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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 63 
z 12. februára 2020 

  

k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore a Akčnému plánu 

k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky  

2020 – 2021 
 

Číslo materiálu: 2910/2020 

Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. Národnú koncepciu ochrany detí v digitálnom priestore, 

A.2. Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 

2020 – 2021; 

B. ukladá  

ministerke vnútra  

ministerke kultúry 

ministerke školstva, vedy, výskumu a športu  

predsedovi vlády poverenému riadením Ministerstva zdravotníctva SR 

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 

ministrovi spravodlivosti  

B.1. zabezpečiť plnenie úloh Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore 

 do 31. decembra 2025 

B.2. zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu k Národnej koncepcii 

ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2020 – 2021 

 do 31. decembra 2021 

B.3. spolupracovať na tvorbe nadväzujúcich Akčných plánov k Národnej koncepcii 

ochrany detí v digitálnom priestore, 

B.4. predložiť Národnému koordinačnému stredisku pre riešenie problematiky 

násilia na deťoch informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu  

k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2020 - 2021 
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 do 31. októbra 2021 a následne každé dva roky do 31. októbra 

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 

B.5. predložiť na rokovanie vlády informáciu o napĺňaní priorít, špecifických cieľov 

a opatrení vyplývajúcich z Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom 

priestore a z Akčného plánu k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom 

priestore na roky 2020 – 2021 

 do 31. decembra 2021 

B.6. predložiť na rokovanie vlády návrh Akčného plánu k Národnej koncepcii 

ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 - 2023 

 do 28. februára 2022 a následne každé dva roky do 28. februára  

C. odporúča 

splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity 

splnomocnencovi vlády SR pre národnostné menšiny 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  

generálnemu prokurátorovi  

komisárke pre deti 

komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím 

verejnej ochrankyni práv  

výkonnej riaditeľke Slovenského národného strediska pre ľudské práva 

predsedníčke Úradu na ochranu osobných údajov SR 

predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska 

prezidentovi Únie miest Slovenska 

predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja 

predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja 

predsedovi Košického samosprávneho kraja 

predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja 

predsedovi Prešovského samosprávneho kraja 

predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja 

predsedovi Trnavského samosprávneho kraja 

predsedníčke Žilinského samosprávneho kraja 

predsedníčke Rady pre vysielanie a retransmisiu  

generálnemu riaditeľovi Rozhlasu a televízie Slovenska 
 

C.1. spolupracovať pri plnení úloh vyplývajúcich z Národnej koncepcie ochrany detí 

v digitálnom priestore a z Akčného plánu k Národnej koncepcii ochrany detí 

v digitálnom priestore na roky 2020 – 2021 s Národným koordinačným 

strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch. 

Vykonajú: ministerka vnútra  

ministerka kultúry 

ministerka školstva, vedy, výskumu a športu  

predseda vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR 

minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

minister spravodlivosti 

Na vedomie: splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity 
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splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

prezidentka SR 

predseda Národnej rady SR 

predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné 

menšiny 

predseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 

predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci 

predseda Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo  

predseda Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá 

generálny prokurátor 

komisárka pre deti 

komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím 

verejná ochrankyňa práv 

výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práca 

predseda Štatistického úradu SR 

predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR  

predseda Združenia miest a obcí Slovenska 

prezident Únie miest Slovenska 

predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 

predseda Bratislavského samosprávneho kraja 

predseda Košického samosprávneho kraja 

predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja 

predseda Prešovského samosprávneho kraja 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

predseda Trnavského samosprávneho kraja 

predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja 

riaditeľka Centra právnej pomoci 

riaditeľ kancelárie WHO na Slovensku 

predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu  

generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska 


