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 Výbor zvolil za nového zástupcu do Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu 

politiku v oblasti mládeže Ondreja Galla z Nadácie pre deti Slovenska 

 

 Výbor vzal na vedomie informáciu o činnosti a záveroch pracovnej skupiny výboru 

poverenej vypracovaním návrhu Národného akčného plánu pre deti, ktorý bude 

nadväzovať na Národný akčný plán pre deti na roky 2013 – 2017 zhrnuté do Vstupnej 

správy. Nakoľko závery pracovnej skupiny vychádzajúce z realizovaného zberu dát 

nepotvrdili pôvodnú víziu zadávateľa o potrebe vypracovania samostatného 

dokumentu, ktorého cieľom by bolo zabezpečenie splnenia záväzkov vyplývajúcich  

z Dohovoru OSN o právach dieťaťa, pracovná skupina odporučila nepokračovať ďalej 

v príprave Národného akčného plánu pre deti a tento projekt ukončiť. Súčasne 

pracovná skupina navrhla postup rozpracovania tých strategických výziev, ktoré boli v 

procese prípravy Národného akčného plánu pre deti identifikované, a to v koordinácii 

s prípravou dokumentu „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“.V súlade 

so závermi Vstupnej správy zároveň odporučila ministrovi práce, sociálnych vecí a  

rodiny SR ako predsedovi výboru požiadať o zrušenie súvisiaceho bodu uznesenia 

vlády SR. 

Ref.: uznesenie Výboru pre deti a mládež č. 57  

 

 Výbor vzal na vedomie informáciu o činnosti a zámeroch pracovnej skupiny pre 

tvorbu mechanizmu participácie detí a mládeže na tvorbe politík a monitoringu 

uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa 

 

 Výbor vzal na vedomie informáciu o Pozičnom dokumente Nadácie otvorenej 

spoločnosti v Bratislave s názvom „Participácia detí a mladých ľudí na Slovensku“, 

pripraveného v rámci projektu „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže  

na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže“, podporeného 

v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa 

 

 Výbor vzal na vedomie informáciu o plnení Koncepcie zabezpečovania výkonu 

súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

na roky 2016 – 2020 a Pláne transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej 

starostlivosti 

 

 Výbor diskutoval o zameraní činnosti Výboru pre deti a mládež v roku 2019.  

V diskusii odznel návrh venovať pozornosť problematike dostupnosti bývania pre deti, 

vrátane problematiky energetickej chudoby.   

 

 Výbor sa v bode Rôzne oboznámil s programom Nadácie pre deti Slovenska na 

podporu inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením na základných 

školách (www.ktochyba.sk) 

 

 Výbor sa v bode Rôzne oboznámil s aktuálnymi aktivitami Kancelárie verejnej 

ochrankyne práv 

http://www.ktochyba.sk/

