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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 688 
zo 4. decembra 2013 

  

k Návrhu Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020 
 

Číslo materiálu: 30140/2013 

Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny  

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. Návrh Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020;  

B. ukladá  

ministrom 

predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy  

správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu 

B.1. zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Národného programu aktívneho 

starnutia na roky 2014 - 2020 v rámci schválených limitov výdavkov príslušnej 

rozpočtovej kapitoly 

 podľa termínov uvedených v predloženom materiáli  

B.2. predložiť ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny správu o plnení úloh 

vyplývajúcich z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020 

za predchádzajúce obdobie 

 do 29. februára 2016, do 28. februára 2018, do 29. februára 2020 a do 

28. februára 2021 

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 

B.3. predložiť na rokovanie vlády správu o plnení úloh vyplývajúcich z Národného 

programu aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020  

 do 30. apríla 2016, do 30. apríla 2018, do 30. apríla 2020 a do 30. apríla 2021 
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B.4. transformovať Výbor pre seniorov na poradný orgán vlády Slovenskej 

republiky pre prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie 

 do 31. decembra 2013 

C. odporúča  

prezidentovi Únie miest Slovenska 

predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska  

predsedom samosprávnych krajov  

guvernérovi Národnej banky Slovenska 

generálnemu riaditeľovi Rozhlasu a televízie Slovenska 

generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne  

C.1. spolupracovať pri plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu aktívneho 

starnutia na roky 2014 - 2020  

 trvale. 

Vykonajú:  členovia vlády  

predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy  

správcovia ďalších kapitol štátneho rozpočtu 

Na vedomie:  predseda Národnej rady SR  

predseda Združenia miest a obcí Slovenska  

prezident Únie miest Slovenska  

predsedovia samosprávnych krajov  

guvernér Národnej banky Slovenska 

generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska 

generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 


