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Dátum nadobudnutia účinnosti: 01. marec 2014 

Doba platnosti: na dobu neurčitú 

Súvisiace predpisy: 

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

Informácia o zmenách:    

 

V súvislosti so schválením Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím vládou Slovenskej 

republiky vyplynula pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj 

úloha vytvoriť podmienky na zriadenie samotného špecializovaného organizačného útvaru. 

Z tohto dôvodu sa v organizačnej štruktúre Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky vložením článku 54 do organizačného poriadku vytvára Národné 

koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch. 
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Článok 1 

 

1. V článku 2 odsek 8 sa dopĺňa nové písmeno l), ktoré znie 

„l)  Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.“ 

 

2. V článku 4 odsek 2 sa dopĺňa nový bod 15., ktorý znie 

„15.  riaditeľa Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na 

deťoch.“ 

 

3. Za článok 53 sa vkladá nový článok 54, ktorý znie 

„Článok 54 

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch 

 

(1) Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch plní 

v spolupráci a koordinácii s určenými zástupcami rezortov zodpovedných za politiky na 

ochranu života a zdravia detí úlohy národného koordinačného rámca pre riešenie násilia 

páchaného na deťoch a zabezpečuje úlohy koordinátora pre vykonávanie Dohovoru 

o právach dieťaťa. 

(2) Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch 

a) koordinuje plnenie strategických cieľov Slovenskej republiky v oblasti ochrany detí 

pred násilím, 

b) utvára a udržiava mechanizmus komunikácie jednotlivých ministerstiev, štátnych 

inštitúcií, miest, obcí, mimovládnych organizácií a ďalších subjektov pôsobiacich 

v oblasti ochrany detí pred násilím, 

c) tvorí, sleduje, vyhodnocuje a aktualizuje v spolupráci s ministerstvami, štátnymi 

inštitúciami, mestami, obcami, mimovládnymi organizáciami a ďalšími subjektmi 

pôsobiacimi v oblasti ochrany detí pred násilím úlohy koordinačného rámca pre 

riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch, 

d) na účely systematického monitorovania a vyhodnocovania efektivity politík na 

ochranu detí pred násilím zabezpečuje v spolupráci a koordinácii s určenými 

zástupcami rezortov zodpovedných za politiky na ochranu života a zdravia detí tvorbu 

systému zberu, analýzy a vyhodnocovania dát, 
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e) koordinuje v spolupráci s určenými zástupcami rezortov zodpovedných za politiky na 

ochranu života a zdravia detí tvorbu metodológie na posudzovanie pokroku 

a hodnotenie opatrení na ochranu detí pred násilím, 

f) podieľa sa v spolupráci s určenými zástupcami rezortov zodpovedných za politiky na 

ochranu života a zdravia detí na tvorbe a definovaní úloh dlhodobého plánu výskumu 

v oblasti problematiky násilia na deťoch, 

g) podieľa sa na zjednocovaní postupov v oblasti problematiky násilia páchaného na 

deťoch na národnej úrovni a podporuje zjednocovanie postupov kompetentných 

subjektov na miestnej úrovni so zohľadnením rôznych faktorov problematiky násilia, 

h) podieľa sa na tvorbe a podporuje realizáciu špecifických spoločných vzdelávacích 

aktivít subjektov pôsobiacich v oblasti ochrany detí pred násilím, 

i) podporuje preventívne aktivity zamerané na sprístupnenie informácií o problematike 

násilia, o možnostiach pomoci, a podobne, 

j) spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy a mimovládnym 

sektorom pri vykonávaní Dohovoru o právach dieťaťa a je kontaktným bodom pre 

inštitúcie zodpovedné za plnenie Dohovoru o právach dieťaťa v Slovenskej republike, 

k) koordinuje vypracúvanie správ podľa Dohovoru o právach dieťaťa, 

l) participuje na príprave návrhov zákonov a iných právnych predpisov ďalších 

organizačných útvarov ministerstva a iných rezortov súvisiacich so svojou vecnou 

náplňou, 

m) vyhodnocuje a aktualizuje dokumenty vlády v oblasti násilia páchaného na deťoch a je 

gestorom Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, 

n) spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s inými orgánmi štátnej správy, so Sociálnou 

poisťovňou, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a úradmi práce, sociálnych vecí 

a rodiny, s Národným inšpektorátom práce a inšpektorátmi práce, so Spoločným 

sekretariátom výborov, Výborom pre deti a mládež, Výborom pre rodovú rovnosť, 

územnou samosprávou, so sociálnymi partnermi a mimovládnym sektorom, 

o) spolupracuje pri implementácii práva Európskej únie a medzinárodných dohovorov 

v oblasti ochrany práv detí, 

p) v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti spolupracuje pri vypracúvaní návrhov a stanovísk 

na rokovania orgánom Európskej únie a ďalších medzinárodných organizácií,  

q) plní úlohy súvisiace s členstvom Slovenskej republiky v EÚ a ďalších 

medzinárodných organizáciách v rozsahu svojej pôsobnosti, 
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r) spolupracuje s medzinárodnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti ochrany ľudských 

práv s osobitnými zameraním na práva dieťaťa.“ 

 

4. Ruší sa príloha č. 1 k organizačnému poriadku a vydáva sa nová príloha č. 1 

k organizačnému poriadku. 

 
 

Článok 2 
 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. marca 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Richter 

         minister 


