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Výbor pre deti a mládež
Oblasť ochrany a podpory ľudských práv a rozvoja občianskej spoločnosti dnes zastrešuje jeden zo stálych poradných orgánov vlády Slovenskej republiky, Rada vlády SR pre
ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť . V súvislosti s komplexnou reformou poradných orgánov vlády Slovenskej republiky bol na Ministerstve práce,
sociálnych vecí a rodiny SR zriadený v máji 2011 Spoločný sekretariát výborov, ktorý zabezpečuje činnosť Výboru pre deti a mládež.
Výbor pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť plní úlohy s cieľom
a) zabezpečiť splnenie záväzkov Slovenskej republiky pri implementácii práv dieťaťa ustanovených Dohovorom OSN o právach dieťaťa vrátane jeho opčných

protokolov a práv dieťaťa ustanovených Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,

b) zabezpečiť splnenie záväzkov Slovenskej republiky pri implementácii práv dieťaťa ustanovených Dohovorom Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním
a sexuálnym zneužívaním a práv dieťaťa ustanovených Dohovorom Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi,
c) zabezpečiť, aby najlepšie záujmy dieťaťa boli prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými subjektmi,
d) utvárať podmienky pre zabezpečenie takej ochrany a starostlivosti, aká je nevyhnutná pre blaho dieťaťa,
e) utvárať podmienky pre zavádzanie a udržanie takých postupov a mechanizmov, ktoré umožnia participáciu detí a mládeže pri tvorbe politík a opatrení, ktoré sa ich týkajú,
f) posilniť postavenie mládeže vo všetkých sférach života a garantovať ich rovnoprávne postavenie v spoločnosti na báze partnerstva,
g) pôsobiť na zvýšenie všeobecného aj odborného povedomia o právach dieťaťa a spôsoboch ich presadzovania

Výbor sa schádza podľa potreby, spravidla pred zasadnutím rady.

Dokumenty a udalosti

V prípade nejasností v slovenskom preklade
je smerodajná anglická verzia dokumentu.

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV

Dohovor o právach dieťaťa (CRC)
Dohovor o právach dieťaťa - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk (.PDF)
Dohovor o právach dieťaťa detskou rečou, © SV pre UNICEF(.PDF)
Dohovor o právach dieťaťa detskou rečou - v rómskom jazyku (.PDF)
Dohovor o právach dieťaťa detskou rečou - v maďarskom jazyku (.PDF)
Dohovor o právach dieťaťa detskou rečou - v rusínskom jazyku (.PDF)
Dohovor o právach dieťaťa detskou rečou - v srbskom jazyku (.PDF)
Dohovor o právach dieťaťa detskou rečou - v ruskom jazyku (.PDF)
Všeobecné komentáre
Výbor OSN pre práva dieťaťa pripravuje tzv. všeobecné komentáre s cieľom objasniť normatívny obsah špecifických práv ustanovených Dohovorom o právach dieťaťa (alebo
tém súvisiacich s dohovorom), ako aj s cieľom poskytnúť praktické usmernenia k opatreniam prijímaným v záujme ich implementácie. Všeobecné komentáre predstavujú
autoritatívny výklad o tom, čo sa očakáva od zmluvných štátov pri plnení záväzkov obsiahnutých v Dohovore o právach dieťaťa.

Všeobecný komentár č. 20 (k uplatňovaniu práv dieťaťa počas dospievania) - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk
Všeobecný komentár č. 19 (k tvorbe rozpočtov verejnej správy na realizáciu práv dieťaťa) - anglický jazyk
Všeobecný komentár č. 17 (o práve dieťaťa na oddych, voľný čas, hru, rekreačné aktivity, kultúrny život a umenie) - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk
Všeobecný komentár č. 16 (o záväzkoch štátu týkajúcich sa vplyvu podnikateľského sektora na práva dieťaťa) - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk
Všeobecný komentár č. 15 (Právo dieťaťa na dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravotného stavu - článok 24) - slovenský jazyk / anglický jazyk
Všeobecný komentár č.14 (o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho alebo jej najlepšieho záujmu) - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk
Všeobecný komentár č. 13 (ochrana pred všetkými formami násilia) - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk
Všeobecný komentár č. 12 (k právu dieťaťa byť vypočuté) - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk
Všeobecný komentár č. 11 (domorodé deti a ich práva) - anglický jazyk
Všeobecný komentár č. 10 (práva detí v súdnom konaní) - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk
Všeobecný komentár č. 9 (práva detí so zdravotným postihnutím) - výber k vzdelávaniu v slovenskom jazyku (str. 339 - 345, .PDF) / anglický jazyk
Všeobecný komentár č. 8 (právo detí na ochranu pred telesnými trestami) - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk
Všeobecný komentár č. 7 (uplatňovanie práv dieťaťa v ranom detstve) - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk
Všeobecný komentár č. 6 (práva detí bez sprievodu) - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk
Všeobecný komentár č. 5 (všeobecné usmernenia k implementácii Dohovoru) - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk

