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

národnostné menšiny a rodovú rovnosť 
  

Informácia zo zasadnutia 
konaného dňa 10. marca 2015  

 
 Výbor zobral na vedomie informáciu o postupe legislatívnych prác na návrhu 

zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím 
a oboznámil sa so závermi medzirezortného pripomienkového konania k návrhu 
zákona 
  

 Výbor zobral na vedomie informáciu o ukončení členstva druhého podpredsedu 
výboru pre deti a mládež Ondreja Galla vo výbore z dôvodu ukončenia pôsobenia 
v Rade mládeže Slovenska, ktorá ho do výboru nominovala. Viacerí členovia 
výboru adresovali p. Gallovi poďakovanie za jeho aktívne a odborné pôsobenie  
vo výbore, pričom vyjadrili nádej na ďalšiu spoluprácu v problematike ochrany 
práv dieťaťa a mládeže. Vzhľadom k tomu, že nikto z členov výboru oprávnených 
kandidovať na funkciu druhého podpredsedu výboru neprejavil o funkciu 
záujem, výbor nepristúpil k voľbe druhého podpredsedu výboru. Funkcia prvého 
podpredsedu výboru zostáva zachovaná a jej prostredníctvom  
aj inštitucionálne prepojenie na Radu vlády Slovenskej republiky pre ľudské 
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 
 

 Výbor zobral na vedomie informáciu o stiahnutí nominácie zástupkyne verejnej 
ochrankyne práv vo výbore. 

 

 Výbor vzal na vedomie informáciu o zasadnutiach Rady vlády Slovenskej 
republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Celoštátnej 
stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a prechode 
kompetencií v oblasti koordinácie ľudských práv na rezort spravodlivosti. 
 

 Výbor sa oboznámil so závermi medzirezortného pripomienkového konania  
k Správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 
2013 - 2017 za rok 2014 a návrhu na jeho aktualizáciu a materiál v predloženom 
znení schválil. Súčasne výbor odporučil rade vlády schváliť Správu o plnení 
úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 
za rok 2014 a návrh na jeho aktualizáciu. 
Ref: uznesenie Výboru pre deti a mládež  č. 42 
 

 Výbor zobral na vedomie informáciu o návrhu novely zákona č. 36/2005 Z. z. 
o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a vysvetlenia poskytnuté zo strany rezortu spravodlivosti a rezortu práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Zároveň výbor zaujal postoj, 
ktorým uvítal a podporil navrhované legislatívne zmeny. 
Ref: uznesenie Výboru pre deti a mládež  č. 43 

 
 Výbor sa oboznámil so závermi projektu Nadácie pre deti Slovenska „Deťom 

priateľská komunita“. 



 
 Výbor zobral na vedomie Informáciu o plnení strategického cieľa č. 5 Národnej 

stratégie na ochranu detí pred násilím a plánovaných aktivitách. 
 

 Výbor diskutoval k téme prípravy SK PRES 2016 v kontexte možného zviditeľnenia 
témy „práv dieťaťa“/“mládeže“, v nadväznosti na čo zaviazal tajomníčku výboru 
iniciovať a zabezpečiť stretnutie koordinátorov prípravy SK PRES 2016 vecne 
príslušných rezortov s členmi a členkami výboru a ďalšími prizvanými subjektmi 
za účelom identifikácie možných tematických prienikov a nástrojov pre 
zviditeľnenie problematiky práv dieťaťa a mládeže počas SK PRES 2016. 
Ref: uznesenie Výboru pre deti a mládež  č. 44 
 

 Výbor zobral na vedomie informáciu o uskutočnených aktivitách mimovládnych 
organizácií (Klub mnohodetných rodín) počas Medzinárodného roka rodiny 2014.  
 

 Výbor zobral na vedomie informáciu o pripravovanom Národnom projekte 
„Podpora Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (CIPC) I“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


