
Výbor pre deti a mládež  

Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva,   

národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

  

Informácia zo zasadnutia 

konaného dňa 17. júna 2016 

 

 

 Výbor zobral na vedomie informáciu o záverečných odporúčaniach Výboru OSN  

pre práva dieťaťa a o priebehu obhajoby Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej 

periodickej správy Slovenskej republiky k implementácii Dohovoru o právach dieťaťa. 

Členom výboru bola zároveň poskytnutá čiastková informácia o odporúčaniach Výboru 

OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím týkajúca sa práv dieťaťa v nadväznosti 

na obhajobu východiskovej správy k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím. 

 

 Výbor schválil návrh Správy o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu 

pre deti na roky 2013 – 2017 za rok 2015 a návrh na jeho aktualizáciu. Materiál zároveň 

odporučil postúpiť na rokovanie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť. 

Ref: uznesenie Výboru pre deti a mládež  č. 48 

 

 Výbor zobral na vedomie informáciu o napĺňaní strategických cieľov Národnej stratégie 

na ochranu detí pred násilím a o činnosti Národného koordinačného strediska  

pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Materiál zároveň odporučil postúpiť  

na rokovanie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 

Ref: uznesenie Výboru pre deti a mládež  č. 49 

 

 Výbor zobral na vedomie informáciu o priebehu a záveroch Národného seminára  

k implementácii Odporúčania Európskej komisie „Investície do detí: Východisko  

z bludného kruhu znevýhodnenia“. Výstupom seminára, určeným pre tretí sektor 

a samosprávu, je prehľad národných projektov a dopytovo orientovaných 

projektov/výziev korešpondujúcich s jednotlivými cieľmi Odporúčania EK. 

 

 V bode Rôzne vzal na vedomie: 

 

 informáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k problematike povinnej 

literatúry na školách (na podnet člena výboru Stanislava Trnovca, Klub mnohodetných 

rodín)  

 informáciu k Lige ochrany detí, novozriadenému združeniu 20 organizácií a osobností 

pôsobiacich v oblasti starostlivosti o dieťa a rodinu a ochrany práv detí (na podnet 

člena výboru Jozefa Mikloška, Spoločnosť Úsmev ako dar) 

 informáciu prvého podpredsedu výboru Petra Guráňa k novoprijatým Všeobecným 

komentárom Výboru OSN pre práva dieťaťa. 

 