Všeobecný komentár č. 4 (zdravie adolescentov) - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk
Všeobecný komentár č. 3 (HIV/AIDS a práva dieťaťa) - anglický jazyk
Všeobecný komentár č. 2 (úloha nezávislých ľudskoprávnych inštitúcií) - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk
Všeobecný komentár č. 1 (ciele výchovy a vzdelávania) - slovenský jazyk (str. 300 - 313, .PDF) / anglický jazyk
Východisková správa
Východisková správa SR k Dohovoru o právach dieťaťa - slovenský jazyk(.PDF) / anglický jazyk (.PDF)
Písomné otázky Výboru OSN pre práva dieťaťa k Východiskovej správe - anglický jazyk (.PDF)
Odpovede SR na písomné otázky Výboru OSN pre práva dieťaťa - anglický jazyk (.PDF)
Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa k Východiskovej správe - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk
Správa o prerokovaní Východiskovej správy SR k Dohovoru o právach dieťaťa - slovenský jazyk (.PDF)
Druhá periodická správa
Druhá periodická správa k Dohovoru o právach dieťaťa - slovenský jazyk (.PDF) - anglický jazyk
Písomné otázky Výboru OSN pre práva dieťaťa k Druhej periodickej správe - anglický jazyk
Odpovede SR na písomné otázky Výboru OSN pre práva dieťaťa - anglický jazyk
Záverečné odporúčania k druhej periodickej správe k Dohovoru o právach dieťaťa - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk
Správa o prerokovaní Druhej periodickej správy k Dohovoru o právach dieťaťa - slovenský jazyk (.PDF)
Konsolidovaná tretia, štvrtá a piata periodická správa
Konsolidovaná tretia, štvrtá a piata periodická správa Slovenskej republiky - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk (.PDF)
Alternatívna správa k vládnej správe o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa v Slovenskej republike - Koalícia pre deti Slovensko - slovenský jazyk / anglický jazyk
a ďalšie správy od organizácii občianskej spoločnosti v anglickom jazyku
Písomné otázky Výboru OSN pre práva dieťaťa - slovenský jazyk (pracovný preklad) / anglický jazyk
Odpovede SR na písomné otázky Výboru OSN pre práva dieťaťa - slovenský jazyk / anglický jazyk
Záverečné odporúčania ku Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správe - slovenský jazyk / anglický jazyk
Správa o priebehu a výsledkoch prerokovania Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa
pred Výborom OSN pre práva dieťaťa a návrh gescie k Záverečným odporúčaniam Výboru OSN pre práva dieťaťa - slovenský jazyk
Špecifické usmernenia k forme a obsahu periodickej správy o opatreniach prijatých na účel plnenia záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru o právach dieťaťa
Špecifické usmernenia k forme a obsahu periodickej správy o opatreniach prijatých na účel plnenia záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru o právach dieťaťa (.PDF)

Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch (OPAC)
Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch (OPAC) - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk
Východisková správa SR k OPAC - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk
Písomné otázky Výboru OSN pre práva dieťaťa k Východiskovej správe k OPAC - anglický jazyk (.PDF)
Odpovede SR na písomné otázky Výboru - anglický jazyk (.PDF)
Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa k Východiskovej správe - anglický jazyk (.PDF) / slovenský jazyk (.PDF)

Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii (OPSC)
Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa, o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii (OPSC) - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk
Východisková správa SR k OPSC - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk
Alternatívna správa koalície mimovládnych organizácií vedených Nadáciou pre deti Slovenska - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk
Písomné otázky Výboru OSN pre práva dieťaťa k Východiskovej správe k OPSC - anglický jazyk (.PDF)
Odpovede SR na písomné otázky Výboru OSN pre práva dieťaťa - anglický jazyk (.PDF)
Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa k Východiskovej správe - anglický jazyk (.PDF) / slovenský jazyk (.PDF)

Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení (OPCP)
Slovenská republika ratifikovala Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení ako deviata krajina v poradí. V nadväznosti na ukončenie ratifikačného
procesu dňa 3. decembra 2013 nadobudol Opčný protokol pre Slovenskú republiku platnosť 14. apríla 2014. Opčný protokol je prvou medzinárodnou zmluvou o ľudských
právach, pri príprave ktorej Slovensko zohralo úlohu lídra i koordinátora procesu prípravy. Opčný protokol prináša so sebou ďalšie posilnenie záruk ochrany práv dieťaťa.
Zakladá mechanizmus oznámení (sťažností), vďaka ktorému sa bude možné v prípadoch porušenia práv vyplývajúcich z Dohovoru o právach dieťaťa alebo jeho
substantívnych opčných protokolov o účasti detí v ozbrojených konfliktoch a o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii obrátiť na Výbor pre práva dieťaťa. Sťažnosť
nesmie smerovať k prešetreniu veci (skutočnosti), ktorá nastala pred dňom nadobudnutia platnosti protokolu, predmetom konania preto môže byť len porušenie práv dieťaťa
zo strany Slovenskej republiky, ktoré nastalo po 14. apríli 2014. Opčný protokol zavádza aj dve dobrovoľné procedúry, a to mechanizmus medzištátnych oznámení
a vyšetrovaciu procedúru. Slovenská republika pri ratifikácii obe procedúry akceptovala. Opčný protokol by mal prispieť ku dôkladnejšej implementácii medzinárodných
štandardov v oblasti práv dieťaťa v jednotlivých regiónoch sveta.
Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení (OPCP) - slovenský jazyk (.PDF) / anglický jazyk
Rokovací poriadok k Opčnému protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení - anglický jazyk (.PDF)

Deň venovaný všeobecnej diskusii Výboru OSN pre práva dieťaťa na tému:
"Média, sociálne siete a práva dieťaťa", september 2014
"Práva dieťaťa na zdravé prostredie", september 2016

Svetová správa o násilí na deťoch
Svetová správa o násilí na deťoch, OSN, 2006 - anglický jazyk (.PDF)

