Záznam zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež Rady vlády Slovenskej republiky
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava, 5. decembra 2016
13.00 hod. zasadacia miestnosť č. 117
Prítomní členovia/ky (vrátane zúčastnených v zastúpení): podľa prezenčnej listiny (dostupná
na sekretariáte výboru)
Ospravedlnení členovia/ky: Jana Kviečinská (Ministerstvo spravodlivosti SR), Ľubica Libová
(Združenie samosprávnych krajov SK 8), Juraj Králik (eRko)
Zvukový záznam je dostupný na sekretariáte výboru.
Program rokovania
1. Otvorenie
2. Návrh aktualizácie štatútu Výboru pre deti a mládež
3. Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020 a Plán transformácie a deinštitucionalizácie
náhradnej starostlivosti
4. Rôzne
1. Otvorenie
Branislav Ondruš, predsedajúci, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Privítal prítomných na zasadnutí Výboru pre deti a mládež (ďalej len „výbor“) a informoval,
že hlavným bodom programu bude diskusia a schvaľovanie návrhu aktualizácie štatútu výboru.
Poďakoval sa členom výboru za konštruktívne pripomienkovanie predloženého návrhu štatútu.
Pripomienky, ktoré členovia výboru zaslali sekretariátu od ostatného rokovania výboru smerovali
jednoznačne k posilneniu odborného zázemia výboru, k väčšej profesionalizácii práce. Pripomenul,
že aj výbor pracuje na princípe otvorenosti a využije možnosť spolupracovať aj s tými
organizáciami, ktoré vzhľadom na obmedzený počet členov výboru nezískajú možnosť zapojiť sa
do práce výboru ako hlasujúci členovia. Na výbor budú prizývaní všetci kľúčoví partneri.
Janka Divincová, tajomníčka Výboru pre deti a mládež
Tajomníčka informovala, že výbor je uznášania schopný (pozn. zapisovateľky, prítomných
bolo podľa prezenčnej listiny 18 členov a členiek z celkového počtu 21).
Branislav Ondruš, predsedajúci, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Informoval prítomných, že pôvodný program zasadnutia navrhuje rozšíriť o bod programu
„Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020 a Plán transformácie a deinštitucionalizácie
náhradnej starostlivosti“, ktorý sekretariát výboru vopred avizoval a podklady boli zaslané členom
výboru elektronicky.
Ďalšie návrhy do programu predložené neboli, výbor schválil jednomyseľne program rokovania.
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2. Návrh aktualizácie štatútu Výboru pre deti a mládež
Branislav Ondruš, predsedajúci, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Uviedol, že návrhom aktualizácie sa výbor zaoberal už na ostatnom zasadnutí v septembri.
V dňoch 15. až 23. novembra mali členovia výboru možnosť pripomienkovať navrhované znenie
štatútu. Pripomenul, že návrhy štatútov svojich výborov schvaľuje Rada vlády SR pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Úlohou výboru je dohodnúť sa na navrhovanom znení
aktualizácie štatútu, ktorý predseda výboru predloží na rokovanie rady vlády 9. decembra 2016.
Janka Divincová, tajomníčka Výboru pre deti a mládež
Poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastnili prípravného pripomienkového konania, prebehlo
veľmi konštruktívne. Uviedla, že pripomienok nebolo veľa, nakoľko už pôvodný návrh
zohľadňoval veľa pripomienok uplatnených na ostatnom rokovaní výboru. V rámci
pripomienkového konania sekretariát obdržal pripomienky od troch subjektov: Ministerstva
zdravotníctva SR, Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch,
a dodatočne po termíne, od Rady mládeže Slovenska, ktoré boli taktiež vyhodnotené a zapracované
do návrhu. Uviedla, že predložené znenie je tak oproti návrhu, ktorý bol zaslaný spolu s pozvánkou
mierne pozmenené. Následne objasnila jednotlivé zmeny v chronologickom poradí:
V čl.3 ods.3 Ministerstvo zdravotníctva SR odporučilo zmenu znenia tak, aby ustanovenie
nemohlo byť mylne interpretované. Strategické ciele a odporúčania odborných orgánov rôznych
medzinárodných inštitúcií nie sú pre výbor priamo záväzné, ale sú len akýmsi vodítkom a majú len
indikatívny a informačný charakter. Ďalšou navrhovanou zmenou Ministerstvo zdravotníctva SR
sledovalo zachovanie rámca pôsobnosti výboru, aby nedochádzalo k zmiešaniu rôznych
problematík. V článku 4 došlo len k malej štylistickej úprave a správnemu prečíslovaniu odseku.
