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Záznam zo zasadnutia Výboru pre deti a mládeţ Rady vlády Slovenskej republiky  

pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava, 12. januára 2012, 10.00 hod.   

zasadacia miestnosť č. 117 

__________________________________________________________________________________ 

Prítomní (vrátane zúčastnených v zastúpení): viď podľa prezenčnej listiny 

 

Ospravedlnení: Jozef Mihál, Jozef Šimko, Eva Šťastná, Janka Milan Laššáková, Michal 

Dobiaš, Martin Poliačik, Martin Hílek 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Voľba podpredsedu výboru podľa ustanovenia čl. 5 ods. 3 písm. a) štatútu Výboru pre 

deti a mládeţ 

3. Návrh Dodatku č. 3 k štatútu Výboru pre deti a mládeţ – rozšírenie členstva  

o zástupcu/zástupkyňu Zdruţenia miest a obcí Slovenska 

4. Informácia o príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv 

v Slovenskej republike a o postupe pri riešení inštitucionalizácie ochrany práv dieťaťa 

v Slovenskej republike (postup vo veci kreovania inštitútu „detského ombudsmana“; 

postup vo veci tvorby implementačného mechanizmu podľa článku 4 ods. 3 a článku 

33 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím – UN CRPD) 

5. Aktualizácia Národného akčného plánu pre deti na roky 2009-2012 v kontexte 

prípravy tretej, štvrtej a piatej konsolidovanej periodickej správy Slovenskej republiky  

o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa 

6. Informácia o stave príprav Akčného plánu politiky mládeţe na roky 2012-2013; 

Informácia k pripravovanej Správe o mládeţi EÚ 

7. Pracovná skupina pre tvorbu mechanizmu participácie detí a mládeţe na tvorbe politík  

a monitoring uplatňovania práv dieťaťa 

8. Podnety členov výboru 

a) podnety členky výboru (p. Dana Ţilinčíková, nominovaná zástupkyňa OZ Návrat)  

1. Európske štandardy kvality pre deti ţijúce mimo vlastného rodinného prostredia  

2. Odporúčania mladých z pestúnskych a adoptívnych rodín pre profesionálov 

b) podnety člena výboru (p. Štefan Matula, nominovaný zástupca Detského fondu 

SR) 

1.  Budovanie celospoločenského systému ochrany detí a mládeţe pred 

negatívnymi vplyvmi masmédií;  

2.  Budovanie systému psychologickej prevencie u detí pochádzajúcich  

z psychologicky znevýhodneného prostredia 

9. Návrh plánu činnosti Výboru pre deti a mládeţ na rok 2012 

10. Rôzne  
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1. Otvorenie rokovania 
 

Ondrej Gallo, Rada mládeţe Slovenska, podpredseda Výboru pre deti a mládeţ (ďalej len 

„podpredseda výboru“) 

- v úvode privítal všetkých zúčastnených a otvoril zasadnutie Výboru pre deti a mládeţ, 

oboznámil prítomných o poverení vedením výboru 

- následne pristúpil ku kontrole uznášaniaschopnosti výboru, skonštatoval, ţe z 23 

členov a členiek výboru je prítomných 17 (z toho 7 zástupcov organizácií pôsobiacich 

v oblasti ochrany práv dieťaťa alebo mládeţe), výbor je teda uznášaniaschopný 

- vyzval tajomníčku výboru, aby predstavila stav plnenia uznesení 

Janka Divincová, tajomníčka Výboru pre deti a mládeţ (ďalej len „tajomníčka výboru“) 

- predstavila stav plnenia uznesení, ktoré boli prijaté na prvom zasadnutí Výboru, ktoré 

sa konalo dňa 16. augusta 2011, s dôrazom na nesplnené úlohy 

- len čiastočne splnená bola úloha z Uznesenia č. 3, týkajúca sa predloţenie návrhov 

predsedovi výboru do plánu činnosti výboru, na výzvu reagovalo len málo členov 

výboru 

- nesplnená zostala úloha z Uznesenia č. 4, týkajúca sa povinnosti informovať na porade 

vedenia na jednotlivých rezortoch o dôsledkoch vyplývajúcich z transformácie 

poradných orgánov vlády, vo vzťahu k Výboru pre deti a mládeţ a vo vzťahu 

k Národnému akčnému plánu pre deti na roky 2009- 2012 s dôrazom na prípravu 

konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej implementačnej správy k Dohovoru 

- nesplnená bola úloha týkajúca sa prípravy Akčného plánu politiky mládeţe – 

o dôvodoch by mala informovať členka výboru v príslušnom bode programu 

zasadnutia 

- úloha zriadiť pracovnú skupinu výboru pre tvorbu mechanizmu participácie detí a 

mládeţe na tvorbe politík a monitoring uplatňovania práv dieťaťa, vyplývajúca z 

uznesenia č. 7, bola splnená 

 

Ondrej Gallo, podpredseda výboru 

- opýtal sa prítomných, či súhlasia s navrhovaným programom 

- program bol konsenzuálne schválený 

 

2. Voľba podpredsedu výboru podľa ustanovenia čl. 5 ods. 3 písm. a) štatútu Výboru 

pre deti a mládeţ 

 

Janka Divincová, tajomníčka výboru 

- v zmysle diskusie a záverov prvého zasadnutia Výboru pre deti a mládeţ, konaného 

v auguste 2011, navrhla ako kandidáta Petra Guráňa 

 

Peter Guráň 

- potvrdil svoj súhlas s kandidatúrou a stručne predstavil svoje pôsobenie v oblasti práv 

dieťaťa, okrem iného aj ako člen Výboru OSN pre práva dieťaťa 

 

Ondrej Gallo, podpredseda výboru 
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- doplnil, ţe po uskutočnení voľby bude mať výbor v zmysle štatútu dvoch 

podpredsedov, ktorých bude predseda výboru alternatívne poverovať vedením 

zasadnutí a zastupovaním výboru v rade vlády 

- jednohlasne bol za podpredsedu zvolený Peter Guráň 
 

3. Návrh Dodatku č. 3 k štatútu Výboru pre deti a mládeţ – rozšírenie členstva  

o zástupcu/zástupkyňu Zdruţenia miest a obcí Slovenska 

 

Jozef Turčány, Zdruţenie miesta a obcí Slovenska 

- uviedol, ţe Zdruţenie miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“) je riadnym členom 

Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a preto 

poţiadalo o členstvo vo všetkých jej výboroch 

- vyjadril názor, ţe ZMOS má významné postavenie najmä v oblasti školstva 

 