Parížske princípy
Princípy týkajúce sa postavenia národných inštitúcií pre podporu a ochranu ľudských práv, rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 48/134 z 20. decembra 1993 -

slovenské znenie / anglické znenie

RADA EURÓPY
Program Budovanie Európy pre deti a s deťmi
Štokholmská stratégia (2009 - 2011) - anglické jazyk (.PDF)
Stratégia Rady Európy o právach dieťaťa 2012-2015 - slovenské znenie / anglické znenie
Informácia k aktualizácii Stratégie Rady Európy o právach dieťaťa 2012 - 2015 - anglický jazyk, marec 2014 (.PDF)
Expertný výbor pre Stratégiu Rady Európy o právach dieťaťa 2016 - 2019
Stratégia Rady Európy o právach dieťaťa 2016-2021 - slovenské znenie / anglické znenie

Usmernenia Výboru ministrov Rady Európy
Usmernenia Výboru ministrov Rady Európy o integrovaných národných stratégiách na ochranu detí pred násilím (.PDF) - slovenské znenie
Usmernenia Výboru ministrov Rady Európy o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí (.PDF) - slovenské znenie
Usmernenia Výboru ministrov Rady Európy o zdravotnej starostlivosti zohľadňujúcej potreby detí (.PDF) - anglické znenie

Odporúčania Výboru ministrov Rady Európy
Rec(2012)2 o účasti detí a mladých ľudí do 18 rokov veku (.PDF)
Rec(2006)19 o politike na podporu pozitívneho rodičovstva (.PDF)

Participácia detí a mládeže v Slovenskej republike (2012)
Participácia detí a mládeže v Slovenskej republike - anglické znenie (.PDF)
Participácia detí a mládeže v Slovenskej republike - slovenské znenie (.PDF)

Zákaz telesných trestov detí - otázky a odpovede (jún 2008)
Zákaz telesných trestov detí - otázky a odpovede (.PDF)

Propagačné materiály

EURÓPSKA ÚNIA
Stratégia Európa 2020
Program Európskej únie v oblasti práv dieťaťa (.PDF)
Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 (.PDF)
Usmernenia Európskej únie pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa (.PDF)
Závery Rady Európskej únie o presadzovaní a ochrane práv dieťaťa (schválene Radou EÚ 4. decembra 2014, .PDF)
Odporúčanie Rady Európskej únie z 8. júla 2014, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2014 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k
programu stability Slovenska na rok 2014 (.PDF)

Európska komisia
Neformálna expertná skupina Európskej komisie pre práva dieťaťa
Odporúčanie komisie z 20. februára 2013 - Investovať do detí: východisko z bludného kruhu znevýhodnenia (.PDF)
Práva detí ich vlastnými očami (.PDF)

Európsky parlament
Uznesenie Európskeho parlamentu o 25. výročí Dohovoru OSN o právach dieťaťa, november 2015

Webstránka o Európskej únii určená deťom a mladým ľuďom
The Kid´s Corner

Európsky portál pre mládež
European Youth Portal

EUROSTAT
Being young in Europe today (2015, .PDF)
Young Europeans - infografika

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
ZÁKON z 25. júna 2015 o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná stratégia na ochranu detí pred násilím
gestorom stratégie je Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch
Národná stratégia na ochranu detí pred násilím (.PDF); uznesenie vlády SR č. 24/2014 (.PDF)
Informácia o napĺňaní strategických cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a o činnosti Národného koordinačného strediska pre riešenie
problematiky násilia na deťoch a návrh aktualizácie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím

Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017
Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017 (.PDF)
National Action Plan for Children 2013-2017 (.PDF)
Príloha č. 1 - Deti o svojich právach (.PDF)
Príloha č. 2 - Prehľad plnenia úloh a opatrení Národného akčného plánu pre deti na roky 2009-2012 (.PDF)
Príloha č. 3 - Prehľad nástrojov podporne prispievajúcich k implementácii práv dieťaťa (.PDF)
uznesenie vlády SR č. 276/2013 (.PDF)

Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2013 a návrh na jeho aktualizáciu
Správa o plnení úloh vyplývajúcich z NAPD za rok 2013 a návrh na jeho aktualizáciu (.PDF)
Príloha - Aktualizovaný prehľad nástrojov podporne prispievajúcich k implementácii práv dieťaťa (.PDF)
uznesenie vlády SR č. 284/2014 (.PDF)

Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2014 a návrh na jeho aktualizáciu
Správa o plnení úloh vyplývajúcich z NAPD za rok 2014 a návrh na jeho aktualizáciu (.PDF)
Príloha - Aktualizovaný prehľad nástrojov podporne prispievajúcich k implementácii práv dieťaťa (.PDF)
uznesenie vlády SR č. 145/2015 (.PDF)

Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2015 a návrh na jeho aktualizáciu
Správa o plnení úloh vyplývajúcich z NAPD za rok 2015 a návrh na jeho aktualizáciu (.PDF)
Príloha - Aktualizovaný prehľad nástrojov podporne prispievajúcich k implementácii práv dieťaťa (.PDF)
Príloha - Konsolidovaná správa o plnení úloh vyplývajúcich z NAPD za roky 2013, 2014 a 2015 (.PDF)
uznesenie vlády SR č. 283/2016 (.PDF)

Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2016 a návrh na jeho aktualizáciu
Správa o plnení úloh vyplývajúcich z NAPD za rok 2016 a návrh na jeho aktualizáciu (.PDF)
Príloha - Aktualizovaný prehľad nástrojov podporne prispievajúcich k implementácii práv dieťaťa (.PDF)
Príloha - Konsolidovaná správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti za roky 2013, 2014, 2015 a 2016 (.PDF)
uznesenie vlády SR č. 340/2017 (.PDF)

Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2017
Správa o plnení úloh vyplývajúcich z NAPD za rok 2017 (.PDF)
Príloha - Aktualizovaný prehľad nástrojov podporne prispievajúcich k implementácii práv dieťaťa (.PDF)
Príloha - Konsolidovaná správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti za roky 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 (.PDF)
materiál bol v pripojenom znení prerokovaný vo Výbore pre deti a mládež a v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, nebol zaradený
na rokovanie vlády SR.

