VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 94
z 28. januára 2009
k návrhu Národného akčného plánu pre deti na roky 2009 - 2012
Číslo materiálu:

586/2009

Predkladateľ:

ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

Vláda
A.

B.

schvaľuje
A.1.

návrh Národného akčného plánu pre deti na roky 2009 – 2012,

A.2.

zriadenie Výboru ministrov pre deti,

A.3.

štatút Výboru ministrov pre deti, uvedený v prílohe tohto uznesenia;

vymenúva
predsedu vlády
B.1.

do funkcie predsedu Výboru ministrov pre deti,

podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva
a menšiny
podpredsedu vlády a ministra školstva
B.2.

C.

do funkcie podpredsedov Výboru ministrov pre deti;

ukladá
podpredsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti
podpredsedovi vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské
práva a menšiny
podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
podpredsedovi vlády a ministrovi školstva
ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi financií
ministrovi zahraničných vecí
ministrovi zdravotníctva
ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií
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ministrovi obrany
ministrovi kultúry
C.1.

zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti
na roky 2009 - 2012
do 31. decembra 2012

C.2.

predložiť Výboru ministrov pre deti správu o plnení úloh vyplývajúcich
z Národného akčného plánu pre deti na roky 2009 – 2012 s návrhom na jeho
aktualizáciu na ďalšie obdobie
do 30. marca 2010 a následne každoročne do 30. marca

podpredsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti
podpredsedovi vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské
práva a menšiny
podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
podpredsedovi vlády a ministrovi školstva
ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi financií
ministrovi zahraničných vecí
ministrovi zdravotníctva
ministrovi kultúry
C.3.

zabezpečiť v rámci schváleného limitu výdavkov príslušnej rozpočtovej
kapitoly prostriedky na plnenie úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu
pre deti na roky 2009 – 2012
každoročne pri príprave štátneho rozpočtu

C.4.

zabezpečiť sledovanie efektivity danej úlohy a jej vyhodnotenie, vrátane
uvedenia konkrétnych výsledkov, resp. indikátorov plnenia z pohľadu cieľa
úlohy
priebežne a vyhodnotenie podľa termínu plnenia úloh

ministrovi financií
C.5.

zabezpečiť zvýšenie počtu miest v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR o 5 miest
do 31. marca 2009

podpredsedovi vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské
práva a menšiny
podpredsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti
C.6.

predložiť na rokovanie vlády analýzu potrebných zmien právnej úpravy
verejnej ochrany práv detí podľa Dohovoru OSN o právach dieťaťa a návrh
spôsobu právnej úpravy verejnej ochrany práv detí vo vnútroštátnom právnom
poriadku
do 30. decembra 2009
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ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny
C.7.

vytvoriť podmienky na zriadenie a činnosť Sekretariátu Výboru ministrov pre
deti v rámci organizačnej štruktúry rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
do 31. marca 2009

D.

odporúča
verejnému ochrancovi práv
D.1.

spolupracovať pri plnení úlohy podľa bodu C.6 tohto uznesenia
do 31.decembra 2009

generálnemu prokurátorovi
predsedníčke Štatistického úradu SR
predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska
prezidentovi Únie miest Slovenska
predsedom samosprávnych krajov
verejnému ochrancovi práv
riaditeľke Slovenského národného strediska pre ľudské práva
D.2.

spolupracovať pri plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre
deti na roky 2009 - 2012
trvale.

Vykonajú:

podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské
práva a menšiny
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
podpredseda vlády a minister vnútra
podpredseda vlády a minister školstva
minister financií
minister kultúry
minister zahraničných vecí
minister zdravotníctva
minister obrany
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

Na vedomie: predseda Národnej rady SR
generálny prokurátor
predsedníčka Štatistického úradu SR
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
prezident Únie miest Slovenska
predsedovia samosprávnych krajov
verejný ochranca práv
riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva
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Príloha
k uzneseniu vlády SR
č. 94/2009
__________________
Štatút
Výboru ministrov pre deti
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
(1) Štatút Výboru ministrov

pre deti (ďalej len „Výbor ministrov“) upravuje

postavenie, úlohy, zloženie a základné zásady rokovania Výboru ministrov.
Čl. 2
Postavenie Výboru ministrov
(1) Výbor ministrov je poradným, koordinačným, kontrolným a iniciatívnym orgánom
vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) vo veciach práv dieťaťa

