VLÁDA

SLOVENSKEJ

REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ

REPUBL

þ
24
z 15. januára

2014

k 1iURGQHMVWUDWpJLLQDRFKUDQXG
Číslo

materiálu:
119/2014

Predkladateľ:
minister

práce,
rodiny sociálnych

vecí

a

9OiGD
A.

B.

sFKYDĐXMH
A.1.

Národnú
atégi
u str
na ochranu

detí

pred

násilím,

A.2.

zriadenie Národného koordinačného stre
na deťoch ako samostatnej organizačnej
vecí a rodiny
SR;

XNODGi

SRGSUHGVHGRYLYOiG\DPLQLVWURYLYQ~W
ra
PLQLVWURYLãNROVWYDYHG\YêVNXPXDãSRUW
ministrovi spravodlivosti
PLQLVWURYLSUiFHVRFLiOQ\FKYHFtDURGLQ\
PLQLVWHUNH]GUDYRWQtFWYD
PLQLVWURYLNXOW~U\
B.1.

nominovať kontaktnú osobu za rezort
rezortu s ordinačným
Národným kostrediskom pre r
násilia na deťoch a s mandátom koordi
a úloh koordinačného na
rámca
ochranu
Národnej
detí str
pr
v rezorte
GRMDQXiUD

B.2.

zabezpečiť

plnenie
dnej stratégie
úloh Náro
na ochranu

trvale
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VLÁDA
B.3.

SLOVENSKEJ

REPUBLIKY

spolupracovať na tvorbe
páchaného na deťoch

Národného

koor

trvale
B.4.

predložiť Národnému koordinačnému str
násilia na deťoch
iu o napĺňaní
informácstrategickýc
stratégie na ochranu detí pred násilím
obdobie

GRPDUFDDQiVOHGQHNDåGRURþQ

SRGSUHGVHGRYLYOiG\DPLQLVWURYL]DKUDQLþQ
HåLWRVWt
PLQLVWURYLS{GRKRVSRGiUVWYDDUR]YRMDYLGL
ministrovi obrany
B.5.

spolupracovať
s
Národným
koordinačný
problematiky násilia na deťoch
trvale

B.6.

podieľať sa na
pred násilím

plnení

strategických

ci

SULHEHåQH
SRGSUHGVHGRYLYOiG\D
PLQLVWURYLILQDQFLt
B.7.

zvýšiť počet miest v kapitole Minister
SR
o 3 miesta vrátane
enia
finančného
v doložkou
súladezabezpeč
s vplyvov
GRMDQXiUD

PLQLVWURYLSUiF
HVRFLiOQ\FKYHFtDURGLQ\
B.8.

vytvoriť podmienky na zriadenie a činn
pre riešenie problematiky násilia na
rezortu Ministerstva práce
, sociálnychSRvecí a rodiny
GRMDQXiUD

B.9.

predložiť na rokovanie vlády informáci
strediska pre riešenie problematiky ná
cieľov Národnej stratégie na ochranu
navrhnúť jej aktualizáciu

GRM~QDDQiVOHGQHNDåGêURN
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C.

SLOVENSKEJ

REPUBLIKY

RGSRU~þD

YHUHMQHMRFKUDQN\QLSUiY
VSOQRPRFQHQFRYLYOiG\65SUHUyPVNHNRPXQL
VSOQRPRFQHQFRYLYOiG\65SUHUR]YRMREþLDQ
VSOQRPRFQHQFRYLYOiG\65SUHQiURGQRVWQpP
iny
predsedQtþNH
ÒUDGXQDRFKUDQXRVREQêFK~GDMRY
SR
JHQHUiOQHPXSURNXUiWRURYL
SUHGVHGQtþNHâWDWLVWLFNpKR~UDGX65
ULDGLWHĐNHNDQFHOiULH:+2QD6ORYHQVNX
YêNRQQpPXULDGLWHĐRYL6ORYHQVNpKRQiURGQpK
SUH]LGHQWRYLÒQLHPLHVW6ORYHQVND
preGVHGRPVDPRVSUiYQ\FKNUDMRY
SUH]LGHQWRYL.RQIHGHUiFLHRGERURYêFK]Yl]R
SUH]LGHQWRYL$VRFLiFLH]DPHVWQiYDWHĐVNêFK
SUH]LGHQWRYL5HSXEOLNRYHM~QLH]DPHVWQiYDW
SUHGVHGRYL=GUXåHQLDPLHVWDREFt6ORYHQVN
predsedQtþNH
ÒUDGXSUH
GRKĐDGQDG]GUDYRWQRXVWDURVWOL
predsedovi Rady pre vysielanie a retransmisiu
ULDGLWHĐNH,QãWLW~WXSUHYêVNXPSUiFHDUR
SUHGVHGRYL1iURGQHMUDG\REþDQRYVR]GUDYR
C.1.

spolupracovať pri plnenítratégie
úloh vyplývaj
na oc
detí pred násilím a s Národným koord
problematiky násilia na deťoch
trvale.

9\NRQDM~
podpredseda vlády a minister vnútra
podpredseda vlády a minister financií
podpredsedaer vlády
zahraničných
vecí
a minist
a európskych zál
minister práce, sociálnych vecí a rodi
minister pôdohospodárstva a rozvoja vi
minister obrany
minister spravodlivosti
minister školstva, vedy, výskumu a špo
minister kultúry
ministerka zdravotníctva

Na vedomie: predseda Národnej rady SR
generálny prokurátor
predsedníčka Štatistického úradu SR
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
prezident
nie miest Slovenska
Ú
predsedovia samosprávnych krajov
verejná ochrankyňa práv
výkonný riaditeľ
dného
Slovenského
strediskanáro
pre ľuds
splnomocnenec vlády SR pre rómske komu
splnomocnenec vlády SR pre rozvoj obči
splnomocnenec vlády SR pre národnostné
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predsedníčka
Úradu na ochranu
SR osobných údajov
riaditeľ
ka kancelárie
HO na Slovensku
W
prezident Konfederácie odborových zväz
prezident Asociácie zamestnávateľských
prezident Republikovej únie zamestnáva
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
predsedníčka
Úradu pre dohľad
starostlivosťou
nad zdravotnou
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu
riaditeľka Inštitútu pre výskum práce
predseda Národnej rady občanov so zdravotným
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