V čl. 5 ods. 6 sekretariát reflektoval na pripomienku národného koordinačného strediska,
ktoré upozornilo na to, že aktuálne znenie možno vykladať aj spôsobom, že si zástupcovia verejnej
správy môžu nominovať viac ako jedného zástupcu, čo nebolo úmyslom tohto štatútu.
Pripomienka Rady mládeže Slovenska sa týkala čl. 5 ods. 7. Upozornili na to, že pri
striktnom dodržaní princípu parity by mohlo dôjsť v prípade, že niektorá inštitúcia za verejnú
správu nenominuje svojho zástupcu v komore, k umelému zníženiu početnosti členov na strane
komory za mimovládne organizácie. Uvedené by mala riešiť doplnená veta, podľa ktorej
absentujúca nominácia člena komory za verejnú správu nemá vplyv na posúdenie parity (t.j. pokiaľ
je zostavená komora za verejnú správu, adekvátne k tomu je nastavený počet členov komory
za mimovládne organizácie, a tento sa v priebehu činnosti výboru nemení). Pokiaľ by došlo
k zmene štatútu a navýšil by sa okruh členov za verejnú správu, adekvátne k tomu sa vykoná výzva,
ktorá doplní len konkrétneho člena/ov výboru na druhej strane, aby bola parita komôr zachovaná.
V čl. 5 ods. 9 bol doplnený úplný názov Koalícii pre deti Slovenska.
Informovala, že pripomienku národného koordinačného strediska k spôsobu zániku členstva
zástupcu za štátnu správu sekretariát neakceptoval, nakoľko tú rieši čl. 5, ods. 19.
Sekretariát upravil spôsob zániku členstva tých zástupcov, ktorí zastupujú alebo predstavujú
nezávislé organizácie (nový inštitút v rámci štatútu); doplnený bol nový dôvod pre zánik členstva,
a to z dôvodu ukončenia vykonávania funkcie alebo zánikom funkcie.
Rada mládeže Slovenska v súvislosti s čl. 8 ods. 4, ktorý sa týka uznášaniaschopnosti
výboru upozornila na možnosť určitej majorizácie - keďže sa zavádza systém dvoch komôr,
2

v prípade ak by bola prítomná len nadpolovičná väčšina všetkých členov, tak by mohlo dôjsť
k tomu, že z jednej komory príde nepomerne viac členov než z druhej komory,
ale uznášaniaschopnosť sa rozpočíta na všetkých členov výbor. Ako poistku proti majorizácii
navrhli doplniť, že v rámci počítania hlasov pre uznášaniaschopnosť musí byť prítomná
nadpolovičná väčšina každej komory.
V čl. 8 ods.6 sekretariát pre účely jednoznačnosti doplnil, že prijímanie stanovísk komory
za mimovládne organizácie sa počíta ako 3/5 väčšina všetkých členov komory za mimovládne
neziskové organizácie.
Posledná pripomienka, zo strany Rady mládeže Slovenska, sa týkala výzvy a náležitostí
výzvy. Upozornili na to, že je tam určitá duplicita, resp. podmienky sú nastavené príliš prísne,
pokiaľ by mal kandidát osobitne dokladovať odbornú prax, nakoľko to môže uviesť ako súčasť
svojho životopisu, ktorý je povinnou súčasťou nominácie. Navrhovaná zmena napĺňa ducha
pripomienky a zároveň zachováva možnosť oboznámiť sa s tým, či daný uchádzač spĺňa kritériá
a či sa kvalifikuje pre odbornú prácu na úrovni výboru.
Branislav Ondruš, predsedajúci, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Poďakoval tajomníčke výboru za predstavenie zmien v návrhu oproti tej podobe, ktorú mali
členovia možnosť pripomienkovať elektronicky cca pred mesiacom. Vyzval prítomných na diskusiu
k návrhu, a keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, skonštatoval, že sekretariát výboru má za sebou
dobrú prácu, keďže zapracoval a vysvetlil všetky uplatnené pripomienky od členov výboru.
