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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, 10. marca 2014,  

13.00 hod.  zasadacia miestnosť č. 117 

___________________________________________________________________________ 

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

Ospravedlnení: Ján Richter, Janka Milan Laššáková, Lenka Dvornáková, Stanislav Trnovec, 

Elena Valenteje 

Neprítomní: Marek Števček, Oľga Nachtmannová, Darina Švábyová  

 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Informácia o priebehu a záveroch zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre 

ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť dňa 18. decembra 2013  

a  dňa 5. februára 2014 

3. Informácia o záveroch piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho rokovania 

Koordinačnej skupiny pre prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory 

ľudských práv v SR   

4. Informácie z pracovných skupín výboru: 

a) pracovnej skupiny pre prípravu a finalizáciu časti Celoštátnej stratégie 

ochrany a podpory ľudských práv v SR  týkajúcej sa práv dieťaťa  

b)  pracovnej skupiny výboru pre prípravu návrhov riešení verejnej ochrany  

       práv detí a verejnej ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím 

5. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 

2013 - 2017 za rok 2013 a návrh na jeho aktualizáciu 

6. Informácia o národnom projekte - Pilotná podpora zvyšovania efektivity 

poskytovania dávok a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately  v rodinnom prostredí 

7. Rôzne  

 

1. Otvorenie 

 

Ondrej Gallo, Rada mládeže Slovenska, druhý podpredseda výboru 

- otvoril zasadnutie výboru, potvrdil uznášaniaschopnosť. 

- vyzval členov na doplnenie programu zasadnutia. Konštatoval, že sekretariátu výboru 

a členom a členkám výboru bol pred rokovaním e-mailom doručený návrh na zaradenie 

nového programu  bodu s názvom "Reklama vytvára mylnú predstavu, že pôvodcom násilia 

páchaného na deťoch sú prevažne muži - otcovia"  Arbitrážny nález Arbitrážnej komisie Rady 

pre reklamu od Miroslava Sabola z občianskeho združenia Striedavá starostlivosť o deti, 

slovensko-česká spoločnosť; z dôvodu neprítomnosti p. Sabola na výbore nebol návrh 

dodatočne zaradený do programu (po konsenzuálnom potvrdení zo strany členiek a členov 

výboru)  

- program bol bez doplnení schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov. 
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Janka Divincová, tajomníčka výboru 

- zhrnula odpočet plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení Výboru pre deti a mládež 

prijatých na siedmom zasadnutí Výboru pre deti a mládež dňa 28. októbra 2013 a dňa  

19. novembra 2013  

 Uznesenie VDM č. 29 k voľbe zástupcu Výboru pre deti a mládež vo Výbore pre 

výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania - 

výbor schválil zástupcu Výboru pre deti a mládež vo Výbore pre výskum, vzdelávanie 

a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania - Štefana Matulu 

 Uznesenie VDM č. 30 k návrhu spôsobu spolupráce Výboru pre deti a mládež pri 

príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej 

republike - výbor odporučil ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky, ako predsedovi výboru v zmysle bodu E.3 uznesenia Rady vlády 

Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 83 

zo dňa 4. septembra 2013 zriadiť pracovnú skupinu  pre prípravu a finalizáciu časti 

Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike 

týkajúcej sa práv detí. Ako členov a členku uvedenej pracovnej skupiny zastupujúcich 

mimovládne organizácie a odborníkov výbor odporučil 5 zástupcov zastupujúcich vo 

výbore MVO (Ondrej Gallo,  Jozef Mikloško, Alexandra Draková, Peter Lenčo, 

Stanislav Trnovec). Na uznesenie č. 30 vecne a obsahovo nadviazalo uznesenie 

výboru č. 32 prijaté dňa 19. novembra 2014 počas pokračujúceho zasadnutia výboru - 

výbor odporučil predsedovi výboru nominovať v zmysle bodu E.3 uznesenia Rady 

vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

č. 83 zo dňa 4. septembra 2013 za členku pracovnej skupiny pre prípravu a finalizáciu 

časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike 

týkajúcej sa práv detí Annu Kováčovú – nominantku Fóra kresťanských inštitúcií 

a zástupcov rezortu spravodlivosti, zdravotníctva, rezortu práce, sociálnych vecí 

a rodiny, rezortu školstva, vedy, výskumu a športu a rezortu vnútra 

a zástupcu/zástupkyňu sekretariátu Výboru pre deti a mládež. Minister práce, 

sociálnych vecí a  rodiny SR ako predseda výboru v súlade s ustanovením čl. 7 štatútu 

Výboru pre deti a mládež a na základe odporúčania členov Výboru pre deti a mládež  

zriadil rozhodnutím č. 6 zo dňa 13. decembra 2013 pracovnú skupinu Výboru pre deti 

a mládež pre prípravu a finalizáciu časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory 

ľudských práv v Slovenskej republike týkajúcej sa práv detí. Bližšie informácie 

k činnosti pracovnej skupiny poskytol v bode 4 a) programu vedúci pracovnej skupiny 

Ondrej Gallo. 

