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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, 29. októbra 2015,  

10.00 hod.  zasadacia miestnosť č. 117 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní (vrátane zúčastnených v zastúpení): viď podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: Radovan Majerský, Eva Šťastná, Ľubica Libová, Branislav Grimm, Darina 

Švábyová, Jana Miháliková, Oľga Pietruchová, Monika Straková, Branislav Červenka, 

Mariana Kováčová, Ivan Leitman, Mária Leitmanová, Michal Malárik, Ondrej Gallo 

 

Program rokovania 

 

1. Otvorenie a kontrola plnenia uznesení  

 

2. Informácia o zasadnutiach Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny  

           a rodovú rovnosť  

 

3. Informácia k uzneseniu č. 140 zo dňa 15. októbra 2015 prijatom na mimoriadnom  

           zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny  

           a rodovú rovnosť na tému utečeneckej krízy v Európe 

 

4.  Informácia o priebežnom plnení priorít Stratégie na ochranu detí pred násilím  

 

5.  Informácia o Akčnom pláne predchádzania všetkým formám diskriminácie 

 

6. Predstavenie projektu ZIPCeM-u „Hovorme viac - participácia mládeže    

a medzirezortná spolupráca“ 

 

7. Doplnková správa Koalície pre deti o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa 

  v Slovenskej republike 
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8. Rôzne 

- príprava Národného seminára k implementácii odporúčania Európskej komisie 

Investície do detí: Východisko z bludného kruhu znevýhodnenia 

- informácia k návrhu Všeobecného komentára Výboru OSN pre  práva  dieťaťa  č. 19  

o verejných výdavkoch na práva dieťaťa 

- informácia o nadobudnutí účinnosti aktualizovanej Jednotnej metodiky na 

posudzovanie vybraných vplyvov. 

 

1. Otvorenie a kontrola plnenia uznesení 

 

Jozef Burian, predsedajúci, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- otvoril zasadnutie Výboru pre deti a mládež (ďalej len „výbor“) 

- v nadväznosti na potvrdenie uznášaniaschopnosti výboru vyzval na prípadné doplnenie 

návrhu programu rokovania výboru 

- členovia a členky schválili program výboru v predloženom znení 

 

Janka Divincová, tajomníčka Výboru pre deti a mládež 

- uviedla, že výbor momentálne neeviduje žiadne uznesenia, ktoré by boli v plnení 

 

2.  Informácia o zasadnutiach Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a 

rodovú rovnosť  

 

Barbara Illková, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

- informovala, že p. Marián Filčík z Ministerstva spravodlivosti SR je od 1. septembra 2015 

novým tajomníkom Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

(ďalej len „rada“) a bude prítomných informovať o októbrovom zasadnutí rady  

- následne informovala o 21. zasadnutí rady, ktoré sa uskutočnilo 26. júna 2015 na Úrade 

vlády SR, ktoré bolo posledným zasadnutím v gescií Ministerstva zahraničných vecí a 

európskych záležitostí Slovenskej republiky. V úvode tohto zasadnutia rada vzala na vedomie 

informácie o záveroch zasadnutí výborov rady, ktoré sa konali v medzisesionálnom období; 

taktiež rada jednomyseľne vzala na vedomie materiál Výboru pre deti a mládež, a to 

„Informáciu o napĺňaní strategických cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a 

o činnosti Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch“. 

Jednomyseľne vzala na vedomie aj Súhrnnú správu a o stave rodovej rovnosti na Slovensku 
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za rok 2014. Rada ďalej svojím uznesením schválila návrh Výboru pre národnostné menšiny a 

etnické skupiny na uznanie ruského jazyka a srbského jazyka za menšinové jazyky v 

Slovenskej republike v zmysle časti II. Európskej charty regionálnych alebo menšinových 

jazykov. Následne bol tento materiál predložený na rokovaní rady, ktorá ho schválila a v 

priebehu novembra 2015 sa predpokladá predloženie tohto materiálu na rokovanie vlády 

Slovenskej republiky. Členovia rady boli oboznámení s nasledovnými informáciami:                

s informáciou o udeľovaní štátneho občianstva;  s informáciou o zohľadnení priorít 

celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republiky v operačných 

programoch ľudské zdroje a efektívna verejná správa; s informáciou o návrhu zákona o tvorbe 

právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Predseda rady odporučil pokračovať v priebežnom odpočtovaní stavu 

plnenia uvedených úloh aj na ďalších zasadnutiach rady. Záverom rada prijatím vyhlásenia 

odsúdila všetky  prejavy nenávisti, extrémizmu, rasizmu a xenofóbie, ku ktorým došlo na 

protestnom zhromaždení v Bratislave 20. júna 2015 a odmietla akékoľvek aktivity vedúce k 

neznášanlivosti spoločnosti.  

- prítomným poďakovala za všetku podporu, ktorú poskytli v priebehu ostatných troch rokov, 

keď funkciu predsedu Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

zastával podpredseda vlády a minister Miroslav Lajčák a  funkciu tajomníčky rady 

vykonávala generálna riaditeľka sekcie právnej a konzulárnej. Zároveň poďakovala za 

priateľstvo a vyjadrila, že verí v ich ďalšiu spoluprácu. 

  

Marián Filčík, tajomník Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

- prítomných informoval o zasadnutí rady, ktorá sa uskutočnila dňa 15. októbra 2015 –

účasťou zasadnutia rady bolo aj prvé mimoriadne zasadnutie rady na tému utečeneckej krízy v 

Európe. Rada sa tiež prvý raz stretla pod vedením ministra spravodlivosti SR Tomáša Boreca. 

Dodatkom č. 5 k štatútu rady schvaľovaným procedúrou per rollam sa stala novou 

podpredsedníčkou štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Monika Jankovská a 

novým členom rady za Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa stal 

štátny tajomník  Ivan Korčok.  

- rada v úvode zasadnutia vzala na vedomie informáciu zo zasadnutí výborov, ktoré sa stretli 

v medzisesionálnom období a to Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a Výboru 

pre rodovú rovnosť. Rada na svojom zasadnutí schválila materiál rezortu zahraničných vecí a 

európskych záležitostí na uznanie ruského a srbského jazyka za menšinové jazyky v zmysle 

časti II Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov. Rada ďalej schválila 
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hodnotiacu správu o podpore kultúr národnostných menšín za rok 2014, správu o stave 

národnostného školstva za rok 2014 a správu o používaní jazykov národnostných menšín za 

rok 2014 vypracované Výborom pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Rada prijala 

uznesenie, ktorým odporučila predsedovi rady pripraviť do ďalšieho zasadnutia v spolupráci s 

Ministerstvom školstva, vedy, výskum a športu SR návrh zriadenia Celoštátnej komisie pre 

výchovu a vzdelávanie k ľudským právam a k demokratickému občianstvu. Vzala na vedomie 

aj informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k ľudskoprávnym dopadom 

novely školského zákona a informáciu členky rady Šarloty Pufflerovej o vyjadrení Vysokého 

komisára pre ľudské práva Rady Európy k odstráneniu prekážok v práci ochrankýň a 

ochrancov ľudských práv žien. Rada zároveň odporučila predsedovi rady, aby sa obrátil na 

nezávislé inštitúcie ochrany a podpory ľudských práv so žiadosťou na nomináciu náhradníka 

zástupcu Slovenskej republiky v správnej rade Agentúry EÚ pre základne práv (FRA).  

Na svojom mimoriadnom zasadnutí informoval minister Borec o rozhodnutí Rady Európskej 

únie z 22. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v 

prospech Talianska a Grécka, ako aj materiáli prerokovanom na ostatnej vláde, v súvislosti s 

vyčlenením prostriedkov na podporu organizácií poskytujúcich humanitárnu pomoc. Do 

diskusie sa zapojili predstavitelia občianskej spoločnosti, ako aj prizvané organizácie 

venujúce sa práci s migrantmi a utečencami v mimovládnom i štátnom sektore. Výsledkom 

zasadnutia je prijatie uznesenia, ktorým sa navrhuje zriadiť na tému utečencov a migrantov 

pracovná skupina pod vedením štátneho tajomníka rezortu vnútra a poveriť Výbor pre deti a 

mládež predložiť rade informáciu o situácii maloletých detí cudzincov umiestnených v 

zariadeniach Ministerstva vnútra SR a maloletých bez sprievodu umiestnených v detských 

domovoch a zároveň uverejniť schválené vyhlásenie pripomínajúce ľudskoprávne záväzky 

Slovenskej republiky, princípy, toleranciu a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, ich 

zverejnením na webovom sídle rady.  

 

Jozef Burian, predsedajúci, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- poďakoval za výbornú spoluprácu  generálnej riaditeľke Barbare Illkovej a  novému 

tajomníkovi rady p. Mariánovi Filčíkovi poprial veľa úspechov v jeho funkcii. 

 

Záver: Výbor zobral na vedomie informáciu o zasadnutiach Rady vlády Slovenskej republiky 

pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 
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3. Informácia k uzneseniu č. 140 zo dňa 15. októbra 2015 prijatom na mimoriadnom 

zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a 

rodovú rovnosť na tému utečeneckej krízy v Európe 

 

Janka Divincová, tajomníčka Výboru pre deti a mládež 

- informovala, že rada 15. októbra 2015, počas mimoriadneho zasadnutia prijala záver, 

v rámci ktorého poverila predsedu rady vlády zriadiť pracovnú skupinu pre problematiku práv 

utečencov a migrantov, ktorej úlohou bude pripraviť pre radu ďalšie podklady, ktoré súvisia 

s touto problematikou. Vedením pracovnej skupiny bude poverený štátny tajomník 

Ministerstva vnútra SR; pracovná skupina nebude len rezortnou záležitosťou, ale v zmysle 

participatívneho princípu budú do nej prizvaní aj zástupcovia ďalších zodpovedných rezortov, 

mimovládnych organizácií, občianskych združení a cirkevných spoločenstiev, ktoré sa 

zaoberajú pomocou tejto cieľovej skupine, a tiež zástupcovia komunít cudzincov, žijúci na 

Slovensku. Druhý bod výrokovej časti uznesenia poveruje Výbor pre deti a mládež pripraviť 

pre radu informáciu o situácii detí cudzincov, ktoré sú umiestnené v zariadeniach Ministerstva 

vnútra SR a o situácii maloletých detí bez sprievodu, ktoré sú umiestňované v detských 

domovoch. Predkladateľom návrhu uznesenia na rokovanie rady boli zástupcovia Ligy za 

ľudské práva. V nadväznosti na prijatie uznesenia rady inicioval sekretariát výboru rokovanie 

so zástupcami Ligy za ľudské práva, výsledkom ktorého bol  východiskový podklad pre 

Výbor pre deti a mládež zhrňujúci poznatky Ligy za ľudské práva v tejto problematike. 

V nadväznosti na doručenie východiskového podkladu sekretariát oslovil všetky dotknuté 

inštitúcie (Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ, Migračný úrad Slovenskej republiky 

vrátane Dublinského strediska, MPSVR SR, a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny) 

a požiadal o stanovisko týchto inštitúcií. Na základe takto získaných informácií sekretariát 

výboru pripravil súhrnnú informáciu, ktorá bola členom a členkám výboru predložená na 

rokovanie. 

 

Jozef Burian, predsedajúci, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- otvoril diskusiu k tomuto bodu a uviedol, že pracovná skupina pre problematiku práv 

utečencov a migrantov bude dôležitou súčasťou riešenia danej problematiky. Vyjadril 

potešenie, že Ministerstvo vnútra SR prevzalo gesciu k problematike práv utečencov 

a migrantov.  
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Barbora Meššová, Liga za ľudské práva 

- na úvod uviedla, že aj rada vlády sa vo svojom uznesení odvoláva na Výbor OSN pre ľudské 

práva, ktorý na svojom zasadnutí vyhlásil globálnu kampaň s cieľom, aby sa ukončilo 

zaistenie detí alebo aby deti neboli pozbavované osobnej slobody. Vysoko vyzdvihla, že 

Slovenská republika už od roku 2006 nezaisťuje maloleté deti bez sprievodu. To znamená, že 

keď sa na území Slovenska ocitnú cudzinci, ktorí sú v postavení dieťaťa, majú menej ako 18 

rokov a sú tu bez sprievodu svojich rodičov alebo nejakých iných osôb, ktoré za nich 

zodpovedajú, tak nesmú skončiť v zaistení. Taktiež ocenila to, že k tomuto prispelo najmä 

veľké úsilie Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ. Uviedla, že si pamätá, ako práve 

policajti bolí tí, ktorí silne obhajovali to, aby deti v zaistení neboli. Podotkla, že správa 

nehovorí o pochybeniach alebo zlyhaniach v tomto smere, ale smeruje k popisu situácie, ako 

ju má zaznamenanú Liga za ľudské práva. Vyjadrila potešenie, že aj útvary Ministerstva 

vnútra SR, respektíve konkrétne Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ, dodali k uvedenej 

problematike svoje podklady. Momentálne je ťažké povedať, koľkých detí sa situácia presne 

týka, pretože štatistiky žiaľ nie sú k dispozícii. Nie je možné z ročenky Úradu hraničnej a 

cudzineckej polície P PZ zistiť, koľko presne zo zaistených osôb boli deti, ktoré boli maloleté. 