Záver: Výbor prerokoval a jednomyseľne schválil finálny návrh štatútu Výboru pre deti a mládež
a poveril predsedu výboru predložiť návrh štatútu na najbližšie rokovanie Rady vlády SR pre
ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
Ref: uznesenie Výboru pre deti a mládež č. 51
3. Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020 a Plán transformácie a
deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti
Andrej Kostanjevec, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, sekcia sociálnych vecí a rodiny
Informoval prítomných, že koncepcia je základný plánovací strategický dokument ústredia
práce, v ktorom sú rozpracované zámery MPSVR SR k deinštitucionalizácii náhradnej starostlivosti
detských domovov, krízových stredísk a resocializačných stredísk a je to aj úlohou stratégie
deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti. Koncepcia ako základný
dokument obsahuje východiská, ciele a úlohy, ktoré sú potrebné na dosiahnutie prechodu
z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v oblasti náhradnej starostlivosti, pričom nadväzuje na
pôvodnú Koncepciu zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch z roku
2011. V predkladanej koncepcii sú zapracované všetky pripomienky výboru expertov pre
deinštitucionalizáciu a taktiež v nej reflektovali niektoré odporúčania Výboru OSN pre práva
dieťaťa, ktoré dostala Slovenská republika najmä v oblasti vzdelávania pri práci s dieťaťom
so syndrómom CAN, v oblasti odbornej pomoci rodine a zabezpečenia toho, aby deti ostali
v kontakte s rodinou, ak je to v najlepšom záujme dieťaťa. Taktiež zohľadnili pripomienku výboru,
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aby boli pri výberovom procese zvýhodnení tí zamestnanci, ktorí na regionálnej úrovni ovládajú
daný regionálny jazyk.
Samotná koncepcia sa skladá z textovej a z prílohovej časti. Textová časť v časti prvej
hovorí o základných východiskách, ktorými sú hlavne legislatívne zmeny, ktoré sa dotkli zákona
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a zákona o rodine a aj niektorých ďalších
predpisov, ktoré boli účinné od 1. januára 2016. Čerpali aj zo skúseností, ktoré získali počas
implementácie projektov z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a takisto aj z aktuálneho
nastavenia OP Ľudské zdroje, ktoré je momentálne v implementácii, rovnako ako aj z Regionálneho
operačného programu a následne z Integrovaného regionálneho operačného programu.
Východiskami sa stali aj skúsenosti z plnenia úloh už spomínanej predchádzajúcej Koncepcie
zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na roky 2012 až 2015.
Informoval, že pri vypracovaní koncepcie, ale aj následnom plnení spolupracujú
s reprezentatívnymi organizáciami, napríklad s Fórom riaditeľov a zamestnancov detských
domovov, Asociáciou krízových stredísk a Asociáciou resocializačných stredísk. Takisto čerpali
skúsenosti z aplikačnej praxe.
Uviedol, že koncepcia deinštitucionalizácie v plnej miere rešpektuje východiská a princípy,
ktoré opisuje v prvej časti - medzi najdôležitejšie patria zachovanie súrodeneckých väzieb,
zachovanie regionality, predchádzanie umiestňovania detí do zariadení SPO a najmä práca
s rodinou tak, aby sa predišlo vyňatiu dieťaťa z rodiny.
V druhej časti sa koncepcia opiera o vývoj štatistických ukazovateľov, ktoré sledovali
v rozmedzí rokov 2011 až 2015. Je to hlavne priorita profesionálneho rodičovstva, teda
umiestňovanie detí viac do profesionálnych rodín, ako do samostatných alebo špecializovaných
skupín. Sledovali aj stav maloletých bez sprievodu, takisto sledovali nie len detské domovy, ale
aj počet umiestnených detí, personálne obsadenie a štruktúru krízových stredísk, resocializačných
stredísk, priestorovú deinštitucionalizáciu z centier detí na domovy detí a podobne.