 Uznesenie VDM č. 31  k návrhu Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím - 

výbor odporučil predsedovi výboru postúpiť návrh Národnej stratégie na ochranu detí 

pred násilím do ďalšieho procesu predkladania materiálov na rokovanie vlády 

Slovenskej republiky. Návrh Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím bol 

predložený na rokovanie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť dňa 20. novembra 2013. Rada vlády odporučila vláde SR materiál 
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schváliť v predloženej podobe, vláda následne schválila návrh Národnej stratégie na 

ochranu detí pred násilím svojím uznesením č. 24 dňa 15. januára 2014.  

 Uznesenie výboru č. 33 k Správe verejnej ochrankyne práv o uplatňovaní práva na 

vzdelanie detí/žiakov príslušníkov rómskej národnostnej menšiny so špeciálnymi  

výchovno-vzdelávacími potrebami - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR bolo uznesením zaviazané zohľadniť závery a odporúčania Správy verejnej 

ochrankyne práv o uplatňovaní práva na vzdelanie detí/žiakov príslušníkov rómskej 

národnostnej menšiny so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri 

aktualizácii Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017. K implementácii 

bolo MŠVVŠ SR vyzvané Spoločným sekretariátom výborov v procese aktualizácie 

Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017 dňa 3. februára 2014, 

v nadväznosti na čo bolo Spoločnému sekretariátu výborov doručené dňa 5. februára 

2014 vyjadrenie, že rezort nesúhlasí  s prijatím takejto úlohy, pretože obsah správy, 

uvádzané závery a odporúčania, nepreukázali závažné porušenia základných práv a 

slobôd konaním niektorých orgánov, teda ani práva na vzdelanie.  K zaujatiu 

stanoviska bolo MŠVVŠ SR opätovne vyzvané v nadväznosti na uskutočnené 

rozporové konanie s verejnou ochrankyňou práv a v súvislosti s prípravou zasadnutia 

Výboru pre deti a mládež. 

 Uznesenie výboru č. 34 k Mimoriadnej správe verejnej ochrankyne práv o 

skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd 

konaním niektorých orgánov (so zameraním na bod 2, týkajúci sa policajného zásahu 

v Moldave na Bodvou) - výbor vzal na vedomie informácie uvedené v Mimoriadnej 

správe verejnej ochrankyne práv týkajúce sa zásahu polície, ktorý sa uskutočnil dňa 

19. júna 2013 v rómskej osade v Moldave nad Bodvou, medializované výpovede 

očitých svedkov tohto zásahu a mimovládnych organizácií vykonávajúcich terénnu 

sociálnu prácu v tejto osade. Nezávisle od Výboru pre deti a mládež sa Správe verejnej 

ochrankyne práv venovala aj diskusia na zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť dňa 5. februára 2014, kedy rada vzala na 

vedomie informáciu, zistenia a odporúčania verejnej ochrankyne práv  a skutočnosť, 

že prebieha vyšetrovanie policajného zásahu v Moldave n/Bodvou iniciované 

Krajskou prokuratúrou v Prešove. 

 Uznesenie výboru č. 35 k Návrhu na ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o ochrane detí 

pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním z 25. 10. 2007 Slovenskou 

republikou - výbor vyslovil podporu ratifikácii Dohovoru a jeho následnú dôslednú 

implementáciu. K aktualizácii stavu prípravy ratifikácie Dohovoru bolo MS SR 

vyzvané v súvislosti s prípravou zasadnutia Výboru pre deti a mládež, avšak keďže sa 

zástupca rezortu spravodlivosti nezúčastnil rokovania výboru, bude opätovne 

požiadaný o písomné predloženie stanoviska. 
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2. Informácia o priebehu a záveroch zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre 

ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť dňa 18. decembra 2013  

a  dňa 5. februára 2014 

 

Barbara Illková, tajomníčka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť 

- informovala o záveroch 12. zasadnutia rady a o tom, že 13. zasadnutie rady, ktoré sa 

konalo 5. februára 2014 bolo vzhľadom na časový priestor, v ktorom bolo možné stretnutie 

uskutočniť, prerušené a 13. rokovanie rady bude pokračovať 9. apríla 2014 o 14.30 h.  