Ondrej Gallo, podpredseda výboru 

- uznesenie týkajúce sa rozšírenia členstva vo výbore o zástupcu ZMOS bolo 

jednohlasne prijaté 

4. Informácia o príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv 

v Slovenskej republike a o postupe pri riešení inštitucionalizácie ochrany práv dieťaťa 

v Slovenskej republike (postup vo veci kreovania inštitútu „detského ombudsmana“; 

postup vo veci tvorby implementačného mechanizmu podľa článku 4 ods. 3 a článku 33 

Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím – UN CRPD) 

 

- z dôvodu absencie (avizovaný neskorší príchod) predkladateľa, p. Kálmána Petőcza, bol bod 

presunutý na neskôr 

5. Aktualizácia Národného akčného plánu pre deti na roky 2009-2012 v kontexte 

prípravy tretej, štvrtej a piatej konsolidovanej periodickej správy Slovenskej republiky  

o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa 

 

Janka Divincová, tajomníčka výboru 

- nadviazala na diskusiu z posledného zasadnutia výboru, ktorej témou bola aktualizácia 

Národného akčného plánu pre deti na roky 2009 - 2012 

- tá za posledné obdobie do značnej miery zaostávala, keďţe zodpovedné subjekty sa 

sústredili najmä na odpočet jednotlivých úloh a nedochádzalo k aktualizácii plánu 

- v tejto súvislosti navrhla vytvoriť pracovnú skupinu zameranú na identifikáciu oblastí, 

na ktoré by bolo vhodné v poslednom roku cyklu NAPD upriamiť pozornosť  

- pracovná skupina by primárne pozostávala z členov výboru a prizvaných odborníkov 

- úlohou pracovnej skupiny by bola tieţ príprava nového akčného plánu na ďalšie 

obdobie 

 

Ivana Mrázková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- vyjadrila názor, ţe vhodnejšie by bolo venovať sa priamo príprave nového akčného 

plánu na ďalšie obdobie ako aktualizácii NAPD 

- podľa nej by sa navrhovaná pracovná skupina mala primárne venovať príprave 

periodickej správy SR a novému akčnému plánu  
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Janka Divincová, tajomníčka výboru 

- poukázala na to, ţe v rukách Spoločného sekretariátu výborov sa sústreďuje 

zabezpečovanie chodu štyroch výborov rady vlády, navyše po transformácii Výboru 

ministrov pre deti kumuluje nielen odpočet a aktualizácia Národného akčného plánu 

pre deti ale aj podieľanie sa na príprave periodickej správy  

- vysvetlila, ţe vzhľadom k transformácii Výboru ministrov pre deti (ktorý mal 

rozpočtovaných päť ľudí), na Výbor pre deti a mládeţ (ktorému je k dispozícii len 

tajomníčka a jedna asistentka) pokladala za lepšie riešenie v záujme skvalitnenia 

prípravy uvedených podkladov, ktoré v súčasnom zloţení spoločný sekretariát 

objektívne nie je schopný zabezpečiť, čiastočný presun úloh na pracovnú skupinu  

- dôleţité je podchytiť úlohy pre rok 2012 tak, aby mohli zároveň slúţiť ako podklad 

pre prípravu periodickej správy 

 

Ivana Mrázková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- zhrnula, ţe v tom prípade sa bude riešiť aktualizácia a odpočet národného akčného 

plánu za minulý rok, príprava národného akčného plánu na ďalšie obdobie 

a predpríprava národnej periodickej správy súčasne 

- pripomenula, aby boli tieto okolnosti zahrnuté do plánu činnosti  

 

Peter Guráň, podpredseda výboru 

- vyjadril súhlas s tým, ţe pozornosť by sa mala primárne venovať príprave nového 

akčného plánu a periodickej správy 

- zdôraznil dôleţitosť zachovania kontinuity a vyhýbania sa chybám minulosti 

- zároveň podporil myšlienku zriadenia navrhovanej pracovnej skupiny 

 

Ondrej Gallo, podpredseda výboru 

- navrhol prítomným prijať uznesenie v tom znení, ţe výbor odporučí predsedovi 

výboru zriadiť pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať aktualizáciou národného 

akčného plánu a zároveň prípravou nového akčného plánu na ďalšie obdobie 

- uznesenie v takomto znení bolo prijaté 

- následne navrhol, aby Spoločný sekretariát výborov po zasadnutí vyzval členov 

výboru, aby vyjadrili svoj záujem zúčastňovať sa na činnosti pracovnej skupiny, príp. 

navrhli ďalších expertov, ktorých odporúčajú k činnosti pracovnej skupiny prizvať 

 

4. Informácia o príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv 

v Slovenskej republike a o postupe pri riešení inštitucionalizácie ochrany práv dieťaťa 

v Slovenskej republike (postup vo veci kreovania inštitútu „detského ombudsmana“; 

postup vo veci tvorby implementačného mechanizmu podľa článku 4 ods. 3 a článku 33 

Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím – UN CRPD) 

 

Kálmán Petőcz, Úrad vlády SR 

- uviedol, ţe zámer vypracovania stratégie bol schválený vládou 16. novembra 2011 

s tým, ţe do konca septembra 2012 by mala byť stratégia predloţená na rokovanie 

vlády - vyjadril obavy, ţe vzhľadom na politický vývoj nemusí byť tento termín 

dodrţaný 



5 

 

- v súvislosti s tým spomenul fakt, ţe na základe rokovaní premiérky v USA sa 

Slovenská republika zapojila do partnerstva pre otvorené vládnutie, ku ktorému bude 

vypracovaný (pod gesciou p. premiérky) akčný plán; ten by mal byť predloţený ešte 

pred skončením funkčného obdobia tejto vlády 

- v rámci uvedeného akčného plánu sa nachádza časť Dialóg vo verejných politikách, do 

ktorej p. premiérka plánuje zaradiť Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských 

práv v Slovenskej republike    

- v rámci diskusie bude zabezpečená participácia širokej verejnosti (v priebehu mája 

2012) 

- zámerom je vypracovať základný text, ktorý bude vhodný na pripomienkovanie 

výborov do začiatku apríla 2012 

- zo strany výborov a ich pracovných skupín bude moţnosť zúčastniť sa tejto prípravy 

a podávať podnety 

- výsledný dokument by mal mať dve časti: analytickú správu o stave ľudských práv na 

Slovensku a akčný plán, v ktorom budú zadefinované úlohy z jednotlivých oblastí  

- čo sa týka finančného a personálneho zabezpečenia úloh, uviedol, ţe Rada vlády SR 

pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť má v rámci kapitoly 

podpredsedu vlády vyčlenené isté prostriedky, rovnako je plánované vyčlenenie 

prostriedkov na prípravu stratégie 

- problémom je začlenenie expertov, ktorý vyplýva  z faktu, ţe podpredseda vlády nie je 

