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Informácia o Národnom akčnom pláne pre deti na roky 2009 – 2012  
a o tvorbe nového Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 

 

 

Chronológia implementácie Národného akčného plánu pre deti na roky 2009-2012  

28. január 2009 – vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 94: 

 schválila návrh Národného akčného plánu pre deti na roky 2009-2012 
 zriadila Výbor ministrov pre deti ako poradný, koordinačný,  kontrolný  

a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky vo veciach práv dieťaťa   
a výkonu práv dieťaťa 

 schválila štatút Výboru ministrov pre deti 
 vymenovala predsedu vlády Slovenskej republiky do funkcie predsedu 

Výboru ministrov pre deti  
 vybranému okruhu ministrov a podpredsedovi vlády pre vedomostnú 

spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny uložila v termíne 
do 31. decembra 2012 zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich  
z Národného akčného plánu pre deti na roky 2009 – 2012 a v termíne  
do 30. marca 2010 a následne každoročne do 30. marca predložiť Výboru 
ministrov pre deti správu o plnení úloh vyplývajúcich z Národného 
akčného plánu pre deti na roky 2009 – 2012 s návrhom na jeho 
aktualizáciu na ďalšie obdobie 

 vybranému okruhu ministrov a podpredsedovi vlády pre vedomostnú 
spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny uložila 
každoročne pri príprave štátneho rozpočtu zabezpečiť v rámci 
schváleného limitu výdavkov príslušnej rozpočtovej kapitoly prostriedky 
na plnenie úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 
2009 – 2012 

 v zmysle schváleného štatútu vytvorila právne predpoklady pre zriadenie 
Sekretariátu Výboru ministrov pre deti. Sekretariát ako výkonný orgán 
Výboru ministrov pre deti (okrem  úloh spojených s organizačným  
a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti výboru) 
zodpovedal za realizáciu prijatých záverov výboru a koordináciu politík  
v oblasti práv detí a plnenia úloh Národného akčného plánu pre deti. 

Výbor ministrov pre deti bol ako koordinačný orgán v oblasti práv detí a výkonu práv detí 
zodpovedný za vypracúvanie Národného akčného plánu pre deti, jeho aktualizáciu a odpočet 
plnenia úloh. 

Vo vzťahu k prijatému Národnému akčnému plánu mal výbor koordinovať prípravu  
a predkladať na rokovanie vlády výročnú správu, v ktorej mal zhodnotiť situáciu v štáte a jej vývoj 
v oblasti ochrany práv detí, plnenie Národného akčného plánu pre deti  a navrhnúť aktualizáciu 
Národného akčného plánu pre deti. 

1. apríl 2009 –        bol zriadený Sekretariát Výboru ministrov pre deti ako organizačný útvar  
                                                 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  
                                                 v priamej riadiacej pôsobnosti ministerky, s predmetom činnosti  
                                              odborná koordinácia politiky ochrany práv detí.  
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marec 2010 – Sekretariát Výboru ministrov pre deti vyzval zodpovedné inštitúcie a rezorty  
                                    na predloženie odpočtu stavu plnenia úloh vyplývajúcich z Národného  
                                    akčného plánu pre deti na roky 2009 – 2012 za obdobie roka 2009. Na základe  
                                    predložených podkladov spracoval Správu o plnení úloh vyplývajúcich  
                                    z Národného akčného plánu pre deti za rok 2009. Z dôvodu, že Výbor ministrov 
                                    pre deti nebol zvolaný, materiál nebol Výborom ministrov pre deti  
                                 prerokovaný a materiál nebol predložený vláde Slovenskej republiky. 

jún 2010 – parlamentné voľby 2010 

júl 2010 – marec 2011 – Výbor ministrov pre deti nezasadal z dôvodu avizovanej komplexnej  
                                                        reformy poradných orgánov vlády Slovenskej republiky a súvisiacich  
                                                    legislatívnych zmien 

október 2010  – schválená novela zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády  
                                       a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov  
                                       a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (kompetenčný zákon),  
                                       ktorou bola zriadená Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva,  
                                    národnostné menšiny a rodovú rovnosť (účinnosť od 1. novembra 2010)   

