
Výbor pre deti a mládež  

Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny  

a rodovú rovnosť 

Informácia zo zasadnutia dňa 18. júna 2019 

 Výbor zobral na vedomie záverečné výstupy pracovnej skupiny poverenej 

vypracovaním návrhu Národného akčného plánu pre deti, ktorý bude nadväzovať  

na Národný akčný plán pre deti na roky 2013 – 2017 a ukončenie mandátu pracovnej 

skupiny 

 

 Výbor zobral na vedomie ukončenie  mandátu pracovnej skupiny pre identifikáciu 

mechanizmu sledovania a alokácie zdrojov vynaložených z verejného rozpočtu  

na ochranu detí a rodín 

 

 Výbor odporučil predĺženie mandátu pracovnej skupiny pre tvorbu mechanizmu 

participácie detí a mládeže na tvorbe politík a monitoringu uplatňovania Dohovoru  

o právach dieťaťa a doplnenie členiek pracovnej skupiny podľa návrhu vedúcej 

pracovnej skupiny  

Ref.: uznesenie Výboru pre deti a mládež č. 58 

 Výbor sa oboznámil s aktuálnymi zisteniami v rámci projektu „Tvorba mechanizmov 

participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných 

politík mládeže“, realizovaného vďaka finančnej podpore EÚ prostredníctvom 

Operačného programu Efektívna verejná správa 

 

 Výbor vzal na vedomie informáciu o nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorým sa 

ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného 

príspevku na opatrovanie 

 

 Výbor vzal na vedomie informáciu o príprave návrhu zákona, ktorým sa mení  

a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, 

rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

 

 Výbor vzal na vedomie informáciu o príprave aktualizácie nelegislatívneho materiálu: 

Národná stratégia na ochranu detí pred násilím, ktorá bola schválená uznesením vlády 

SR č. 24 zo dňa 15. januára 2014 

 

 Výbor sa na podnet podpredsedu výboru v bode Rôzne oboznámil  

so spoločnou výzvou predsedov zmluvných výborov Organizácie spojených národov, 

ktorou poukázali na možné negatívne dopady na činnosť zmluvných výborov  

v dôsledku zníženia objemu rozpočtových prostriedkov alokovaných na ich činnosť, 

v nadväznosti na čo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR preskúmajú stav veci a následne 

zhodnotia možnosti a spôsoby vyslovenia solidarity a podpory, o ktoré vo výzve 

predsedovia výborov žiadajú   

 

 Členkám a členom výboru bola zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu ponúknutá možnosť spolupráce na príprave metodiky určenej pre rodičov 



a pre pedagógov, ktorou rezort reaguje na prijatie smernice na prevenciu a riešenie 

šikanovania detí a žiakov v školách a v školských zariadeniach  

 

 zástupcovia verejnosti predniesli členom a členkám výboru svoje podnety týkajúce sa 

rodičovskej starostlivosti o deti, čerpajúc zo svojej účasti na konferencii v Budapešti 

na tému „Práva dieťaťa sú dôležité, tak ma počúvajte“ a v Berlíne na tému „„Rovnosť  

a zdieľaná rodičovská starostlivosť“ (súvisiace s Rezolúciou Rady Európy č. 2079  

z 2. októbra 2015 "Rovnosť postavenia mužov a žien a spoločná rodičovská 

zodpovednosť: úloha otcov")  

 

 zástupca Koalície pre deti upozornil výbor na potrebu venovania pozornosti téme 

zavedenia štandardov kvality práce v zariadeniach (napr. v zariadeniach 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately) a téme multirezortných koordinačných 

stretnutí z pohľadu zabezpečenia povinnej účasti dotknutých subjektov. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: Spoločný sekretariát výborov 

dňa 18. júna 2019 v Bratislave 

 