- Na zasadnutí rady dňa 5. februára 2014 vystúpila verejná ochrankyňa práv Jana 

Dubovcová s informáciou o svojich zisteniach a odporúčaniach v súvislosti s policajným 

zásahom v Moldave nad Bodvou. Rokovania rady sa zúčastnil aj prezident PZ Tibor Gašpar a 

informoval o dosiaľ realizovaných aktivitách. Rada vlády svojím uznesením č. 96 vzala na 

vedomie informácie a odporúčania verejnej ochrankyne práv, vzala na vedomie skutočnosť, 

že prebieha vyšetrovanie policajného zásahu v Moldave nad Bodvou, iniciované Krajskou 

prokuratúrou v Prešove. Rada vyjadrila presvedčenie, že vzhľadom na citlivosť kauzy bude 

vyšetrovanie ukončené v primeranej lehote. Rada súčasne vyjadrila podporu inštitúcii verejnej 

ochrankyne práv ako významného nástroja ochrany základných práv a slobôd v Slovenskej 

republike a odporučila, aby všetci aktéri angažovaní v procese ochrany a podpory ľudských 

práv konali v záujme zvyšovania súčinnosti pri plnení svojich úloh v tomto smere. V ďalšom 

bode programu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predseda rady podal 

súhrnnú informáciu o procese prípravy stratégie ľudských práv.  

- informovala, že v období od rokovania rady došlo k odstúpeniu Petra Kresáka 

z funkcie člena redakčnej rady z dôvodu, že mu pracovné a iné povinnosti neumožňujú 

participovať na projekte stratégie; redakčný tím je zatiaľ dvojčlenný (Dagmar Horná, Sylvia 

Porubänová). Sekretariát rady vykoná všetky opatrenia, aby do ďalšieho rokovania rady bol 

pripravený návrh tretieho člena redakčného tímu. Uznesenie rady vlády, ktoré malo potvrdiť 

členov redakčného tímu bolo vzhľadom na prerušené rokovanie rady vlády postúpené členom 

a členkám Rady vlády per rollam, vzhľadom na to, že viacerí členovia Rady vlády uplatnili 

pripomienku k určeniu gescie nad okrúhlym stolom k téme práv migrantov (taktiež súčasť 

návrhu uznesenia), k tejto otázke sa rada vlády ešte vráti na svojom rokovaní 9. apríla 2014.  

 

3. Informácia o záveroch piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho rokovania 

Koordinačnej skupiny pre prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských 

práv v SR   

 

Janka Divincová, tajomníčka výboru 

- výbor má v koordinačnej skupine dvoch zástupcov (Peter Guráň, Janka Divincová).  

- koordinačná skupina v tomto roku prvýkrát zasadala 16. januára 2014, kedy 

podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák 

jasne komunikoval a zdôraznil niekoľko otázok, ktoré sa týkajú prípravy stratégie. Zdôraznil, 

že k prijatiu stratégie SR neviaže žiadny medzinárodnoprávny záväzok, táto úloha nevyplýva 

ani z členstva SR v medzinárodných organizáciách. Je to dobrovoľná úloha. Zdôraznil, že 
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nejde o legislatívny materiál, ale ide o otvorený materiál, ktorý by mal byť veľmi stručným, 

jasným a prehľadným dokumentom a obsahovo by mal zadefinovať základné rámce a priority 

budúceho zlepšenia ochrany ľudských práv Slovenskej republiky a nemal by byť nositeľom 

konkrétnych opatrení; tie by sa mali premietnuť na úroveň národných akčných plánov, buď už 

existujúcich, alebo pripravovaných v nadväznosti na prijatie stratégie. Na základe 

odporúčania členov koordinačnej skupiny bola koordinačná skupina rozšírená o zástupcov  

z úradu verejnej ochrankyne práv a Slovenského národného strediska pre ľudské práva.  

