
 

Výbor pre deti a mládež  

Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny  

a rodovú rovnosť 
 

Informácia zo zasadnutia dňa 5. júna 2017 

 

 Výbor prerokoval a schválil s pripomienkami návrh rokovacieho poriadku Výboru pre 

deti a mládež  

Ref: uznesenie Výboru pre deti a mládež č. 53 

 

 Komora za mimovládne neziskové organizácie nedospela na rokovaní k spoločnému 

návrhu kandidáta na funkciu podpredsedu výboru. Návrh kandidáta predloží komora 

prostredníctvom poverenej zástupkyne (Elena Kriglerová Gallová, Centrum pre 

výskum etnicity a kultúry) predsedovi výboru, ktorý následne vyhlási schvaľovaciu 

procedúru per rollam v komore za mimovládne neziskové organizácie. 

 

 V nadväznosti na zánik mandátu člena výboru vo Výbore pre výskum, výchovu 

a vzdelávanie k ľudským právam a rozvojové vzdelávanie (Štefan Matula, Detský 

fond SR), zvolil výbor Zuzanu Čačovú z Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava za 

svoju novú delegátku. 

 

 Výbor zvolil za nového zástupcu do Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu 

politiku v oblasti mládeže Petra Lenča z Nadácie pre deti Slovenska. 

 

 Výbor odporučil predsedovi výboru zachovať pracovnú skupinu pre tvorbu 

mechanizmu participácie detí a mladých ľudí na tvorbe verejných politík a jej vedením 

poveriť Janu Feherpataky Kuzmovú z Inštitútu pre aktívne občianstvo.  

 

  Výbor odporučil predsedovi výboru zriadiť pracovnú skupinu pre identifikáciu 

mechanizmu sledovania a alokácie zdrojov vynaložených z verejného rozpočtu  

na ochranu detí a rodín  a jej vedením poveriť tajomníčku výboru 

 

 Výbor zobral na vedomie informáciu o záveroch medzirezortného pripomienkového 

konania k Správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti  

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

schválil v predloženom znení. Reflektoval aj na požiadavku členov a členiek komory 

za mimovládne neziskové organizácie, ktoré prípadné pripomienky uplatnia 

prostredníctvom svojho zástupcu, podpredsedu výboru priamo na rokovaní rady vlády. 

Obdobne uvedené platí pre Kanceláriu verejného ochrancu práv. Súčasne výbor 

uznesením odporučil zriadenie pracovnej skupiny poverenej vypracovaním návrhu 

Národného akčného plánu pre deti, ktorý bude nadväzovať na Národný akčný plán pre 

deti na roky 2013 – 2017 a jej vedením poveriť Petra Guráňa z Helsinského výboru 

pre ľudské práva na Slovensku. 

Ref.: uznesenie Výboru pre deti a mládež č. 54 

 

 Výbor zobral na vedomie informáciu Národného koordinačného strediska pre riešenie 

problematiky násilia na deťoch  k ďalšiemu postupu pri implementácii odporúčaní 

Výboru OSN pre práva dieťaťa a k pripravovanej aktualizácii Stratégie na ochranu 

detí pred násilím. 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

UZNESENIE  

VÝBORU PRE DETI A MLÁDEŽ 
 

č. 53 
z 5. júna 2017 

  

k návrhu Rokovacieho poriadku Výboru pre deti a mládež 
 

číslo materiálu: 13621/2017-M_SSV 

predkladateľ: predseda Výboru pre deti a mládež 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre deti a mládež 

A. schvaľuje s pripomienkami 

A.1    Rokovací poriadok Výboru pre deti a mládež  

 

 



 

 
 

UZNESENIE  

Výboru pre deti a mládež 
 

č. 54 
z 5. júna 2017 

 
k Správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti  

na roky 2013 - 2017 za rok 2016 a návrhu na jeho aktualizáciu  

číslo materiálu: 13621/2017-M_SSV 

predkladateľ: predseda výboru a minister práce, sociálnych vecí a  rodiny 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre deti a mládež 

A. berie na vedomie  

 
A.1    informáciu o záveroch medzirezortného pripomienkového konania k Správe  

o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti  

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

B. schvaľuje 

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

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

C. poveruje  
predsedu výboru a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny  

C.1 predložiť Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného  

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

              na najbližšie rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva,  

              národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

D. odporúča 

Rade vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny  

a rodovú rovnosť 

D.1. schváliť Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre 

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

 

 



predsedovi výboru a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 

D.2. zriadiť pracovnú skupinu výboru poverenú vypracovaním návrhu Národného 

akčného plánu pre deti, ktorý bude nadväzovať na Národný akčný plán pre deti 

na roky 2013 – 2017   

D.3. poveriť vedením pracovnej skupiny pre vypracovanie návrhu Národného 

akčného plánu pre deti, ktorý bude nadväzovať na Národný akčný plán pre deti 

na roky 2013 – 2017  Petra Guráňa 


