
Výbor pre deti a mládež  

Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva,   

národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

  

Informácia zo zasadnutia 

konaného dňa 29. októbra 2015  

 

 

 Výbor zobral na vedomie informáciu o zasadnutiach Rady vlády Slovenskej republiky 

pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

 

 V nadväznosti na uznesenie č. 140 zo dňa 15. októbra 2015 prijatom na mimoriadnom 

zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny  

a rodovú rovnosť (ďalej len „rada vlády“) na tému utečeneckej krízy v Európe, vzal 

Výbor na vedomie informáciu Ligy za ľudské práva k situácii maloletých – cudzincov 

umiestnených v zariadeniach ministerstva vnútra a maloletých bez sprievodu 

umiestnených v detských domovoch, informáciu Úradu hraničnej a cudzineckej polície 

Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky a Migračného úradu Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky k situácii maloletých – cudzincov umiestnených v 

zariadeniach ministerstva vnútra a informáciu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky k situácii maloletých bez sprievodu umiestnených v detských 

domovoch. Výbor poveril predsedu výboru predložiť rade vlády na jej najbližšie 

rokovanie súhrnnú informáciu a odporučil ministerstvu vnútra urýchliť zriadenie 

pracovnej skupiny rady vlády pre práva utečencov a migrantov podľa bodu A.1. 

uznesenia rady č. 140 z 15. októbra 2015 a v rámci jej mandátu venovať osobitnú 

pozornosť ochrane práv detí – cudzincov. 

Ref: uznesenie Výboru pre deti a mládež č. 46 

 

 Výbor zobral na vedomie informáciu o priebežnom plnení priorít Stratégie na ochranu 

detí pred násilím. 

 

 Výbor zobral na vedomie informáciu o Akčnom pláne predchádzania všetkým formám 

diskriminácie na roky 2015-2019. 

 

 Výbor zobral na vedomie informáciu k projektu Združenia informačných  

a poradenských centier mladých Hovorme viac - participácia mládeže a medzirezortná 

spolupráca a nominoval tajomníčku výboru do koordinačnej pracovnej skupiny 

k projektu. 

Ref: uznesenie Výboru pre deti a mládež  č. 47 

 

 Výbor zobral na vedomie informáciu o doplnkovej správe Koalície pre deti  

o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa v Slovenskej republike. 

 

 V bode Rôzne vzal výbor na vedomie informácie o príprave národného seminára  

k implementácii odporúčania Európskej komisie Investície do detí: Východisko  

z bludného kruhu znevýhodnenia, o návrhu Všeobecného komentára Výboru OSN pre 

práva dieťaťa č. 19 o verejných výdavkoch na práva dieťaťa a plánovanom pracovnom 

stretnutí členov výboru k revízii štatútu výboru. 