- ďalšie zasadnutia koordinačnej skupiny sa niesli v duchu kreovania orgánov, ktoré 

pripravujú stratégiu - redakčného tímu a riadiaceho výboru. Situáciu ohľadom redakčného 

tímu spomenula už tajomníčka rady, riadiaci výbor tvorili Pavol Demeš, Barbara Illková, Jana 

Kviečinská, Martin Macko, Miloš Nemeček, Marián Filčík a Oľga Pietruchová s tým, že 

Sylvia Porubänová ako členka redakčného tímu je v záujme operability prizývaná na 

stretnutia riadiaceho výboru. Na ostatnom stretnutí koordinačnej skupiny 7. marca 2014 bola 

avizovaná demisia zo strany hlavného koordinátora prípravy celoštátnej stratégie Pavla 

Demeša. Zaznela veľmi jasná potreba politickej podpory prípravy stratégie a apel na to, aby 

sa príprava samotnej stratégie nepredlžovala neprimerane nad pôvodne stanovené rámce, ale 

aby sa pokračovalo v rámci pôvodného harmonogramu, a pokiaľ by sa časový rámec 

nadstavil, tak len preto, aby sa vytvoril väčší časový priestor pre redakčný tím na spracovanie 

predložených podkladov.  

 

Peter Guráň, prvý podpredseda výboru 

- zdôraznil, že na koordinačnej skupine odznela požiadavka, aby materiály, ktoré vzišli 

z diskusií v jednotlivých výboroch a na odborných stretnutiach boli konečné, aby neboli 

otvárané kvôli diskusiám k terminológii atď., ale aby boli ponechané na analytickú a tvorivú 

činnosť redakčného tímu. 

 

Barbara Illková, tajomníčka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť 

- upozornila, že jún 2014 je v zmysle platného uznesenia vlády stále záväzný termín na 

vypracovanie stratégie. Poďakovala Pavlovi Demešovi za vykonanú prácu pri príprave 

stratégie; konštatovala, že koordinačná skupina zobrala na vedomie rozhodnutie pána 

Demeša, ktorý vyčerpal svoj mandát a v tejto fáze ponechala stratégiu na koordinovanie 

riadiacemu výboru 

- poďakovala členom výboru za doterajšiu prácu, ktorú vykonali pri príprave stratégie 

a vyzvala členov, aby sa zúčastňovali aj ďalších pripravovaných okrúhlych stolov, ktorých 

témy budú mať súvis s otázkou práv detí. 

-  

4a.   Informácie z pracovnej skupiny pre prípravu a finalizáciu časti Celoštátnej 

stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR  týkajúcej sa práv dieťaťa  

 

Ondrej Gallo, Rada mládeže Slovenska, druhý podpredseda výboru 

- oboznámil prítomných so spôsobom, akým sa Výbor pre deti a mládež zhostil úlohy 

participovať na tvorbe stratégie. Informoval, že vytvorená pracovná skupina sa stretla 
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doposiaľ dvakrát a uskutočnilo sa už aj odborné podujatie. Po konzultácii s vtedajším 

predsedom koordinačnej skupiny Pavlom Demešom, pracovná skupina rozhodla, že 

vhodnejším formátom než pôvodne zamýšľaná verejná konzultácia, bude prizvanie kľúčových 

hráčov v tejto oblasti, zástupcov občianskych združení, zástupcov štátnej správy a formát 

okrúhleho stola, ktorý sa uskutočnil 3. marca 2014. 

- pracovná skupina pripravila prvý návrh podkladového materiálu. Ten podkladový 

materiál bude distribuovaný členom výboru a budú mať možnosť sa k nemu vyjadriť. 

Podkladový materiál neobsahuje výstupy z okrúhleho stola, cieľom okrúhleho stola bolo skôr 

zachytenie toho, akým smerom sa verejná diskusia uberá (nie formulovanie odporúčaní).  

- sekretariát výboru dosiaľ eviduje podnety od p. Kováčovej (Fórum kresťanských 

inštitúcií) a p. Gézeho (Fórum pre verejné otázky). Členovia výboru sa budú mať možnosť 

vyjadriť a zaslať pripomienky k podkladovému materiálu do 24. marca 2014, následne po 

zapracovaní týchto pripomienok by celý materiál mal ísť procedúrou per rollam na 

odsúhlasenie výboru začiatkom apríla 

- poďakoval sa všetkým, ktorí sa zapojili do činnosti v pracovnej skupine, aj tým, ktorí 

prispeli z externého prostredia svojimi podnetmi 

 

Janka Divincová, tajomníčka výboru 

- v súvislosti s plánovaným prerokovaním materiálu procedúrou per rollam oboznámila 

výbor s návrhom uznesenia, ktorým výbor vezme na vedomie závery odborného podujatia a 

schváli podkladový materiál, vypracovaný pracovnou skupinou (podkladovým materiálom sa 

má na mysli pracovný materiál, ku ktorému sa dospeje po pripomienkach členov výboru a 

členov pracovnej skupiny a po ich zapracovaní do finálneho znenia). Záverečné odporúčanie 

výboru by malo byť adresované redakčnému tímu a malo by mať tri rozmery - výbor by mal 

odporučiť zohľadniť pri príprave celoštátnej stratégie čiastkové strategické zámery, ktoré už 

formuloval národný akčný plán pre deti, taktiež zohľadniť podkladový materiál a aj závery z 

odborného podujatia, ktoré sa uskutočnilo.  