V tretej časti koncepcie sú už samotné ciele a úlohy - základným cieľom celej koncepcie je
utváranie podmienok rozvoja opatrení na predchádzanie umiestňovania detí v zariadeniach
na výkon rozhodnutia súdu. Pripomenul, že je to aj jedným z najzákladnejších princípov, o ktoré sa
koncepcia opiera. Takisto znižovanie počtu detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou,
zabezpečovanie výkonu súdneho rozhodnutia viac v profesionálnych rodinách ako v skupinách
a zabránenie opakovanému umiestňovaniu detí do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu. Tieto
ciele a úlohy sú rozdelené do dvoch častí:
1. časť sa týka utvárania podmienok na rozvoj opatrení, ktoré predchádzajú
umiestňovaniu a zotrvávaniu detí v zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu. V tejto časti
rozpracovali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately orgánov SPOD SK.
2. časť sa týka aktívnej práci s rodinou a podpory rodiny po umiestnení dieťaťa
do zariadenia na výkon opatrení SPODaSK. Táto časť rozpracováva samotné vnútorné
procesy, štruktúru detských domovov, zriaďovateľské pôsobnosti ústredia, akreditovaných
subjektov, následne krízových stredísk a následne resocializačných stredísk.
V každej tejto časti sa rozpracovali priority, či už v personálnej oblasti, individuálny
a integračný prístup, zabezpečenie optimálnej starostlivosti na samostatných skupinách,
na špecializovaných samostatných skupinách, neboli opomenutí maloletí bez sprievodu, rovnako
ako samostatné skupiny pre mladých dospelých, samostatný princíp osamostatňovania sa mladých
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dospelých, podpora profesionálnych rodičov, práca a starostlivosť v profesionálnej rodine, atď.
Neopomenuli ani tehotné ženy a tiež ženy s dieťaťom do jedného roku.
V časti štvrtej sa dotkli finančného zabezpečenia koncepcie - sú možné iba dva zdroje,
konkrétne štátny rozpočet, pretože detské domovy sú rozpočtové organizácie s vlastnou právnou
subjektivitou a zároveň je tu možnosť čerpať finančné prostriedky z eurofondov, konkrétne
z OP Ľudské zdroje a Integrovaného regionálneho operačného programu. Na základe týchto dvoch
zdrojov nastavili v prílohe 3 spôsob priestorovej deinštitucionalizácie.
V piatej časti Úlohy a opatrenia, sú už konkrétne úlohy v niekoľkých oblastiach. Prvou
je predchádzanie umiestňovania a zotrvávania detí v zariadeniach na výkon rozhodnutí súdu.
V ďalších častiach je podchytená aktívna práca s rodinou a podpora rodiny; spolurozhodovanie detí;
rozvoj zručností a odborné vzdelávanie zamestnancov zariadení SPODaSK; priestorové podmienky;
finančné zabezpečenie; monitoring a evaluácia.
Koncepcia má tri prílohy. Prvou prílohou je špecifický bodový program
deinštitucionalizácie, kde sú v deviatich bodoch skoncipované základné tézy celého priebehu
deinštitucionalizácie. V druhej prílohe, ktorá je asi najobsiahlejšou a jednou z najdôležitejších celej
koncepcie, je samotný Plán transformácie a deinštitucionalizácie. Je to gigantický excelový
dokument, ktorý v sebe obsahuje všetky zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, štátne/neštátne
detské domovy, krízové strediská, resocializačné strediská. Má presne nastavenú štruktúru čo je to za zariadenie; aký je jeho aktuálny východiskový stav; aký je jeho cieľ do roku 2017; zámer
aj postup, akým spôsobom tento cieľ dosiahne; a následne to isté do roku 2020. Je to rozdelené
po krajoch. Tvorba tejto prílohy bola najkomplikovanejšia, a preto sa celá koncepcia tvorila takmer
celý rok. Bolo potrebné robiť veľmi veľa personálnych auditov, aby sa nastavili aj personálne
normatívy výpočtu zamestnancov, výpočtu kapacity, majetkové a priestorové možnosti každého
zariadenia. Posledná príloha koncepcie sa týka detských domovov v zriaďovateľskej pôsobnosti
ústredia, ide o koncepčné zámery týkajúce sa nehnuteľností, teda či detský domov bude priestorovo
deinštitucionalizovaný cez štátny rozpočet alebo prostredníctvom operačného programu IROP.
A pokiaľ by išiel jednou alebo druhou cestou, aký bude celkový dopad na štátny rozpočet.