Národný akčný plán pre deti na roky 2009-2012
Národný akčný plán pre deti na roky 2009-2012 (.PDF)
National Action Plan for Children 2009-2012 - (excerpt) (.PDF)
Príloha č. 1a k NAP (.PDF)
Príloha č. 1b k NAP (.PDF)
Príloha č. 2 k NAP (.PDF)
Príloha č. 5 k NAP (.PDF)
uznesenie vlády SR č. 94/2009 (.PDF)

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike
Návrh na vypracovanie celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (.PDF)
Podrobne k procesu prípravy

Správy o činnosti Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Informácia o činnosti RVĽP v období november 2010 - marec 2012 (.PDF)
Informácia o činnosti RVĽP v období jún 2012 - jún 2013 (.PDF)
Informácia o činnosti RVĽP v období jún 2013 - jún 2014 (.PDF)
Informácia o činnosti RVĽP v období júl 2014 - august 2015 (.PDF)

Európske štandardy kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo vlastnej rodiny
Európske štandardy kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo vlastnej rodiny (.PDF)

Národný seminár „Investovanie do detí v Slovenskej republike: Možnosti získania podpory z fondov EÚ“
Odborný seminár k implementácii Odporúčania Európskej komisie Investície do detí: Východisko z bludného kruhu znevýhodnenia, 22. januára 2016 - prezentácie a závery

Zasadnutia výboru
Zasadnutie 21. septembra 2021
Informácia z 25. zasadnutia výboru zo dňa 21. septembra 2021

Zasadnutie 4. mája 2021
Informácia z 24. zasadnutia výboru zo dňa 4. mája 2021

Zasadnutie 8. decembra 2020
Informácia z 23. zasadnutia výboru zo dňa 8. decembra 2020

Zasadnutie 3. decembra 2019
Závery zo zasadnutia výboru zo dňa 3. decembra 2019
Uznesenia výboru č. 59 - 60

Zasadnutie 18. júna 2019
Záznam zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 18. júna 2019
Závery zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 18. júna 2019
Uznesenie č. 58 k informácii o činnosti pracovnej skupiny pre tvorbu mechanizmu participácie detí a mládeže na tvorbe politík a monitoringu uplatňovania Dohovoru
o právach dieťaťa

Zasadnutie 22. novembra 2018
Záznam zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 22. novembra 2018
Závery zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 22. novembra 2018

Zasadnutie 28. júna 2018
Záznam zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 28. júna 2018
Závery zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 28. júna 2018

Zasadnutie 25. apríla 2018
Záznam zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 25. apríla 2018
Závery zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 25. apríla 2018

Zasadnutie 12. septembra 2017
Záznam zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 12. septembra 2017
Závery zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 12. septembra 2017
Uznesenie č. 55 k Návrhu na vymenovanie členov a členiek pracovnej skupiny poverenej vypracovaním návrhu Národného akčného plánu pre deti, ktorý bude
nadväzovať na Národný akčný plán pre deti na roky 2013 – 2017
Uznesenie č. 56 k Správe o priebehu a výsledkoch prerokovania Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru
o právach dieťaťa pred Výborom OSN pre práva dieťaťa a návrh gescie k Záverečným odporúčaniam Výboru OSN pre práva dieťaťa

Zasadnutie 5. júna 2017

Záznam zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 5. júna 2017
Závery zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 5. júna 2017
Uznesenie č. 53 k návrhu Rokovacieho poriadku Výboru pre deti a mládež
Uznesenie č. 54 k Správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2016 a návrhu na jeho aktualizáciu

Zasadnutie 5. decembra 2016
Záznam zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 5. decembra 2016
Závery zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 5. decembra 2016
Uznesenie č. 51 k návrhu aktualizácie štatútu Výboru pre deti a mládež
Uznesenie č. 52 k návrhu Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na roky 2016 –
2020 a Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti

Zasadnutie 29. septembra 2016
Záznam zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 29. septembra 2016
Závery zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 29. septembra 2016
Uznesenie č. 50 k Správe o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 –
2020 a návrhu na jeho aktualizáciu

Zasadnutie 17. júna 2016
Záznam zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 17. júna 2016
Závery zasadnutia Výboru pre deti a mládež 17. júna 2016
Uznesenie č. 48 k Správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2015 a návrhu na jeho aktualizácii
Uznesenie č. 49 k Informácii o napĺňaní strategických cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a o činnosti Národného koordinačného strediska
pre riešenie problematiky násilia na deťoch

Zasadnutie 29. októbra 2015
Sem vložte text
Informácia o záveroch zasadnutia Výboru pre deti a mládež 29. októbra 2015
Záznam zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 29. októbra 2015
Uznesenie č. 46 k Informácii podľa bodu A.2. uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 140 z 15. októbra
2015
Uznesenie č. 47 k projektu „Hovorme viac - participácia mládeže a medzirezortná spolupráca“