Žiaľ deti, ktoré prichádzajú so svojimi rodičmi, zaisťované sú. Závisí to samozrejme od toho, 

v akom postavení sa na území Slovenskej republiky ocitnú ich rodičia a v drvivej väčšine 

prípadov dieťa nasleduje status svojho rodiča. Keďže rodič sa tu ocitol v nelegálnej situácii a 

má byť vyhostený z územia Slovenskej republiky, tak takýto osud sleduje aj dieťa, aby 

nedošlo k rozdeleniu rodiny. A na ten účel, kým sa pripraví to vyhostenie, sú umiestnení v 

útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov aj so svojimi rodičmi. Určite je vhodné, že sa 

berie ohľad na princíp jednoty rodiny, ale druhá otázka je, či by sa nemal zohľadniť princíp 

najlepšieho záujmu dieťaťa v tom zmysle, že by dieťa nemalo nasledovať, alebo nemalo by 

byť sankcionované za imigračný status svojho rodiča a za to, že tento rodič spravil nejaké 

rozhodnutie, resp. nejakým spôsobom cestuje. K tomu sa prihovára aj Dohovor o právach 

dieťaťa, ktorý hovorí o tom, že deti by nemali byť sankcionované za názory, ale aj právne 

postavenie svojich rodičov. Dohovor samozrejme umožňuje, aby v nevyhnutných alebo 

krajných prípadoch pristúpili členské štáty aj ku obmedzeniu osobnej slobody dieťaťa. Ale má 

to byť len krajný prípad a na najkratší možný čas. Je zrejmé, že pozbavenie osobnej slobody 

na dlhšiu dobu má veľmi nepriaznivý vplyv nielen na duševné, ale aj na fyzické zdravie 

človeka. Stáva sa to u dospelých a tým pádom aj vo zvýšenej miere u detí. Takisto podľa 

rôznych výskumov, ktoré Liga za ľudské práva citovala v správe, sa hovorí aj o tom, že to 

potom často má vplyv aj na súdržnosť rodiny, keď je dieťa umiestnené v takomto prostredí, 
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ide o prostredie odňatia slobody, čiže sú tam mreže, vyzerá to ako väzenie. Podotkla, že si 

nevie predstaviť, ako inak tú situáciu dieťa môže vnímať. Tak dochádza aj k tomu, 

samozrejme nie vo všetkých prípadoch, ale môže to mať vplyv aj na súdržnosť rodiny v tom 

zmysle, že rodič sa cíti bezmocný pri riešení potrieb svojho dieťaťa. Musí mu neustále 

odpovedať na otázky, ktoré sám sebe kladie a nevie si odpovedať, dokedy tam budú, z akého 

dôvodu tam budú a kedy už pôjdu preč. A ak rodič to prežíva negatívne, tak to má zásadný 

vplyv aj na dieťa. Uviedla tiež, že Európsky súd pre ľudské práva už rozhodoval vo svojej 

judikatúre vo viacerých prípadoch o zaistení detí a Liga za ľudské práva cituje v správe 

minimálne dva rozsudky, ktoré hovoria o tom, že zaistenie maloletých cudzincov bolo 

považované za rozporné s článkom 3, ktoré hovorí o neľudskom, ponižujúcom zaobchádzaní. 

Súd mal za to, že to dosahuje tú minimálnu mieru, ktorá už je v rozpore s článkom 3. Išlo o 

rôzne deti, ktoré boli umiestnené, či už samé, alebo aj so svojimi rodičmi v útvaroch 

policajného zaistenia. Ide o prípad Muskhadzhiyeva a ďalší proti Belgicku, ako aj prípad 

Andreja Popova, vs. Francúzsko. Európsky súd pre ľudské práva konštatoval, že musel 

prihliadať aj na to, akým spôsobom umiestnenie v takomto zariadení vplýva na psychické 

zdravie týchto maloletých detí. Aj v prípade Popova bola situácia veľmi neprimeraná veku 

detí; dokonca už 15 dní zaistenia detí so svojimi rodičmi v prostredí, ktoré bolo určené pre 

dospelých za prítomnosti polície a bez aktivít, ktoré by ich zamestnávali a ktoré by im 

vypĺňali nejakým spôsobom voľný čas, navyše za zlej situácie rodičov, ktorí situáciu zjavne 

veľmi nepríjemne zdravotne a duševne prežívali. A z toho dôvodu Európsky súd pre ľudské 

práva považoval umiestnenie detí do takéhoto útvaru za neprimerané a v rozpore s článkom 3. 

Tak isto aj v prípade Muskhadzhiyeva, kde sa hovorí o skutočnosti, že keď sú deti umiestnené 

v takomto útvare, aj keď je v ňom vytvorené špeciálne krídlo, kde sú osobitne umiestňované 

rodiny s deťmi, tak pokiaľ podmienky pre pobyt detí boli rovnaké ako podmienky pre pobyt 

dospelých, tak v takomto prípade bol porušený článok 3 a už dosiahol minimálnu mieru v 

rozpore s Dohovorom o právach dieťaťa. A to platí aj za situácie, keď francúzske zariadenie 

v tom čase umožňovalo voľný pohyb detí  a všetkých osôb v celom areáli tohto zariadenia v 

čase od 7.30 do 22.30 hod., v našich zariadeniach, resp. útvaroch policajného zaistenia pre 

cudzincov to takto nefunguje.  

- prítomných informovala, ako to vyzerá z pohľadu Ligy za ľudské práva v našich 

zariadeniach. Podotkla, že situácia tento rok 2015 je trochu neštandardná aj vzhľadom na to, 

že prichádzajú veľké počty utečencov a migrantov a má to dopad na to, ako to potom vyzerá v 

útvaroch policajného zaistenia, hlavne vzhľadom na počet umiestnených cudzincov, kde napr. 

v rokoch 2012 a 2013 sa nachádzalo možno v oboch útvaroch v niektorých dňoch dokopy len 
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10 ľudí; momentálne nastáva situácia, keď sa v oboch zariadeniach nachádza aj vyše 130 

osôb. Primárne pre Slovenskú republiku platí to, že samozrejme rešpektuje Dohovor 

o právach dieťaťa a legislatíva vyžaduje alebo teda umožňuje zaistenie detí len s rodičmi, čiže 

keď ide o rodinu s deťmi a taktiež je to možné len v krajnom prípade. To znamená, že 

predtým, než sa rozhodne o umiestnení do zaistenia, musí sa podľa zákona zvážiť uplatnenie 

miernejšieho opatrenia. Ako miernejšie opatrenie zákon pozná len dve možnosti, buď je to 

hlásenie pobytu, čiže namiesto toho, aby sa osoba umiestnila do takéhoto útvaru, kde je 

pozbavená osobnej slobody ponechá sa na slobode, ale určí sa jej povinnosť, že sa na 

konkrétnom policajnom útvare má pravidelne hlásiť. Podmienky určuje konkrétny útvar, 

môže to byť každý deň, každý druhý deň, alebo raz do týždňa. Druhou možnosťou je zloženie 

nejakej finančnej zábezpeky. Napriek tomu, že je to zakotvené v zákone, zatiaľ uvedené 

veľmi nebolo využívané, pretože okrem toho, že musí byť uveriteľné, že človek bude 

skutočne plniť tieto povinnosti a že sa týmto nezmení účel zaistenia, ktorým je napríklad 

vyhostenie osôb alebo môže to byť aj zaistenie za účelom zistenia skutočnosti pre azylové 

konanie, a preto je potrebné preukázať, že osoba má dostatok finančných prostriedkov. Tento 

problém samozrejme v prvom rade trápi aj policajtov, s ktorými majú osobné skúsenosti, a je 

pre nich neprijateľné a v skutočnosti nevedia nájsť východisko, čo majú s takou rodinou 

robiť, keď nemá k dispozícii žiadne finančné prostriedky a teraz je tu možnosť ich umiestniť 

do útvaru policajného zaistenia pre cudzincov, kde všetky ich základné potreby budú 

naplnené a rodina si taktiež nevie zabezpečiť ubytovanie na Slovensku, ani základné potreby 

pre ich deti. Keďže nie je možné, aby si tieto potreby pokryli, tak sa už vôbec nehľadí na to, či 

by bolo možné účel zaistenia dosiahnuť iným spôsobom.  

- zároveň vyzdvihla, že síce na to zákon nepamätá a nebolo to využívané ako forma uloženia 

miernejšieho opatrenia, zachytili sa situácie, keď útvary policajného zaistenia boli už úplne 

plné, tak niektoré z policajných oddelení pristupovali k tomu, že rodiny s deťmi, v niektorých 

prípadoch aj jednotlivcov, neboli umiestnené do útvarov policajného zaistenia a po dohode 

práve migračným úradom, ktorý je správcom azylových zariadení, boli rodiny s deťmi 

umiestnené v Opatovskej Novej Vsi, ktorý je azylovým táborom, kde sa majú umiestňovať 

žiadatelia o azyl. Napriek tomu, že tieto osoby neboli v postavení žiadateľov o azyl, tu im boli 

poskytnuté všetky potreby, čiže ubytovanie, strava a iné, no zároveň nebolo potrebné ich 

umiestnenie do útvarov policajného zaistenia.  

- vyjadrila poľutovanie nad tým, že uvedený problém nie je dostatočne právne ošetrený, 

taktiež cudzincom nie sú vysvetlené ich práva a povinnosti, aj napriek tomu, že nie sú 
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zaistení. Veľmi ocenila práve zariadenie migračného úradu v Opatovskej Novej Vsi, ktoré je 

už dlhoročne uspôsobené pre rodiny s deťmi, ktoré sú v postavení žiadateľov o azyl.  

- prítomných informovala o podmienkach v zariadeniach, z časti osobitne uspôsobeným je 

útvar policajného zaistenia, a to útvar v Sečovciach, kde po dlhé roky bola vždy jedna chodba 

osobitne vyhradená pre umiestnenie rodín s deťmi, kde boli niekedy rodiny s deťmi 

umiestňované, no doposiaľ tu neboli prítomné v takejto miere rodiny s deťmi, ako boli tento 

rok 2015. Na začiatku roka 2015 sa v ňom nachádzali najmä kosovské rodiny,  neskôr v ňom 

boli rôzne afganské ale aj sýrske rodiny. V zariadení sú dokopy štyri chodby, no len jedna 

bola k dispozícii jednotlivcom a väčšia časť toho ubytovania v Sečovciach bola prispôsobená 

práve pre rodiny s deťmi. Vyjadrila potešenie, že sa rešpektuje, že rodiny s deťmi sú 

umiestňované spoločne a že sa im dáva k dispozícii miestnosť, aby mali svoje rodinné 

súkromie. Na druhej strane ale samotný migračný tlak spôsobený tým, že prichádzali utečenci 

z Afganistanu a zo Sýrie s celými svojimi rodinami, spôsobil to, že pre útvary policajného 

zaistenia bola situácia vyhrotená a podľa jej názoru robili čo mohli vo svojich kapacitách 

vykonať. Úrad hraničnej a cudzineckej polície posilňoval aj personálne kapacity, keďže v 

minulosti sa v zariadení nachádzalo veľmi málo cudzincov a z toho dôvodu boli znížené 

tabuľkové miesta. Čo sa týka požiadavky zabezpečenia vychádzok na čerstvý vzduch nad 

rámec, ako je prípustné pre dospelých, tu zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov hovorí o minimálnom štandarde, a to, že zaistení 

cudzinci majú mať vychádzku na čerstvý vzduch dvakrát denne, a to v trvaní najmenej 

hodiny. Tento fakt sa dodržiava, ale v prípade detí bola požiadavka, aby mali prístup na 

čerstvý vzduch dlhšie než len dve hodiny; podotkla, že snaha bola vyjsť tejto požiadavke v 

ústrety, žiaľ z kapacitnej stránky cudzineckej polície to nebolo umožnené. Takisto vzhľadom 

na to, že sa niektoré spoločenské miestnosti, ktoré slúžili ako herne, museli prerobiť na 

ubytovacie priestory, aby bolo prijaté také množstvo cudzincov. Čo sa týka hračiek, tie sú 

deťom k dispozícii. Zo správy, ktorá bola zaslaná z útvaru policajného zaistenia v Sečovciach 

vyplynulo, že boli vytvorené podmienky, aby sa deti mohli občas hrávať napr. aj v jedálni 

a pod., ale problémom je, že reálne nemajú k herni neustály prístup. V minulosti, keď sa 

v zariadení nenachádzal taký veľký počet zaistených detí, tak v rámci chodby bola herňa, kde 

boli umiestnené detské hračky, nachádzal sa tam aj televízor. Pozerali sa v zariadení rôzne 

rozprávky, čiže program deťom vedeli rodičia zabezpečiť v rámci sektoru, v ktorom boli 

ubytovaní. Práve mimovládna organizácia Slovenská humanitná rada poskytovala v zariadení  

sociálnu asistenciu, psychologickú pomoc a veľmi často pomoc aj materiálnu. 

