
 

Výbor pre deti a mládež  

Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť 
 

Informácia zo zasadnutia dňa 5. decembra 2016 

 

 

 

 Výbor prerokoval a 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 

 

 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 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 

 

 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. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre deti a mládež 
 

č. 51 
z 5. decembra 2016 

  
k návrhu aktualizácie štatútu Výboru pre deti a mládež 

 

číslo materiálu: 27/2016-M_SSV 

predkladateľ: tajomníčka Výboru pre deti a mládež 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre deti a mládež 

A. schvaľuje  

A.1. návrh aktualizácie štatútu Výboru pre deti a mládež  

 

B. poveruje 

predsedu výboru 

B.1. predložiť Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť návrh aktualizácie štatútu Výboru pre deti a mládež na ďalšie 

prerokovanie a schválenie 

na najbližšom zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť 

 



 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre deti a mládež 
 

č. 52 
z 5. decembra 2016 

 
k návrhu Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na roky 2016 – 2020 a Plánu 

transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti 

 

číslo materiálu: 27/2016-M_SSV 

predkladateľ: Nadežda Šebová, členka Výboru pre deti a mládež 

 

 

 

Výbor pre deti a mládež 
 

A. berie na vedomie 

A.1    Koncepciu zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na roky 2016 – 2020 a Plán 

transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti 

B. žiada 

 

B.1.  o predloženie monitorovacej správy o plnení Koncepcie zabezpečovania 

výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí  

a sociálnej kurately na roky 2016 – 2020 a Plán transformácie  

a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti  

minimálne raz ročne 

 

Vykoná:  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  rodiny SR v súčinnosti s Ústredím práce, sociálnych 

vecí a rodiny 
 