Je to taktiež rozdelené aj podľa krajov.
Branislav Ondruš, predsedajúci, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Vyjadril presvedčenie, že toto je dokument, ktorého realizácia sa výrazne dotýka
problematiky, ktorú pokrýva výbor, preto by bolo vhodné, aby ústredie predkladalo odpočet plnenia
tejto koncepcie na zasadnutia výboru a vytvoril sa tak priestor na diskusiu, prezentovanie názorov,
skúseností alebo odporúčaní pre realizáciu tejto koncepcie.
Dana Rušinová, Koalícia pre deti
Uviedla, že ju veľmi teší vypracovanie tohto dokumentu a obzvlášť to, že vstupmi pre tento
dokument boli odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa. Položila otázku aké organizácie boli
oslovené pri príprave dokumentu a či spolupracovali a taktiež ju zaujímalo, či sa v rámci koncepcie
riešia aj štandardy kvality starostlivosti o deti v jednotlivých typoch zariadení.
Andrej Kostanjevec, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, sekcia sociálnych vecí a rodiny
Neziskové organizácie mohli spolupracovať na tvorbe tejto koncepcie prostredníctvom
výboru expertov pre deinštitucionalizáciu. Rovnako boli oslovené aj niektoré konkrétne organizácie
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napr. Úsmev ako dar, OZ Návrat a na otázku p. Rušinovej či aj spolupracovali odpovedal,
že spolupracovali minimálne formou pripomienkového konania a podľa jeho informácií mali
množstvo pripomienok, z ktorých bolo veľa aj zapracovaných, keďže to má byť dokument, ktorý
má dostať všetkých na jednu loď, čo sa podľa jeho názoru v tomto roku aj podarilo.
K štandardom kvality práce a starostlivosti o deti uviedol, že v súčasnosti Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny pripravuje aj internú normu o štandardoch a prítomní sa s ňou budú mať
možnosť oboznámiť v najbližšej budúcnosti v pripomienkovom konaní. To znamená, že majú
rozpracovaný obsiahly dokument k tejto oblasti, ktorý už priamo vychádza z predloženej koncepcie.
Informoval prítomných, že koncepcia je už platná a na ústredí už začali pracovať na plnení
jednotlivých úloh. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR v uznesení, ktorým bola koncepcia
schválená, zaviazal generálneho riaditeľa ústredia, aby predkladal na poradu vedenia MPSVR SR
polročne monitorovaciu správu (prvýkrát k 30. júnu 2017).
Branislav Ondruš, predsedajúci, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Navrhol, aby sa takáto monitorovacia správa po predložení p. ministrovi vždy sprístupnila
aj členom výboru (podľa termínov rokovaní výboru aj priamo zaradila do programu prislúchajúceho
rokovania). Navrhol, aby sa výbor uzniesol na tom, že sa minimálne raz ročne bude zaoberať
týmito monitorovacími správami. Požiadal tajomníčku výboru, aby každú monitorovaciu správu
postúpila elektronicky členom výboru.
Záver: Výbor zobral na vedomie materiál Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí
v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020 a Plán
transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, a zároveň požiadal MPSVR SR
v súčinnosti s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny o pravidelné informovanie (v jednoročnom
intervale) členov a členiek výboru o ich plnení prostredníctvom monitorovacej správy.
Ref: uznesenie Výboru pre deti a mládež č. 52
4. Rôzne
Branislav Ondruš, predsedajúci, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Vyzval prítomných na predloženie informácií resp. pripomienok v bode rôzne.
Janka Divincová, tajomníčka Výboru pre deti a mládež
Informovala, že 1. decembra bola zverejnená výzva na dopytovo orientovaný projekt
„Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí
a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí“. Všetky informácie sú zverejnené na
webovej stránke Implementačnej agentúry MPSVR SR. Informovala, že bude uskutočnených
niekoľko kôl, každé z nich má svoj vlastný harmonogram a celá výzva sa končí 31. augusta 2017.
Prvé kolo výzvy končí 15. februára 2017.