 

Juraj Králik, eRko, člen výboru:  

- položil otázku, či bude členom výboru poskytnutý zápis s odborného podujatia. 

 

Ondrej Gallo, Rada mládeže Slovenska, druhý podpredseda výboru 

- zápis bude poskytnutý členom výboru, po jeho vyhotovení. Informoval, že účastníci 

okrúhleho stola hovorili o téme najlepšieho záujmu dieťaťa, akým spôsobom by sa 

mohol tento princíp aplikovať v rámci legislatívy, o rodinnom prostredí a do akej 

miery by malo byť rodinné prostredie ochraňované a ako by malo byť zabezpečené 

právo dieťaťa na rozvoj a taktiež hovorili o tom, kde sú hranice vstupu štátu do 

privátnej sféry a čo je už výsada rodiča. Zápis bude zostručnený, takže v prípade, že 

by účastníci podujatia mali vedomosť, že pri vyhotovení zápisu vypadli dôležité 

informácie, môžu tak oznámiť sekretariátu výboru. 
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4b.  Informácie z pracovnej skupiny výboru pre prípravu návrhov riešení verejnej 

ochrany práv detí a verejnej ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím 

 

Nadežda Šebová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, členka výboru 

V súčasnosti sa príprava návrhov riešení verejnej ochrany práv detí a verejnej ochrany práv 

osôb so zdravotným postihnutím nachádza v pomerne pokročilom štádiu legislatívnej 

prípravy, tzn. formulovania konkrétnych ustanovení tohto právneho predpisu. Tomu, že vecné 

riešenia sú náročné a zložité, napovedá aj to, že sa nejedná len o prípravu verejnej ochrany 

práv detí, ale aj inej skupiny - osôb so zdravotným postihnutím.  

 

5. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 

2013 - 2017 za rok 2013 a návrh na jeho aktualizáciu 

 

Janka Divincová, tajomníčka výboru 

- Informovala o príprave materiálu a uviedla dve zásadné zmeny, ktoré sa týkali 

celkovej metodológie prípravy a odpočítavania národného akčného plánu. 1. Pôvodné 

uznesenie vlády, ktoré zaviazalo jednotlivé rezorty a spolupracujúce subjekty k predkladaniu 

čiastkových správ, na základe ktorých výbor hodnotí plnenie úloh národného akčného plánu, 

bolo formulované do obdobia konca marca. Pre účely aktualizácie národného akčného plánu 

pre deti sa navrhlo skrátenie tejto lehoty do 31. januára každoročne. Skrátenie lehoty na 

predloženie správy o plnení Výboru pre deti a mládež umožní schválenie materiálu ešte 

v prvom štvrťroku kalendárneho roka a zefektívni sa tak časový harmonogram plnenia 

aktualizovaných úloh.  Poďakovala sa všetkým rezortom za veľmi konštruktívny prístup k 

tomuto návrhu, napriek tomu, že im to bolo avizované len s krátkym predstihom. Zistenie, že 

tento model je fungujúci a našiel pochopenie v širšom spektre účastníkov, umožňuje 

primerane tomu upraviť návrh súvisiaceho uznesenia vlády, ktoré navrhuje lehotu posunúť.  

2. Pri schvaľovaní národného akčného plánu sa zvolil model, kedy sa zaviazali jednotlivé 

rezorty nominovať kontaktné osoby, prostredníctvom ktorých by bolo možné efektívne 

komunikovať smerom k jednotlivým rezortom. Ukázalo sa, že táto sieť kontaktných osôb 

zefektívnila komunikáciu aj medzi rezortmi navzájom, nielen vo vzťahu k sekretariátu výboru 

a výboru, preto je v súvisiacom uznesení vlády navrhnuté rozšíriť tento okruh nominovaných 

osôb aj na tie subjekty, ktoré nie sú priamo zaviazané ako gestori alebo spolugestori, ale 

figurujú v národnom akčnom pláne ako spolupracujúce subjekty. 