ústredným orgánom štátnej správy 

- rámcový harmonogram predpokladá dokončenie základného textu do apríla 2012 

a jeho zaslanie na pripomienkovanie výborom a ich pracovným skupinám a následné 

začatie pripomienkového konania formou práce pracovnej skupiny odborníkov 

z jednotlivých rezortov rozšírenej o odborníkov z občianskej spoločnosti 

- nasledovať by mala odborná spoločenská diskusia 

- čo sa týka inštitucionálneho zabezpečenia ochrany ľudských práv, tento proces 

prebieha zároveň s prípravou stratégie, je tieţ jej súčasťou, ide najmä o zefektívnenie 

činnosti existujúcich inštitúcií, t.j. Slovenského národného strediska pre ľudské práva 

a ombudsmana 

- od októbra 2011 prebehlo niekoľko stretnutí, pričom zámerom bolo, aby ombudsman 

mal jedného zástupcu pre deti, čo je podchytené aj v materiáli, ktorý vláda schválila 

v júni 2011 

- medzitým prebehla voľba ombudsmanky, ktorá by sa mala zúčastniť na ďalšom 

plánovanom stretnutí v období do marca 2012 spolu so zástupcami vysokej komisárky 

OSN pre ľudské práva a úradu OBSE pre ľudské práva, kde by sa mal rozpracovať 

zámer transformácie Národného strediska pre ľudské práva a zmeny zákona 

o ombudsmanovi, aby efektívnejšie plnili svoje úlohy 

- podľa správy komisára Rady Európy pre ľudské práva by cieľom malo byť vytvorenie 

silného antidiskriminačného úradu - Equality Body a posilnenie postavenia 

ombudsmana aj vo vzťahu k deťom a osobám so zdravotným postihnutím 

- čo sa týka čl. 33 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, nezávislou 

inštitúciou by sa mal stať zástupca ombudsmana pre túto oblasť, pričom v prípade 

kontaktného bodu bude musieť prebehnúť rokovanie medzi oboma podpredsedami 

vlády 

 

6.   Informácia o stave príprav Akčného plánu politiky mládeţe na roky 2012-2013; 

Informácia k pripravovanej Správe o mládeţi EÚ 
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Ondrej Gallo, podpredseda výboru 

- vyzval Evu Masárovú, aby informovala o stave príprav Akčného plánu politiky 

mládeţe na roky 2012-2013 

 

Eva Masárová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

- informovala, ţe návrh Akčného plánu politiky mládeţe na roky 2012-2013 je uţ tretím 

dvojročným akčným plánom, ktorý sa predkladá do vlády 

- obsahuje prioritné úlohy jednotlivých kľúčových oblastí politiky mládeţe na obdobie 

rokov 2008-2013 

- je pripravovaný v spolupráci s medzirezortnou pracovnou skupinou pre oblasť 

mládeţe, za týmto účelom boli vytvorené pracovné skupiny k jednotlivým kľúčovým 

oblastiam 

- gestorsky úlohy zabezpečovala Iuventa – Slovenský inštitút mládeţe, pracovalo sa na 

ňom od mája do septembra, následne boli podklady z jednotlivých pracovných skupín 

spracované odborom mládeţe 

- návrh vychádza z jednotlivých rezortov, z ich priorít a taktieţ je pokračovaním 

úspešných úloh z predchádzajúcich rokov okrem úloh, ktoré vychádzajú zo 

strategického materiálu Kľúčové oblasti a akčné plány 

- finančné krytie bude zabezpečované gestormi v jednotlivých kľúčových oblastiach, 

ktoré navrhujú, ktoré sú kryté z príslušných kapitol rezortov, finančných prostriedkov 

samospráv, organizácií alebo z grantov, ktoré organizácie získavajú, aby mohli tieto 

úlohy následne plniť 

- obsah materiálu je pribliţne 67 úloh v 12 kľúčových oblastiach 

- v súčastnosti je materiál pripravený na schválenie na vedení Ministerstva školstva 

vedy, výskumu a športu SR a následne bude predloţený do vlády 

 

Ondrej Gallo, podpredseda výboru 

- poloţil otázku, kedy môţe mať Výbor tento materiál k dispozícii 

 

Eva Masárová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

- odpovedala, ţe materiál bude distribuovaný po schválení na úrovni rezortu pred 

predloţením materiálu do vlády 

Ondrej Gallo, podpredseda výboru 

- ďalej vyzval Janu Mihálikovú, aby podala informáciu k pripravovanej Správe 

o mládeţi EÚ 

 

Jana Miháliková, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeţe 

- uviedla, ţe správa súvisí s vyhodnotením Európskej stratégie voči mládeţi, ktorá bola 

prijatá v roku 2009 a pokrýva roky 2010- 2018; na európskej úrovni bolo dohodnuté, 

ţe odpočet jednotlivých členských štátov sa robí kaţdé tri roky, v tejto chvíli sa 

pripravuje odpočet za prvé tri roky 

- napriek tomu, ţe je začiatok roka 2012 a niektoré úlohy ešte môţu byť splnené, systém 

je robený formou dotazníka; aj v prípade, ţe ide len o plánované aktivity, dotazník by 
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ich mal uvádzať a bude sa na ne prihliadať ako na aktivity, ktoré sa plnia 

a pravdepodobne budú splnené v roku 2012 

- momentálne sa zhromaţďujú podklady z jednotlivých rezortov, naštartovala sa online 

konzultácia jednotlivých otázok a do 31. januára 2012 by sa mala správa odoslať na 

Európsku komisiu 

- doplnila, ţe následne môţe byť na výbore podaná informácia o Národnej správe 

plnenia Európskej stratégie voči deťom a mládeţi 

 

7. Pracovná skupina pre tvorbu mechanizmu participácie detí a mládeţe na tvorbe 

politík a monitoring uplatňovania práv dieťaťa 

 

