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Informácia zo zasadnutia 

konaného dňa 28. októbra 2013 
 
Dňa 28. októbra 2013 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Výboru pre deti a mládež. Vzhľadom 

na obsažný program, ktorý bol na základe podnetov členov a členiek výboru ďalej 

rozširovaný, ako aj pomerne podrobnú diskusiu, bolo rokovanie výboru prerušené a jeho 

druhá časť bude pokračovať v priebehu mesiaca november. Zo záverov prvej časti rokovania 

výboru uvádzame: 

 

 Výbor potvrdil verejnou voľbou nomináciu Štefana Matulu ako zástupcu Výboru pre 

deti a mládež vo Výbore pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv 

a rozvojového vzdelávania. 

Ref: uznesenie Výboru pre deti a mládež č. 29 zo dňa 28. októbra 2013 
 

 Výbor vzal na vedomie informáciu o priebehu a záveroch mimoriadneho zasadnutia 

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

rovnosť dňa 4. septembra 2013 

 

 Výbor vzal na vedomie Informáciu o záveroch tretieho a štvrtého rokovania 

Koordinačnej skupiny pre prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských 

práv v SR  a s pripomienkami schválil Návrh spolupráce výboru pri príprave 

Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv  Slovenskej republike  

 

V zmysle pripomienok výboru bude konkrétna metodika práce pracovnej skupiny 

(vrátane otázky organizácie konzultácie s deťmi) prenechaná na rozhodnutie členov 

a členiek pracovnej skupiny. Za mimovládne organizácie a odborníkov boli  

na zasadnutí odporučení ako členovia pracovnej skupiny Ondrej Gallo (Rada mládeže 

Slovenska), Jozef Mikloško (Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev 

ako dar), Alexandra Draková (Slovenský výbor pre UNICEF), Peter Lenčo (Koalícia 

pre deti) a p. Stanislav Trnovec (Klub mnohodetných rodín). Členov pracovnej 

skupiny za verejnú správu doplní v zmysle záverov zasadnutia výboru sekretariát 

výboru, ktorý následne okruh navrhovaných členov predloží členom výboru  

na schválenie. Návrh spolupráce výboru predpokladá otvorenú metódu práce, kedy 

pracovná skupina na svoje zasadnutia prizýva aj ďalších odborníkov, o svojej činnosti 

priebežne verejne informuje prostredníctvom webovej stránky výboru  

a prostredníctvom poverenej osoby (tajomníčky výboru) prijíma podnety verejnosti. 

Ref: uznesenie Výboru pre deti a mládež č. 30 zo dňa 28. októbra 2013 

   

 Výbor prerokoval informácie a materiály z pracovných skupín výboru: 

a)  pracovnej skupiny výboru na spracovanie analýzy súčasného systému 

inštitucionálnej ochrany detí pred násilím a prípravu návrhu Národnej stratégie  

na ochranu detí pred násilím 

b)  pracovnej skupiny výboru pre prípravu návrhov riešení verejnej ochrany 

práv detí a verejnej ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím  
 

Ad a) Uvedeniu Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím predchádzala 

informácia o predbežných záveroch výskumu realizovaného Inštitútom pre výskum 



práce a rodiny o prevalencii násilia páchaného na deťoch. Návrh na zaradenie 

Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím do ďalšieho procesu predkladania 

materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky bol schválený bez pripomienok. 

Ref: uznesenie Výboru pre deti a mládež č. 31 zo dňa 28. októbra 2013 

 

Ad b) Výbor vzal na vedomie informáciu pracovnej skupiny výboru pre prípravu 

návrhov riešení verejnej ochrany práv detí a verejnej ochrany práv osôb  

so zdravotným postihnutím. Rámcový návrh  predstavuje  zriadenie inštitúcie - Úradu 

komisárov na ochranu ľudských práv s konštituovaním  dvoch komisárov, pôsobiacich 

vo vlastnom mene. Pri príprave uvedeného návrhu zákona sa pracovná skupina 

pridržiava Parížskych princípov tak, aby navrhované postavenie komisárov bolo 

nezávislé v čo možno najširšej miere podľa uvedených kritérií. Vzhľadom na rozsah  

a náročnosť riešeného problému je možné očakávať, že prvé paragrafové znenie bude 

spracované koncom roka 2013 tak, aby mohlo byť predstavené Výboru pre deti  

a mládež  a Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím. 

 

 Výbor vzal na vedomie Návrh Stratégie štátnej politiky vo vzťahu k mládeži na roky 

2014-2020  

 

 Výbor sa v ďalšej časti rokovania oboznámil so správami verejnej ochrankyne práv 

Jany Dubovcovej (ich zaradenie na rokovanie výboru iniciovala členka výboru 

zastupujúca Slovenský výbor pre UNICEF), ktoré na základe prizvania na rokovanie 

výboru verejná ochrankyňa práv sama uviedla.  

 

Nakoľko ku Správe o prieskume dodržiavania základných práv a slobôd maloletých 

detí umiestnených v reedukačnom centre Hlohovec avizovala verejná ochrankyňa práv 

prípravu súhrnnej správy týkajúcej sa viacerých reedukačných zariadení, členky  

a členovia výboru odporučili stiahnuť materiál z rokovania výboru a zaradiť ho 

opätovne až v čase, kedy budú známe dáta avizovanej súhrnnej správy. Materiál bol 

predkladateľkou na základe uvedeného odporúčania z rokovania stiahnutý. 

 
V nadväznosti na uvedenie Správy o uplatňovaní práva na vzdelanie detí/žiakov 

príslušníkov rómskej národnostnej menšiny so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami a Mimoriadnej správy 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) bolo po diskusii 

rokovanie výboru prerušené, nakoľko časová dispozícii členov a členiek výboru bola 

k uvedenému bodu rokovania vyčerpaná. Oba materiály budú opätovne predložené 

a prerokované v nadväznosti na zvolanie druhej časti rokovania výboru spolu 

s neprerokovanými podnetmi v bode Rôzne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 4. novembra 2013 