Implementovala projekt do júna 2015 z prostriedkov Ministerstva vnútra SR, ktoré 
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spolufinancovalo projekt z európskych prostriedkov a snažili sa  skvalitňovať a prispievať k 

tomu, aby pobyt detí v tomto zariadení nebol až taký neznesiteľný. Tento projekt žiaľ skončil 

v júni 2015, v nadväznosti na ukončenie programového obdobia. Uviedla, že majú byť 

k dispozícii nové finančné prostriedky, no ešte nedošlo k ich alokácii a predpokladá sa, že sa 

bude s určitými aktivitami pokračovať. Podstatné je, že práve od toho júla 2015, kedy už 

k dispozícii finančné prostriedky neboli, začal najväčší migračný tlak. Práve v mesiacoch júl, 

august, september bolo v útvaroch policajného zaistenia najviac detí a keďže už kapacita v 

Sečovciach nebola na ich prijímanie postačujúca, tak v určitom období boli deti umiestňované 

aj v útvare policajného zaistenia v Medveďove, ktorý v minulosti nerátal s tým, že by tam 

mohli byť deti umiestňované. Podotkla, že sa okamžite snažili situácii prispôsobiť. Na vlastné 

oči videla, akým spôsobom policajti reagujú na takéto výzvy zo dňa na deň. Uviedla, že 

policajti nosili vlastné hračky, nápomocná bola aj Liga za ľudské práva. Problémom ale bolo 

prispôsobenie vonkajšieho priestoru, kde deti chodia na čerstvý vzduch. V Medveďove bolo 

problémom, že je tam k dispozícii síce ihrisko, ale má taký povrch, na ktorom sa veľmi ničia 

napr. detské lopty, čo následne vyžaduje aj väčšiu finančnú investíciu. Deti sa prestali 

umiestňovať do tohto útvaru, akonáhle to bolo možné.  

- Liga za ľudské práva komunikuje a spolupracuje s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, 

ako aj s detským domovom v Medzilaborciach kde sa umiestňujú maloletí bez sprievodu. 

Informovala, že sa tiež snažia občas dodať nejaké veci, ktoré by mohli pomôcť v  detskom 

domove. Na záver apelovala na to, že aj pri zvýšení migračného tlaku, skupina expertov pre 

boj proti obchodovaniu s ľuďmi (GRETA), ktorý dohliada na plnenie dohovoru a ktorý súvisí 

s bojovaním proti obchodovaniu s ľuďmi, sa prihováral k tomu, aby si štáty viac všímali 

potenciálne obete obchodovania s ľuďmi v postavení maloletých cudzincov, pretože neustále 

tieto deti odchádzajú zo zariadení, aj keď sa samozrejme prijalo veľmi veľa prospešných 

opatrení, ktoré z jej strany ocenila. 

 

Katarína Bennárová, Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru 

- uviedla, že je na Úrade hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ďalej len 

„úrad“) vo funkcii národného experta pre návratovú politiku. Pravidelne sa zúčastňuje 

zasadnutí a stretnutí pod Európskou komisiou k návratovej smernici.  

- reagovala na vyjadrenia Ligy za ľudské práva; odkázala na správu poskytnutú členom 

a členkám výboru, ktorá zhrnula, ako funguje umiestňovanie maloletých so sprievodom 

svojho zákonného zástupcu na území Slovenskej republiky. Podotkla, že národná legislatíva 

plne transponovala návratovú smernicu do národnej legislatívy a z nej vyplývajú povinnosti 
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pre útvary policajného zaistenia, čo sa týka umiestňovania maloletých osôb so sprievodom. 

Poznamenala, že Správu výboru OSN pre ľudské práva z roku 2012, na ktoré sa Liga odvolala 

uviedla, že chce ohlásiť globálnu kampaň za ukončenie imigračného zaistenia detí, nie je tu 

však stanovené, či ide o zaistenie detí so sprievodom alebo detí bez sprievodu. Úrad to chápe 

tak, že ide o zaistenie detí bez sprievodu. Keď sa zoberie do úvahy návratová smernica, už v 

úvodných ustanoveniach návratovej smernice je uvedené, že návratová smernica plne 

rešpektuje Dohovor o právach dieťaťa a takisto plne rešpektuje Európsky dohovor o právach, 

ktoré zakotvuje právo o rešpektovaní rodiny. Jednoducho rodina je to prvoradé, čo sa snažia 

pri zaisťovaní detí do ich zariadení rešpektovať. Tým, že by rešpektovali len záujem dieťaťa 

bez ohľadu nato, či to dieťa je s rodičom a oddelili by toto dieťa od jeho rodičov, uvedené by 

nebolo v súlade ani so smernicou ani s národnou legislatívou.  

- podotkla, že Maďarská republika oznámila, že 90% detí, ktoré sú umiestňované v detských 

domovoch im uteká a vlastne nevedia kam. Čiže momentálne si začala už aj Európska 

komisia klásť otázku, čo je pre deti lepšie. Je lepšie deti umiestniť v detskom domove a 

nechať im ich voľnosť pohybu a tým deti vystaviť napríklad obchodovaniu s ľuďmi alebo 

ďalšiemu nebezpečenstvu? Alebo bude lepšie deti umiestniť v nejakom zariadení, kde sú pod 

určitým dohľadom? 

 

Michaela Bohuš Sumilasová, riaditeľka Dublinského strediska, Migračný úrad 

- informovala o situácii maloletých osôb, či už so sprievodom alebo bez sprievodu v 

azylovom konaní. Migračný úrad má umiestnených v zariadení len maloleté osoby so 

sprievodom. Maloleté osoby bez sprievodu sú od 20. júla 2015 umiestňovaní v detskom 

domove v Medzilaborciach. Čo sa týka maloletých osôb so sprievodom, tie sú na začiatku 

umiestňované v záchytnom tábore v Humennom, kde po skončení karanténnych opatrení, 

ktoré trvajú cca jeden mesiac sú premiestňovaní spravidla do pobytového tábora v Opatovskej 

Novej Vsi, ktorý určený aj pre rodiny deťmi a je na tieto účely čiastočne aj uspôsobený.  

- informovala, že v roku 2014 vstúpilo do azylového konania 61 maloletých osôb, z toho 11 

osôb bolo bez sprievodu, pričom azyl získalo 8 maloletých osôb a jedna maloletá osoba bez 

sprievodu. Doplnková ochrana bola v minulom roku 2014 udelená 13 maloletým osobám. Čo 

sa týka roku 2015, jedná sa o štatistiky do 30. septembra 2015, v azylovom konaní bolo 

v tomto roku 32 maloletých osôb, ani jedna maloletá osoba bez sprievodu, azyl bol udelený 

dvom maloletým osobám a doplnková ochrana bola poskytnutá v deviatich prípadoch.  
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Pavel Khun, Migračný úrad 

- reagoval na p. Barboru Meššovú, z Ligy za ľudské práva, keď hovorila ako o pozitívnej 

praxi, keď boli maloletí cudzinci umiestňovaní v Opatovskej Novej Vsi. Je potrebné povedať, 

že samozrejme je potrebné k malým deťom pristupovať veľmi jemne, avšak je to mimo 

právnu úpravu a toto zariadenie je predovšetkým pre žiadateľov o azyl, takže sa nestotožňuje 

s názorom o budúcej praxi umiestňovania v tomto zariadení.  

 

Peter Guráň, prvý podpredseda Výboru pre deti a mládež 

-  poďakoval všetkým kolegom aj ich spolupracovníkom, ktorí pripravili správy, ale podľa 

jeho názoru sú tak rozporuplné, že si len veľmi ťažko vie predstaviť výstup, o ktorý Výbor 

pre deti a mládež bol požiadaný Radou vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť. O situácii maloletých detí si dnes výbor vypočul veľmi rôznorodé 

informácie. Jeho názor je taký, že nevidí iný spôsob, ako jednoducho ísť do zariadení a 

zmonitorovať v nich  situáciu. Navrhol, aby výbor prijal uznesenie, že nejaká malá pracovná 

skupina dvoch - troch ľudí navštívi niektorý z útvarov, hlavne útvary policajného zaistenia, 

pretože za veľký problém nepovažuje deti bez sprievodu v Slovenskej republike, ale hlavne 

deti v útvaroch policajného zaistenia, ktoré sú v sprievode so svojimi rodičmi. Upozornil na 

to, že táto situácia je mimoriadne citlivo vnímaná aj medzinárodnou verejnosťou. Nepovažuje 

za vhodné rozprávať o tom, že za mesiac alebo za dva mesiace vznikne nejaká pracovná 

skupina, lebo dni detí a detstva ubiehajú rýchlejšie ako pracovnej skupiny. Každý deň je 

možno jedným mesiacom pre jedno dieťa a nie je ochotný sa prispôsobiť tlaku, že niekedy v 

decembri 2015 bude nominovaná spomínaná pracovná skupina. Požiadal, že ak sa má 

seriózne vyriešiť  úloha, ktorou bol výbor poverený, tak by mala byť zriadená malá pracovná 

skupina, ktorá by išla do týchto zariadení, minimálne do Sečoviec, prípadne do Opatovskej 

Novej Vsi; kde by pracovná skupina videla situáciu a podala o nej nejakú alternatívnu správu. 

Je to bežný proces, ktorý sa robí aj v Ženeve, že je k dispozícii jedna alternatívna správa 

a druhá sa urobí potom nejakým nezávislým komisárom. Podľa jeho názoru nenavrhuje nič 

mimoriadne, iba niečo, čo by vyriešilo rozdielne informácie v zariadeniach a malo by byť 

vyriešené čo najrýchlejším spôsobom pretože ide o deti. Pre orientáciu všetkých prítomných 

na výbore citoval článok 2 a ods. 2 v Dohovore o právach dieťaťa, ktorý hovorí, že dieťa musí 

byť chránené pred všetkými formami diskriminácie alebo trestania, ktoré vyplýva aj z 

postavenia, činnosti a názorov či presvedčenia jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo 

členov rodiny. Deti nemôžu za to, že ich rodičia porušili nejaké zákony našej krajiny, musia 
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mať ochranu, ktorá im vyplýva z Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý podľa ústavy Slovenskej 

republiky má precedens pred inými zákonmi. 

 

Jozef Burian, predsedajúci, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- podľa jeho názoru si nemyslí, že by bol rozpor medzi vyjadreniami Úradu hraničnej a 

cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru a Migračného úradu. Záväzkom je, aby do 

najbližšieho zasadnutia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

bola zriadená pracovná skupina. Jedna pracovná skupina je už zriadená v gescii Ministerstva 

vnútra SR. Je zbytočné zriaďovať ďalšiu pracovnú skupinu, podľa jeho názoru by bolo 

vhodné skôr vyzvať Ministerstvo vnútra SR, keďže je gestorom zriadenia pracovnej skupiny, 

aby čo najskôr zriadilo uvedenú skupinu, ktorá by riešila daný problém, ktorý bol spôsobený 

dosť nárazovo migračnou krízou.    

 

Dana Rušinová, Koalícia pre deti, Nadácia pre deti Slovenska 

- uviedla, že jej vstup na výbore uvedie nie celkom za Koalíciu pre deti Slovenska, ale za 

Nadáciu pre deti Slovenska, ktorú taktiež reprezentuje. Pre dokreslenie obrazu o tejto 

problematike uviedla, že komunikujú so slovenskými humanitárnymi organizáciami aj na 

tému situácie detí, ktoré sú ohrozené alebo postihnuté utečeneckou krízou. Od začiatku 

Nadácia pre deti Slovenska vnímala špeciálne postavenie týchto detí a to, že sa zvlášť ocitajú 

v oveľa horšej situácii ako dospelí. Taktiež za organizáciu vyhlásili krízovú zbierku a pracujú 

na tom a hľadajú nejaké ďalšie zdroje na to, aby humanitárne organizácie mohli mať finančné 

prostriedky na prácu s deťmi, ako už na výbore odznelo. Dá sa veľa robiť na tom, aby sa 

zmierňovala situácia detí, či už tu na Slovensku, ale možno aj za hranicami a tu z pohľadu ich 

organizácie vidí veľký priestor pre spoluprácu s neziskovými organizáciami. Na zváženie 

uviedla, že keď sa vyčlenili nejaké financie na prácu slovenských humanitárnych organizácií, 

či nie je možné ešte nájsť nejaký dodatočný zdroj výslovne na zmierňovanie následkov celej 

situácie pre deti postihnuté migračnou krízou, možno len na území Slovenska alebo 

bezprostredne v okolí Slovenska. 