Ondrej Gallo, podpredseda výboru 

- vyzval tajomníčku výboru, aby uviedla tento bod programu 

Janka Divincová, tajomníčka výboru 

- informovala, ţe na odporúčanie výboru na prvom zasadnutí dňa 16.8.2011 zriadil 

predseda výboru uvedenú pracovnú skupinu ku dňu 18. augusta 2011 

- za vedúcu pracovnej skupiny menoval tajomníčku výboru, obsadenie pracovnej 

skupiny však blokuje priamo znenie platného štatútu Výboru pre deti a mládeţ 

- tajomníčka výboru z uvedeného dôvodu predloţila návrh na doplnenie štatútu výboru, 

nakoľko podľa súčasného znenia je k práci moţné prizvať len externých odborníkov 

alebo expertov a primárnym úmyslom zriadenia tejto pracovnej skupiny bolo prizývať 

k práci deti a zástupcov mladých ľudí 

- doplnenie by znamenalo rozšírenie čl. 7, ods. 2 štatútu výboru o „iné osoby, ktorých 

prizvanie je z hľadiska zamerania pracovnej skupiny vhodné“ 

- časový harmonogram, ako uviedla tajomníčka výboru, predpokladá v priebehu 

mesiaca február realizovať úvodné stretnutie zástupcov dospelých, členov výboru, 

ktorí by prejavili záujem pracovať v tejto pracovnej skupine a prizvaných expertov, 

ktorí by odporučili kritériá pre výber detí, na základe ktorých by mali byť tieto 

následne oslovené 

- doplnila, ţe zámerom je vyuţiť skupinu detí, ktoré boli zapojené v rámci prípravy 

Hodnotiacej správy v oblasti participácie detí a mládeţe, pre ktoré by to znamenalo 

pokračovanie aktivít, na ktorých pracovali a zhmotnenie úsilia a energie, ktorú vloţili 

do prípravy správy 

- pri zapojení detí do tejto práce je potrebné, aby boli deti a mladí ľudia pripravení, 

informácie musia byť komunikované v jazyku ktorému rozumejú, takţe súčasťou 

práce pracovnej skupiny bude aj činnosť facilitátorky 

- v nadväznosti na stretnutie dospelých by sa uskutočnilo facilitované stretnutie 

vybraných detí a následne v marci spoločné stretnutie detí a dospelých 

- snahou je do konca júna dospieť ku konkrétnemu návrhu mechanizmu, akým by sa 

deti a mladí ľudia mohli podieľať na činnosti výboru, tak aby sa návrh mohol 

zhmotniť do podoby návrhu na zmeny štatútu, ktorý by mohla následne prerokovať 

Rada vlády v priebehu júna, čo by umoţnilo zapojenie detí a mladých ľudí do práce 

výboru v celej druhej polovici roka 2012  

 

Peter Guráň 
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- navrhol do zmeny štatútu vloţiť explicitne „deti a mladých ľudí“, nakoľko aj General 

Comment č. 12 nám hovorí o práve dieťaťa participovať a práve byť vypočuté 

Jurak Králik, eRko 

- navrhol vybrať konkrétne témy, projektovať ich a projektom docieliť participáciu detí 

 
Ondrej Gallo, podpredseda výboru  

- vyzval na hlasovanie o zmene štatútu Výboru v znení upravenom návrhom p. Guráňa 

- návrh bol prijatý 

- vyzval členov, ktorí majú záujem, aby sa zapojili do činnosti tejto pracovnej skupiny  
 

Štefan Matula, Detský fond Slovenska 

- vyjadril skepsu nad tým, aby sme od tejto spolupráce neočakávali viac ako nám môţe 

poskytnúť 

- uviedol svoju osobnú skúsenosť so zapojením detí s mentálnym postihnutím na 

podujatí v Olomouci, a upozornil (z psychologického hľadiska) na spojené riziká 

- uviedol, ţe jeho vlastná skúsenosť, kedy rozhovor s deťmi nahral a prezentoval na 

stretnutí s učiteľmi (pri zachovaní anonymity detí), viedol k väčšej miere kritiky, neţ 

je moţné zabezpečiť ich prítomnosťou medzi dospelými - poukázal na moţné 

skĺzavanie do tokenizmu 

 

Ondrej Gallo, podpredseda výboru 

- zhrnul pripomienku pán Matulu do záveru o tom, ţe výbor by mal pri tvorbe 

mechanizmu na tieto riziká pamätať a vyzval na pristúpenie k ďalšiemu bodu 

programu 

 
8. Podnety členov výboru 

a)   podnety členky výboru (p. Dana Ţilinčíková, nominovaná zástupkyňa OZ Návrat)  

1. Európske štandardy kvality pre deti ţijúce mimo vlastného rodinného prostredia  

2. Odporúčania mladých z pestúnskych a adoptívnych rodín pre profesionálov 

 

Ondrej Gallo, podpredseda výboru 

- vyzval Danu Ţilinčíkovú, aby predstavila svoj zámer 

 

Dana Ţilinčíková, Občianske zdruţenie Návrat   

     1. Európske štandardy kvality pre deti ţijúce mimo vlastného rodinného prostredia 

- informovala, ţe výstupom štvorročného celoeurópskeho projektu sú európske 

štandardy kvality, ktoré boli vytvorené zdola, mladými ľuďmi z celej Európy 

- počas štyroch rokov sa stretávali mladí ľudia z rôznych krajín a dospelí a hľadali, čo 

by pomohlo tejto cieľovej skupine zlepšiť procesy ľudí, ktorí sa s nimi dostávajú do 

kontaktu 

- mladí ľudia na základe svojich príbehov a ich analýzy prerozprávali, čo sa im udialo, 

od momentu keď boli odňatí zo svojho rodinného prostredia  

- následne boli veci, ktoré pozitívne ovplyvňovali príbeh dieťaťa sformulované do 

odporúčaní pre profesionálov, ktorí pracujú s touto cieľovou skupinou 

- tento materiál predstavovali mladí ľudia v Európskom parlamente 
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- materiál bol pred dvoma rokmi predstavený aj na Slovensku, pod vedením Petra 

Guráňa bol v Banskej Bystrici realizovaný medzinárodný seminár 

- niektoré krajiny prijali materiál na národnej úrovni a celý ho prijímajú, iné vyberú tie 

časti, ktoré ešte nemajú zachytené vo svojich politikách a tie implementujú 

- poţiadala o akceptáciu tohto materiálu a jeho zaradenie do Národného akčného plánu 

ako jednu z moţností na implementáciu  

                                                              
2. Odporúčania mladých z pestúnskych a adoptívnych rodín pre profesionálov 

- nadviazala, ţe tento materiál je veľmi podobný predchádzajúcemu, avšak je napísaný 

inou rečou, je lokálny 

- uviedla, ţe počas štyroch rokov v Európskom projekte spolupracovala intenzívne 24 

mesiacov s  mladými ľuďmi, ktorí ju presvedčili, ţe je veľmi dôleţité načúvať im 

- mladí ľudia, ktorí prichádzali do náhradných rodín a rástli v nich, boli schopní 

sformulovať to, čo ich trápi, čomu nerozumejú v celej svojej situácii od momentu, keď 

boli odňatí so svojho rodinného prostredia, keď prechádzali detskými domovmi a keď 

boli umiestňovaní do iného rodinného prostredia 

- ich trinásť odporúčaní sú ich výpovede o tom, čo by potrebovali, aby sa im a ďalším 

mladým ľuďom v tejto situácii toto všetko preţilo ľahšie  

- táto práca je i svedectvom sluţieb v systéme sociálno- právnej ochrany detí (z rokov 

