
Podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál  

ako predseda Výboru pre deti a mládež  
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „výbor“), 

v súlade s ustanovením čl. 10 ods. 2 štatútu výboru 

 

vyhlasuje dňa 11. júla 2011 

 

výzvu pre účely vymenovania členov výboru  

podľa ustanovenia čl. 5 ods. 5 písm. l) a písm. m) štatútu výboru 

 

Členmi výboru sú podľa ustanovenia čl. 5 ods. 5 písm. l) štatútu výboru spolu 4 zástupcovia 

organizácií zaoberajúcich sa problematikou ochrany práv dieťaťa alebo odborníci či zástupcovia 

akademickej obce preukázateľne sa angažujúci v oblasti ochrany práv dieťaťa.  

Členmi výboru sú podľa ustanovenia čl. 5 ods. 5 písm. m) štatútu výboru spolu 4 zástupcovia 

organizácií zaoberajúcich sa problematikou mládeže alebo odborníci či zástupcovia akademickej obce 

preukázateľne sa angažujúci v oblasti mládeže.  

Členov výboru podľa ods. 5 písm. l) a písm. m) vymenúva a odvoláva predseda výboru  

na základe návrhov relevantných zástupcov akademickej obce, profesijných a 

mimovládnych organizácií a iných právnických alebo fyzických osôb  

alebo na základe odporúčania členov výboru. 

 

Podmienky písomného návrhu na vymenovanie za člena výboru:  

 

Písomný návrh je potrebné doručiť do 15 kalendárnych dní od zverejnenia výzvy t. j. do 26. júla 2011 

(vrátane) na adresu:  

 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 Spoločný sekretariát výborov – tajomníčka Výboru pre deti a mládež 

 Špitálska 4,6,8 

 816 43 Bratislava 

 

V záujme urýchlenia procesu vyhodnocovania predložených nominácií odporúčame postupovať  

podľa priložených vzorov nominačného listu. Vyžiadanie doplňujúcich informácií je podmienené 

postupom do užšieho výberu nominovaných zástupcov. 

 

Štatút Výboru pre deti a mládež a informácie o  činnosti výboru sú dostupné na web stránke 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk v časti „Spoločný 

sekretariát výborov“ a na web stránke podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 

www.vicepremier.sk. 

 

Kontaktná osoba:  

Mgr. Janka Divincová – tajomníčka Výboru pre deti a mládež 

E-mail: janka.divincova@employment.gov.sk 

tel.: 02/2046 3117  

 

http://www.employment.gov.sk/
http://www.vicepremier.sk/
mailto:janka.divincova@employment.gov.sk


 

Nominačný list – vzor pre právnické osoby predkladajúce návrh 

Nominujúca organizácia 

(názov a právna forma) 

  

 

Adresa sídla (ulica, číslo domu)    

PSČ    Mesto/ obec    

Okres   Kraj   

Telefón   Fax   

e-mail   Web stránka   

Štatutárny zástupca  

(meno, priezvisko, titul) 
  

Počet členov  

Členstvo v národnej sieti  

Členstvo v nadnárodnej sieti  

Stručný popis činnosti organizácie 

 

Nominovaná osoba  

(meno, priezvisko, titul) * 
  

Oblasť záujmu  

(ochrana práv dieťaťa/ 

problematika mládeže) 

uveďte len jednu možnosť 

Zamestnávateľ  

(ak sa líši od nominujúcej 

organizácie) 

 

Kontaktné údaje  

nominovanej osoby  

(poštová adresa, telefón/fax, e-mail) 

 

 

* k nominácii je potrebné doložiť štruktúrovaný životopis nominovanej osoby, vrátane informácií 

preukazujúcich odbornú expertnú činnosť, skúsenosti a odbornú prax v oblasti ochrany práv dieťaťa či 

v oblasti mládeže 

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplné. Súhlasím so spracovaním osobných 

údajov pre účely vymenovania členov výboru podľa ustanovenia čl. 5 ods. 5 písm. l) a písm. m) 

štatútu výboru, v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov.  

V ............................  dňa............................. 

Podpis  a pečiatka štatutárneho zástupcu nominujúcej organizácie        .............................................. 

Podpis nominovanej osoby 

(osvedčujúci zároveň jej súhlas s nomináciou)    .............................................. 



 

Nominačný list – vzor pre fyzické osoby predkladajúce návrh 

Nominujúca osoba* 

(meno, priezvisko, titul) 

  

 

Kontaktná adresa  

(ulica, číslo domu)  
  

PSČ    Mesto/ obec    

Okres   Kraj   

Telefón   Fax   

e-mail   Web stránka   

Nominovaná osoba** 

(meno, priezvisko,  

akademický titul)  

  

Oblasť záujmu  

(ochrana práv dieťaťa/ 

problematika mládeže) 

uveďte len jednu možnosť 

Zamestnávateľ  

(adresa sídla a kontaktné údaje) 
 

Kontaktné údaje  

nominovanej osoby  

(poštová adresa, telefón/fax, e-mail) 

 

 

*     k nominácii je potrebné doložiť štruktúrovaný životopis nominujúcej osoby (navrhovateľa) 

** k nominácii je potrebné doložiť štruktúrovaný životopis nominovanej osoby, vrátane informácií 

preukazujúcich odbornú expertnú činnosť, skúsenosti a odbornú prax v oblasti ochrany práv dieťaťa či 

v oblasti mládeže.  

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplné. Súhlasím so spracovaním osobných 

údajov pre účely vymenovania členov výboru podľa ustanovenia čl. 5 ods. 5 písm. l) a písm. m) 

štatútu výboru, v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov.  

V ............................  dňa............................. 

Podpis nominujúcej osoby       ............................................. 

 

Podpis nominovanej osoby 

(osvedčujúci zároveň jej súhlas s nomináciou)    .............................................. 