2. marec 2011 -   vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 158: 

 schválila štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, 
národnostné menšiny a rodovú rovnosť, stáleho odborného, 
poradného, koordinačného a konzultatívneho orgánu vlády Slovenskej 
republiky v oblasti ochrany základných ľudských práv a slobôd, 
politických a občianskych práv, práv osôb patriacich k národnostným 
menšinám a etnickým skupinám, hospodárskych, sociálnych  
a kultúrnych práv, práv na ochranu životného prostredia a kultúrneho 
dedičstva, v oblasti práv dieťaťa a presadzovania najlepšieho záujmu 
dieťaťa, v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím a práv 
seniorov, pri presadzovaní zásady rovnakého zaobchádzania, rovnosti 
príležitostí a  rodovej rovnosti 

 zrušila Výbor ministrov pre deti a zriadila Výbor pre deti a mládež ako 
stály odborný orgán Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, 
národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre otázky týkajúce sa detí 
a mládeže 

 vymenovala podpredsedu vlády a ministra práce, sociálnych vecí 
a rodiny za predsedu Výboru pre deti a mládež 

 do doby schválenia štatútu Výboru pre deti a mládež súhlasila  
so zabezpečením plnenia úloh týkajúcich sa Národného akčného plánu 
pre deti na roky 2009-2012 z gescie Výboru ministrov pre deti  
na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

apríl 2011 - Sekretariát Výboru ministrov pre deti vyzval zodpovedné inštitúcie a rezorty  
                               na predloženie odpočtu stavu plnenia úloh vyplývajúcich z Národného  
                               akčného plánu pre deti na roky 2009 – 2012 za obdobie roka 2010. Na základe  
                               predložených podkladov spracoval prehľad o plnení úloh vyplývajúcich  
                               z Národného akčného plánu pre deti za rok 2010. Prehľad nebol z dôvodu  
                               neukončeného transformačného procesu poradných orgánov vlády predložený  
                             na rokovanie vlády Slovenskej republiky 

15. máj 2011 - bol zriadený Spoločný sekretariát výborov ako organizačný útvar Ministerstva  
                                práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v priamej riadiacej  
                                pôsobnosti podpredsedu vlády a ministra. V jednom organizačnom útvare  
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                                sústredil sekretariáty štyroch výborov v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí  
                              a rodiny, vrátane sekretariátu Výboru pre deti a mládež 

7. jún a 20. jún 2011 – konštitutívne zasadnutia Výboru pre deti a mládež 

27. jún 2011 – Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú  
                              rovnosť schválila štatút Výboru pre deti a mládež, v zmysle ktorého Výbor pre deti  
                              a mládež sleduje plnenie úloh Národného akčného plánu pre deti, ktorých výročný  
                              odpočet spolu s návrhom na aktualizáciu predkladá Rade vlády Slovenskej  
                            republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

júl 2011 – nominácie členiek a členov do Výboru pre deti a mládež 

10. august 2011 – prvé zasadnutie Výboru pre deti a mládež, na ktorom Výbor  
                                            pre deti a mládež vzal na vedomie informáciu o Národnom akčnom pláne  
                                             pre deti na roky 2009 - 2012 spolu so záverom, v zmysle  
                                            ktorého sa z dôvodu pokročilého obdobia roka nebude odpočtami za rok  
                                            2009 a 2010 výbor zaoberať, ale sústredí pozornosť na aktualizáciu  
                                         Národného akčného plánu pre deti pre obdobie nasledujúceho roka 

12. januára 2012 – druhé zasadnutie Výboru pre deti a mládež, na ktorom boli prerokované  
                                           možné alternatívy aktualizácie Národného akčného plánu pre deti na roky  
                                           2009-2012  pre rok 2012, tvorby nového Národného akčného plánu pre  
                                           deti na ďalšie obdobie a prípravy spojenej tretej, štvrtej a piatej periodickej  
                                           správy Slovenskej republiky k implementácii Dohovoru o právach dieťaťa.  
                                           Výbor odporučil sústrediť pozornosť primárne na tvorbu nového  
                                           Národného akčného plánu pre deti na ďalšie obdobie, pri zohľadnení  
                                           potreby aktualizácie stávajúceho Národného akčného plánu a kontextu  
                                           prípravy periodickej správy k Dohovoru. V záujme racionalizácie zdrojov  
                                           odporučil zriadenie pracovnej skupiny, činnosť ktorej by v jednotlivých  
                                        fázach činnosti zohľadňovala všetky uvedené požiadavky 