1994-95-96), mladí ľudia hodnotili ako vnímajú dosah sluţieb, ktoré im boli 

poskytnuté 

- uviedla, ţe materiál vníma ako veľkú správu o stave systému sociálno - právnej 

ochrany detí cez jeho uţívateľov 

 

- záverom skonštatovala, ţe povaţovala za dôleţité, aby výbor o týchto materiáloch 

vedel, aby zváţil čo s nimi ďalej, čo si z týchto odkazov zobrať a kde ich pouţiť 

 

Ondrej Gallo, podpredseda výboru 

- uviedol, ţe Dana Ţilinčíková spolu s tajomníčkou výboru pripravili uznesenie týkajúce 

sa uvedených materiálov, v ktorom ich výbor berie na vedomie a povaţuje ich za 

dôleţité z hľadiska budúcej implementácie  

Kálmán Petőcz, Úrad vlády SR 

- informoval, ţe podpredseda vlády pre ľudské práva má svoj vlastný dotačný systém 

pre podporu a ochranu ľudských práv, čo sa týka prvých troch odporúčaní 

- bude moţné predkladať návrhy na projekty v oblasti zvyšovania povedomia a šírenia 

informácií v jazyku prístupnom deťom, pričom do konca januára 2012 bude 

zverejnená výzva 

Ivana Mrázková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

- poţiadala o vysvetlenie k úlohe C1 

 

Dana Ţilinčíková, OZ Návrat 

- vysvetlila, ţe zámerom bolo zmapovať opatrenia v systéme sociálno-právnej ochrany 

rodinám, kde hrozí odňatie detí, osobitne ako fungujú procesy vo vzťahu k deťom 

 

Ivana Mrázková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

- navrhla preformulovať znenie spomínanej úlohy C1 a zároveň poloţila otázku, komu 

by bolo uloţené vykonať v tejto súvislosti relevantnú štúdiu 
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Jozef Mikloško, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov  

- navrhol, aby bola táto úloha rozšírená na všetky deti v náhradnej starostlivosti, 

prípadne, aby bola táto téma ešte podrobnejšie prediskutovaná 

Stanislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín 

- navrhol spomínanú skupinu rozšíriť ešte o mnohodetné rodiny, ktoré sú mimoriadne 

ohrozené chudobou a vylúčené z podpory akéhokoľvek dotačného systému a tieţ 

o rodiny s postihnutým členom 

 

Ondrej Gallo, podpredseda výboru 

- odporučil, aby sa do budúceho zasadnutia uskutočnilo neformálne stretnutie, na 

ktorom by sa po diskusii členov výboru sformulovalo vhodné znenie uznesenia 

 

 

8. Podnety členov výboru 

Podnety člena výboru (p. Štefan Matula, nominovaný zástupca Detského fondu 

SR)1. Budovanie celospoločenského systému ochrany detí a mládeţe pred 

negatívnymi vplyvmi masmédií;  

 

 

Ondrej Gallo, podpredseda výboru 

- vyzval Štefana Matulu, aby predstavil svoj podnet týkajúci sa ochrany detí a mládeţe 

pred negatívnym vplyvom masmédií a budovania systému psychologickej prevencie 

u detí pochádzajúcich zo psychologicky znevýhodneného prostredia 

Štefan Matula, Detský fond Slovenska 

- uviedol, ţe téma celospoločenskej ochrany detí a mládeţe pred negatívnym vplyvom 

masmédií s dôrazom na agresivitu nie je nová, uţ pred dvanástimi rokmi bol 

vypracovaný návrh zákona, ktorý mal chrániť deti a mládeţ pred negatívnymi vplyvmi 

masmédií, pričom uvedený návrh neprešiel kvôli spornej otázke financovania  

- jediné opatrenie, ktoré sa zrealizovalo, predstavuje značenie veku v pravom hornom 

rohu televíznej obrazovky, to však povaţuje za neúčinné a formálne 

- v súčasnosti existuje moţnosť podať podnet na Radu pre vysielanie a retransmisiu, 

pričom na základe posudku je moţné uloţiť pokutu, v tejto súvislosti však vyjadril 

názor, ţe takáto sankcia reálne charakter pokuty pre tých, ktorí v tejto oblasti 

podnikajú, nemá 

- ako účinnejšie riešenie spomenul príklad z Nemecka, kde sú zriadené osobitné 

komisie, ktoré vopred posudzujú a schvaľujú jednotlivé programy 

- v nadväznosti na to vyzval na dôkladnú analýzu súčasného stavu v tejto oblasti 

a hľadanie účinnejších opatrení 

 

Juraj Králik, eRko  

- v súvislosti s touto témou upozornil na zaujímavé riešenie z Veľkej Británie v podobe 

Reg Bailey Review - uvedená správa ponúka nástroj rodičom detí, umoţňujúci mať 

väčšiu kontrolu nad výchovou svojich detí, najmä čo sa týka tlaku komercie 

a nevhodnej sexuality z médií 
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Darina Švábyová, Generálna prokuratúra 

- vyjadrila názor, ţe poţiadavky na ochranu detí a mládeţe predloţené Štefanom 

Matulom sú príliš ambiciózne a nie je moţné ich naplniť, rovnako ako nie je v silách 

Výboru riešiť takúto komplexnú situáciu 

- doplnila, ţe trestné právo reaguje na súčasnú situáciu  

 

Stanislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín 

- vyjadril nesúhlas s predchádzajúcimi príspevkami, pričom uviedol konkrétny príklad 

zriadenia porno-stránky doménou Zoznam.sk, ktorý spadá pod Slovak Telecom a teda 

je vo vlastníctve štátu  

- v tejto súvislosti oslovil Darinu Švábyovú s otázkou, ako by mohla v takýchto 

prípadoch zasiahnuť prokuratúra 

 

Darina Švábyová, Generálna prokuratúra 

- uviedla, ţe internet je veľmi špecifická záleţitosť, nakoľko je veľmi zloţité zistiť 

a následne dokázať, kto predmetný materiál na internete uverejnil, upozornila však, ţe 

príslušný zákon upravuje povinnosť internetových providerov, aby upozorňovali na 

nevhodný obsah stránok, prípadne programov 

- na reakciu p. Trnovca, ţe toto opatrenie je nielen neúčinné, ale dokonca vyzýva 

neplnoletého pouţívateľa k prezeraniu takéhoto obsahu odpovedala, ţe to je všetko, čo 

