
     
                    

    Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania 

Národný koordinátor Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 

(2012)  

 

 Európska komisia vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity 

medzi generáciami (2012), ktorý svojim zameraním nadväzuje na rok 2010, venovaný boju 

proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a na tohtoročné aktivity podporujúce dobrovoľníctvo. 

Právnym základom je návrh Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku 

aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (2012) č. 201/0242(COD). 

 Celkovým cieľom európskeho roka je uľahčovať vytváranie kultúry aktívneho 

starnutia v Európe spočívajúcej na spoločnosti pre všetky vekové kategórie. Európsky rok 

podnecuje a podporuje úsilie členských štátov, regionálnych a miestnych orgánov, 

sociálnych partnerov, občianskej spoločnosti a podnikateľského sektora vrátane malých 

a stredných podnikov, zamerať sa na podporu aktívneho starnutia a vynaložiť väčšie 

úsilie na mobilizáciu potenciálu rýchle rastúceho počtu obyvateľov nad 55 rokov a na 

solidaritu a spoluprácu medzi generáciami so zreteľom na rozmanitosť a rodovú rovnosť.  

 Ciele európskeho roka sú upravené nasledovne: 

(a) zvyšovať všeobecné povedomie o význame aktívneho starnutia a solidarity medzi 

generáciami a zabezpečiť, aby boli v politických programoch zainteresovaných strán na 

všetkých úrovniach zaradené na popredné miesto, mobilizovať potenciál starších ľudí 

a umožniť im viesť nezávislý život; 

(b) podnecovať diskusiu, vymieňať si informácie a rozvíjať vzájomnú výmenu skúseností s 

cieľom podporovať politiku aktívneho starnutia, stanoviť a šíriť osvedčené postupy 

a podporovať spoluprácu a súčinnosť;  

(c) ponúknuť rámec pre záväzky a konkrétne opatrenia, ktoré umožnia vypracovať inovatívne 

riešenia, politiky a dlhodobé stratégie vrátane komplexných stratégií riadenia otázok 

spojených s vekom v oblasti zamestnanosti a práce a snaha o dosiahnutie konkrétnych 

cieľov týkajúcich sa aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami; 

(d) podporiť činnosti, ktoré pomôžu bojovať proti diskriminácii na základe veku, odstrániť 

stereotypy spojené s vekom a odbúrať bariéry, najmä pokiaľ ide o možnosti zamestnania. 

 

  Dňa 26. 5. 2011 sa na Úrade vlády SR konalo 1. zasadnutie Riadiaceho výboru 

Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (2012), ktorého členovia 

sú zástupcovia štátnej správy, samosprávy, mimovládnych organizácií, odborových 

a zamestnávateľských zväzov a vedecko-výskumných inštitúcií. Spolupráca s Výborom pre 

seniorov je zabezpečená prostredníctvom tajomníčky výboru p. Lívie Júrovej, ktorá je 

členkou Riadiaceho výboru pre ERAS 2012. Najbližšia aktivita Úradu vlády SR je preloženie 

a publikovanie príručky Ako presadzovať aktívne starnutie v Európe – nástroje 

a prostriedky pre lokálnych a regionálnych partnerov (autori Age Platform Europe, Výbor 

regiónov a EK).   
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 V prílohe č. 1 je návrh Rozhodnutia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o 

Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (2012), ktorý je 

pripravený na publikovanie v Úradnom vestníku EÚ. Upravuje dôvody, na základe ktorých 

Európska komisia rozhodla o tematickom zameraní európskeho roka 2012 s odkazmi na 

uskutočnené prieskumy Eurobarometra o starnutí populácie Európskej únie, predmete, 

cieľoch, obsahu opatrení európskeho roka 2012, koordinačných mechanizmoch. Článok 8 je 

venovaný rozpočtu alokovanému na realizáciu európskeho roka 2012 na úrovni Únie vo 

výške 5 mil. €. 

 Rozhodnutie môže slúžiť ako dobrý informačný základ, ktorý poskytuje obyvateľom 

členských štátov Únie dôkladný prehľad únijných programov a stratégií v oblasti ochrany 

a podpory starších ľudí. Osobitne zdôrazňuje prístupnosť aktivít európskeho roka 2012 pre 

ľudí so zdravotným postihnutím. Ďalšie informácie Vám poskytne národná koordinátorka 

ERAS 2012 Ľubica Zajacová, sekcia ľudských práva a rovnakého zaobchádzania Úradu vlády 

SR,  lubica.zajacova@vlada.gov.sk, alebo tel. 02/57295 273.  
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