a výkonu práv

dieťaťa.
(2) Výbor ministrov je zriadený podľa § 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
a činnosti vlády a organizácii ústredných orgánov štátnej správy v znení neskorších predpisov.
(3) Činnosťou Výboru ministrov nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť
ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy ani ďalších orgánov štátnej správy
ani samosprávy v oblasti ochrany práv detí a ani osobitného, nezávislá inštitúcia ochrany práv
detí ochrany práv detí.
Čl. 3
Úlohy Výboru ministrov
(1) Výbor ministrov plní úlohy podľa schváleného plánu činnosti, ktorý vyplýva
z Plánu práce vlády SR, Plánu legislatívnych úloh vlády SR a Plánom hlavných úloh vlády na
príslušný rok.
(2) Výbor ministrov sa pri plnení úloh riadi zákonmi, medzištátnymi dohovormi
z oblasti práv detí a ľudských práv, právnymi aktmi Európskej únie, všeobecne záväznými
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právnymi predpismi a uzneseniami vlády. Výbor ministrov sleduje a zohľadňuje odporúčania
odborných orgánov a inštitúcií Európskej únie, Rady Európy, Organizácie Spojených národov
a ďalších medzinárodných orgánov, organizácií a inštitúcií v oblasti ochrany detí a mládeže.
(3) Výbor ministrov využíva pri plnení svojich úloh odborné poznatky a skúsenosti
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov, verejného ochrancu práv, výsledky vedeckovýskumných pracovísk, mimovládnych organizácií, vysokých škôl a ďalších inštitúcií.
(4) Výbor ministrov plní úlohy s cieľom
a) dosiahnuť pokrok Slovenskej republiky pri zabezpečovaní práv dieťaťa
ustanovených Dohovorom o právach dieťaťa,
b) zabezpečiť, aby záujem dieťaťa bol prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek
činnosti týkajúcej sa detí uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými
subjektmi,
c) zabezpečiť dieťaťu takú ochranu a starostlivosť, aká je nevyhnutná pre jeho
blaho.
(5) Výbor ministrov ako koordinačný orgán v oblasti práv detí a výkonu práv detí
najmä:
- zabezpečuje súlad a kontinuitu rezortných politík, opatrení, programov a iných aktivít
rezortov,
- koordinuje aktivity všetkých zainteresovaných ústredných orgánov, ďalších orgánov,
organizácií a inštitúcií,
- sprostredkúva prenos informácií zo zahraničia v rámci multilaterálnej spolupráce
s odbornými orgánmi a inštitúciami Organizácie spojených národov, Rady Európy,
Európskej únie a ďalšími medzinárodnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami,
- vypracúva Národný akčný plán pre deti, jeho aktualizáciu, odpočet plnenia úloh
a predkladá ho vláde,
- koordinuje prípravu a predkladá na rokovanie vlády Národnú správu podľa Dohovoru
o právach dieťaťa o opatreniach prijatých na uvedenie práv uznaných v tomto Dohovore
do života a o pokroku, ktorý sa dosiahol pri používaní týchto práv,
- výročnú správu, v ktorej hodnotí situáciu v štáte a jej vývoj v oblasti ochrany práv detí,
plnenie Národného akčného plánu pre deti a navrhuje aktualizáciu Národného akčného
plánu pre deti,
- spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a s inštitúciou ochrany práv detí pri
tvorbe a realizácii programov spolupráce štátu a organizáciami pôsobiacimi v oblasti
ochrany práv detí,
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- zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti ochrany práv detí a výkonu práv detí.
(6) Výbor ministrov ako poradný a kontrolný orgán v oblasti práv detí a výkonu práv
detí najmä:
- sleduje plnenie zámerov vládnej politiky a pripravuje návrhy opatrení vlády smerujúcich
k zabezpečeniu a realizácii práv detí,
- sleduje priebežné plnenie úloh Národného akčného plánu pre deti,
- prerokúva a posudzuje návrhy koncepčných materiálov, návrhy zámerov v oblasti štátnej
politiky, návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, správy, informácie a iné
materiály z oblasti práv dieťaťa

