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Zápis zo zasadnutia 

Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných 

politík procesu starnutia populácie (ďalej len „rada vlády“) 

konaného dňa 26. júna 2015  

 __________________________________________________________________________ 

 

Počet členov rady vlády:       35 

Prítomní:                               32  

Ospravedlnení                         3  

Neospravedlnení:                    0 

Hostia:                                   11 

Prezenčná listina v prílohe. 

Čas rokovania:  od 10:00 hod. do 13:00 hod.   

Miesto rokovania:  Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, Bratislava 

zasadacia miestnosť č. 004 

  

 

Program 

 

Otvorenie 

1. Informácia o novele zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom  poistení a o zmene a doplnení 

zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

2. Ochrana a podpora zdravia seniorov v oblasti prevencie  

3. Prevencia kriminality páchanej na senioroch. Opatrenia samosprávy na elimináciu 

kriminality páchanej na senioroch. 

4. Dobrovoľníctvo, seniori a samospráva 

5. Finančné možnosti štátu a samosprávy pre podporovanie voľnočasových aktivít seniorov  

- dotačné systémy zainteresovaných subjektov 

6. Rôzne 

Záver  

 

 

 Otvorenie: 

 

Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a  predseda rady 

vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu 

starnutia populácie (ďalej len „predseda rady vlády“)  

 privítal zúčastnených členov rady vlády a hostí a otvoril zasadnutie rady vlády,  

 vzhľadom na počet prítomných členov rady vlády, ktorých sa zúčastnila nadpolovičná 

väčšina a zároveň viac ako polovica členov – zástupcov seniorských organizácií, 

skonštatoval, že  rada vlády je uznášaniaschopná, (pozri prezenčnú listinu)     

 po úvodnom slove predložil návrh programu zasadnutia s možnosťou jeho 

doplnenia, ktorú nik nevyužil. Zároveň tlmočil požiadavku zástupcu Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky vymeniť poradie bodov č. 3, ktorého je predkladateľom  
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a č. 5, z dôvodu neskoršieho príchodu na zasadnutie rady vlády pre ďalšie pracovné 

povinnosti, s čím všetci prítomní súhlasili.  

 následne členovia rady vlády konsenzuálne program rokovania schválili, 

 ďalej požiadal tajomníčku rady vlády o odpočet plnenia uznesení z predchádzajúceho 

zasadnutia rady vlády, 

Lívia Jurová, tajomníčka rady vlády  

 skonštatovala, že z uznesení prijatých na ostatnom zasadnutí rady vlády, konanom dňa 

20. marca 2015, nevyplynuli žiadne úlohy,  

 

 

 bod č. 1 Informácia o novele zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom  poistení  

a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 uviedol bod programu č. 1 a odovzdal slovo predkladateľovi podkladového materiálu, 

štátnemu tajomníkovi Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Mariovi 

Miklošimu,  

 

Mario Mikloši, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  

 informoval, že dňa 17. marca 2015 bol schválený Národnou radou Slovenskej 

republiky zákon č. 77/2015 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2015 novelizoval 

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom  poistení a o zmene a doplnení zákona  

č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 uviedol, že v materiáli v bode č. 4 Elektronický preukaz poistenca s čipom, 

bola uvedená nesprávna informácia, ustanovenia nadobúdajú účinnosť od 1. júna 2016 

a nie od 1. septembra 2015 ako bolo uvedené. Zmena nastala na ostatnom rokovaní 

Národnej rady Slovenskej republiky a to vzhľadom na proces verejného obstarávania 

a zabezpečenia transparentnosti verejného obstarávania,  

 nakoľko podkladový materiál bol vypracovaný detailne a bol prílohou pozvánky  

na zasadnutie rady vlády, požiadal o prípadné otázky k podkladovému materiálu, 

 

Ján Richter, predseda rady vlády  

 dal možnosť položiť otázky k novele zákona, ktorú nikto nevyužil, a otvoril diskusiu, 

 nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil uzavrel bod č. 1, 

 

Záver: Rada vlády vzala na vedomie informáciu o novele zákona č. 580/2004 Z. z.  

 o zdravotnom  poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve 

 a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 Ref. Uznesenie č. 39, schválené dňa 26. júna 2015 
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 bod č. 2 Ochrana a podpora zdravia seniorov v oblasti prevencie  

 

Ján Richter, predseda rady vlády  

 uviedol bod programu č. 2 a odovzdal slovo, predkladateľovi materiálu, štátnemu 

tajomníkovi Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Mariovi Miklošimu, 

 

Mario Mikloši, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  

 uviedol, že materiál je predkladaný na základe uznesenia č. 35 rady vlády zo dňa  

20. marca 2015, 

 dal do pozornosti leták „Osteoporóza – tichý zlodej kostí“, ktorý pod gesciou 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) vydal Úrad 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“), 

 informoval, že podkladový materiál bol vypracovaný detailne a bol prílohou pozvánky  

na zasadnutie rady vlády, a nakoľko starostlivosť o celú populáciu najmä v oblasti 

prevencie, ochrany a podpory zdravia je v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o znení a doplnení niektorých predpisov v gescii  