7. február 2012 – rozhodnutím predsedu Výboru pre deti a mládež bola zriadená pracovná  
                                         skupina Výboru pre deti a mládež pre aktualizáciu Národného akčného plánu  
                                         na roky 2009-2012 v kontexte prípravy tretej, štvrtej a piatej konsolidovanej  
                                         periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru  
                                         o právach dieťaťa a prípravu Národného akčného plánu pre deti na ďalšie  
                                         obdobie. Za vedúceho pracovnej skupiny bol vymenovaný prvý podpredseda  
                                      Výboru pre deti a mládež 

10. marec 2012 – predčasné parlamentné voľby 

marec 2012 – Spoločný sekretariát výborov vyzval zodpovedné inštitúcie a rezorty  
                               na predloženie odpočtu stavu plnenia úloh vyplývajúcich z Národného  
                               akčného plánu pre deti na roky 2009 – 2012 za obdobie roka 2011. Na základe  
                               predložených podkladov spracoval prehľad o plnení úloh vyplývajúcich  
                               z Národného akčného plánu pre deti za rok 2011. Súčasne vyzval na predloženie  
                             nominantov do vyššie uvedenej pracovnej skupiny výboru  

30. marec 2012 – nominácie členiek a členov pracovnej skupiny Výboru pre deti a mládež  
                                 pre aktualizáciu Národného akčného plánu na roky 2009-2012 v kontexte  
                                 prípravy tretej, štvrtej a piatej konsolidovanej periodickej správy Slovenskej  
                                 republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa a prípravu Národného  
                               akčného plánu pre deti na ďalšie obdobie 
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20. jún 2012 – vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 276: 

 zrušila uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 158 zo dňa 2. marca 2011, vrátane 
neskorších dodatkov, a schválila nový štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre 
ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

 potvrdila kontinuitu fungovania Výboru pre deti a mládež pri zachovaní jeho 
postavenia a začlenenia v štruktúre Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské 
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

júl – august 2012 – renominácie členiek a členov Výboru pre deti a mládež, ktorým členstvo vo  
                                      výbore zaniklo z titulu zániku funkcie, ktorú vykonávali a renominácia členiek  
                                      a členov pracovnej skupiny pre Výboru pre deti a mládež pre aktualizáciu  
                                      Národného akčného plánu na roky 2009-2012 v kontexte prípravy tretej,  
                                      štvrtej a piatej konsolidovanej periodickej správy Slovenskej republiky  
                                      o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa a prípravu Národného  
                                   akčného plánu pre deti na ďalšie obdobie 

10. september 2012 – tretie zasadnutie Výboru pre deti a mládež  

 

 

Chronológia implementácie Národného akčného plánu pre deti na roky 2009 – 2012 vykresľuje 
okolnosti, v dôsledku ktorých neboli odpočty  Národného akčného plánu pre deti za rok 2009,  
rok 2010 a rok 2011 riadne prerokované a predložené vláde Slovenskej republiky. Vzhľadom k tomu, 
že ich dodatočné individuálne prerokovanie Výborom pre deti a mládež a následne Radou vlády SR 
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a vládou Slovenskej republiky by bolo 
aktuálne až v období mesiacov september – november 2012, teda ku koncu platnosti samotného 
akčného plánu, sa uvedené javí ako neefektívne. 

Výbor by sa mal preto zaoberať možnosťou sústrediť pozornosť na prípravu nového Národného 
akčného plánu pre deti na ďalšie obdobie,  a so súhlasom Rady vlády SR pre ľudské práva, 
národnostné menšiny a rodovú rovnosť, zohľadňovať pri formulovaní úloh a opatrení nového 
Národného akčného plánu pre deti na ďalšie obdobie odpočty z jednotlivých rokov v znení, v akom 
ich Výboru ministrov pre deti, resp. Výboru pre deti a mládež predložili zodpovedné rezorty a ďalšie 
zainteresované inštitúcie a organizácie, a to bez potreby ich individuálneho dodatočného 
prerokovania Výborom pre deti a mládež , a následne Radou vlády SR pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť a vládou Slovenskej republiky.   

Vyššie uvedené kroky by so súhlasom Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 
rovnosť nahradil sumárny prehľad o stave plnenia úloh Národného akčného plánu pre deti  
na roky 2009 – 2012, ako súčasť Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017, ktorý 
po prerokovaní Výborom pre deti a mládež a Radou vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 
a rodovú rovnosť schvaľuje vláda Slovenskej republiky. 

 

 

Príloha:  
Návrh osnovy nového Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017 

 

 