Zasadnutie 9. júna 2015
Informácia o záveroch zasadnutia Výboru pre deti a mládež 9. júna 2015
Záznam zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 9. júna 2015
Uznesenie č. 45 k Informácii o napĺňaní strategických cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a o činnosti Národného koordinačného strediska
pre riešenie problematiky násilia na deťoch

Zasadnutie 10. marca 2015
Záznam zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 10. marca 2015
Informácia o záveroch zasadnutia Výboru pre deti a mládež 10. marca 2015
Uznesenie č. 42 k Správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2014 a návrhu na jeho aktualizácii
Uznesenie č. 43 k informácii o návrhu novely zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Uznesenie č. 44 k téme „práva dieťaťa“ počas SK PRES 2016

Zasadnutie 30. septembra 2014
Závery
Informácia o záveroch zasadnutia Výboru pre deti a mládež 30. septembra 2014
Uznesenie č.39 k nominácii zástupcu Výboru pre deti a mládež do Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže a Stratégiu SR pre mládež
na roky 2014-2020
Uznesenie č.40 k Legislatívnemu návrhu zákona o verejnej ochrane práv detí a verejnej ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím
Uznesenie č.41 k Súhrnnej správe verejnej ochrankyne práv o prieskume dodržiavania základných práv a slobôd maloletých detí umiestnených v reedukačných
centrách v Slovenskej republike
Záznam zo zasadnutia výboru dňa 30. septembra 2014

Hlasovanie per rollam
Uznesenie č. 37 k príprave a finalizácii časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (per rollam)

Uznesenie č. 38 k Správe o mládeži v Slovenskej republike (per rollam)

Zasadnutie 10. marca 2014
Informácia o záveroch zasadnutia Výboru pre deti a mládež 10. marca 2014
Uznesenie č.36 k Správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2013 a návrhu na jeho aktualizáciu
Záznam zo zasadnutia výboru dňa 10. marca 2014

Zasadnutie 19. novembra 2013 (pokračovanie zasadnutia z 28. októbra 2013)
Materiály
Správa verejnej ochrankyne práv o uplatňovaní práva na vzdelanie detí/žiakov príslušníkov rómskej národnostnej menšiny so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
Mimoriadna správa verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním niektorých orgánov
Závery
Uznesenie č.32 k návrhu na doplnenie členov pracovnej skupiny (za verejnú správu) pre prípravu a finalizáciu časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských
práv v Slovenskej republike týkajúcej sa práv detí
Uznesenie č.33 k Správe verejnej ochrankyne práv o uplatňovaní práva na vzdelanie detí/žiakov príslušníkov rómskej národnostnej menšiny so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
Uznesenie č.34 k Mimoriadnej správe verejnej ochrankyne práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním niektorých
orgánov
Uznesenie č.35 k Návrhu na ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním z 25. 10. 2007 Slovenskou
republikou

Zasadnutie 28. októbra 2013
Materiály
priebežná informácia o postupe prác v pracovnej skupine pre prípravu návrhov riešení verejnej ochrany práv detí a verejnej ochrany práv osôb so zdravotným
postihnutím (.PDF)
Prevalencia násilia páchaného na deťoch - výskum (.PDF)
Prevalencia násilia páchaného na deťoch - výskum (.PPT)
Návrh Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím (.PDF)
Návrh Stratégie štátnej politiky vo vzťahu k mládeži na roky 2014-2020 (.PDF)
Príloha k Návrhu Stratégie štátnej politiky vo vzťahu k mládeži na roky 2014-2020 (.PDF)
Závery
Informácia o priebehu a záveroch prvej časti zasadnutia výboru (.PDF)
Uznesenie VDM č. 29 k voľbe zástupcu Výboru pre deti a mládež vo Výbore pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania
(.PDF)
Uznesenie VDM č. 30 k návrhu spôsobu spolupráce Výboru pre deti a mládež pri príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike
(.PDF)
Uznesenie VDM č. 31 k návrhu Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím (.PDF)

Zasadnutie 19. apríla 2013
Materiály
Návrh Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017
Závery pracovnej skupiny za účelom posúdenia spôsobu riešenia verejnej ochrany práv detí s prihliadnutím na riešenie verejnej ochrany práv osôb so zdravotným
postihnutím
Závery
Uznesenie VDM č. 27 k Návrhu Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017 (v znení po ukončení medzirezortného pripomienkového konania) (.PDF)
Uznesenie VDM č. 28 k záverom pracovnej skupiny Výboru pre deti a mládež za účelom posúdenia spôsobu riešenia verejnej ochrany práv detí s prihliadnutím
na riešenie verejnej ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím (.PDF)

Zasadnutie 14. februára 2013
Materiály
Rozbor právnych podmienok sociálnoprávnej ochrany detí pre implementáciu Európskych štandardov kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo vlastnej rodiny (.PDF)
Postup vypracovania návrhu Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím (.PDF)
Závery
Uznesenie VDM č. 24 k Rozboru právnych podmienok sociálno-právnej ochrany detí pre implementáciu Európskych štandardov kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo
vlastnej rodiny (.PDF)
Uznesenie VDM č. 25 k návrhu Postupu vypracovania návrhu Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím (.PDF)
Uznesenie VDM č. 26 k návrhu na zriadenie pracovnej skupiny Výboru pre deti a mládež za účelom posúdenia spôsobu riešenia verejnej ochrany práv detí
s prihliadnutím na riešenie verejnej ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím (.PDF)

