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                                                                                                                                              Príloha č. 3 

 

Prehľad dlhodobých (stratégie, koncepcie), strednodobých (programy, akčné plány)  

a krátkodobých nástrojov podporne prispievajúcich k implementácii práv dieťaťa  

na národnej a regionálnej úrovni identifikovaných  

v procese prípravy Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-20171 

 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

- Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15-20 rokov  
   (projekt „Milénium“) 
- Stratégia informatizácie regionálneho školstva 
- Plán výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005-2014 
- Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži na roky 2008-2013  
- Akčný plán politiky mládeže na roky 2012-2013 
- Koncepcia výchovy a vzdelávania detí so zdravotným postihnutím 
- Koncepcia výchovy a vzdelávania národnostných menšín 
- Koncepcia integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže 
- Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského a  
   vysokoškolského vzdelávania 
- Koncepcia špeciálnopedagogického poradenstva  
- Koncepcia výchovy a vzdelávania národnostných menšín 
- Koncepcia pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe 
- Koncepcia rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže 
- Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu 
- Koncepcia rozvoja informačných a poradenský činností pre mládež 
- Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na základných školách v Slovenskej republike 
- Program na zdokonalenie systému raného poradenstva pre rodičov detí so zdravotným  
  postihnutím, detí s viacnásobnými postihnutiami (hluchoslepé, kombinované postihnutia s  
  mentálnym, telesným a iným postihnutím) a pervazívnymi vývinovými poruchami, vrátane  
  súčinnosti praktických lekárov pre deti a dorast so zariadeniami špeciálnopedagogického  
  poradenstva a postupného rozširovania siete zariadení špeciálnopedagogického poradenstva pre  
  rodičov týchto detí 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: 

- Národný program starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike na roky 2008-2015 
- Národný program prevencie ochorení srdca a ciev  
- Národný imunizačný program v Slovenskej republike 
- Plán realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na roky 2012 – 2013 
- Národný program prevencie obezity 
- Národný akčný plán pre kontrolu tabaku na roky 2012 - 2014 
- Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009-2015 (aktuálne sa      
  neuplatňuje) 
- Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR IV (NEHAP IV) 
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Ďalšie materiály v minulosti realizované  a v súčasnej dobe „v procese aktualizácie pre ďalšie 
obdobie“ v súlade s Plánom hlavných úloh MZ SR na rok 2013 schváleným uznesením vlády SR  
č. 708/2012. 

- Národná protidrogová stratégia v oblasti detí a mládeže v Slovenskej republike do roku 2020 
- Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013-2016  
- Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013-2020  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: 

- Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013 
- Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých  
  oblastiach života 
- Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej  
  republike  
- Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na roky 2012 – 2015 
   s výhľadom do roku 2020 - Plán transformácie a deinštitucionalizácie ústavnej starostlivosti v  
   detských domovoch ( „Koncepcia DI náhradnej starostlivosti“) 
- Koncepcia rozvoja špecializovaných poradensko-psychologických služieb klientom drogovo a inak  
  závislým a klientom ohrozených drogovou a inou závislosťou 
- Koncepcia životného minima 
- Koncepcia integrácie cudzincov v Slovenskej republike 
- Akčný plán migračnej politiky v podmienkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej  
  republiky na roky 2012-2013 
- Program prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti  
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky: 

- Stratégia rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike 
- Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 
- Koncepcia ochrany pamiatkového fondu 
- Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru 
- Stratégia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry 
- Stratégia rozvoja osvetovej činnosti 
- Koncepcia zamerania a podpory výskumu a vývoja v rezorte MK SR 
- Koncepcia mediálnej výchovy v Slovenskej republike v kontexte celoživotného vzdelávania 
- Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky 
- Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných  
   činností v rezorte kultúry 
- Koncepcia ochrany pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva v krízových situáciách 
- Koncepcia starostlivosti o štátny jazyk 
 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky: 

- Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 
- Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015                             
   na roky 2011 – 2015 
- Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike   
   na roky 2012 – 2015  
- Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014 
- Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi  
- Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2011 – 2014 
- Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020 
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Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