- ukázalo sa tiež, že poskytnutie priestoru pre aktualizáciu nielen vo vzťahu k 

navrhovaniu nových úloh, ale aj vo vzťahu k už existujúcim úlohám (kde jednotlivé subjekty 

mali možnosť navrhnúť buď zmenu, alebo úpravu indikátora alebo zmenu spolupracujúcich 

gestorov, spolugestorov), pomohlo vyladiť niektoré úlohy, u ktorých sa v priebehu ich 

napĺňania ukázalo, že neboli úplne ideálne nastavené. Uvedené sa potvrdilo aj v rámci 

medzirezortného pripomienkového konania, ktoré prebiehalo štandardne počas desiatich 

pracovných dní (12.-25.2.2014). K materiálu sa vyjadrilo 23 subjektov, z toho jedenásť 

subjektov bez pripomienok. Obyčajné pripomienky sa spravidla týkali buď čiastkového 

plnenia textu alebo gramatických a podobných úprav. Zásadné pripomienky si uplatnili štyri 

subjekty:  
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1. Ministerstvo financií SR vo vzťahu k úlohe, ktorú navrhlo doplniť do národného akčného 

plánu Ministerstvo zdravotníctva SR (rozpor bol odstránený tým, že túto úlohu Ministerstvo 

zdravotníctva SR stiahlo, nakoľko bola duplicitná k úlohe, ktorá sa plní v rámci iného 

strategického materiálu);  

2. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (na základe vzájomných 

konzultácií bola napokon pripomienka, ktorá sa dotýkala úlohy, súvisiacej s kreovaním 

inštitútu nezávislej ochrany práv dieťaťa a práv osôb so zdravotným postihnutím, stiahnutá); 

3. Verejná ochrankyňa práv si v rámci jednej zásadnej pripomienky uplatnila pripomienky, 

ktoré sa týkali troch úloh. Prvé dve boli počas rozporového konania riešené dopracovaním 

novej časti do kapitoly A.5., ktorá popisuje spôsob monitorovania aktualizácie národného 

akčného plánu; zohľadnila sa tá skutočnosť, že verejná ochrankyňa práv v posledných dvoch 

rokoch v rámci svojej činnosti, či už na základe vlastného podnetu alebo na základe 

individuálnych podnetov, vypracúvala správy z prieskumov, ktoré boli aj predmetom 

rokovania výboru a tieto správy môžu pre výbor slúžiť ako inšpirácia pri formulovaní úloh do 

ďalšieho obdobia. Tretí bod pripomienky sa týkal návrhu novej úlohy, ktorá by súvisela s 

jednou zo správ, o ktorých diskutoval aj výbor a týkala sa zabezpečenia práva na vzdelanie 

detí alebo žiakov, príslušníkov rómskej národnostnej menšiny. Ako už bolo uvedené pri 

odpočte uznesení, výbor prijal odporúčanie, aby rezort školstva pri aktualizácii národného 

akčného plánu túto pripomienku, resp. správu verejnej ochrankyne práv zohľadnil. Rezort 

školstva takto formulovanú úlohu odmietlo prevziať, rozpor odstránený nebol.  

4. Posledný okruh zásadných pripomienok si uplatnila verejnosť, resp. Liga za ľudské 

práva a Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Pripomienky sa týkali úlohy, ktorá zachytáva 

dohľad a prístup ku vzdelávaniu maloletých bez sprievodu. Na základe dohody 

s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dospelo k riešeniu, ktorým sa 

navrhlo preniesť úlohu dohľadu z migračného úradu, ktorý nemá nástroje na to, aby 

vykonával priamo dohľad nad kvalitou poskytovaného vzdelávania (majú možnosť sledovať 

zabezpečenie prístupu ku vzdelávaniu, nie už kvalitu poskytovaného vzdelávania) na štátnu 

školskú inšpekciu. Uvedeným sa zároveň vyriešila požiadavka na úpravu indikátora, ktorý 

momentálne zachytáva len štatistické údaje migračného úradu, ktoré sú kvantitatívnymi 

ukazovateľmi. Kvalitatívne dáta sa premietnu v správe Štátnej školskej inšpekcie.  