Zasadnutie 11. októbra 2012
Materiály
Analýza OZ Náruč - Pomoc deťom v kríze (.PDF)
Opatrenia na riešenie rizikových miest ochrany života a zdravia detí (.PDF)
Návrh opatrení MVO (.PDF)
Záznam a závery
Záznam zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 11. októbra 2012 (.PDF)
Uznesenie VDM č. 20 k Analýze OZ Náruč – Pomoc deťom v kríze (.PDF)
Uznesenie VDM č. 21 k návrhu na vypracovanie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím (.PDF)
Uznesenie VDM č. 22 k personálnej poddimenzovanosti oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately UPSVaR (.PDF)
Uznesenie VDM č. 23 k potrebe zriadiť inštitút ombudsmana pre deti (.PDF)

Zasadnutie 10. septembra 2012
Materiály
Návrh Dodatku č. 4 k štatútu Výboru pre deti a mládež v znení neskorších dodatkov (.PDF)
Informácia o Národnom akčnom pláne pre deti na roky 2009-2012 a o tvorbe nového Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 -2017 (.PDF)
Návrh redefinovaného mandátu Národných koordinátorov pre práva dieťaťa programu Rady Európy „Budujme Európu pre deti a s deťmi“ (.PDF)
Záznam a závery
Záznam zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 10. septembra 2012 (.PDF)
Uznesenie VDM č. 16 k Dodatku č. 4 Štatútu Výboru pre deti a mládež (.PDF)
Uznesenie VDM č. 17 k Informácii o NAPD na roky 2009 – 2012 a tvorbe nového NAPD na roky 2013 - 2017 (.PDF)
Osnova Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 až 2017 - pracovná verzia (.PDF)
Uznesenie VDM č. 18 k Výzve na posúdenie návrhu redefinovaného mandátu Národných koordinátorov pre práva dieťaťa programu Rady Európy „Budujme Európu
pre deti a s deťmi“ (.PDF)
Uznesenie VDM č. 19 k činnosti Slovenského národného strediska pre ľudské práva (.PDF)

Zasadnutie 12. januára 2012
Materiály
Návrh Dodatku č. 3 k štatútu Výboru pre deti a mládež v znení neskorších dodatkov (.PDF)
podnet členky výboru - Európske štandardy kvality pre deti žijúce mimo vlastnej rodiny (.PDF)
podnet členky výboru - Odporúčania mladých z pestúnskych a adoptívnych rodín pre profesionálov (.PDF)
podnet člena výboru - Budovanie celospolečenského systému ochrany detí a mládeže před negatívnymi vplyvmi masmédií (s dôrazom na prevenciu agresivity) - ideový
návrh (.PDF)
podnet člena výboru - Budovanie systému psychologickej prevencie u detí pochádzajúcich z psychologicky znevýhodneného prostredia) - ideový návrh (.PDF)
návrh plánu činnosti Výboru pre deti a mládež na rok 2012 - otvorený dokumen (.PDF)
Záznam a závery
Záznam zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 12. januára 2012 (.PDF)
Uznesenie č. 11 k Dodatku č. 3 k Štatútu Výboru pre deti a mládež (.PDF)
Uznesenie č. 12 k návrhu na zriadenie pracovnej skupiny Výboru pre deti a mládež pre aktualizáciu NAPD na roky 2009-2012 (.PDF)
Uznesenie č. 13 k Európskym štandardom kvality pre deti žijúce mimo vlastného rodinného prostredia a Odporúčaniam mladých z pestúnskych a adoptívnych rodín
pre profesionálov (.PDF)
Uznesenie č. 14 k návrhu Plánu činnosti Výboru pre deti a mládež na rok 2012 (.PDF)
Uznesenie č. 15 (per rollam) k Európskym štandardom kvality pre deti žijúce mimo vlastnej rodiny (.PDF)

Zasadnutie 16. augusta 2011
Materiály
návrh Rokovacieho poriadku Výboru pre deti a mládež (.PDF)
návrh Dodatku č. 1 k štatútu Výboru pre deti a mládež (.PDF)
Východiská plánu činnosti Výboru pre deti a mládež (.PDF)
Informácia o Národnom akčnom pláne pre deti na roky 2009-2012 (.PDF)
Informácia k príprave Akčného plánu politiky mládeže na roky 2012-2013 (.PDF)
Informácia o priebehu a výsledkoch hodnotiaceho procesu projektu Rady Európy „Hodnotenie politík v oblasti participácie detí a mládeže“ (.PDF)
Návrh na zriadenie pracovnej skupiny Výboru pre deti a mládež pre tvorbu mechanizmu participácie detí a mládeže na tvorbe politík a monitoringu uplatňovania
Dohovoru o právach dieťaťa (.PDF)
Informácia o iniciatíve za prijatie Opčného protokolu o právach dieťaťa o mechanizme na podávanie sťažností
Záznam a závery
Záznam zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež 16. augusta 2011 (.PDF)
Uznesenie VDM č. 1 k návrhu Rokovacieho poriadku Výboru pre deti a mládež (.PDF)
Uznesenie VDM č. 2 k návrhu Dodatku č. 1 štatútu Výboru pre deti a mládež (.PDF)
Uznesenie VDM č. 3 k Východiskám plánu činnosti Výboru pre deti a mládež (.PDF)
Uznesenie VDM č. 4 k Informácii o Národnom akčnom pláne pre deti na roky 2009-2012 (.PDF)
Uznesenie VDM č. 5 k Informácii o príprave Akčného plánu politiky mládeže v SR na roky 2012-2013 (.PDF)
Uznesenie VDM č. 6 k Informácii o priebehu a výsledkoch hodnotiaceho projektu rady Európy "Hodnotenie politík v oblasti participácie detí a mládeže" (.PDF)
Uznesenie VDM č. 7 k návrhu na zriadenie pracovnej skupiny VDM pre tvorbu mechanizmu participácie detí a mládeže na tvorbe politík a monitoring uplatňovania práv
dieťaťa (.PDF)
Uznesenie VDM č. 8 k návrhu Stratégie Rady Európy o právach dieťaťa (2012 – 2015) (.PDF)
Uznesenie VDM č. 9 k informácii o iniciatíve za prijatie Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o mechanizme pre podávanie sťažností (.PDF)
Uznesenie VDM č. 10 k k Dodatku č. 2 k Štatútu Výboru pre deti a mládež (per rollam) (.PDF)