štát môţe v danej veci urobiť  

 

Ondrej Gallo, podpredseda výboru 

- vzhľadom k dôleţitosti témy odporučil venovať jej viac pozornosti v rámci prípravy 

Národného akčného plánu, prípadne zahrnúť ju do činnosti nejakej pracovnej skupiny 

 

Štefan Matula, Detský fond Slovenska 

- doplnil, ţe kaţdý z diskutujúcich má vo svojej podstate pravdu, táto oblasť je však 

veľmi zloţitá 

- vyslovil názor, ţe by bolo moţno vhodnejšie venovať sa primeranej prevencii 

prostredníctvom výchovy k pripravenosti detí a mladých ľudí rozoznávať a odolávať 

škodlivým vplyvom  

- uviedol, ţe Výbor má v prvom rade dávať podnety a vhodné riešenie musí byť 

nadrezortné  

 

Jozef Mikloško, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov 

- navrhol, aby sa uvedená téma hlbšie rozobrala na tematickom zasadnutí výboru, na 

ktorom by dostala adekvátny priestor 

 

Ondrej Gallo, podpredseda výboru 

- v nadväznosti na návrh Jozefa Mikloška poţiadal tajomníčku výboru, aby oslovila 

všetkých členov a zabezpečila zvolanie tematického zasadnutia  

- následne poţiadal Štefana Matulu, aby uviedol svoj druhý príspevok 

 

2. Budovanie systému psychologickej prevencie u detí pochádzajúcich  

z psychologicky znevýhodneného prostredia 
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Štefan Matula, Detský fond Slovenska 

- vysvetlil, ţe v prípade detí, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom ohrozované, čo 

zapríčiňuje rôzne problémy v ich správaní, uţ nestačí pôvodné delenie úrovní 

regulácie správania na biologickú, psychologickú a sociálnu, treba k nim zaradiť aj 

kultúrovú a spirituálnu ako rovnocenné zloţky 

- v prístupe jednotlivých rezortoch v praxi dominuje vţdy len jedna alebo dve úrovne 

a tým jednotlivé opatrenia strácajú potrebnú účinnosť, chýba vzájomné prepojenie 

jednotlivých rezortov   

- preto je potrebné pripravovať koncepcie z uvedeného komplexnejšieho pohľadu 

- z uvedených dôvodov navrhol vytvoriť medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorá by sa 

pokúsila zjednotiť termíny pouţívané v jednotlivých rezortoch 

 

Ondrej Gallo, podpredseda výboru 

- navrhol, aby sa táto téma riešila zorganizovaním stretnutia časti členov výboru, ktorí 

by pripravili návrh ďalších krokov pre výbor 

- uviedol bod 9 - Návrh plánu činnosti Výboru pre deti a mládeţ na rok 2012 

 

9. Návrh plánu činnosti Výboru pre deti a mládeţ na rok 2012 

 

Kálmán Petőcz, Úrad vlády SR 

- v súvislosti s prípravou Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv 

poznamenal, ţe podľa jeho názoru by mal byť výbor do tohto procesu zapojený 

aktívnejšie, uţ v štádiu verejného odborného dialógu, nie aţ v pripomienkovom 

konaní 

- zároveň vysvetlil, ţe si dokáţe predstaviť prepojenie s činnosťou pracovnej skupiny 

pre aktualizáciu Národného akčného plánu pre deti 

 

Janka Divincová, riaditeľka Spoločného sekretariátu výborov 

- uviedla, ţe toto bude moţné v rámci druhej fázy činnosti pracovnej skupiny, zároveň 

priblíţila dôvod, prečo sa stratégia nedostala do návrhu plánu činnosti, ktorým bola 

absencia informácie o časovom harmonograme Rady pri jej príprave 

Ivana Mrázková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- vyjadrila pochybnosti o moţnostiach splnenia úloh z časového hľadiska, osobitne 

rozpracovania metódy spracovania a alokácie finančných zdrojov  

Janka Divincová, riaditeľka Spoločného sekretariátu výborov 

- reagovala s tým, ţe zámerom je vytvoriť vo výbore špecializované pracovné skupiny - 

jednu pre problematiku alokácie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pod 

vedením rezortu financií SR a jednu pre otázku rozpracovania metodológie zberu 

a sledovania čiastkových údajov a doplnkových štatistických sledovaní v súlade 

s odporúčaniami výboru. 

Ivana Mrázková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- poţiadala o spresnenie adresátov odporúčaní výboru 

 

Janka Divincová, riaditeľka Spoločného sekretariátu výborov 
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- vysvetlila, ţe vedúci pracovnej skupiny bude gestorom z daného rezortu, čím 

zabezpečí činnosť skupiny  

 

Ivana Mrázková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- vyjadrila názor, ţe úlohe rozpracovania metódy spracovania a alokácie finančných 

zdrojov je potrebné venovať sa oveľa skôr ako v termíne jún - september 

 

Janka Divincová, riaditeľka Spoločného sekretariátu výborov 

- vyslovila obavu, ţe i keď by sa táto zmena nateraz schválila, táto úloha sa skôr ako 

v máji nepremietne v Národnom akčnom pláne pre deti ako úloha rezortov, ako ich 

uviedla (MF SR, a ŠÚ SR), keďţe aktualizovaný Národný akčný plán pre deti na roky 

2009-2012 bude zaradený na rokovanie vlády aţ v tomto období (máj 2012) 

Peter Guráň, podpredseda výboru 

- vyslovil názor, ţe ak má zástupca Ministerstva financií SR ako gestor zvolať pracovnú 

skupinu, potrebuje mať váţnejšie poverenie 

- rovnako v prípade Štatistického úradu, ktorý ani nie je členom výboru 

- zároveň vyslovil pochybnosti o reálnosti uvedenej úlohy 

 

Janka Divincová, riaditeľka Spoločného sekretariátu výborov 

- potvrdila, ţe práve tieto aspekty má riešiť aktualizácia Národného akčného plánu, kde 

by sa úloha formulovala adresne vo vzťahu k spomínaným dvom gestorom.  