 

Zuzana Kadlečíková, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

- zopakovala nesúhlasné stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  

k uplatnenej zásadnej pripomienke verejnej ochrankyne práv k materiálu Správa o plnení úloh 

vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2013 a návrh 

na jeho aktualizáciu (v časti návrhu na zaradenie novej úlohy 6.12.). Postoj ministerstva 

odôvodnila viacerými skutočnosťami - nejasnou formuláciou navrhovanej úlohy  

a nemožnosťou identifikovať konkrétne kroky, ktoré by malo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky prijať, nakoľko správa verejnej ochrankyne práv 

neuviedla konkrétne porušenia a nešpecifikovala ani konkrétny okruh subjektov, vo vzťahu 

ku ktorým malo dôjsť ku porušeniu práv (vymedzenie na kategóriu „detí, žiakov, príslušníkov 

rómskej národnostnej menšiny so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ považuje 

rezort školstva za príliš široké), nejasné je tiež vymedzenie toho, o porušenie akých práv sa 
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konkrétne jedná. Vo vzťahu ku dotknutej správe verejnej ochrankyne práv Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR upozornilo na skutočnosť, že závery a odporúčania 

správy sú adresované Národnej rade SR. Vo vzťahu k navrhovanej úlohe poukázalo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR tiež na skutočnosť, že Národný akčný plán 

pre deti na roky 2013-2017 bol vytváraný metodologickým postupom, v zmysle ktorého je 

Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017 koncipovaný ako komplementárny nástroj k 

opatreniam, ktoré sa už plnia prostredníctvom iných národných akčných plánov, programov, 

koncepcií alebo stratégií. Problematika vzdelávania rómskej národnostnej menšiny je 

komplexne riešená v Stratégii Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (v 68 

konkrétnych úlohách). Z uvedeného dôvodu by aj prípadné zakomponovanie úloh k tejto 

problematike v Národnom akčnom pláne pre deti na roky 2013-2017 bolo duplicitné.   

- k zásadnej pripomienke Ligy za ľudské práva uviedla, že inšpekcia bude prebiehať od 

nového školského roku, takže vyhodnotenie a odpočet na konci kalendárneho roku ešte 

nebudú možné. 

 

Janka Divincová, tajomníčka výboru 

- informovala, že nominovaná zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv sa 

z rokovania výboru ospravedlnila a nesplnomocnila pre tento účel svojho 

zástupcu/zástupkyňu 

 

 

Ondrej Gallo, Rada mládeže Slovenska, druhý podpredseda výboru 

- upriamil pozornosť na úlohu 5.2. (Podporiť prevenciu vrodeného zdravotného 

postihnutia u detí), ktorej garantom je Ministerstvo zdravotníctva SR  a ktorá sa realizovala 

ako pilotný projekt na zavedenie určitých štandardov v tejto oblasti, nebola dokončená, 

pretože na projekt neboli vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly. 

- odporučil, aby štátna správa v budúcnosti zabezpečila dokončenie dobre rozbehnutých 

projektov, pri ktorých funguje spolupráca štátnej správy, akademickou obcou a praktikmi. 

 

Janka Divincová, tajomníčka výboru 

- doplnila, že cieľom spomínanej úlohy bolo podporiť prevenciu vrodeného zdravotného 

postihnutia detí a vytvorením národného štandardizovaného postupu pri včasnej diagnostike 

odchýlok psychomotorického vývinu detí, a tým umožniť ich efektívne vyrovnávanie 

nerovnosti v zdraví, učení a správaní sa v dospelosti. V závere realizácie projektu na konci 

roka 2013 však rozpočtová kapitola nedisponovala finančnými prostriedkami na dokončenie 

aktivít projektu, a preto zostala otvorená aj spolupráca Ministerstva zdravotníctva SR s tímom 

odborníkov z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

ako odborným garantom projektu. Ministerstvo zdravotníctva SR v rámci odpočtu materiálu 

indikovalo, že prostriedky pre tento projekt už zrejme nevyčlení ani v roku 2014. 

 

Marta Bujňáková, Združenie miest a obcí Slovenska, členka výboru 

- navrhla, aby bol materiál doplnený o úlohu, ktorá by sa týkala ochrany detí 

slovenských občanov v zahraničí 
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Ivana Mrázková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

- uviedla, že priestor na formulovanie konkrétnych úloh bol vo fázach prípravy 

a pripomienkovania materiálu, a že národný akčný plán má územnú pôsobnosť na území 

Slovenskej republiky.  

 

Barbara Illková, tajomníčka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť 

- svoj vstup uviedla ako odborný pohľad, nie stanovisko MZVEZ SR. Uviedla, že by 

bolo problematické určiť konkrétny programový cieľ a indikátory, pretože sa jedná o konania, 

ktoré prebiehajú buď pred súdmi, alebo pred orgánmi sociálnej služby iných krajín, teda pod 

jurisdikciou inej krajiny. SR môže do týchto konaní vstupovať iba prostredníctvom 

medzinárodnej spolupráce, cez formy konzulárnej pomoci. Základné gestorstvo je na Centre 

pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. 

