Výbor pre deti a mládež
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť
Informácia zo zasadnutia dňa 3. decembra 2019

 Výbor sa oboznámil s aktuálnym
na predchádzajúcom zasadnutí výboru:

stavom

riešenia

podnetov

iniciovaných



Výbor sa oboznámil s odpočtom plnenia uznesenia výboru č. 58 zo dňa 18. júna
2019, ktoré bolo prijaté k predĺženiu mandátu pracovnej skupiny pre tvorbu
mechanizmu participácie detí a mládeže na tvorbe politík a monitoringu
uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa a doplnenie členiek pracovnej
skupiny podľa návrhu vedúcej pracovnej skupiny.



Výbor sa oboznámil s odpočtom k podnetu podpredsedu výboru Petra Guráňa vo veci spoločnej výzvy predsedov zmluvných výborov Organizácie spojených
národov, ktorou poukázali na možné negatívne dopady na činnosť zmluvných
výborov v dôsledku zníženia objemu rozpočtových prostriedkov alokovaných
na ich činnosť.

 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 a návrhu aktualizácie Národnej stratégie
na ochranu detí pred násilím a zároveň poveril predsedu výboru a ministra práce,
sociálnych vecí a rodiny predložiť Informáciu o napĺňaní strategických cieľov
Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a o činnosti Národného koordinačného
strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch a návrhu aktualizácie Národnej
stratégie na ochranu detí pred násilím na rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť po vyhodnotení
medzirezortného pripomienkového konania.
Ref.: uznesenie Výboru pre deti a mládež č. 59 zo dňa 3. decembra 2019
 Výbor zobral na vedomie Informáciu o aktuálnom stave Národnej koncepcie ochrany
detí v digitálnom priestore a Akčného plánu k Národnej koncepcii ochrany detí
v digitálnom priestore na roky 2020 – 2021 a zároveň poveril predsedu výboru
a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny predložiť Informáciu o aktuálnom stave
Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore a Akčného plánu k Národnej
koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2020 – 2021 na rokovanie Rady
vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
po ukončení medzirezortného pripomienkového konania.
Ref.: uznesenie Výboru pre deti a mládež č. 60 zo dňa 3. decembra 2019

 Výbor sa oboznámil s Návrhom - Odporúčania pre zákonných zástupcov dieťaťa/žiaka
v prípade zistenia šikanovania v školách a školských zariadeniach. Členky a členovia
výboru majú zároveň možnosť zaslať e-mailom pripomienky k návrhu v termíne
do 6. decembra 2019 Spoločnému sekretariátu výborov. Pripomienky budú následne
postúpené zástupkyni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 Výbor sa oboznámil s Informáciou Útvaru hodnoty za peniaze a Inštitútu vzdelávacej
politiky o záveroch pripravovanej revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou
alebo sociálnym vylúčením so zameraním na deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia a na deti so zdravotným znevýhodnením. Po finalizácii bude materiál
sprostredkovaný členkám a členom výboru.
 Výbor sa oboznámil s Informáciou o postupe Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR, ktorým bude reagovať na nedávno zaslané odôvodnené stanovisko
Európskej komisie, v ktorom žiada Slovensko, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce
sa rovnakého zaobchádzania s rómskymi žiakmi.
 Zástupca Nadácie otvorenej spoločnosti p. Ján Orlovský v bode Rôzne oboznámil
členky a členov výboru so závermi a odporúčaniami na tému "Proces zapájania
mladých ľudí do rozhodovania", ktorý vznikol v rámci projektu “Tvorba
mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy
a tvorbe verejných politík mládeže” a ktorý je voľne k dispozícii na:
http://osf.sk/nezaradene/proces-zapajania-mladych-ludi-do-rozhodovania/ .

Spracoval: Spoločný sekretariát výborov
dňa 3. decembra 2019 v Bratislave