Viera Tomanová, Komisárka pre deti
Pozornosť prítomných upriamila na potrebu urýchleného prijatia opatrení na Bratislavskej
ulici v Žiline, kde cca 150 ľudí, z toho minimálne 58 detí, býva v desiatich kontajneroch,
od 9 do 19 osôb v jednom kontajneri, zhruba na 17m2, pričom pre sociálne účely sú k dispozícii dve
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dámske WC, dve pánske WC, dve sprchy a šesť umývadiel, z toho niektoré sú nefunkčné. Nájomné
tohto zariadenia je 40 eur mesačne, plus 160 eur záloha na elektrinu a na vodu. Čiže 200 eur
mesačne. Pre dotknuté rodiny je to neprijateľné a nedokážu to zvládnuť. Deti spia na zemi v radách,
niekde na jednej posteli niekoľko detí. Deti nemajú dostatok hygienických priestorov, nie sú
schopné pripravovať sa do školy a pod. Obdobná situácia je v Bánovciach nad Bebravou.
Na doplňujúce otázky zo strany predsedajúceho, štátneho tajomníka MPSVR SR, objasnila,
že budova, v ktorej títo obyvatelia doposiaľ bývali, je podľa statického a znaleckého posudku
opraviteľná, náklad by bol zhruba 300 000 Eur; mesto si to nemôže dovoliť, ale zhruba 150 000 Eur
investovalo do náhradných kontajnerov, hoci toto riešenie je nulové. Upozornila na alarmujúce
hygienické podmienky a apelovala na aktivitu zo strany sociálnych pracovníkov a rezortu
zdravotníctva. Uviedla, že pripravuje listy na ministra práce, na ministra zdravotníctva, na ministra
školstva s tým, že je nevyhnutné začať konať.
Štefan Šulek, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, poverený riadením sekcie sociálnych vecí a
rodiny
Podľa jeho vedomostí sú deti zo strany úradu pravidelne monitorované, pri ohrození života
alebo zdravia dieťaťa by kuratela konala. Mesto zabezpečilo kontajnerové byty, dotknutí obyvatelia
sa tam v prvej fáze odmietali presťahovať, ale napokon tam išli, a teraz je na rozhodnutí mesta, ako
bude postupovať, či bytový dom bude opravovať alebo nie.
Branislav Ondruš, predsedajúci, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Poznamenal, že bude potrebné znova kontaktovať mesto a primátora, a v spolupráci
s úradom práce hľadať riešenie.
Dana Rušinová, Koalícia pre deti, Nadácia pre deti Slovenska
Ocenila diskusiu a požiadala o také riešenie situácie, ktoré bude v najlepšom záujme detí,
a podľa možností umožní deťom zostať v rodine.
Záver: Komisárka pre deti upriamila pozornosť členov výboru na životnú situáciu detí
nachádzajúcich sa v rómskej kolónii mediálne známej ako „Bratislavská ulica v Žiline“ – prítomní
zástupcovia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny budú vo veci kontaktovať miestne príslušné
úrady s cieľom situáciu opätovne preskúmať z pohľadu zabezpečenia ochrany práv a najlepších
záujmov dotknutých detí.
Štefan Matula, Detský fond Slovenskej republiky
Informoval prítomných, že Detský fond SR a Výskumný ústav detskej psychológie
a patopsychológie v spolupráci s Komisárkou pre deti organizujú 25. konferenciu Dieťa v ohrození
s témou „Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov“. Informoval
prítomných, že prihlásiť sa môžu cez web Výskumného ústavu detskej psychológie
a patopsychológie v aktualitách, resp. požiada tajomníčku výboru o spoluprácu pri šírení informácie
o konferencii.
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Branislav Ondruš, predsedajúci, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Požiadal tajomníčku výboru, aby zaslala e-mailom informácie o konferencii z webovej
stránky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie všetkým členom výboru.
Zora Turancová, Ministerstvo kultúry SR
Informovala členov výboru za mimovládne organizácie, že do 19. decembra 2016
je otvorená výzva na predkladanie žiadostí v rámci dotačného programu Ministerstva kultúry Kultúra znevýhodnených skupín. Všetky informácie sú k dispozícii na webovej stránke rezortu
kultúry.
Branislav Ondruš, predsedajúci, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Poďakoval sa prítomným za účasť a efektívnu prácu a poprial všetkým prítomným prijemné
Vianoce a šťastný vstup do nového roka.
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