 

Nadežda Šebová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, členka výboru 

- vyjadrila podporné stanovisko k prezentovanému názoru Barbary Illkovej. 

 

Janka Divincová, tajomníčka výboru 

- vyjadrila pochopenie pre ambíciu zachytiť čo najviac zo sféry ochrany práv dieťaťa v 

národnom akčnom pláne, súčasne poznamenala, že existujú iné nástroje, ktoré vieme 

efektívnejším spôsobom využiť aj na zabezpečenie práv spomínanej skupiny detí.  

 

Ondrej Gallo, Rada mládeže Slovenska, druhý podpredseda výboru 

- doplnil, že výbor sa môže téme ochrany detí slovenských občanov v zahraničí venovať 

v budúcnosti aj v spolupráci s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, 

pretože výbor je priestorom na otváranie tém ochrany práv detí  

 

Výbor schválil uznesením č. 36 Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného 

plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2013 a návrh na jeho aktualizáciu. 

 

 

6. Informácia o národnom projekte - Pilotná podpora zvyšovania efektivity 

poskytovania dávok a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

v rodinnom prostredí 

 

Nadežda Šebová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, členka výboru 

- oboznámila prítomných s cieľmi národného projektu Pilotná podpora zvyšovania 

efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately  v rodinnom prostredí. Projekt predstavuje vytvorenie nových pracovných pozícií, 

špecifických pracovných pozícií, v sústave úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, celkovo 

402 nových zamestnancov pre 7 krajov na Slovensku. Z toho 144 pracovných miest sa má 

týkať sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately. Tento projekt bude realizovaný aj na 
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území Bratislavského samosprávneho kraja, kde sa predpokladá vytvorenie 8 nových 

pracovných miest v územných obvodoch úradov práce Malacky a Pezinok, ktoré súčasne 

oproti ostatným krajom budú pracovať na tvorbe modelu integrovaného prístupu práce s 

klientmi.  

 

7. Rôzne 

 

Ondrej Gallo, Rada mládeže Slovenska, druhý podpredseda výboru 

- Informoval, že v mesiacoch apríl – máj bude výboru ministrom školstva, vedy, 

výskumu a športu predložená na vedomie Správa o mládeži. Keďže výbor v tom období 

zasadať nebude, navrhol členom výboru, možnosť vziať tento informatívny materiál na 

vedomie  procedúrou per rollam. 

 

Výbor vyjadril všeobecný súhlas. 

 

Peter Klenovský, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

- informoval o 2. ročníku súťaže „Ľudské práva očami detí“ pod gesciou podpredsedu 

vlády ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, ktorý bude vyhlásený 22. marca 

2014. Súťaž bude zameraná na žiakov a žiačky všetkých základných škôl na Slovensku 

a bude vyhodnotená do konca školského roka. Témou 2. ročníka výtvarnej a literárnej súťaže 

je "Mám právo na názor". Spoluorganizátormi tohto projektu sú Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA   

a Slovenský výbor pre UNICEF.  

 

Janka Divincová, tajomníčka výboru 

- informovala, že z dôvodu jej dlhodobej neprítomnosti bude na obdobie nasledujúcich 

troch mesiacov vedením výboru dočasne poverená tajomníčka iného výboru rady vlády, 

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím. Vzhľadom na túto okolnosť výbor zrejme za 

jej účasti zasadne najbližšie až v polovici júna 2014. Pokiaľ by v uvedenom medziobdobí 

vznikla potreba rokovania výboru, poverená tajomníčka je pripravená zasadnutie výboru 

zabezpečiť. Kontaktné údaje budú členkám a členom výboru sprostredkované elektronicky. 

 

Ondrej Gallo, Rada mládeže Slovenska, druhý podpredseda výboru 

- vyzval členov a členky výboru aby prinášali na rokovania výboru nové témy. 

V prípade, že by mali členovia otázky, ktoré by chceli riešiť na pôde výboru, treba sa obrátiť 

na tajomníčku alebo zastupujúcu tajomníčku výboru, aby bol program ďalších zasadnutí 

nastavený podľa potrieb členov. 
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Zapísala:  

Dušana Kopáčová, v.r., Spoločný sekretariát výborov 

 

Za správnosť:  

Janka Divincová, v.r., tajomníčka Výboru pre deti a mládež 

 

Schválil:  

Ondrej Gallo, v.r., druhý podpredseda Výboru pre deti a mládež, predsedajúci 

 

V Bratislave dňa 12.3.2014 

 

 