 

Mária Gazdová, Ministerstvo vnútra SR 

- podotkla, že Ministerstvo vnútra SR má vo veľkej miere zodpovednosť na svojich pleciach 

pri migračnej kríze. Napríklad Odbor zdravotníctva dozerá na  hygienu v týchto táboroch, a 

pravidelne tam vykonáva kontrolu. S kolegami z Ministerstva zdravotníctva SR vstúpili aj do 

rokovania, kto bude poskytovať zdravotnú starostlivosť týmto deťom v táboroch; resp. v 
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tábore v Sečovciach - konkrétne môžu povedať,  že ide o najväčší problém. Ak sa už rieši 

azyl, tam je to zabezpečené ďaleko lepšie. V  Sečovciach je lekár aj pre dospelých platený 

z Ministerstva vnútra SR. Takže preto vstúpili do rokovania s Ministerstvom zdravotníctva 

SR, kde regionálny pediater - detský lekár poskytuje aj zdravotnú starostlivosť. Ak sa 

vyskytne akútne ochorenie, tak je príslušné zdravotnícke zariadenie v regióne na centrálnom 

príjme. A čo sa týka očkovania, tak sa dospelo k tomu, že Úrad verejného zdravotníctva SR 

na svojej webovej stránke www.uvzsr.sk vďaka ich podnetom uverejnil aj očkovanie v týchto 

táboroch. Situácia je zložitá, počty cudzincov stúpajú a problém je aj s priestormi. Podľa jej 

názoru, ako aj z pohľadu, že je lekárkou, je dieťa najlepšie zabezpečené, keď je pri svojich 

rodičoch, ale možno by sa vyjadrili k tomu inak napr. psychológovia. Zároveň sa nesmie 

zabúdať na fakt, že v utečeneckých táboroch je prevaha islamských utečencov a je tam 

mnohoženstvo. Takže ide o rozvetvené rodiny. Na záver informovala, že sa im v Sečovciach 

narodili už dvaja novorodenci.  

 

Jozef Mikloško, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar 

-  uviedol, že výbor by mal pracovať v dvoch variantoch. Variant A by mal byť postavený na 

tom, že problémy by sa riešili už cez Výbor pre deti a mládež a zároveň by sa vylepšovala 

aktuálna situácia a variant B by bol cez pracovnú skupinu Ministerstva vnútra SR, resp. bol by 

zriadený krízový štáb v situácii, keby vlna migrantov začala prudko prechádzať cez 

Slovensko. 

 

Štefan Matula, Detský fond Slovenskej republiky 

-  podľa jeho názoru akékoľvek odlúčenie dieťaťa od rodičov, či už je to napr. na dve hodiny 

alebo dlhšie je preňho celoživotná trauma ešte aj v situácii, keď vôbec ani neovláda a nepozná 

slovenský jazyk. Migračná kríza sa podľa neho dá prirovnať ku sťahovaniu národov. 

 

Jozef Burian, predsedajúci, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- podotkol, že by bolo potrebné riešiť zriadenie pracovnej skupiny, ktorá bude riešiť 

problematiku migrantov v čo najkratšom čase ešte pred zasadnutím Rady vlády pre ľudské 

práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, resp. do konca novembra 2015 práve 

s Ministerstvom vnútra SR, ktoré by prípadne odporučilo aj nejaký návrh uznesenia. 

 

 

 

http://www.uvzsr.sk/
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Mária Gazdová, Ministerstvo vnútra SR 

- uviedla, že zriadenie pracovnej skupiny pre problematiku utečencov reálne prichádza do 

úvahy zriadiť do konca novembra 2015, no zároveň podotkla, že v tom nie je jej vyjadrenie 

úplne kompetentné. 

 

Katarína Bennárová, Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru 

- položila otázku, čo by mala uvedená pracovná skupina vyriešiť a zmeniť? Na čom bude 

pracovať? A čo bude výsledkom toho, čo zmení? Legislatívu pracovná skupina podľa nej 

nezmení. Situácia, ktorá nastala pod vplyvom migračnej krízy a je v Úrade policajného 

zaistenia cudzincov v Sečovciach taká aká je, je len pod vplyvom vysokého počtu migrantov. 

Čiže v prvom rade možno zlepšiť situáciu tak, že nadimenzujeme personálny stav kapacity 

toho zariadenia. Napríklad vytvorením ďalšieho zariadenia, ak by migrantov bolo oveľa 

viacej. To sú konkrétne kroky a k tomu treba financie, takže z jej pohľadu nevie či tento fakt 

bude cieľom pracovnej skupiny.  

 

Jozef Burian, predsedajúci, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- požiadal, aby sa k tejto otázke vyjadril pán Filčík, tajomník Rady vlády pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Pracovná skupina má monitorovať stav migrantov a 

možno aj navrhovať riešenia, ktoré v konečnom dôsledku budú riešením preto, aby vznikla 

situácia, ktorá môže nastať ako krízová, ktorú nevie nikto predikovať. Výsledkom 

monitoringu sú momentálne rozdielne informácie, ktoré popisujú uvedené skutočnosti. 

 

Marián Filčík, tajomník Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

– jedným z dôvodov zriadenia akejkoľvek pracovnej skupiny za účasti mimovládnych 

organizácií a verejnosti je práve diskusia. Zároveň uznesenie Rady vlády hovorí, že má 

pripravovať podklady pre radu a dôvod je aj taký, že na rade ešte za Ministerstva 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR bola diskutovaná téma výboru pre cudzincov. 

Kvôli malému počtu dotknutých osôb zvolili, tak ako v minulosti pri iných situáciách, variant 

„pracovnej skupiny“. Ak sa ukáže, že pracovná skupina má toľko práce, že diskusie bude 

potrebné pravidelne viesť niekoľko krát do roka, tak možno bude zriadený aj výbor, ale 

nateraz si myslí, že zriadenie pracovnej skupiny netreba brať defenzívne. Zámerom je, aby 

vzájomná  diskusia existovala. 
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Pavel Khun, Migračný úrad 

-  na migračnom úrade existuje riadiaci výbor pre migráciu a integráciu cudzincov, kde je 

riaditeľ p. Bernard Priecel a podľa jeho názoru ide o veľmi kompetentný orgán.  Možno aj 

tam bude vznikať určitá pracovná skupina pre cudzincov. Podľa jeho názoru treba využiť 

základy, ktoré už existujú.  

 

Jozef Burian, predsedajúci, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- rozumie vyjadreniu p. Pavela Khuna z Migračného úradu, ale zároveň by sa nemala 

spochybňovať existenciu pracovnej skupiny. Podotkol, že nie je expert na migračnú politiku, 

ale predpokladá, že bude nutné, aby pracovná skupina mala právo, napr. monitorovať, 

prešetriť alebo diskutovať a navrhovať riešenia. Zároveň rozumie, že bez peňazí sa to 

jednoducho nedá. Slovenská republika uviedla, že nie je a nechce byť nesolidárna, ale chce 

byť solidárna, a to nielen na území Slovenska ale aj v zahraničí. 

 

Barbora Meššová, Liga za ľudské práva 

- dodala, že pri čítaní súhrnnej správy pochopila, že Úrad hraničnej a cudzineckej polície 

alebo útvar policajného zaistenia priamo v Sečovciach reaguje na niektoré konkrétne veci, 

ktoré sú v správe Ligy za ľudské práva spomenuté, ale myslí si, že v globále všetky správy nie 

sú rozpoluplné. Domnieva sa, že záujem je v konečnom dôsledku rovnaký. Liga za ľudské 

práva sa neprihovára za to, aby deti boli oddeľované od svojich rodín, to v žiadnom prípade.  

Liga za ľudské práva chcela správou len povedať, že pri posudzovaní rodiny s deťmi a ich 

statusu sa viac prihliada na nedokumentovaný pobyt rodiny ako takej, a teda rodičov, ktorí 

nemajú doklady a sú tu nelegálne, ako na najlepší záujem dieťaťa, ktorým určite nie je 

niekoľko mesačné umiestnenie v zariadení, ktoré je „obohnané ostatným drôtom“ a kde sú 

umiestnení v miestnostiach, kde sú mreže na oknách alebo sú tam fólie, že nie je možné 

vidieť vôbec von a chodí sa von na prechádzky len dvakrát denne. Prihovára sa za to, aby sa 

zlepšili podmienky alebo by sa proste jedno z tých zariadení uspôsobilo tomu, že je len pre 

pobyt rodín s deťmi a ten režim sa uspôsobil tomu. Pretože ten režim nemusí byť takýto. Toto 

sú vykonávacie predpisy. Zákon nehovorí o tom, že musia tam byť mreže, musí tam byť 

ostatný drôt v takej a v takej výške. Nehovorí o tom, že môžu ísť na vychádzky len dvakrát 

denne. Hovorí o nejakých minimálnych štandardoch a toto sa určite dá zlepšiť a verí, že je to 

v záujme aj policajtov, ktorí tam rodiny s deťmi umiestnené majú, pretože je to veľmi ťažké 

pozerať sa na deti, ktoré prestrkávajú „tváričky“ cez mreže. Vyjadrila sa, že by nechcela takto 

vplývať na nejakú emóciu, ale vie, že to vplýva aj na policajtov, ktorí tam každý deň sú, a 



17 

 

určite by boli radšej, keby to mohli riešiť nejakým iným spôsobom. Nehovorí o tom, že ľudí 

majú prepustiť s ich rodinami a nechať ich ísť a robiť si s deťmi, čo chcú. Ale v každom 

prípade by bolo potrebné, aby štátne orgány citlivejšie vnímali najlepší záujem dieťaťa, a to 

nielen podľa imigračného statusu jeho rodiča. Počty osôb, ktoré tu sú a keď sa bavíme o 

migračnej kríze, tak pokiaľ ľudia prichádzajú z krajín, v ktorých zúri vojna, tak si myslí, že by 

bolo predčasné hovoriť o nich ako o ekonomických migrantoch bez ohľadu nato, v ktorej 

krajine sa ocitnú pri svojej ceste. A tie počty, ako tu už bolo spomenuté z Ministerstva vnútra 

SR, Liga za ľudské práva neovláda presné počty, ale aj tie vekové kategórie detí, o ktorých sa 

rozprávame, že sú v takýchto podmienkach, sú od nula až do 18 rokov a taktiež sú tam aj 

novorodenci. Už tam boli vlastne dva pôrody, no otázkou je, či sa takáto žena s dieťaťom 

alebo rodina s dieťaťom, ktorému sa práve narodil prírastok, nedá umiestniť inak a keďže 

zákon hovorí, že to má byť krajné riešenie a miernejšie opatrenie, je to možné uplatniť len 

kvôli tomu, že na to nemajú financie aby si zabezpečili svoje potreby, tak ich my 

umiestňujeme do zariadenia, ktoré je s mrežami. Finančné prostriedky, ktoré vynakladáme na 

ich pobyt v zaistení, by sa možno dali vynaložiť na ich pobyt v nejakom inom zariadení, kde 

by bol iný režim a samozrejme Opatovská Nová Ves bol len príklad pozitívnej praxe, že je 

možné takéto riešenie nájsť. Veď nemôžeme predsa v 21. storočí povedať deťom, postaráme 

sa o vaše potreby, ale musíte strpieť fakt, že budete za mrežami niekoľko mesiacov. Prichádza 

to do úvahy naozaj v situácii, keď je to niekoľko dní alebo niekoľko týždňov, ale určite nie 

niekoľko mesiacov. Pevne verí, že sa to nejakým spôsobom podarí s Ministerstvom vnútra SR 

vyriešiť, už pri prečítaní správy Ligy za ľudské práva je zrejmé, že v nej určite nie je nič 

napísané, čo by si nejakým zásadným spôsobom protirečilo.  

 

Janka Divincová, tajomníčka Výboru pre deti a mládež 

- zhrnula diskusiu do formulácie uznesenia výboru, ktorého výrokovú časť navrhla rozdeliť 

do troch častí - v prvej výbor berie na vedomie informáciu, ktorú predložila Liga za ľudské 

práva, v druhej výbor konštatuje, že sa oboznámil s informáciami, ktoré predložil Úrad 

hraničnej a cudzineckej polície, Migračný úrad a ÚPSVaR (pozn. v diskusii nevystúpilo 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ale jeho stanovisko obsahuje materiál predložený 

členom a členkám výboru v písomnej podobe), v nadväznosti na čo poveruje predsedu výboru 

predložiť informáciu Rade vlády v zmysle jej uznesenia. Tretia výroková časť uznesenia, ku 

ktorej sa dospelo diskusiou, odporúča Ministerstvu vnútra SR urýchliť zriadenie pracovnej 

skupiny, ku ktorej boli zaviazaní v zmysle uznesenia Rady vlády.  
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- poznamenala, že záväzok zriadiť pracovnú skupinu rady vlády v gescii Ministerstva vnútra 

SR je z 15. októbra 2015. Konštatovala, že v deň konania zasadnutia výboru uplynuli od tohto 

termínu len dva týždne, čo objektívne nie je extrémne dlhý čas, kedy by Ministerstvo vnútra 

SR váhalo so zriadením pracovnej skupiny, ale zároveň rozumie aj zámeru vyvinúť určitý tlak 

na urýchlenie jej zriadenia. 