Štatút Výboru pre deti a mládež
PLATNÝ Štatút Výboru pre deti a mládež zo dňa 9. decembra 2016 (.PDF)
ARCHÍV
ARCHÍV
ARCHÍV
ARCHÍV
ARCHÍV
ARCHÍV

Štatút Výboru pre deti a mládež zo dňa 27. júna 2011 - v znení neskorších dodatkov (.PDF)
Dodatok č. 1 k štatútu Výboru pre deti a mládež (účinný od 27. septembra 2011) (.PDF)
Dodatok č. 2 k štatútu Výboru pre deti a mládež (účinný od 27. septembra 2011) (.PDF)
Dodatok č. 3 k štatútu Výboru pre deti a mládež (účinný od 27. februára 2012) (.PDF)
Doplnenie Dodatku č. 3 k štatútu Výboru pre deti a mládež (účinné od 27. februára 2012) (.PDF)
Dodatok č. 4 k štatútu Výboru pre deti a mládež (účinný od 17. októbra 2012) (.PDF)

Rokovací poriadok Výboru pre deti a mládež
Rokovací poriadok Výboru pre deti a mládež zo dňa 5. júna 2017 (.PDF)
ARCHÍV Rokovací poriadok Výboru pre deti a mládež zo dňa 16. augusta 2011 (.PDF)

Členky a členovia Výboru pre deti a mládež
Výbor sa skladá z dvoch samostatných komôr a ďalších členov výboru, ktorí majú nezávislé postavenie. Počet členov komory za verejnú správu a počet členov komory za
mimovládne neziskové organizácie je rovnaký (uplatňuje sa princíp parity). Na účely hlasovania je predseda výboru členom komory za verejnú správu a podpredseda výboru je
členom komory za mimovládne neziskové organizácie.
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
predseda výboru
PETER GURÁŇ
podpredseda výboru
tajomník výboru
Komora za verejnú správu (13):
členmi komory za verejnú správu s hlasovacím právom, ktorých vymenúva a odvoláva predseda výboru, sú nominovaní zástupcovia na úrovni generálneho riaditeľa alebo
riaditeľa organizačného útvaru v priamej riadiacej pôsobnosti ministra, resp. splnomocnenca vlády SR a nominovaní zástupcovia združení územnej samosprávy
a)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – ANNA VEREŠOVÁ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – MONIKA GAJDÁCSOVÁ
Ministerstvo kultúry SR - RADOSLAV RAGAČ
Ministerstvo zdravotníctva SR – PAVOL MACHO
Ministerstvo financií SR – ĽUBOŠ JANČÍK
Ministerstvo vnútra SR – PETER ROLNÝ
Ministerstvo spravodlivosti SR - MARIAN FILČÍK
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - BARBARA ILLKOVÁ
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity – ANDREA BUČKOVÁ
b)
Združenie miest a obcí Slovenska - JÁN KRTÍK
Únia miest Slovenska - DANIELA DROBNÁ
Združenie samosprávnych krajov SK8 – KATEŘINA BENEŠOVÁ
Komora za mimovládne neziskové organizácie (13):
členov komory za mimovládne neziskové organizácie s hlasovacím právom vymenúva a odvoláva predseda výboru z nominantov mimovládnych neziskových organizácií, resp.
akademických inštitúcií, ktoré sa zapojili do výzvy a preukázali splnenie podmienok určených vo výzve
Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie - VLADISLAV MATEJ
Centrum pre výskum etnicity a kultúry - ELENA KRIGLEROVÁ GALLOVÁ
Centrum Slniečko, n.o. - MARIANA KOVÁČOVÁ
Divé maky - MÁRIA POTOČÁROVÁ RYBARIČOVÁ
Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku - PETER GURÁŇ
Inštitút pre aktívne občianstvo - JANA FEHERPATAKY KUZMOVÁ
Linka detskej istoty - GABRIELA KRUPČÍKOVÁ
Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava - ZUZANA ČAČOVÁ
Nadácia pre deti Slovenska - ONDREJ GALLO
Rada mládeže Slovenska - DALIBOR PERAŠÍN
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar - JOZEF MIKLOŠKO
Sociologický ústav SAV - ZUZANA KUSÁ
Slovenský výbor pre UNICEF - JURAJ MIŠURA
Výber členov a členiek výboru zastúpených v komore za mimovládne neziskové organizácie podliehal výberovému procesu na základe výzvy. Do výzvy sa mohla platne
zapojiť každá mimovládna nezisková organizácia, resp. akademická inštitúcia, ktorá pôsobí v súlade so základnými zásadami činnosti výboru a vyvíja v danej oblasti
výskumnú, analytickú, publikačnú, vzdelávaciu, projektovú alebo inú obdobnú činnosť s cieľom skvalitňovania verejných politík. Odborná spôsobilosť a motivácia sa
individuálne posudzovala aj u nominanta/nominantky mimovládnej neziskovej organizácie, resp. akademickej inštitúcie.
Nakoľko štatút výboru neurčuje žiaden mechanizmus, prostredníctvom ktorého by mal predseda výboru pri posudzovaní uchádzajúcich sa organizácií postupovať, pri výbere
sa predseda výboru opieral o odporúčacie stanovisko poradného kolégia, ktoré za týmto účelom zriadil. Okrem zástupcu rezortu spravodlivosti (zodpovedného za tvorbu
a uskutočňovanie štátnej politiky a koordináciu plnenia úloh v oblasti ľudských práv), rezortu školstva, vedy, výskumu a športu (zodpovedného za štátnu starostlivosť o mládež)
a rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny (ako gestora zabezpečujúceho chod výboru), mali v poradnom kolégiu zastúpenie občianska komora Rady vlády SR pre ľudské
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a zástupca mimovládneho sektora z Výboru pre deti a mládež.
Funkčné obdobie členov a členiek komory za mimovládne neziskové organizácie je 5 rokov od vymenovania (10. apríl 2017).
Nezávislé inštitúcie:
Komisár pre deti - VIERA TOMANOVÁ
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva - MARIAN MESÁROŠ