- Koncepcia väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020 
- Koncepcia vzdelávania Justičnej akadémie 

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

- Stratégia zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011 až 2020 

 
Bratislavský samosprávny kraj 
 
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja 
- Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja 
- projekt „Systém podpory organizovania a vytvárania pravidelných mimo vyučovacích pohybových  
  aktivít pre žiakov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja“ 
- projekt  „ Rešpekt pre zdravie“ -  podpora zdravia v prostredí  stredných škôl Bratislavského  
  samosprávneho kraja, zvýšenie zdravotnej gramotnosti cieľovej populácie – žiakov od 14 do 18  
  rokov, ktorých rodičia dali informovaný súhlas na merania a účasť v projekte 
 

Trnavský samosprávny kraj  

- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky    
  2009 – 2015 
- Stratégia  rozvoja sociálnych služieb vo väzbe na územie Trnavského samosprávneho kraja 
- Stratégia rozvoja práce s mládežou v Trnavskom samosprávnom kraji  
- Koncepcia rozvoja starostlivosti  o deti a mládež  v Trnavskom samosprávnom kraji   
- dlhodobý preventívny Program: Prevencia a eliminácia sociálno-patologických javov u detí a žiakov 
- dlhodobý preventívny program: „Prevencia komerčného sexuálneho násilia na deťoch a mladých   
   ľuďoch“ 
- program „Prevencia komerčného sexuálneho násilia na deťoch a mladých ľuďoch v okrese Trnava“   

 

Trenčiansky samosprávny kraj 

- Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja 
- Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho  
  samosprávneho kraja na roky 2007 - 2013 

 

Nitriansky samosprávny kraj 

- Koncepcia rozvoja stredného školstva v NSK s výhľadom do roku 2015 
- Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v regióne NSK na roky 2012 - 2017 
- Koncepcia rozvoja kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2008 – 2015  
- dlhodobý preventívny program: „Priority stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej 

činnosti na roky 2012 – 2015 za Nitriansky samosprávny kraj“ 
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Žilinský samosprávny kraj 

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 
- Koncepcia rozvoja sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva v Žilinskom  
  samosprávnom kraji 
- Sociálny program na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a  
  zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov na území Žilinského samosprávneho kraja 
- Regionálna politika mládeže v Žilinskom samosprávnom kraji  
- Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2010 – 2013  
  „Úspešný žiak – šťastný človek – prosperujúca spoločnosť“  
- Koncepcia rozvoja zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja 
- Od kultúrnych hodnôt k hodnote kultúry - Stratégia rozvoja kultúry v Žilinskom samosprávnom kraji 

 
Banskobystrický samosprávny kraj  

- Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja  
  2007 – 2013 
- Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2011 – 2017 
- Koncepcia rozvoja vzdelávania, športu a mládeže v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky  
  2010 – 2015 
- Koncepcia rozvoja kultúry a kultúrneho dedičstva Banskobystrického samosprávneho kraja na roky  
  2010 – 2015 

 

Prešovský samosprávny kraj 

- Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho kraja  
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie  
  rokov  2008 – 2015 
- Sociálny program Prešovského samosprávneho kraja na ochranu práv a právom chránených  
  záujmov dieťaťa  a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálno–patologických javov na území  
  Prešovského samosprávneho kraja 

 

Košický samosprávny kraj 

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007-2013 v Košickom samosprávnom kraji 
- Stratégia rozvoja vidieka Košického samosprávneho kraja 
- Stratégia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji do roku 2013 
- Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru na roky 2008-2015 
- Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2013 
- Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v košickom kraji na roky 2007-2013 
- Koncepcia rozvoja sociálnych služieb - aktualizácia do roku 2015 
- Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického  
  samosprávneho kraja 
- Koncepcia rozvoja práce s mládežou Košického samosprávneho kraja 
- Priority zdravotnej politiky Košického samosprávneho kraja na obdobie 2012-2015 

 