 

Peter Guráň, prvý podpredseda Výboru pre deti a mládež 

- podporil zámer urýchliť zriadenie pracovnej skupiny rady vlády práve z dôvodu, že Výbor 

pre deti a mládež nebude riešiť utečeneckú krízu, deti utečencov. 

 

Juraj Králik, eRko: 

- uviedol, že návrh Petra Guráňa, prvého podpredsedu Výboru pre deti a mládež pochopil tak, 

aby boli špeciálne monitorované práva detí a nie je mu jasné, či pracovná skupina zriadená 

Radou vlády má toto v obsahu. Možno preto práve tento výbor, ak pracovná skupina nebude 

pôsobiť priamo v gescii výboru, môže jej sfunkčnenie urýchliť cez tento obsahový doplnok. 

 

Jozef Burian, predsedajúci, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- navrhol, aby  uznesenie jasne formulovalo, že pracovná skupina bude monitorovať práva 

utečencov práve s ohľadom na práva detí.   

 

Eva Bajtayová Bednáriková, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

- dala do pozornosti otvorený dotačný systém pre znevýhodnené skupiny obyvateľov, kde je 

možné podporiť aj voľnočasové aktivity pre deti migrantov a utečencov.  

 

Jozef Burian, predsedajúci, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- podporil myšlienku, aby Ministerstvo vnútra komunikovalo so zariadeniami, ohľadne 

možností mimovládneho sektora využiť dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky aj 

pre voľnočasové aktivity v týchto zariadeniach, aby všetci tí, ktorí sa zaoberajú touto 

problematikou, mali možnosť sa 10. novembra 2015 prihlásiť.  

 

Janka Divincová, tajomníčka Výboru pre deti a mládež 

- zhrnula návrhy z diskusie do úpravy posledného bodu výrokovej časti uznesenia, podľa 

ktorého výbor odporúča Ministerstvu vnútra SR, aby urýchlilo zriadenie pracovnej skupiny, s 
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tým, že sa doplní o formuláciu „a v rámci svojho mandátu bude venovať osobitnú pozornosť 

ochrane práv detí - cudzincov“.  

 

Jozef Burian, predsedajúci, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- uviedol, že bude aj osobne jednať s Ministerstvom vnútra SR, aby sa uvedený problém riešil 

v čo najkratšom čase 

- dal hlasovať o treťom bode programu a z dôvodu neodkladných pracovných povinností 

poveril ďalším vedením zasadnutia prvého podpredsedu výboru p. Petra Guráňa. 

 

Záver: V nadväznosti na uznesenie č. 140 zo dňa 15. októbra 2015 prijatom na mimoriadnom 

zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť (ďalej len „rada vlády“) na tému utečeneckej krízy v Európe, vzal Výbor na vedomie 

informáciu Ligy za ľudské práva k situácii maloletých – cudzincov umiestnených v 

zariadeniach ministerstva vnútra a maloletých bez sprievodu umiestnených v detských 

domovoch, informáciu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru 

Slovenskej republiky a Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k situácii 

maloletých – cudzincov umiestnených v zariadeniach ministerstva vnútra a informáciu 

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k situácii maloletých bez 

sprievodu umiestnených v detských domovoch. Výbor poveril predsedu výboru predložiť rade 

vlády na jej najbližšie rokovanie súhrnnú informáciu a odporučil ministerstvu vnútra urýchliť 

zriadenie pracovnej skupiny rady vlády pre práva utečencov a migrantov podľa bodu A.1. 

uznesenia rady č. 140 z 15. októbra 2015 a v rámci jej mandátu venovať osobitnú pozornosť 

ochrane práv detí – cudzincov. 

Ref: uznesenie Výboru pre deti a mládež č. 46 

 

4.  Informácia o priebežnom plnení priorít Stratégie na ochranu detí pred násilím 

 

Karel Molin, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch 

-  pre krátkosť času v stručnosti informoval o aktuálnom stave implementácie národnej 

stratégie na ochranu detí pred násilím. Národné koordinačné stredisko v uplynulom období 

uskutočnilo viacero aktivít, súvisiacich s úlohami a strategickými cieľmi národnej stratégie, 

menovite uviedol najrozsiahlejšie alebo najrelevantnejšie  

- v prvom rade sa venoval budovaniu národného koordinačného rámca a aj s tým súvisiaceho 

regionálneho koordinačného rámca, ktorého úlohou je zabezpečenie efektívnejšieho 
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nastavenia procesov ochrany detí pred násilím. V tejto súvislosti sa uskutočnili prvé 

koordinačné stretnutia dotknutých zložiek k problematike násilia na deťoch v rámci regiónov. 

Prvého koordinačného stretnutia sa celkovo zúčastnilo 669 pracovníkov rôznych subjektov, 

mimovládnych alebo štátnych. Boli tam zastúpené školy a školské zariadenia, orgán sociálno-

právnej ochrany, akreditované subjekty, prokuratúra, policajný zbor, okresné úrady, pediatri, 

súdy a obce. Najpočetnejšia účasť bola zaznamenaná zo strany akreditovaných subjektov a 

orgánov sociálno-právnej ochrany, škôl a školských zariadení. Tieto prvé stretnutia sa 

uskutočnili ešte pred letnými prázdninami. Druhé stretnutia sa uskutočnili v priebehu letných 

mesiacov. Tam bola účasť menšia. Celkovo sa na nich zúčastnilo 506 účastníkov, pričom 

pokles účasti bol spôsobený predovšetkým čerpaním dovoleniek. Úlohou prvých stretnutí 

bolo definovať aktuálny stav procesov ochrany detí pred násilím a vyjasniť si koordinačné 

mantinely, pomenovať najzávažnejšie problémy, ktoré sa v daných okresoch vyskytujú. 

Ďalšia fáza koordinačných stretnutí (momentálne prebieha tretia a štvrtá fáza), v rámci 

územných obvodov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, je zameraná na prijímanie 

konkrétnejších opatrení a formulovanie požiadaviek aj vo vzťahu k národnému 

koordinačnému rámcu, teda k Národnému koordinačnému stredisku a k jednotlivým rezortom. 

- popri koordinačných stretnutiach sa zahájil model spoločných koordinačných 

multidisciplinárnych školení. Týchto školení sa dokopy v priebehu mesiacov jún až august 

2015 zúčastnilo 860 zástupcov jednotlivých subjektov, vo veľkej miere policajný zbor a 

sociálno-právna ochrana, akreditované subjekty, školy a školské zariadenia. Toto 

multidisciplinárne vzdelávanie je taktiež zamerané na nastavenie procesu koordinácie a 

zároveň sa tu získavajú adekvátne vedomosti alebo znalosti.  

- prvý okruh školení bol zameraný na inštitucionálne násilie, ktoré je veľkým problémom vo 

vzťahu k právam dieťaťa a teda aj k problematike násilia na deťoch. V tejto súvislosti 

poďakoval externým školiteľom, ktorí zabezpečili multidisciplinárne školenie až v 46 

obvodoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Boli to kolegovia z akreditovaných 

subjektov - Centrum Slniečko, Centrum Návrat, Centrum Náruč a Nádej. Osobitne poďakoval 

Centru Slniečko, ktoré na školenie poskytlo veľmi zaujímavý študijný materiál, metodický 

film „Modriny na duši“, ktorý účastníci školení hodnotili veľmi vysoko. Verí, že aj 

prostredníctvom týchto školení sa podarilo zviditeľniť problém inštitucionálneho násilia, 

ktorý je naozaj vypuklý.  

- ďalej v krátkosti informoval o prebiehajúcej kampani zameranej na zvyšovanie 

informovanosti verejnosti o problematike násilia na deťoch. Národné koordinačné stredisko a 

príslušné odbory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR uskutočnili všetky potrebné 
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logistické kroky k zabezpečeniu kampane, počnúc verejným obstarávaním a prípravou 

kreatívnych vstupov, spustenia webstránky atď. V priebehu jesene prebiehala kampaň v 

rozhlase a televízii, ale aj on-line, ktorá bola cieľovaná na YouTube, Facebook a Google. 

Podstatná časť kampane prebiehala v mesiacoch november, december 2015 s tým, že 

mediálna kampaň prebiehala predovšetkým v druhej polovici novembra 2015. Kľúčovým 

v tomto smere bolo zriadenie webstránky www.detstvobeznasilia.sk , ktoré spravuje priamo 

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Táto stránka je 

určená trom cieľovým skupinám. Sú to deti, dospelí, primárne samozrejme rodičia a potom 

osoby pracujúce s deťmi, ktoré tu nájdu základné informácie o problematike. Veľmi dôležitou 

časťou webstránky je časť, ktorá integruje existujúce kontakty pomoci, či už nejaké linky 

alebo aj štátne organizácie. Bol v rámci nej zriadený tzv. „hotline“, teda priamy mailový 

kontakt na jednotlivé úrady práce, sociálnych vecí a rodiny - dieťa, alebo aj dospelá osoba si 

vie na interaktívnej mape nájsť príslušný orgán sociálno-právnej ochrany detí a v prípade 

potreby sa vie na neho priamo obrátiť.  

- ďalšou čiastkovou úlohou, ktorou sa zaoberali, je nájdenie možností zdrojov financovania 

aktivít pre zlepšovanie ochrany pred násilím. V tomto smere  sa zamerali na predloženie 

zámeru národného projektu „Systémová podpora ochrany detí pred násilím“. V septembri 

2015 bol zámer národného projektu schválený. Žiadateľom projektu je Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny a externým partnerom projektu, za čo vyjadril veľké poďakovanie, je 

Koalícia pre deti, ktorá  prostredníctvom svojich zainteresovaných členov poskytuje externé 

konzultácie a bude sa podieľať aj na samotnej príprave projektu. Projekt je zameraný na 

systémovú podporu ochrany detí pod násilím, sú v ňom rôzne podaktivity zamerané či už na 

samotnú koordináciu, alebo aktivity zamerané na multidisciplinárne vzdelávanie. Taktiež sú 

tam prostriedky alokované na zvyšovanie informovanosti o problematike násilia na deťoch, 

ktoré by mali slúžiť ako podporné k prostriedkom, ktoré garantuje na túto aktivitu štátny 

rozpočet. 

- významnou podaktivitou, od ktorej si veľa sľubujú, je aj zriadenie národnej linky pre pomoc 

detským obetiam násilia. Táto aktivita sa bude realizovať v súčinnosti a aj jej efekt sa 

predpokladá v súčinnosti s existujúcimi a etablovanými linkami, ako je linka detskej istoty, 

alebo on-line poradenstvo IPčko.sk.  

- aktuálne sa rieši veľmi podstatná a zároveň veľmi ťažko realizovateľná príprava dlhodobého 

plánu výskumu. Zoširoka to nezahŕňa vo svojej všeobecnej rovine len výskum, ale ide aj o 

zber administratívnych dát. V tejto oblasti primárne spolupracujú s Inštitútom pre výskum 

práce a rodiny, ktorý je zároveň poverený, aby pri realizácii tejto úlohy spolupracoval 

http://www.detstvobeznasilia.sk/
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adekvátne s organizáciami alebo so súčasťami jednotlivých rezortov, ktoré sa venujú tejto 

problematike alebo zameriavajú svoju činnosť na výskum. Dlhodobý plán výskumu bude 

ladený od roku 2016 do roku 2025. Na ďalšom zasadnutí výboru poskytne ďalšie informácie.  

 

Štefan Matula, Detský fond Slovenskej republiky 

- podotkol, že ho mrzí ako zamestnanca rezortu školstva, že nepozná prezentovaný materiál        

p. Molina. Položil otázku, či je v ňom dostatočne využitá potencia preventívnych opatrení 

smerom ku školám, učiteľom, rodičovským združeniam a pod., pretože ak sa hovorí o násilí, 

šikanovanie je medzi deťmi v školách veľmi rozšírené a tu by podľa jeho názoru bolo 

potrebné začať už dnes, pretože sa už sa hovorí aj o šikanovaní v materských školách. Pokiaľ 

to v dokumente nie je zahrnuté, je ochotný poskytnúť výskumné prípadne metodické 

informácie k uvedenej problematike.  

