
 

Dodatok č. 3 k štatútu Výboru pre deti a mládež v znení neskorších 

dodatkov 

 

Čl. I 

Predmet dodatku 

 

Štatút Výboru pre deti a mládež v znení neskorších dodatkov (ďalej len „štatút výboru“)  

sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. Čl. 5 ods. 5 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie: „p) nominovaný zástupca Združenia 

miest a obcí Slovenska.“ 

 

Odôvodnenie k bodu 1:  
Dodatok reaguje na záver Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť prijatý na jej zasadnutí dňa 27. septembra 2011, podľa ktorého 

zástupca/zástupkyňa Združenia miest a obcí Slovenska bude prizvaný/-á na najbližšie 

rokovanie Výboru pre deti a mládež k bodu programu týkajúcemu sa návrhu Dodatku č. 3  

k štatútu vo veci rozšírenia členstva vo výbore o zástupcu/zástupkyne Združenia miest a obcí 

Slovenska. Podľa ustanovenia článku 11 štatútu Výboru pre deti a mládež v znení neskorších 

dodatkov, štatút výboru možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami, ktoré schvaľuje  

na návrh výboru rada. 

 

 

2. V čl. 7 ods. 2 sa v tretej vete za slovom odborníkov ruší bodka a nahrádza sa čiarkou, 

za ktorou sa veta dopĺňa v znení: „deti, mladých ľudí a iné osoby, prizvanie ktorých  

je z hľadiska zamerania pracovnej skupiny vhodné.“ 

 

Odôvodnenie k bodu 2:  
Cieľom navrhovaného dodatku štatútu výboru je odstrániť limity týkajúce sa okruhu osôb, 

ktoré je možné prizvať k práci v pracovnej skupine výboru a umožniť prizývať do pracovných 

skupín zriaďovaných výborom nielen odborníkov, ale aj iné osoby (primárne sa návrhom 

dodatku sleduje rozšírenie možnosti prizývať deti a mladých ľudí), prizvanie ktorých je 

z hľadiska zamerania pracovnej skupiny vhodné. Navrhovaným dodatkom sa zároveň umožní 

obsadenie a sfunkčnenie pracovnej skupiny pre tvorbu mechanizmu participácie detí 

a mládeže na tvorbe politík a monitoringu práv dieťaťa, ktorá predpokladá zapojenie detí 

a mladých ľudí.  

 

 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Radou vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 

 

 


