
Výbor pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva,   
národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

  
Informácia zo zasadnutia 

konaného dňa 30. septembra 2014  
 

 Výbor nominoval tajomníčku výboru za zástupkyňu výboru v Medzirezortnej 
pracovnej skupine pre štátnu politiku v oblasti mládeže a Stratégiu SR pre mládež 
na roky 2014 – 2020 
Ref: uznesenie Výboru pre deti a mládež č.  39 zo dňa 30. septembra 2014 
 

 Výbor vzal na vedomie Informáciu o zasadnutiach Rady vlády SR pre ľudské 
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a oboznámil sa so stavom 
prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej 
republike 
 

 Výbor prerokoval a schválil výstup spoločnej pracovnej skupiny Výboru pre deti 
a mládež a Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím pre prípravu návrhov 
riešení verejnej ochrany práv detí a verejnej ochrany práv osôb so zdravotným 
postihnutím a odporučil predsedovi výboru postúpiť materiál do legislatívneho 
procesu  

Ref: uznesenie Výboru pre deti a mládež č. 40 zo dňa 30. septembra 2014 

 
 Výbor vzal na vedomie Informáciu o zriadení Národného koordinačného 

strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch a oboznámil sa s aktuálnym 
stavom plnenia Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím 
 

 V nadväznosti na oboznámenie sa so Súhrnnou správou verejnej ochrankyne 
práv o prieskume dodržiavania základných práv a slobôd maloletých detí 
umiestnených v reedukačných centrách v Slovenskej republike a so súvisiacim 
stanoviskom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, výbor konštatoval 
potrebu prehodnotiť existujúci systém reedukácie detí s cieľom navrhnúť v ňom 
systémové zmeny. Súčasne výbor odporučil Rade vlády SR pre ľudské práva, 
národnostné menšiny a rodovú rovnosť oboznámiť sa so závermi Súhrnnej 
správy verejnej ochrankyne práv o prieskume dodržiavania základných práv  
a slobôd maloletých detí umiestnených v reedukačných centrách v Slovenskej 
republike 
Ref: uznesenie Výboru pre deti a mládež č. 41 zo dňa 30. septembra 2014 
 

 Prizvané členky Rekodifikačnej komisie k Občianskemu súdnemu poriadku 
oboznámili výbor s pripravovanou reformou civilného procesného práva 
s osobitným zameraním na mimosporové súdne konanie 
 

 Výbor vzal na vedomie Informáciu o stave implementácie Národného projektu 
„Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rodinnom prostredí“ 
 
 

V Bratislave dňa 3. októbra 2014 


