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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 284 
z 11. júna 2014 

 

k Správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti 

na roky 2013 - 2017 za rok 2013 a návrhu na jeho aktualizáciu 

 
Číslo materiálu: 19777/2014 

Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

Vláda 

A. schvaľuje  

A.1. Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti 

na roky 2013 - 2017 za rok 2013 a návrh na jeho aktualizáciu; 

B. odporúča  

generálnemu prokurátorovi  

verejnej ochrankyni práv 

predsedníčke Štatistického úradu SR 

predsedníčke Úradu na ochranu osobných údajov SR 

splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity 

splnomocnencovi vlády SR pre národnostné menšiny 

splnomocnencovi vlády SR pre mládež a šport 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  

predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska 

prezidentovi Únie miest Slovenska 

predsedom samosprávnych krajov 

výkonnému riaditeľovi Slovenského národného strediska pre ľudské práva 

Národnému koordinačnému stredisku na ochranu detí pred násilím 

Hlavnému kontaktnému miestu pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN 

o právach osôb so zdravotným postihnutím 

B.1. nominovať kontaktnú osobu s cieľom zabezpečenia spolupráce s Výborom pre 

deti a mládež Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť pri koordinácii realizácie úloh vyplývajúcich 

z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017  

 do 30. júna 2014 
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C. mení 

C.1. termín úlohy v bode B.2. uznesenia vlády SR č. 276 z 5. júna 2013 z „do 30. 

marca 2014 a následne každoročne do 30. marca” na „do 31. januára 2015 

a následne každoročne do 31. januára”. 

Vykonajú: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí  

podpredseda vlády a minister financií  

podpredseda vlády a minister vnútra  

minister spravodlivosti  

minister školstva, vedy, výskumu a športu  

minister práce, sociálnych vecí a rodiny  

ministerka zdravotníctva  

minister kultúry  

minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

minister hospodárstva  

minister životného prostredia  

minister obrany  

Na vedomie: predseda Národnej rady SR  

generálny prokurátor  

verejná ochrankyňa práv  

predsedníčka Štatistického úradu SR  

predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR  

splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity  

splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny  

splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  

predseda Združenia miest a obcí Slovenska  

prezident Únie miest Slovenska  

predsedovia samosprávnych krajov  

výkonný riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva  

Národné koordinačné stredisko na ochranu detí pred násilím 

Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN 

o právach osôb so zdravotným postihnutím 