Na doplnenie uviedla postoj Ministerstva financií SR opakovaný pri odpočtoch 

Národného akčného plánu pre deti za rok 2009 a 2010, kedy rezort v oboch prípadoch 

odmietol interpretovať ju ako úlohu, ktorú by mal rezort financií iniciovať a viesť 

(gestorovať), čomu napomáha aktuálne znenie NAPD; úloha bola zo strany MF SR 

smerovaná skôr na vtedajší Sekretariát výboru ministrov pre deti 

- pri zachovaní tejto interpretácie úlohy by úloha prešla na Spoločný sekretariát 

výborov, ktorý však z hľadiska personálneho zázemia nie je totoţný so Sekretariátom 

výboru ministrov pre deti  

Ivana Mrázková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- ako moţné riešenie navrhla Spoločnému sekretariátu výborov zvolať a koordinovať 

nie pracovnú skupinu, ale stretnutie zástupcov všetkých rezortov z ekonomických 

sekcií, aby sa spoločne dohodli na spôsobe a termíne riešenia tejto úlohy 

Eva Masárová, Ministerstvo školstva 

- poloţila otázku, či je vhodné za súčasnej politickej situácie schvaľovať celý plán 

činnosti 

Jozef Mikloško, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov 

- súhlasil s tým, ţe je potrebné byť opatrný pri formulovaní jednotlivých úloh, na druhej 

strane je podľa neho dôleţité mať nejaký konkrétny plán 

- navrhol, aby niektoré z nasledujúcich zasadnutí bolo venované problémom 

ohrozených skupín detí, osobitne otázkami prenatálneho detstva  

 

Ondrej Gallo, podpredseda výboru 

- vyjadril súhlas s tým, ţe plán činnosti v jeho navrhnutej podobe je otvorený ďalším 

doplneniam v priebehu roka, v záujme rámcovania činnosti výboru ale navrhol, aby 
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prítomní schválili návrh plánu činnosti v predloţenej podobe a jeho aktualizovanú 

podobu zašle tajomníčka výboru neskôr všetkým členom výboru 

- pri hlasovaní sa dve členky výboru zdrţali hlasovania, ostatní hlasovali za 

- následne otvoril diskusiu k bodu Rôzne 

Rôzne 

Ondrej Gallo, podpredseda výboru 

- po overení termínu konania Rady vlády u tajomníka rady uzavrel diskusiu so záverom, 

ţe o poverení podpredsedu výboru rozhodne predseda výboru v zmysle štatútu výboru 

pre deti a mládeţ 

Stanislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín 

- ako člen Európskeho výboru upozornil na výzvu ohľadom tzv. bezpečného internetu, 

pozornosť upriamil na termín uzávierky týkajúcej sa výzvy 

- poukázal na potrebu sa témou zaoberať (podľa jeho vedomia sa téme venoval 

v minulosti UNICEF) 

- rovnako uviedol tzv. Zelenú knihu o zlučovaní rodín štátnych príslušníkov tretích 

krajín, ku ktorej práve prebieha pripomienkovanie, pričom povaţuje za vhodné 

i zapojenie sa výboru; uviedol, ţe materiál je dostupný a v slovenskom jazyku 

 

Ondrej Gallo, podpredseda výboru 

- odporučil včleniť tému do práce navrhovanej pracovnej skupiny na ochranu detí 

a mládeţe pred negatívnymi vplyvmi masmédií 

 

Stanislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín 

- odporučil postupovať spoločne a predloţiť pripomienky ako výbor, nakoľko výbor má 

podľa jeho názoru väčšiu váhu ako jednotlivec 

 

Ivan Leitman, OZ Náruč - pomoc deťom v kríze 

- vyjadril názor, ţe kľúčové je riešiť problematiku násilia páchaného na deťoch, to, aby  

bola riešená komplexne a systémovo, pričom komplexný program alebo národná 

stratégia v tejto oblasti u nás neexistujú 

- upozornil na kampaň Rady Európy Jedno z piatich, ktorú prevzala aj Česká republika 

pod názvom Stop sexuálnemu zneuţívaniu detí 

- v tejto súvislosti podotkol, ţe Česká republika uţ má národnú stratégiu prevencie 

násilia na deťoch aţ do roku 2018 

- poloţil otázku, či sa na Slovensku niekto zaoberá témou, ktorú rieši Smernica Rady 

Európy pre integrované národné stratégie na ochranu detí pred násilím a zároveň, či sú 

na Slovensku tendencie pridať sa ku kampani  Jedno z piatich 

 

Ondrej Gallo, podpredseda výboru 

- poznamenal, ţe uvedené otázky by boli vhodnými podnetmi pri tvorbe nového 

Národného akčného plánu 

 

Ivan Leitman, OZ Náruč - pomoc deťom v kríze 

- vyjadril sklamanie z výsledku Národného akčného plánu pre deti na roky 2009-2012 

- s poukazom na nesplnenie úloh plánovaných v NAPD poloţil otázku, čo sa stane, keď 

zodpovedný subjekt nesplní svoju úlohu 
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Darina Švábyová, Generálna prokuratúra 

- podotkla, ţe na Generálnej prokuratúre sa tejto téme venuje pani Kolcunová v rámci 

problematiky domáceho násilia voči ţenám a deťom, je aj súčasťou Správy o stave 

domáceho násilia voči ţenám a deťom z roku 2002 a zároveň bola implementovaná do 

našich zákonov (v diskusii poukázala na rôzne vekové kategórie detí, ktorým je 

poskytovaná zvýšená ochrana) 

- informovala o materiáli z novembra 2011, ktorý generálna prokuratúra pripravila na 

poţiadanie Výboru pre rodovú rovnosť (vyuţívanie prostriedkov trestného práva proti 

domácemu násiliu) 

- upresnila, ţe generálna prokuratúra sa nemôţe kaţdý rok venovať hĺbkovej analýze 

kaţdého článku Trestného zákona, kaţdý rok zameria pozornosť na iný okruh 

trestných činov, kedy vyhodnocuje dopady na aplikačnú prax 

 

Ondrej Gallo, podpredseda výboru 

- diskusiu prerušil s výzvou, aby sa téme venoval výbor napr. pri aktualizácii 

Národného akčného plánu pre deti, nakoľko diskusia začína byť veľmi špecifická 

a zrejme diskusia vo výbore samotná nezabezpečí riešenie problémov, na ktoré sa 

v diskusii poukázalo 

- uviedol, ţe pána Leitmanna môţe k tejto téme výbor znova prizvať  

- upozornil zároveň, ţe kompetencie výboru sú v tomto obmedzené 

 

Ivan Leitman, OZ Náruč - pomoc deťom v kríze 

- pripomenul, ţe potrebné je problém najprv odhaliť, aţ potom je moţné ho riešiť 

- s poukazom na počet detí zachytených orgánmi sociálno-právnej ochrany a kurately 

