zasadnutia 

 
Po otvorení zasadnutia a kontrole uznášaniaschopnosti výboru sa schvaľoval program  
26. zasadnutia výboru. Členovia výboru dostali priestor na uplatnenie pripomienok 
k programu. Nikto z  účastníkov nemal pripomienky k navrhovanému programu a nikto 
nenavrhol doplnenie do bodu Rôzne. Program bol jednomyseľne schválený.  
 
Členovia výboru boli oboznámení so skutočnosťou, že všetky body programu, okrem bodu 4 
(ku ktorému sa bude prijímať uznesenie) majú informatívny charakter a budú podané ústne 
priamo na zasadnutí výboru. K bodu 1 a 4 programu zasadnutia výboru boli vopred zaslané 
členom výboru podkladové materiály.  
 

 Informácia Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia  
na deťoch o napĺňaní priorít, špecifických cieľov a opatrení vyplývajúcich  
z Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore a Akčného plánu  
k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2020 – 2021 

 
Bod uviedla riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia 
na deťoch Mária Vargová. 
 
Prítomných informovala o Akčnom pláne k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom 
priestore, ktorá obsahuje priority, ciele a úlohy, ktorými sa napĺňa Národná koncepcia ochrany 
detí v digitálnom priestore. Dokument obsahuje informácie o napĺňaní jednotlivých úloh 
Akčného plánu k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky  
2020 - 2021.   
 
Bližšie informovala o nasledovných prioritách: 
 

- Horizontálnej priorite 1 - Koordinácia, inštitucionálna a finančná podpora 

 
- Horizontálnej priorite 2 - Odborná príprava a výskum 

 
- Horizontálnej priorite 3 - Ochrana súkromia a údajov detí. 
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V rámci uvedeného bodu sa rozvinula diskusia. 
 
Členovia výboru boli oboznámení s uvedenou informáciou. 
 
 

 Podnet podpredsedu výboru k voľbe nového komisára pre deti 
 
Bod uviedol podpredseda výboru Peter Guráň. Prehľad kandidátov komisára pre deti je voľne 
dostupný na stránke Národnej rady Slovenskej republiky www.nrsr.sk .  
 
V rámci uvedeného bodu sa rozvinula diskusia. 
 
Pozn. (Členovia výboru uviedli, že téme voľby komisára pre deti je potrebné venovať náležitú 
pozornosť, je potrebné posilniť záujem o túto tému, čo podľa ich názoru momentálne 
absentuje. Členovia výboru mali možnosť v predstihu zaslať svoje námety a podnety k voľbe 
komisára pre deti už aj na predchádzajúce zasadnutia výboru v mesiacoch máj-september 
2021, kedy sa uskutočnili zasadnutia výboru, prípadne navrhnúť pracovné stretnutie  
k uvedenej téme. Žiaden z členov výboru svoj námet k tejto téme nezaslal). 
Zároveň sa v rámci diskusie dohodlo, že členovia výboru majú možnosť zaslať svoje 
pripomienky, námety a odporučenia, ktoré by sa riešili k voľbe komisára pre deti na pôde 
výboru do budúcna na adresu výboru:  vdm@employment.gov.sk ;  s upozornením, že Výbor 
pre deti a mládež ako jeden zo stálych odborných orgánov Rady vlády SR pre ľudské práva, 
národnostné menšiny a rodovú rovnosť nemá kompetencie zasahovať do nominácií a voľby 
komisára pre deti, nakoľko kandidáti sú volení poslancami NR SR. 
Členovia odporučili zvolať do budúcna pracovné stretnutie k voľbe komisára pre deti, ktoré by 
bolo vhodné uskutočniť aj na pôde výboru. 
 

 Informácia zo zasadnutia pracovnej skupiny pre riešenie zmysluplnosti Rady vlády SR 
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a postavenie Výboru pre 
deti a mládež vo vzťahu k rade  
 

Informáciu uviedol Marián Filčík, tajomník Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť/Ministerstvo spravodlivosti SR.  
 
Informoval, že dňa 18. októbra 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, 
národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“). Jedným z bodov programu 
zasadnutia rady bola informácia zo zasadnutia pracovnej skupiny pre riešenie zmysluplnosti 
rady a jej účelu, ktorú predkladala ministerka spravodlivosti SR a predsedníčka rady.  
K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie č. 273, v zmysle ktorého majú výbory rady predložiť 
rade stanovisko k diskusnému dokumentu pracovnej skupiny rady a to najmä k otázkam 
postavenia výborov a ich vzťahu k rade. Diskusný dokument pracovnej skupiny spolu s prijatým 
uznesením rady bol členom výboru zaslaný v predstihu.  
 
Členovia výboru mali možnosť zaslať svoje námety a podnety k stanovisku výboru  
k diskusnému dokumentu pracovnej skupiny rady pre riešenie zmysluplnosti rady a jej účelu a 
k návrhu uznesenia č. 66 výboru v termíne do 18. novembra 2021 na adresu:  
vdm@employment.gov.sk . Žiaden z členov výboru k uvedenej veci nezaslal pripomienky. 
  

http://www.nrsr.sk/
mailto:vdm@employment.gov.sk
mailto:vdm@employment.gov.sk


3 

 

Členovia výboru mali možnosť taktiež priamo na zasadnutí výboru hlasovať k stanovisku 
výboru a k návrhu uznesenia č. 66 k diskusnému dokumentu pracovnej skupiny rady  pre 
riešenie zmysluplnosti rady a jej účelu.  
 
Hlasovanie: 
Počet členov Výboru pre deti a mládež s hlasovacím právom:     30 

Počet prítomných členov Výboru pre deti a mládež s hlasovacím právom:  25 

 
Za:            24 

 
Proti:             0 

Zdržali sa hlasovania:           1 

 
V rámci uvedeného bodu sa rozvinula diskusia. 
 
Záver: Členovia výboru schválili stanovisko výboru k diskusnému dokumentu pracovnej 
skupiny rady pre riešenie zmysluplnosti rady a jej účelu, ako aj návrh uznesenia č. 66 výboru 
zo dňa 30. novembra 2021 k diskusnému dokumentu pracovnej skupiny rady pre riešenie 
zmysluplnosti rady a jej účelu. 
 
Ref.: uznesenie Výboru pre deti a mládež č. 66 zo dňa 30. novembra 2021 

 
 

 Rôzne  
 
Zo strany členov a členiek výboru neboli doplnené návrhy do programu zasadnutia. 
 
Na záver zasadnutia výboru generálna riaditeľka Sekcie rodinnej politiky MPSVR SR Anna 
Verešová poďakovala prítomným za ich všetky prínosné príspevky a uzavrela zasadnutie 
výboru. 
 
Schválila, dňa 5. decembra 2021 

 
   
 Mgr. Anna Verešová v. r. 
       generálna riaditeľka 

     Sekcia rodinnej politiky 

                                                                                                                     predsedajúca  
                                                                                                     zasadnutiu Výboru pre deti a mládež 