Kancelária verejného ochrancu práv - MÁRIA PATAKYOVÁ
Generálna prokuratúra SR - BARBORA HUBERTOVÁ

Pracovné skupiny
Pracovná skupina pre tvorbu mechanizmu participácie detí a mládeže na tvorbe politík a monitoringu uplatňovania Dohovoru
o právach dieťaťa
Jana Feherpataky Kuzmová - vedúca pracovnej skupiny
Mária Milková - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Katarína Čavojská - Rada mládeže Slovenska
Michaela Beck-Lehrhauptová - Inštitút pre aktívne občianstvo

Príprava Národného akčného plánu pre deti
Viac o príprave Národného akčného plánu pre deti

Príprava Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR - práva detí
Viac o príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

Pracovná skupina Výboru pre deti a mládež pre prípravu a finalizáciu časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských
práv v SR týkajúcej sa práv detí
V súvislosti s pokračujúcim procesom prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike bola, na základe uznesenia Výboru pre deti
a mládež č. 30 zo dňa 28. októbra 2013 a uznesenia č. 32 zo dňa 19. novembra 2013, zriadená pracovná skupina Výboru pre deti a mládež pre prípravu a finalizáciu časti
stratégie týkajúcej sa práv detí.
Členmi pracovnej skupiny sa stali tak zástupcovia verejného sektora, ako i mimovládnych organizácii.

Verejná správa
Rajkovičová Hana - Ministerstvo zdravotníctva SR
Bošňáková Mária - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Paulíková Marianna - Ministerstvo vnútra SR
Dobrovodský Róbert - Ministerstvo spravodlivosti SR
Straková Monika - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Divincová Janka - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mimovládne organizácie
Kováčová Anna - Fórum kresťanských inštitúcií
Lenčo Peter - Koalícia pre deti
Gallo Ondrej - Rada mládeže Slovenska
Mikloško Jozef - Úsmev ako dar
Draková Alexandra - Slovenský výbor pre UNICEF
Trnovec Stanislav - Klub mnohodetných rodín
Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 14. januára 2014. Druhé stretnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 17. februára 2014.
Odborné podujatie (s účasťou verejnosti) k príprave časti celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv detí sa uskutočnilo dňa 3. marca 2014
v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Predmetom diskusie boli tematické okruhy identifikované pracovnou skupinou:
1. Najlepší záujem dieťaťa
2. Doložka vplyvov – mechanizmus posúdenia dopadu novo-pripravovanej legislatívy na dieťa a rodinu
3. Inštitucionálne garancie ochrany práv dieťaťa – nezávislý mechanizmus verejnej ochrany práv dieťaťa (komisár pre deti)
(.pdf) Aktuálne pracovné úvahy o najlepšom záujme dieťaťa v novele zákona č. 36/2005 Z. z. (JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.- Ministerstvo spravodlivosti SR, sekcia
legislatívy)
Východiskový materiál za oblasť práv dieťaťa k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (schválené uznesením Výboru pre deti
a mládež č. 37 zo dňa 15. apríla 2014)

KONTAKTNÁ OSOBA
Mgr. Janka Divincová
tajomníčka Výboru pre deti a mládež

Spoločný sekretariát výborov
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816 43 Bratislava
________________________________________
e-mail: janka.divincova@employment.gov.sk
tel: +421- 2 - 2046 3117
mobil: +421 - 915 841 029

Sekretariát výboru
Sekretariát výboru je výkonným orgánom výboru, ktorý plní úlohy spojené s organizačným, personálnym a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti výboru.
Sekretariát výboru pre deti a mládež je tiež národným koordinátorom pre program Rady Európy „Budujme Európu pre deti a s deťmi“. V rámci programu zabezpečuje
výmenu informácií a koordinuje realizáciu aktivít programu na národnej úrovni. Odborne sa zapája do rozvoja európskej a medzinárodnej normotvorby v oblasti pôsobnosti
výboru v súlade s pozíciami a programovými dokumentmi Slovenskej republiky, zohľadňujúc pri tom uznesenia výboru a závery jeho pracovných skupín.
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