(345 za rok 2011) upozornil na mnoţstvo detí vystavených násiliu, ktoré pozornosti 

unikajú 

- poukázal na to, ţe u týchto detí sa v staršom veku často rozvinie problémové správanie 

a stávajú sa záťaţou pre spoločnosť 

 

Kálmán Petőcz, Úrad vlády SR 

- upozornil na podujatie organizované Úradom vlády týkajúcom sa fondu finančných 

prostriedkov určených nórskou vládou na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na 

ţenách (a deťoch) 

- vyjadril názor, ţe Výbor pre deti a mládeţ by mohol oficiálne zaujať stanovisko 

k tomu, aby sa zodpovedná časť finančných prostriedkov (okrem Nórskeho 

finančného mechanizmu v rozsahu 7miliónov eur, disponuje ďalšími finančnými 

prostriedkami vo výške 4mil. Európsky sociálny fond) venovala deťom; osobitne 

z dôvodu, ţe výbor nebol na uvedenom podujatí, ktoré malo riešiť harmonizáciu 

oboch programov, zastúpený 

- poukázal na stanovisko úradu vlády a tieţ podpredsedu vlády pre ľudské práva 

a národnostné menšiny, podľa ktorých pojem „domáce násilie“ je potrebné 

interpretovať širšie neţ len ako „násilie na ţenách“ 

- „násilie na deťoch“ povaţuje za minimálne tak závaţné ako „násilie na ţenách“ 

- opakovane adresoval výboru výzvu, aby vo veci zaujal stanovisko 

- doplnil, ţe stále je moţnosť program pripomienkovať zámer nórskeho programu 

a zaslať svoje názory do 20. januára 2012 na odbore riadenia nórskych finančných 

mechanizmov 

Ondrej Gallo, podpredseda výboru 
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- do pléna adresoval otázku, ako je moţné, ţe na zasadnutie, ktoré sa bezprostredne týka 

témy spadajúcej do pôsobnosti výboru nebol výbor prizvaný, nebol o ňom 

informovaný ani Spoločný sekretariát výborov 

- poukázal na to, ţe nebyť prítomnosti p. Leitmanna, je otázne či by sa tejto téme výbor 

vôbec venoval 

- povaţuje to za systémovú chybu, týkajúcu sa obehu informácií v okruhu štátnej 

správy, ktorú je potrebné riešiť – samotní členovia výboru nemajú objektívne kapacitu 

usledovať všetky oblasti, môţu len poukázať na oblasti, na ktoré pri svojej činnosti 

narazia 

- súhlasí však s tým, ţe je úlohou výboru zaujímať stanoviská k stratégiám financovania 

v tejto oblasti 

- vyzval tajomníčku výboru, aby zabezpečila podrobnejšie informácie týkajúce sa 

spomínaného programu 

Kálmán Petőcz, Úrad vlády SR 

- upozornil, ţe na základe zmeny štatútu rady má podpredseda výboru takmer rovnaké 

kompetencie ako predseda a rovnako môţe zaslať stanovisko v mene výboru alebo 

v prípade potreby zvolať výbor – v tomto duchu by postačovalo stanovisko k tomu, ţe 

výbor má záujem na tom, aby sa program venoval adekvátne aj deťom s tým, ţe 

následne sa môţe expert výboru venovať návrhu podrobnejšie 

Ondrej Gallo, podpredseda výboru 

- ponúkol sa, ţe v spolupráci s tajomníčkou výboru pripraví uznesenie výboru (vo 

všeobecnej rovine), pričom ho výbor následne môţe odsúhlasiť prostredníctvom 

hlasovania per rollam a môţe byť zaslané príslušným orgánom prostredníctvom 

Spoločného sekretariátu výborov 

- následne vyzval Ivanu Kasárovú z Ministerstva zahraničných vecí SR, aby prítomných 

informovala o prijatí Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o mechanizme 

na podávanie sťaţností 

 

Ivana Kasárová, Ministerstvo zahraničných vecí SR 

- stručne informovala o prijatí nového opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa 

- od roku 2009 Slovensko na pôde OSN viedlo iniciatívu za prijatie novej 

medzinárodnej zmluvy - nového opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa, 

ktorý by umoţnil všetkým dotknutým stranám podávať medzinárodnému výboru 

v Ţeneve sťaţnosti v prípade porušenia práv, ktoré sú zakotvené v Dohovore 

- v decembri 2011 valné zhromaţdenie OSN tento dokument schválilo a odsúhlasilo 

jeho otvorenie  na ratifikáciu 

- rokovania viedol diplomat Drahoslav Štefánek z Ministerstva zahraničných vecí SR, 

spolupráca prebiehala aj na úrovni rezortov práce, sociálnych vecí a rodiny 

a spravodlivosti 

- dokument bude pravdepodobne pripravený na podpis v priebehu marca 2012, je 

predpoklad, ţe Slovensko ako krajina, ktorá viedla túto iniciatívu, sa stane jedným 

z prvých štátov, ktorý ho podpíšu 

- zámerom je pripraviť materiál na rokovanie vlády, ktorý by obsahoval návrh na 

rozhodnutie vlády o tom, ţe súhlasí s podpisom tohto dokumentu, druhou alternatívou 

je doplnenie návrhu na vyslovenie súhlasu s ratifikáciou 

- predtým je v pláne uskutočnenie jedného pracovného stretnutia v súvislosti 

s ratifikáciou dokumentu 
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Janka Divincová, tajomníčka výboru 

- pripomenula, ţe rok 2012 je Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi 

generáciami, vyzvala, aby sa nezabúdalo na rozmer solidarity medzi generáciami 

ktorý v ERAS zaniká v tieni témy aktívneho starnutia 

Kálmán Petőcz, Úrad vlády SR 

- doplnil, ţe 10. januára 2012 prebehla otváracia vernisáţ na Úrade vlády a 7. februára 

2012 sa bude konať otváracia konferencia 

- cieľom tohto roka je upriamiť pozornosť na obe dimenzie starnutia, t.j. zabezpečenie 

dôstojného ţivota nielen súčasných seniorov, ale aj ľudí v produktívnom veku, ktorí sa 

seniormi stanú v budúcnosti 

 

Ondrej Gallo, podpredseda výboru 

- poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 

 

 

Zapísali:  

Lenka Izraelová v.r., Spoločný sekretariát výborov 

Stanislava Bazsová v.r., Spoločný sekretariát výborov 

 

Za správnosť:  

Janka Divincová v.r., tajomníčka Výboru pre deti a mládeţ 

 

Schválil:  

Ondrej Gallo v.r.,  podpredseda Výboru pre deti a mládeţ  

 

 

 

V Bratislave dňa 8.2.2012 