 

Karel Molin, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch 

- poďakoval za ponúknutú iniciatívu, samozrejme aj za spoluprácu s Výskumným ústavom 

detskej psychológie a patopsychológie. Čo sa týka výskumu predpokladá sa, že aj výbor bude 

vo veľkej miere na uvedenom spolupracovať. Pokiaľ ide o zapojenie škôl a školských 

zariadení na grafe bolo vidno, že na druhom koordinačnom stretnutí bola ich účasť najväčšia. 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrum špeciálneho 

pedagogického poradenstva po dohode s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

zabezpečujú komunikáciu týchto koordinačných stretnutí smerom ku školám a školským 

zariadeniam. Už na prvých  stretnutiach sa riešilo v mnohých územných obvodoch úradov 

práce, sociálnych vecí a rodiny alebo aj na primárnej úrovni šikanovanie, resp. celkovo 

problematika, ktorá sa vyskytuje na školách. Vyskytla sa tu aj žiadosť na riešenie drogovej 

problematiky v niektorých okresoch. Napríklad si zvolali všetky školy a urobili im 

preventívne aktivity v spolupráci s príslušnými prokuratúrami alebo orgánmi policajného 

zboru. Výhodou koordinačných stretnutí je, že si samé primárne určujú to, čo ich najviac trápi 

v ich územnom obvode. Školské aktivity pomerne veľmi vyskočili z prvých zápisníc, ktoré 

boli k dispozícii aj z prvého aj z druhého stretnutia. Je zrejmé, že sa  tejto problematike bude 

potrebné dopodrobna venovať.  

 

Štefan Matula, Detský fond Slovenskej republiky 

- uviedol ešte jednu veľmi vážnu vec, ktorá na výbore nezaznela. Informoval, že pracuje na 

útvare, ktorý má na starosti všetky bývalé psychologické poradne. Končí jeden národný 
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projekt, pozná napr. aktivity scientológov, ktoré vyvíjajú v rámci protidrogovej prevencie. Je 

podľa neho potrebné k tomu zaujať stanovisko, pretože ich aktivity  vníma ako problém do 

budúcna. Ak by bol zo strany výboru záujem, môže spracovať stručný materiál, ktorý by bol k 

dispozícii, aby sa mohli predložiť argumenty k tomu, že toto nie je systém prevencie pre 

Slovensko. 

 

Záver: Výbor zobral na vedomie informáciu o priebežnom plnení priorít Stratégie na ochranu 

detí pred násilím 

 

5.  Informácia o Akčnom pláne predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky 

2015-2019 

 

Marián Filčík, tajomník Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

- Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky 2015-2019 pripravilo 

Ministerstvo spravodlivosti SR a Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR na základe 

uznesenia vlády k celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv a jeho cieľom malo 

byť nadviazanie na prax z minulých rokov a sústredenie sa na zvyšovanie povedomia 

verejnosti a nediskriminácii a usilovanie o zefektívnenie implementačnej legislatívy.  

- predkladaný akčný plán nadväzuje na tie predchádzajúce strategické dokumenty, ktoré 

súviseli s predchádzaním diskriminácie a presadzovaním rovnosti príležitostí a to najmä na 

akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu 

a ostatným prejavom intolerancie, čo bol systematický nástroj vlády v oblasti prevencie a 

redukcie negatívnych javov v spoločnosti akými sú intolerancia a diskriminácia. Tento 

dokument bol spracúvaný pravidelne od roku 2000 a posledný bol prijatý na obdobie rokov 

2009 až 2011. V súčasnosti už je k dispozícii celý rad strategických dokumentov zameraných 

na špecifické znevýhodnené skupiny obyvateľstva, z pôvodného akčného plánu sa už 

osamostatnil aj akčný plán pre rasizmus, xenofóbiu, antisemitizmus, ktorý je v gescii 

Ministerstva vnútra SR.  

- čiže zámerom pre tento akčný plán bolo nesústreďovať sa na jednotlivé zraniteľné skupiny, 

ale brať tému diskriminácie všeobecne, zameriavať sa na vzdelávanie, na zefektívnenie 

implementácie legislatívy. Na druhej strane tento dokument má svoj zmysel aj z dôvodu, že 

napriek celému radu strategických dokumentov uplatňovanie v praxi a realita rovnosti 

príležitosti pre všetky skupiny obyvateľstva je ešte stále vzdialená od ideálu 
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- materiál bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie 6. októbra 2015, 

ukončené bolo  19. októbra 2015. Dostali 61 pripomienok, z toho 32 od štátnej správy, jednu 

od Slovenskej lekárskej komory a 28 od verejnosti. Pripomienky boli vyhodnotené. 

Vzhľadom na všeobecný charakter materiálu, nepatrí na schválenie výboru, bude priamo 

predložený na najbližšie zasadnutie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť. Spolu s týmto materiálom bol predložený aj Akčný plán pre LGBTI ľudí na 

roky 2016-2019, kde taktiež obdržali veľké množstvo pripomienok verejnosti a Ministerstvo 

spravodlivosti SR má v rámci politiky participácie verejnosti snahu zapracovať všetky 

pripomienky verejnosti nielen tie, kde je to povinné na základe legislatívnych pravidiel, čiže 

tento proces môže ešte trvať nejaký čas. Každopádne uznesenie vlády SR zaväzuje Radu 

vlády predložiť tento materiál na rokovanie vlády do konca decembra 2015.  

 

Záver: Výbor zobral na vedomie informáciu o Akčnom pláne predchádzania všetkým 

formám diskriminácie na roky 2015-2019. 

 

6. Predstavenie projektu ZIPCeM-u „Hovorme viac - participácia mládeže 

a medzirezortná spolupráca“ 

 

Janka Divincová, tajomníčka Výboru pre deti a mládež 

- na vysvetlenie uviedla, že o zaradenie tohto bodu požiadala výbor členka výboru pani Elena 

Valenteje, ktorá zastupuje ZIPCeM - Združenie informačných a poradenských centier 

mladých v SR, s cieľom dostať aktivitu do povedomia zástupcov rezortov zastúpených vo 

výbore, ktorých má ZIPCeM záujem vyzvať ku spolupráci v rámci daného projektového 

obdobia. Projekt je nadstavbou štruktúrovaného dialógu a sústredí sa na dva okruhy 

problémov, podrobnejšie projekt predstaví Lucia Macaláková. Uviedla tiež, že spolupráca s 

Výborom pre deti a mládež je doposiaľ vedená na neformálnej báze, kedy ju ako tajomníčku 

výboru projektoví manažéri prizývajú na ich rokovania, ale bolo by to potrebné dostať toto 

prepojenie do formálnej inštitucionalizovanej podoby; v súvislosti s tým je pripravená výzva 

adresovaná výboru, aby nominoval svojho člena do ich pracovnej skupiny, tzv.  koordinačnej 

skupiny.  

 

Lucia Macaláková, Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR 

- v skratke informovala o projekte „Hovorme viac – participácia mládeže a medzirezortná 

spolupráca“  
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- hlavnou ambíciou tohto projektu je prispieť k medzirezortnej a medzisektorovej spolupráci 

pri dosahovaní cieľov, ktoré sú definované v dvoch základných strategických materiáloch 

prijatých v oblasti práce s mládežou. Týmito dokumentmi je jednak Stratégia Slovenskej 

republiky pre mládež na roky 2014 až 2020 a tiež Európska stratégia pre mládež, ktorá sa plní 

aj na národnej úrovni. Pripravovať opatrenia tak, aby sa vzájomne podporovali a dopĺňali v 

rámci jednotlivých rezortov, nie je výzvou len Slovenskej republiky, ale touto tematikou sa 

zaoberalo už Lotyšské predsedníctvo, ktoré riešilo tento chýbajúci prvok pri mapovaní 

napĺňania strategických cieľov týchto strategických materiálov. Uviedla, že by radi vytvorili 

on-line platformu, kde bude k dispozícii kompletný prehľad o stave opatrení a napĺňaní 

jednotlivých cieľov strategických dokumentov v oblasti mládeže.  

- tento projekt využíva ako nástroj štruktúrovaný dialóg, nástroj, ktorý vyvinulo YOUTH 

fórum, a jeho základnými aktivitami smerom k mládeži sú online konzultácie; to znamená 

rôzne dotazníky, týkajúce sa prieskumov v oblasti postavenia mládeže, a to, ako to mládež a 

pracovníci s mládežou vnímajú, a zároveň sú to offline konzultácie, to znamená priame 

diskusné stretnutia, kde už dochádza k vytváraniu priestoru a podmienok pre samotný dialóg 

mladých ľudí a, ZIPCeM ich v projekte terminologicky oslovuje ako „dôležitých dospelých“, 

čo sú vlastne zástupcovia rôznych rezortov, inštitúcií, mládežníckych organizácií, v skratke 

ľudia, ktorí majú kompetencie a záujem ovplyvňovať dianie v oblasti mládežníckej politiky.  

- tu vníma ZIPCeM základnú výzvu, ktorú sa snaží riešiť aj prezentovaný projekt. Za dva 

roky, čo sa aktívne venujú štruktúrovanému dialógu na národnej úrovni (združenie, ktoré 

zastupuje, je koordinátorom národnej pracovnej skupiny a koordinuje zároveň aj národný 

projekt v oblasti štruktúrovaného dialógu), vnímajú, že mladí ľudia nie sú až takí ľahostajní, 

ako sú všeobecne vnímaní. Oni sa naopak pri vytvorení akýchkoľvek minimálnych 

podmienok na to, aby sa zapojili do nejakých občianskych aktivít, naozaj radi zapoja, naozaj 

radi vyjadria svoj  názor. Problémom je, že ako sa mladí ľudia vedia rýchlo zapáliť, tak rýchlo 

dokážu aj v tomto svojom zápale poľaviť. Akonáhle nevidia výsledky svojej činnosti, ich 

záujem o tieto aktivity opadá. Preto vytvorenie online platformy je podložené tým, že sa chce 

nielen odbornej verejnosti a jednotlivým rezortom ponúknuť nejaký komplexný nástroj na to, 

aby videli, ako sa vyvíjajú tieto strategické materiály a kam speje mládežnícka politika; ale 

tiež o to, aby to bolo zrozumiteľnou rečou prerozprávané mladým ľuďom.  

- druhým cieľom je experimentálne overenie metodiky tvorby medzirezortnej a 

medzisektorovej politiky so zapojením mladých ľudí pri zisťovaní ich potrieb. Ako už 

spomenula, jednou z hlavných aktivít štruktúrovaného dialógu sú tzv. diskusné stretnutia, 

akési pracovné skupiny zložené jednak z facilitátorov, ktorí tieto stretnutia vedú a ďalej sú 
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tam prizývaní mládežnícki pracovníci, odborníci v práci s mládežou a samotní mladí ľudia. 

Títo majú za cieľ definovať svoje potreby a následne ich pretaviť do konkrétnych opatrení. 

Preto aj cieľom tohto projektu, keď hovoríme o experimentálnom overení, je zostaviť 

pracovné skupiny v rámci vybraných tém.  

- cieľom skupiny je vytvoriť konkrétne opatrenia, ktoré by viedli k tvorbe strategických 

plánov implementačných projektov a týmto prieskumom alebo týmto experimentom by sa 

podarilo nastaviť nejaký model medzirezortnej spolupráce. Hlavnými témami projektu sú:   

participácia mladých ľudí, čo znamená zapájanie alebo motivovanie mladých ľudí k zapájaniu 

sa do občianskeho života, do občianskej spoločnosti, do aktivít, ktoré vedú k nejakým 

zmenám a následne k zlepšeniu ich postavenia v spoločnosti; druhou témou je zdravie, zahŕňa 

zdravý životný štýl, prevenciu v oblasti negatívnych spoločenských javov a podobne. 

Partnermi projektu sú Národná pracovná skupina k štruktúrovanému dialógu v Slovenskej 

republike, národnou autoritou je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Organizáciami, ktoré pôsobia v tejto medzirezortnej pracovnej skupiny je IUVENTA, 

Slovenský inštitút mládeže, Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR, 

Rada mládeže, Slovenská asociácia krajských rád mládeže, Asociácia centier voľného času a 

Študentská rada vysokých škôl. Ďalším partnerom projektu je už spomínaný Sekretariát 

výboru pre deti a mládež, a medzirezortná pracovná skupina pre mládežnícku politiku, ktorá 

pracuje pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ďalej sú vo výbere ďalších 

partnerov. Samozrejme, kto bude mať záujem o podrobnejšie informácie, veľmi rada ich 

poskytne. K tomu, akými aktivitami, resp. prostredníctvom akých aktivít sa bude projekt 

realizovať, uviedla, že to je jedna on-line konzultácia, ktorá sa bude týkať troch tém v rámci 

vybraných tém projektu. On-line  konzultácia znamená on-line prieskum-dotazník. To už 

majú overené aj v rámci národného projektu. Bude realizovaných šesť plánovacích stretnutí. 

Tieto plánovacie stretnutia sa týkajú stretnutí pracovných skupín, ktoré budú vytvorené k 

jednotlivým témam a záverečný odborný seminár, ktorý jednak bude hodnotiaci a jednak bude 

na šírenie skúseností s medzirezortnou a medzi sektorovou prípravou opatrení. Na seminári už 

budú podávať konkrétne výsledky alebo skôr výstupy projektu a predpokladané výsledky a 

dopad.  