a výkonu práv dieťaťa, odporúča k nim opatrenia

a pripravuje pre vládu stanoviská k týmto materiálom,
- pripravuje na požiadanie vlády stanoviská aj k materiálom, ktoré môžu mať vplyv
na politiku vo vzťahu k deťom,
- sleduje a iniciuje súlad právneho poriadku SR s Dohovorom o právach dieťaťa,
- navrhuje a vyjadruje sa k použitiu prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie záležitostí
detí.
(7) Výbor ministrov ako iniciatívny orgán v oblasti práv detí a výkonu práv detí
najmä:
- iniciuje vypracovanie a predkladanie návrhov zásadných koncepčných materiálov vláde,
- zriaďuje stále alebo dočasné odborné pracovné skupiny na riešenie osobitne zložitých
problémov,
- spolupracuje s detskými organizáciami, detskými parlamentmi a inými zástupcami detí
a utvára podmienky na vyjadrovanie názoru detí v oblastiach, ktoré sa ich týkajú - utvára
podmienky na prácu Slovenského detského parlamentu,
- podáva iniciatívne návrhy obciam a samosprávnym krajom, mimovládnym organizáciám,
náboženským organizáciám a záujmovým združeniam v záujme zlepšenia ochrany detí.
Čl. 4
Zloženie Výboru ministrov
(1) Výbor ministrov sa skladá z predsedu, dvoch podpredsedov a ďalších členov.
(2) Predsedom Výboru ministrov je predseda vlády.
(3) Podpredsedom Výboru ministrov je podpredseda vlády pre vedomostnú
spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a podpredseda vlády a minister
školstva.
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(4) Ďalšími členmi Výboru ministrov sú:
a) podpredseda vlády a minister spravodlivosti,
b) podpredseda vlády a minister vnútra,
c) ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
d) minister zdravotníctva,
e) minister financií,
f) minister kultúry,
g) minister výstavby a regionálneho rozvoja,
h) minister zahraničných vecí,
i) generálny prokurátor,
j) predstaviteľ nezávislej inštitúcie verejnej ochrany práv detí.
(5) Činnosť Výboru ministrov riadi predseda Výboru ministrov. V čase neprítomnosti
predsedu zastupuje ním určený podpredseda Výboru ministrov alebo iný člen Výboru
ministrov poverený predsedom Výboru ministrov.
Čl. 5
Zasadania Výboru ministrov
(1) Zasadania Výboru ministrov zvoláva predseda výboru.
(2) Výbor ministrov pravidelne rokuje podľa plánu činnosti najmenej raz za tri
mesiace a v prípade potreby kedykoľvek.
(3) Na rokovaniach Výboru ministrov sa zúčastňujú: riaditeľ sekretariátu výboru,
tajomník výboru, splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity, verejný ochranca práv,
zástupca Slovenského národného strediska pre ľudské práva.
(4) Výbor ministrov si môže na svoje rokovania prizývať ďalších ministrov
a zástupcov ďalších inštitúcií alebo akúkoľvek inú osobu, ak je to z hľadiska programu
rokovania potrebné.
(5) Rokovania Výboru ministrov sa riadia Rokovacím poriadkom, ktorý schvaľuje
Výbor ministrov. Návrh rokovacieho poriadku predkladá výboru riaditeľ Generálneho
sekretariátu.
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Čl. 6
Sekretariát Výboru ministrov a jeho úlohy
(1) Výkonným orgánom Výboru ministrov je Sekretariát Výboru ministrov (ďalej len
„sekretariát“). Sekretariát zodpovedá za realizáciu prijatých záverov Výboru ministrov
a koordináciu politík v oblasti práv detí a plnenia úloh Národného akčného plánu pre deti; plní
úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti
Výboru ministrov.
(2) Sekretariát je zriadený na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako
organizačný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, s predmetom činnosti
odborná koordinácia politiky ochrany práv detí. Gestorom odboru vo vzťahu k vláde SR je
predseda Výboru ministrov.
(3) Činnosť Sekretariátu organizuje a riadi riaditeľ sekretariátu. Riaditeľa sekretariátu,
do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny,
po odsúhlasení členmi Výboru ministrov.
(4) Sekretariát pripravuje rokovania Výboru ministrov a programovo aj organizačne
zabezpečuje jeho zasadania.
(5) Sekretariát vstupuje do medzinárodných kontaktov, podnecuje a umožňuje prenos
informácií a údajov medzi rezortmi a na príslušné medzinárodné orgány, organizácie
a inštitúcie z oblasti ochrany práv detí.
(6) Činnosť

sekretariátu

zabezpečujú

odborní

zamestnanci

v štátnej

službe

a zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme. Na pracovnoprávne vzťahy
zamestnancov sekretariátu sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona č. 312/2001 Z. z.
o štátnej službe v znení neskorších predpisov a ust. zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone prác
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. O zložení a počte, ako aj o organizačnom
začlenení a personálnom usporiadaní sekretariátu a potrebných zmenách rozhoduje minister
práce, sociálnych vecí a rodiny i na podnet Výboru ministrov s prihliadnutím na realizáciu
Národného akčného plánu a plnenie záväzných dokumentov, prijatých na úrovni Organizácie
spojených národov, Európskej únie a Rady Európy.
(7) Sekretariát si môže ako svoje poradné orgány zriaďovať expertné komisie alebo
pracovné skupiny. Expertné komisie tvoria ich predsedovia a členovia. Členmi expertných
komisií sú odborníci zo všetkých oblastí spoločenského života a zamestnanci sekretariátu.
Členovia expertnej skupiny navrhujú predsedu expertnej komisie a zmeny v členstve

Uznesenie vlády SR číslo 94/2009

strana 8

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
riaditeľovi sekretariátu. Členov expertných komisií a predsedov schvaľuje a vymenúva Výbor
ministrov, na návrh riaditeľa sekretariátu. Expertné komisie sa podieľajú na príprave
a posudzovaní materiálov na rokovania výboru.
Čl. 7
Financovanie činnosti Výboru ministrov
Činnosť Výboru ministrov a personálno-technické zabezpečenie sekretariátu je
financované z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, rovnako
ako aj ostatné a aktivity pri plnení úloh sekretariátu. Aktivity Výboru ministrov môžu byť
financované aj z fondov Európskej Únie.
Čl. 8
Štatút Výboru ministrov nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia vládou.
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