
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

 

Uznesenie vlády SR číslo 340/2017  strana 1 

 

 

 
 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 340 
z 24. júla 2017 

 

k návrhu Správy o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu 

pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2016 a návrh na jeho aktualizáciu 

 
Číslo materiálu: 31050/2017 

Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti 

na roky 2013 - 2017 za rok 2016 a návrh na jeho aktualizáciu; 

B. ukladá 

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny  

B.1. v spolupráci s členmi vlády a predsedami ostatných ústredných orgánov štátnej 

správy predložiť na rokovanie vlády návrh Národného akčného plánu pre deti, 

ktorý bude nadväzovať na Národný akčný plán pre deti na roky 2013 - 2017  

 do 30. júna 2018 

C. odporúča 

generálnemu prokurátorovi 

verejnej ochrankyni práv 

vedúcemu Úradu vlády SR 

splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity 

splnomocnencovi vlády SR pre národnostné menšiny 

splnomocnencovi vlády SR pre mládež a šport 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska 

prezidentovi Únie miest Slovenska 

predsedom samosprávnych krajov 

výkonnej riaditeľke Slovenského národného strediska pre ľudské práva 
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komisárke pre deti 

komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím  

C.1. spolupracovať s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny a s Výborom pre 

deti a mládež pri príprave návrhu Národného akčného plánu pre deti. 

Vykonajú: členovia vlády 

predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy  

Na vedomie: generálny prokurátor 
verejná ochrankyňa práv 

vedúci Úradu vlády SR 

splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity  

splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny  

splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport  

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  

predseda Združenia miest a obcí Slovenska  

prezident Únie miest Slovenska  

predsedovia samosprávnych krajov  

výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva 

komisárka pre deti 

komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím 