- najhmatateľnejšou aktivitou a zároveň výsledkom projektu bude spustenie a napĺňanie        

on-line platformy, ktorú neplánujú stopnúť so skončením projektového obdobia, ale bude v 

prevádzke naďalej a podľa momentálnych plánov ju bude spravovať združenie ZIPCeM. 

Výstupom projektu bude analýza napĺňania cieľov stratégie Slovenskej republiky pre mládež, 

ktorá bude obsiahnutá na on-line platforme. Bude to vytvorená metodika konzultácií, to 
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znamená, pre prácu pracovných skupín budú vytvorené, nastavené a vylaďované zvlášť 

metodiky, podľa ktorých sa bude pracovať aj samotná platforma na prezentáciu stavu 

napĺňania stratégie.  

- garantom projektu je združenie ZIPCeM, pričom informácie veľmi rada ponúkne, či už 

osobne na výbore, alebo prostredníctvom mailu, telefónu. Odborným konzultantom k tomuto 

projektu je pani Janka Miháliková, ktorá má bohaté skúsenosti ako so štruktúrovaným 

dialógom, tak aj s medzirezortnou a medzi sektorovou spoluprácou.  

 

Dana Rušinová, Koalícia pre deti, Nadácia pre deti Slovenska 

-  doplnila, že si je vedomá, že v projekte majú potenciálnych partnerov, uviedla, že v ich 

Nadácii pre deti Slovenska už od roku 2013 pracujú veľmi intenzívne s participáciou detí a 

mladých ľudí na fungovaní samosprávy, najmä na lokálnej úrovni. Teraz sa posúvajú do  

regionálnej úrovne. V rámci ich programu „Komunita priateľská deťom a mladým 

ľuďom“ majú už mnoho veľmi zaujímavých výstupov, vrátane príručky k tejto problematike. 

Takže veľmi radi by privítali, ak by sa stali partnerom. 

 

Juraj Králik, Rada mládeže Slovenska 

-  položil otázku, na aké cieľové skupiny sú naviazané výsledky projektu, pretože  pochopil, 

že výsledkami budú nápady na implementačné projekty a odporúčania pre prax a je tu široká 

škála tých cieľových skupín tohto projektu; kto vlastne bude prijímateľom týchto výsledkov. 

 

Lucia Macaláková, Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR 

- ako spomenula do pracovných skupín budú prizývané tri hlavné cieľové skupiny. A to mladí 

ľudia, pre ktorých jednak bude vytvorená on-line platforma a informácie o vývoji stavu 

mládežníckej politiky. Alebo jednoduchšie, čo sa zmenilo, keď sa mladí ľudia  zapojili do 

občianskeho života. Ďalšou cieľovou skupinou budú samozrejme zástupcovia jednotlivých 

sektorov, ktorí pracujú s mládežou, pretože hlavným poslaním toho projektu je zabezpečiť 

medzisektorovú spoluprácu, to, že jeden problém jednoducho nemôže riešiť jeden odbor, 

pretože nemá na to kompetencie ani kapacity. Cieľom je sieťovanie, takže to budú všetci 

príslušníci jednotlivých sektorov, ktorí budú mať záujem o tieto informácie. A ďalej to bude 

odborná verejnosť z hľadiska pracovníkov s mládežou, ktorí takisto jednak vo svojej práci 

a jednak v ďalšom svojom smerovaní sa môžu obrátiť na združenie ZIPCeM, tak aj na 

existujúce výstupy z projektu.  
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- zároveň dodala, že projekt je stále v prípravnej fáze. Je istou víziou, aj preto by rada 

poďakovala pani Dane Rušinovej, z Koalície pre deti, Nadácie pre deti Slovenska za ponuku a 

zároveň by rada prizvala aj ostatných, ktorí majú akékoľvek skúsenosti a nápady, ako by to 

mohlo fungovať, ako by sme mohli lepšie a možno inak pracovať.  

 

Peter Guráň, prvý podpredseda Výboru pre deti a mládež 

- uviedol, že by bolo dobré nominovať jedného člena, zástupcu výboru do koordinačnej 

pracovnej skupiny k projektu „Hovorme viac-participácia mládeže a medzirezortná 

spolupráca“.  

- vyzval prítomných k hlasovaniu, či súhlasia aby zástupcom výboru koordinačnej pracovnej 

skupiny bola naďalej Janka Divincová, tajomníčka Výboru pre deti a mládež  

- prítomní odsúhlasili predloženú nomináciu 

 

Janka Divincová, tajomníčka Výboru pre deti a mládež 

- poďakovala za dôveru a vyjadrila, že verí, že bude dostatočne kompetentná, aby tlmočila vo 

vzájomnej spolupráci názory a skúsenosti výboru na stretnutiach koordinačnej skupiny ku  

štruktúrovanému dialógu a celkovo k prezentovanému projektu.  

 

Záver: Výbor zobral na vedomie informáciu k projektu Združenia informačných a 

poradenských centier mladých Hovorme viac - participácia mládeže a medzirezortná 

spolupráca a nominoval tajomníčku výboru do koordinačnej pracovnej skupiny k projektu. 

Ref: uznesenie Výboru pre deti a mládež  č. 47 

 

7.   Doplnková správa Koalície pre deti o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa 

 v Slovenskej republike 

 

Dana Rušinová, Koalícia pre deti, Nadácia pre deti Slovenska 

- poďakovala za možnosť informovať členov a členky výboru o Doplnkovej správe 

Koalície pre deti. Správe sa bude venovať len stručne, nakoľko ju majú všetci k dispozícii a 

Koalícia pre deti plánuje uskutočniť v decembri k správe aj okrúhly diskusný stôl. 

- zdôraznila, že túto správu koncipovali ako správu doplnkovú, ktorá má priniesť ďalší, 

iný pohľad na stav detských práv a napĺňanie práv dieťaťa z pohľadu Dohovoru o právach 

dieťaťa na Slovensku.  
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- Koalícia pre deti má ambíciu byť ďalším partnerom verejnej správy, či už štátnej 

správy alebo samosprávy a ďalších dôležitých subjektov v tejto problematike v našej 

spoločnosti, nakoľko téma detských práv je zodpovednosťou nás všetkých. Vyjadrila 

presvedčenie, že z tohto dôvodu by sme mali v prvom rade spolupracovať na tom, aby sa 

život detí na Slovensku zlepšoval a aby sme dokázali v čo najväčšej možnej miere naozaj 

rešpektovať a napĺňať požiadavky Dohovoru o právach dieťaťa.  

- ako ďalšie východisko uviedla, že správu priniesli s ohľadom na zdrojové kapacity 

Koalície, ale aj časové možnosti, ktoré mali k dispozícii. Pôvodne mala Koalícia úplne iné 

časové informácie o tom, koľko bude mať času na prípravu správy 

- potom dostali informáciu z Výboru OSN, ktorá bola zásadne kratšia, ako očakávali. 

- uviedla, že nemali zásadné finančné zdroje na to, aby mohli priniesť úplne detailné a 

rozsiahle informácie.  

- napriek uvedenými limitom považuje túto správu za veľký úspech neziskových 

organizácií, lebo na jej príprave sa nepodieľali len členovia, ale mnoho ďalších, čo je z 

pohľadu reprezentácie Slovenska vo výbore ďalší veľmi dobrý počin, že sa dokázal neziskový 

sektor zhodnúť a pripraviť takúto správu  

- ocenila tiež účasť a zapojenie Slovenského výboru pre UNICEF  

- ešte raz zdôraznila, že správa nemá ambíciu za každú cenu kritizovať alebo niečo 

spochybňovať, ale skôr ambíciu priniesť čo najviac skúseností z ich dennodennej reality a 

môže byť zaujímavá aj pre štátnu správu, samosprávu, respektíve pre verejnú správu, pretože 

mnohokrát ich aktivity vstupujú do takých oblastí a do takých problémov, kde jednoducho 

štát úplne objektívne nemá možnosť vstupovať.  

 

Zuzana Konrádová, Nadácia pre deti Slovenska 

- na úvod sa predstavila a uviedla, že pracuje v súčasnosti ako generálna sekretárka 

Koalície pre deti Slovensko. Pôsobila aj ako editorka tejto správy. 

- uviedla, že nadviazali na správu MVO z roku 2012, kedy sa nezávislé mimovládne 

organizácie spojili, vypracovali alternatívnu správu o implementácii opčného protokolu k 

Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii. V júni 

2012 alternatívnu správu prezentovali vo Výbore OSN pre práva dieťaťa. 

- tento rok boli znova oslovení Výborom OSN pre práva dieťaťa, aby vypracovali 

alternatívnu/doplnkovú správu z pohľadu neziskových organizácií. Na to reagovali tak, že v 

januári 2015 iniciovali úvodné stretnutie, kde prebehla diskusia s členskými organizáciami o 

štruktúre a obsahu tejto správy. Postupovali podľa metodiky Children’s Connect na 
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vypracovanie takýchto alternatívnych, tieňových alebo doplnkových správ. Na stretnutí sa 

dohodli, kto bude zodpovedný za jednotlivé oblasti, pomenovali koordinátorov, gestorov, 

ktorí spracovali jednotlivé oblasti. Pri spracovaní vychádzali z dostupných vlastných zdrojov, 

poznatkov, výskumov, praktických skúseností. Snažili sa poskytnúť korektné a správne 

informácie, ktoré doplnili o existujúce štatistiky na dokreslenie celkového obrazu. Takisto sa 

snažili ilustrovať medzeru medzi legislatívou a praxou, použijúc konkrétne príklady, ktoré 

majú z  praxe 

- zámerom nebolo poskytovať komentár k vládnej správe z roku 2013, ale skôr 

poskytnúť vlastnú aktuálnu informáciu o implementácii dohovoru v období od roku 2007 do 

2015 

- v závere každej časti sa snažili sformulovať aj odporúčania, ktoré sú konkrétne a 

špecifické pre našu krajinu a tiež realistické, aby sa dali konkrétne realizovať alebo sa na ne 

dala nadviazať konkrétna aktivita.  

- informačné zdroje tvorili primárne zdroje, informácie, ktoré získali od 11 členských 

organizácií, ktoré pracujú v rôznych oblastiach spoločenského života, ďalej oslovili 

partnerské organizácie, ktoré nie sú v súčasnosti členmi, ale ktoré mohli poskytnúť relevantné 

informácie na doplnenie celkového obrazu (Liga za ľudské práva, CVEK) 

- tiež oslovili individuálnych expertov, sociológov, ktorí mohli doplniť tieto informácie. 

Sekundárne zdroje boli samozrejme analýza dostupných zdrojov ako napríklad Operačný 

program ľudské zdroje alebo ďalšie relevantné informácie, ktoré sa týkajú detí a mládeže.  

- hlavné zistenia sú nasledovné - v oblasti legislatívy oceňujú, že legislatíva sa sústavne 

zlepšuje a články, dohovory sú takpovediac transponované v jednotlivých zákonoch a tiež 

ocenili novelizáciu zákona o rodine a tiež zákon o komisárovi pre deti, ktorý bol schválený v 

júni 2015. Skonštatovali zároveň, že praktická realita trochu zaostáva a nevyužíva plný 

potenciál existujúcej legislatívy. Podľa ich zistení je najkritickejšia situácia v prípade 

rómskych detí, kedy Slovensko nenapĺňa záväzky dohovoru najmä pokiaľ ide o deti v 

segregovaných rómskych osadách. Je to otázka chudoby, dostupnosť vzdelania, zdravotnej 

starostlivosti. Ďalšou problémovou skupinou sú deti so zdravotným postihnutím, ktoré čelia 

problémom najmä v dôsledku absencie včasnej intervencie, tiež je tam nedostatočná práca s 

rodinou a veľmi obmedzená integrácia v  mainstreamovom školskom systéme. Ďalším 

zistením bola aj slabá podpora rodín, najmä rodín v kríze, v dôsledku čoho je viac detí 

vynímaných z rodín. Rovnako tak je len  malý počet identifikovaných obetí násilia na lokálnej 

úrovni. Ak by bola lepšia podpora a práca na lokálnej úrovni, tak by tieto následky boli 

menšie. Napriek prebiehajúcemu procesu deinštitucionalizácie máme stále okolo 4700 detí v 
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detských domovoch, čiže tu je tiež želaný väčší progres. Čo sa týka oblasti prevencie násilia 

páchaného na deťoch oceňujú to, že vzniklo národné koordinačné stredisko pre riešenie 

problematiky násilia na deťoch ako aj stratégia, avšak zostávajú problémy a výzvy, ako sú 

včasné odhalenie, intervencia na miestnej úrovni, zber údajov a pod. Chudoba je ďalšia oblasť, 

ktorá ohrozuje deti na Slovensku, tieto deti tiež čelia viacerým problémov ako je kvalitné 

bývanie, dostupnosť vzdelávania a nehovoriac o voľnočasových aktivitách. V oblasti 

vzdelávania zistili problémy v identifikovaní individuálnych potrieb dieťaťa a aj zhoršujúcu 

sa kvalitu vzdelávania na Slovensku. Tam vidia skóre výsledkov hodnotenia PISA, ktoré 

ukazujú, že sa znižuje kvalita vzdelávania na Slovensku, na čo upozornila aj Európska 

komisia. A takisto aj kvalita učiteľov s tým, že by sme mali aj my aplikovať viac inovatívne 

vzdelávanie a otvorené vzdelávanie pre 21. storočie. Ďalší okruh problémov tvorí absencia 

inkluzívneho vzdelávania, ktoré by pomohlo integrovať deti z marginalizovaných rómskych 

komunít, deti zo zdravotným postihnutím a tiež deti migrantov. Zaoberali sa aj detskou 

participáciou a oceňujú takéto nové projekty, lebo v súčasnosti sú známe hlavne klasické 

školské rady, ktoré sú v niektorých prípadoch len formálne, čiže nefungujú. Nájdu sa určite aj 

pozitívne fungujúce, ale celkovo považujú detskú participáciu za nedostatočnú vo všetkých 

úrovniach. Medzi posledné zistenia patrí, že v poslednej dobe, a to sme videli aj počas 

referenda vo februári, že sa zneužíva pojem najlepší záujem dieťaťa, ale sú to najmä kampane 

konzervatívnych skupín a ako balans na vyváženie, chýba pozitívna kampaň na vysvetľovanie, 

interpretáciu tohto pojmu. No a ďalší fenomén, ktorý zaznamenali v spoločnosti je, že deti 

participujú vo vzdelávaní o vojenských technikách boja alebo zaobchádzajú priamo so 

zbraňami v rámci neštátnych polovojenských skupín.  

