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 Výbor vzal na vedomie informáciu o činnosti pracovnej skupiny výboru poverenej 

vypracovaním návrhu Národného akčného plánu pre deti, ktorý bude nadväzovať na 

Národný akčný plán pre deti na roky 2013 – 2017 a bez pripomienok vzal na vedomie 

aj návrh ďalšieho postupu pracovnej skupiny. Podľa predstaveného návrhu, pracovná 

skupina zosumarizuje poznatky získané v analytickej fáze do dokumentu 

Východisková správa. Tá bude následne postúpená spracovateľom nového 

programového dokumentu „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“, ktorý 

bude rozpracúvať národné priority implementácie Agendy 2030. Práce na príprave 

Národného akčného plánu pre deti budú týmto pozastavené a získané poznatky 

a odborné kapacity budú poskytnuté k dispozícii vecne príslušným pracovným 

skupinám povereným prípravou „Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030“. 

Uvedené riešenie vyplynulo z potreby integrovania strategických programových 

dokumentov a potenciálu „Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030“ 

zabezpečiť dlhodobé strategické plánovanie a riadenie na celoštátnej, ako aj 

regionálnej a lokálnej úrovni 

 

 Výbor prediskutoval vzal na vedomie informáciu Národného koordinačného strediska 

pre riešenie problematiky násilia na deťoch o plnení vybraných strategických cieľov 

Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím 

 

 Výbor prediskutoval a vzal na vedomie informáciu o riešení epidemického výskytu 

syfilisu v okrese Trebišov v kompetencii koordinátorky detí pred násilím a Národného 

koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch 

 

 Výbor prediskutoval a vzal na vedomie Smernicu Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky k prevencii a riešeniu šikanovania detí  

a žiakov v škole a v školskom zariadení. Rezort školstva zároveň ponúkol členom 

a členkám výboru možnosť komunikovať prípadné pripomienky v termíne do 14. júla 

2018 

 

 Výbor vzal na vedomie Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného 

plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2017 

 

 v bode Rôzne výbor vzal na vedomie informáciu zástupkyne Nadácie otvorenej 

spoločnosti v Bratislave o projekte „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže 

na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže“, ktorý bude 

financovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa  


