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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 24 
z 15. januára 2014 

  

k Národnej stratégii na ochranu detí pred násilím 
 

Číslo materiálu: 119/2014 

Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny  

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. Národnú stratégiu na ochranu detí pred násilím, 

A.2. zriadenie Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia 

na deťoch ako samostatnej organizačnej súčasti Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR; 

B. ukladá  

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra  

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu  

ministrovi spravodlivosti  

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny  

ministerke zdravotníctva  

ministrovi kultúry  

B.1. nominovať kontaktnú osobu za rezort na účely zabezpečenia spolupráce 

rezortu s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky 

násilia na deťoch a s mandátom koordinovať plnenie strategických zámerov 

a úloh koordinačného rámca Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím 

v rezorte  

 do 31. januára 2014  

B.2. zabezpečiť plnenie úloh Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím  

 trvale   
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B.3. spolupracovať na tvorbe Národného koordinačného rámca pre riešenie násilia 

páchaného na deťoch  

 trvale  

B.4. predložiť Národnému koordinačnému stredisku pre riešenie problematiky 

násilia na deťoch informáciu o napĺňaní strategických cieľov z Národnej 

stratégie na ochranu detí pred násilím s návrhom na jej aktualizáciu na ďalšie 

obdobie   

 do 31. marca 2015 a následne každoročne do 31. marca  

podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí  

ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  

ministrovi obrany  

B.5. spolupracovať s Národným koordinačným strediskom pre riešenie 

problematiky násilia na deťoch   

 trvale  

B.6. podieľať sa na plnení strategických cieľov Národnej stratégie na ochranu detí 

pred násilím  

 priebežne  

podpredsedovi vlády a ministrovi financií  

B.7. zvýšiť počet miest v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

o 3 miesta vrátane finančného zabezpečenia v súlade s doložkou vplyvov  

 do 31. januára 2014   

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny  

B.8. vytvoriť podmienky na zriadenie a činnosť Národného koordinačného strediska 

pre riešenie problematiky násilia na deťoch v rámci organizačnej štruktúry 

rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

 do 31. januára 2014  

B.9. predložiť na rokovanie vlády informáciu o činnosti Národného koordinačného 

strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, o napĺňaní strategických 

cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a podľa potreby 

navrhnúť jej aktualizáciu   

 do 30. júna 2015 a následne každý rok k 30. júnu    
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C. odporúča  

verejnej ochrankyni práv  

splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity  

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  

splnomocnencovi vlády SR pre národnostné menšiny  

predsedníčke Úradu na ochranu osobných údajov SR 

generálnemu prokurátorovi  

predsedníčke Štatistického úradu SR  

riaditeľke kancelárie WHO na Slovensku  

výkonnému riaditeľovi Slovenského národného strediska pre ľudské práva  

prezidentovi Únie miest Slovenska  

predsedom samosprávnych krajov  

prezidentovi Konfederácie odborových zväzov SR  

prezidentovi Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR  

prezidentovi Republikovej únie zamestnávateľov  

predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska  

predsedníčke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  

predsedovi Rady pre vysielanie a retransmisiu  

riaditeľke Inštitútu pre výskum práce a rodiny  

predsedovi Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR  

C.1. spolupracovať pri plnení úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie na ochranu 

detí pred násilím a s Národným koordinačným strediskom pre riešenie 

problematiky násilia na deťoch  

 trvale. 

Vykonajú: podpredseda vlády a minister vnútra  

podpredseda vlády a minister financií  

podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí  

minister práce, sociálnych vecí a rodiny  

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  

minister obrany  

minister spravodlivosti  

minister školstva, vedy, výskumu a športu  

minister kultúry  

ministerka zdravotníctva  

Na vedomie: predseda Národnej rady SR  

generálny prokurátor  

predsedníčka Štatistického úradu SR  

predseda Združenia miest a obcí Slovenska  

prezident Únie miest Slovenska  

predsedovia samosprávnych krajov  

verejná ochrankyňa práv  

výkonný riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva  

splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity  

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  

splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny  
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predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR 

riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku  

prezident Konfederácie odborových zväzov SR  

prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR  

prezident Republikovej únie zamestnávateľov  

predseda Združenia miest a obcí Slovenska  

predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  

predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu  

riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny  

predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR  