- na záver upozornila na to, že úloha a aj spolupráca mimovládnych neziskových 

inštitúcií a vládnych inštitúcií, ako aj samosprávy sa zlepšuje, ale stále je tam priestor, kde 

možno túto spoluprácu vylepšiť. Niektoré MVO čelia finančným problémom, následne 

ukončujú svoje aktivity. Odporúčajú viac koordinácie a akceptovanie inovatívnych iniciatív 

zo strany štátu.  

 

Dana Rušinová, Koalícia pre deti, Nadácia pre deti Slovenska 

- dodala, že sa snažili priniesť čo najširší obraz o  stave implementácie dohovoru na 

Slovensku, zároveň vnímajú to, že nepokryli všetky oblasti, ktoré sa týkajú detí a to považujú 

za vlastnú výzvu do ďalších rokov, ktorá sa nebude týkať len ďalšej periodickej správy pre 

Výbor OSN, ale chcú ďalej rozvíjať svoju činnosť a venovať sa všetkým oblastiam práv detí 

na Slovensku, budú preto hľadať ďalších a ďalších partnerov. Zároveň vyslovila želanie že to 
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bude dobré východisko k tomu, aby ďalej zintenzívnili dialóg a spoluprácu s verejnou 

správou na tejto problematike.  

 

Peter Guráň, prvý podpredseda Výboru pre deti a mládež 

- poďakoval sa za vstup a doplnil, že správa bola prezentovaná pred Výborom OSN pre 

práva dieťaťa v rámci takzvaných pre-sessional meetings. Ide o bežnú, tradičnú metódu 

vypočutia si alternatívnych správ a ľudí z občianskej spoločnosti pred samotnou diskusiou s 

vládnou delegáciou v máji budúceho roku.  

- upresnil, že ako člen výboru a zároveň štátny príslušník Slovenskej republiky sa 

zásadne nezúčastňuje na rokovaniach a nehodnotí tieto správy, ani tam osobne nie je. Odozva 

z tejto správy však bola pozitívna. 

- doplnil tiež, že toto nie je jediná alternatívna správa, nakoľko výbor disponuje 

viacerými správami od špeciálnych komisárov, ktorí navštívili Slovensko, z Rómskeho 

inštitútu z Budapešti a podobne. Čiže má k dispozícii možno aj 10 alternatívnych správ. Túto 

ale považuje za veľmi významnú, lebo je to správa, ktorú vytvorili nevládne organizácie na 

Slovensku a tak je aj posudzovaná a prijímaná. Na základe všetkých týchto doplňujúcich 

informácií výbor OSN pripravil 20 doplňujúcich otázok pre vládu Slovenskej republiky, kde 

sa pýta na to, čo sa stalo v  priebehu posledných dvoch rokov od predloženia vládnej správy.  

 

Záver: Výbor zobral na vedomie informáciu o doplnkovej správe Koalície pre deti o 

implementácii Dohovoru o právach dieťaťa v Slovenskej republike. 

 

Bod Rôzne 

 

Janka Divincová, tajomníčka Výboru pre deti a mládež 

- na úvod pripomenula, že Odporúčanie Európskej komisie Investície do detí: 

Východisko z bludného kruhu znevýhodnenia bolo členom a členkám výboru predstavené v 

čase jeho prijatia, kedy však nevyvolal na strane výboru veľkú pozornosť a záujem. Trochu 

viac pozornosti sa snažil nasmerovať na implementáciu tohto odporúčania samotný UNICEF, 

ktorý zorganizoval policy dialogue, na ktorý prizval zástupcov rôznych rezortov, samospráv 

a ďalších aktérov.  

- Európska komisia má záujem na ďalšom zviditeľňovaní agendy sociálnych investícií, 

v kontexte čoho bol oslovený aj sekretariát výboru zástupcami Európskej komisie (DG EMPL) 

a požiadaný o spoluprácu pri zorganizovaní technického stretnutia (národného seminára), 
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počas ktorého by boli informovaní potenciálni žiadatelia o nenávratný finančný prostriedok z 

európskych štrukturálnych fondov (konkrétne ESF, FEAD a IROP) 

- priblížila, že základnou myšlienkou odporúčania je výzva adresovaná členským štátom, 

aby podporili investície do detí, a to najmä v zmysle investícií do ľudského kapitálu. Uviedla, 

že nahliadanie na chudobu detí v odporúčaní je komplexné, nie je ponímané čisto z 

materiálneho hľadiska, ale pozerá na to, akým spôsobom je možné rozvíjať ľudský kapitál, 

schopnosti a možnosti detí od útleho, raného veku a zlepšiť tak ich podmienky zapojenia sa a 

sebarealizácie v spoločnosti neskôr, resp. v priebehu celého života.  

- uviedla, že v súvislosti s prípravou tohto podujatia už sekretariát výboru zrealizoval 

prípravné koordinačné stretnutia  

- okruh účastníkov seminára je limitovaný a mali by nimi byť primárne zástupcovia 

obcí, miest, rôznych neziskových organizácií a občianske združenia. Predbežne je termín 

podujatia  stanovený na 30. november.  

- vyzvala členov a členky výboru, aby v prípade záujmu o účasť na seminári či 

spolupodieľanie sa na implementácii odporúčania a uchádzania sa o finančnú podporu 

dostupnú v rámci nového programového obdobia kontaktovali sekretariát výboru.  

 

Janka Divincová, tajomníčka Výboru pre deti a mládež 

- uviedla  informáciu o návrhu všeobecného komentára Výboru OSN pre práva dieťaťa č. 19 o 

verejných výdavkoch na práva dieťaťa, do prípravy ktorého sa majú možnosť MVO taktiež 

zapojiť v termíne do 1. decembra 2015; návrh znenia je zverejnený na webovom sídle úradu 

vysokého komisára pre ľudské práva  

- poznamenala, že zaznamenáva pozitívny trend a nárast počtu prípadov, keď verejná 

správa využíva všeobecné komentáre vo svojej práci 

 

Peter Guráň, prvý podpredseda Výboru pre deti a mládež 

- doplnil informáciu tajomníčky. Uviedol, že je bežnou praxou výboru, že k jednotlivým 

ustanovenia alebo zmeneným situáciám vo svete sa vydávajú takzvané general comments - 

všeobecné komentáre. Uviedol, že aktuálne sa pripravujú dva ďalšie návrhy všeobecných 

komentárov (neboli zatiaľ zverejnené), konkrétne k  situácii detí, žijúcich na uliciach (Street 

Children) a všeobecný komentár, na ktorom konkrétne pracuje i p. Guráň, k téme práv 

adolescentov. Hovorí o období prechodu z detstva do mladého veku, o tom odkedy dokedy 

dohovor môže garantovať ktoré práva a ktoré nie.  
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- uviedol aj príklad, ktorý v kontexte prezentovaného projektu považuje za veľmi 

zaujímavý, a ktorý sa týka aktuálne veľmi „horúcej“ témy znižovania volebného veku v 

Európe. Robil si aj predbežný prieskum medzi mladými ľuďmi na stredných školách – z jeho 

poznania vyplýva, že dôraz by sa mal klásť nielen na participáciu v podnikaní a podobne, ale 

aj na participáciu občiansku, participáciu na aktívnom občianstve a demokratickom 

občianstve, do ktorej patrí aj volebné právo. A je to mimoriadne háklivá diskutovaná téma. 

Pripomenul, že v Rakúsku je takáto právna úprava už v platnosti a že sú mnohé krajiny, ktoré 

majú aktívnu volebnú legitimáciu zníženú na 16 rokov veku, v Nórsku, v niektorých 

nemeckých krajinách, asi tretina Latinskej Ameriky. Čiže je to trend, o ktorom je treba 

hovoriť, resp. začať mládež na túto diskusiu pripravovať, lebo reakcie z krajín, kde sa to už 

uskutočnilo sú väčšinou také, že mládež nie je pripravená zobrať na seba túto zodpovednosť a 

často krát sú manipulovaní a tak ďalej.  

- vyslovil želanie, aby v rámci riešenia témy participácie MVO mysleli aj na tento 

aspekt.  

- na záver otvoril tému potreby rekonštrukcie výboru. Uviedol, že výbor funguje dlhšie 

obdobie, situácia sa zmenila, menia sa ľudia, menia sa zástupcovia či už zo štátnej správy 

alebo z nevládnych organizácií. Niektoré nie sú už momentálne tak aktívne, niektoré zas 

naopak sú oveľa viac aktívnejšie. Vznikli tu niektoré nové združenia, ako je napríklad 

Koalícia pre deti a podobne 

- odporučil, aby sa výbor na budúci rok zaoberal možnosťou istej revízie štatútu výboru 

pokiaľ ide o členstvo.  

 

Janka Divincová, tajomníčka Výboru pre deti a mládež 

- doplnila predsedajúceho z pozície sekretariátu výboru, ktorý priebežne zaznamenáva 

podnety prichádzajúce zo strany hlavne mimovládneho sektora. Sú tu rôzne náznaky toho, že 

je potrebné reflektovať na vznik nových inštitútov (komisára pre deti, národné koordinačné 

stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, iné) 

- uviedla, že sú rôzne podnety smerujúce k tomu, aby sme sa zamysleli nad tým, ako je 

nastavený výbor dovnútra. Z úrovne sekretariátu pripravila niekoľko návrhov, niektoré len 

technického charakteru smerujúce k zefektívneniu činnosti výboru, ale i také, ktoré sa 

premietnu do štruktúry výboru, čo je už plne v rukách členov výboru 

- sekretariát výboru má záujem reflektovať na tento vývoj transparentným spôsobom, 

obracia sa preto na členov a členky výboru so žiadosťou, aby sa zapojili do draftovacieho 

procesu  
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- avizovala, že sekretariát zorganizuje začiatkom novembra spoločné stretnutie  

- má záujem zapojiť aj organizácie mimo výbor, aby aj tieto mohli povedať zvonku, ako 

vidia situáciu a mohli sa vyjadriť k tomu, ako by mohol tento výbor čo najefektívnejšie 

fungovať.  

 

Záver: V bode Rôzne vzal výbor na vedomie informácie o príprave národného seminára k 

implementácii odporúčania Európskej komisie Investície do detí: Východisko z bludného 

kruhu znevýhodnenia, o návrhu Všeobecného komentára Výboru OSN pre práva dieťaťa č. 19 

o verejných výdavkoch na práva dieťaťa a plánovanom pracovnom stretnutí členov výboru k 

revízii štatútu výboru. 

 

Peter Guráň, prvý podpredseda Výboru pre deti a mládež 

- poďakoval sa za zachovanie pozornosti členov a členiek výboru počas celého trvania 

zasadnutia, a za ich aktívnu účasť a ukončil rokovanie výboru. 

 

V Bratislave dňa 13. 12. 2015 

 

Zapísala:  

Andrea Hantabalová, v.r., Spoločný sekretariát výborov 

 

Za správnosť:  

Janka Divincová, v.r., tajomníčka Výboru pre deti a mládež 

 

Schválil:  

Peter Guráň, v.r., prvý podpredseda Výboru pre deti a mládež 

 

Príloha:   

Prezenčná listina 