ÚVZ SR odovzdal slovo pani Adriane Račkovej, aby materiál doplnila, 

 

Adriána Račková, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Odbor podpory 

zdravia  

 uviedla, že pracovníci ÚVZ SR a regionálnych ÚVZ SR celospoločenskú prevenciu 

realizujú prostredníctvom poradenskej činnosti v poradenských centrách ochrany  

a podpory zdravia (ďalej len „poradne zdravia“) a výchovno-vzdelávacími aktivitami 

pracovníkov odborov podpory zdravia,  

 doplnila štatistické údaje o návštevnosti poradní zdravia: v roku 2014 do poradní 

zdravia prišlo 2483 vo veku 50+ seniorov, a na opakovanú kontrolu prišlo 1104 

seniorov vo veku 50+,  

 informovala o štatistických údajoch celoslovenských aktivít - výjazdoch poradní 

zdravia, v roku 2014 sa uskutočnilo 417 výjazdov poradní zdravia, 

 ďalej uviedla, že celoslovenskej výchovno-vzdelávacej aktivity zameranej na seniorov 

na vidieku sa v roku 2014 zúčastnilo 1040 seniorov, 

 

Ján Richter, predseda rady vlády  

 odporučil, na požiadanie členov rady vlády, leták „Osteoporóza – tichý zlodej kostí“ 

a iné obdobné materiály, ktoré sa týkajú problematiky seniorov, zverejňovať  

na webovej stránke rady vlády, 

 následne dal priestor na prípadné otázky k bodu č.2, 

 

Zdena Skokňová, Občianske združenie regióny.sk 

 položila otázku, či aktivity zamerané na celospoločenskú prevenciu realizuje ÚVZ SR 

nielen v spolupráci s regionálnymi ÚVZ SR, ale aj s inými organizáciami, 
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Ján Uhnák, Združenie kresťanských seniorov Slovenska          

 položil otázku, či sa stále realizujú aktivity zamerané na celospoločenskú prevenciu 

uvedené v podkladovom materiáli z roku 2012,  

 

Adriána Račková, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Odbor podpory 

zdravia  

 odpovedala, že niektoré aktivity zamerané na celospoločenskú prevenciu a edukáciu 

seniorov realizujú regionálne ÚVZ SR aj v spolupráci s Jednotou dôchodcov  

na Slovensku (ďalej len „JDS“), so Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou, 

s Kanceláriami zdravé mestá. Uviedla príklady aktivít, ktoré sú zamerané  

na celospoločenskú prevenciu, realizované pracovníkmi regionálnych ÚVZ SR  

s Kanceláriami zdravé mestá – Banská Bystrica s banskobystrickým regionálnym 

ÚVZ SR realizovali aktivitu „Akadémia seniora“ zameranú na edukáciu seniorov 

v oblasti pohybovej aktivity, Trnava s trnavským regionálnym ÚVZ SR realizovali 

aktivitu „Pochod seniorov“ taktiež zameranú na zvýšenie pohybovej aktivity seniorov, 

ďalej aktivitu „Veľtrh pre seniorov“, kde pracovníci trnavského regionálneho ÚVZ SR 

v rámci prevencie ponúkli seniorom možnosť dať si zmerať krvný tlak, množstvo 

telesného tuku, kostrové svalstvo a vypočítať ich indexu WHR a BMI.  

 v prípade záujmu ponúkla zmapovanie celoslovenských aktivít, na ktorých participujú 

regionálne ÚVZ SR s JDS, so Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou  

a s Kanceláriami zdravé mestá, 

 uviedla, že niektoré edukačné aktivity sa realizujú a budú realizovať naďalej v rámci 

celého Slovenska pri príležitostí „svetových dní“, 

 dala do pozornosti, že v oblasti zlepšovania verejných politík pre „Zdravie a aktívne 

starnutie“, ÚVZ SR spolupracuje s kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie 

v Slovenskej republike na príprave medzinárodného workshopu. Spomínaný workshop 

sa uskutoční na pôde MZ SR v dňoch 9. a 10. júla 2015. 

 ďalej dala do pozornosti, plánovanú aktivitu na september 2015 – kampaň boja proti 

osteoporóze počas Svetového dňa osteoporózy, 

 

Ján Richter, predseda rady vlády  

 poblahoželal pánovi Jánovi Lipianskemu staronovému predsedovi JDS k jeho 

opätovnému zvoleniu a otvoril diskusiu k bodu č.2, 

 

Ján Lipiansky, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku a druhý podpredseda rady 

vlády (ďalej len „druhý podpredseda rady vlády“) 

 uviedol, že JDS úzko spolupracuje s ÚVZ SR a s regionálnymi ÚVZ SR na výchovno-

vzdelávacích aktivitách zameraných na ochranu a podporu zdravia seniorov, 

 dal do pozornosti jesennú akciu SENIOR EXPO 2015 v Trenčíne, na ktorej JDS  

v spolupráci s trenčianskym regionálnym ÚVZ SR participujú na dôležitých témach,  

 informoval, že otázke zdravotníctva a vzdelávania sa JDS venuje už dlhodobo, 

predovšetkým aj otázke prevencie, dal do pozornosti, že JDS v spolupráci  

s MZ SR v rámci zvýšenia starostlivosti o zdravie seniorov realizovalo v roku 2014 
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projekt „Pýtajte sa lekára“ zameraný na zabezpečenie pravidelnej účasti 

seniorov na preventívnych prehliadkach.  

 

Miloš Nemeček, Združenie kresťanských seniorov Slovenska 

 informoval, že prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc., hlavný odborník MZ SR  

pre geriatriu a prof. MUDr. Silvester Krčméry, CSc., prezident Slovenskej 

gerontologickej a geriatrickej spoločnosti vypracovali materiál zameraný na analýzu 

súčasných problémov geriatrie a návrhy ich riešenia,  

 uviedol, že z hľadiska starnutia populácie si Európska únia uvedomuje, že problémom 

nie je len udržateľnosť dôchodkového systému, ale aj zaťaženie zdravotného systému. 

Momentálne sa pripravuje zo strany MZ SR reforma siete nemocníc, kde by malo byť 

zohľadnené  demografické starnutie populácie. 

 navrhol rekonštrukciu pracovnej skupiny pre zdravotnú problematiku seniorov, 

 

Ján Richter, predseda rady vlády  

 súhlasil s rekonštrukciou pracovnej skupiny pre zdravotnú problematiku seniorov, 

 

Nadežda Hrapková, Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku (ďalej len „ASUTV“)  

 doplnila, že v oblasti prevencie v záujme ochrany a podpory zdravia seniorov 

významnú funkciu plnia nielen Akadémie tretieho veku (ďalej len „ATV“),  

ale aj Univerzity tretieho veku (ďalej len „UTV“), ktoré majú vzdelávacie programy 

zamerané na zdravý spôsob života a zdravotnú výchovu nielen prednáškovou formou, 

ale aj fyzickými aktivitami – rekondičné cvičenia, zdravotné cvičenia a podobne,  

 

Ľubica Gálisová, Fórum pre pomoc starším – národná sieť (ďalej len „Fórum“) 

 doplnila, že v oblasti prevencie v záujme ochrany a podpory zdravia seniorov Fórum 

realizuje vzdelávanie starších ľudí a realizovalo prednášku v spolupráci  

s trenčianskym regionálnym ÚVZ SR, 

 upozornila, že v záujme poskytnutia pomoci starším ľuďom, ktorí sú zneužívaní 

a týraní v domácom prostredí, je potrebné urobiť odborné diagnostické postupy 

lekárom, ak je podozrenie na týranie a zneužívanie starších ľudí, čo v praxi nefunguje. 

Navrhla doplniť do vzdelávania, aby starší ľudia vedeli čo môžu robiť, ako sa brániť, 

na koho sa môžu obrátiť a podobne, a lekári, aby vedeli robiť diagnostiku  

čo a ako sa spýtať pacientov – starších ľudí a podobne. 

 informovala, že sa zúčastnila 15. a 16. júna 2015 na konferencii v Bruseli, kde bola 

zastúpená Rada Európy, Európsky parlament, Organizácia spojených národov, 

Národný inštitút pre ľudské práva, Výbor pre zdravotnícku problematiku a podobne. 

Zaoberali sa problematikou týrania a zneužívania starších ľudí, nakoľko je akútna  

a  má stúpajúcu tendenciu, a je potrebné prijať nové smernice a definície násilia, aby 

boli zabezpečené rovnaké práva a dôstojný kvalitný život seniorov. 

 následne informovala, že v rámci Európskej komisie sa pripravuje nová smernica 

zameraná na ochranu pred týraním a zneužívaním starších ľudí, ktorá má byť prijatá 

v novembri tohto roku, 
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Ján Lipiansky, druhý podpredseda rady vlády 

 informoval, že JDS bude iniciovať stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky ohľadom ATV a UTV,  

 

Zdena Skokňová, Občianske združenie regióny.sk 

 poukázala, že pre ochranu a prevenciu zdravia chýbajú národné projekty zamerané  

na aktívnosť obyvateľstva,  

 

Mario Mikloši, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

 vyjadril súhlas, že  populácia starne a je to celoeurópsky problém, a keďže máme  

na Slovensku viac ako polovicu lekárov v primárnom kontakte vo veku 55+, uviedol, 

že MZ SR má novinku v odbore všeobecného lekárstva a pediatrie a to Rezidentský 

program, ktorého cieľom je znížiť vekový priemer všeobecných lekárov a pediatrov, 

výrazne zlepšiť vzdelanosť v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých a všeobecné 

lekárstvo pre deti a dorast, zvýšiť predovšetkým kvalitu a dostupnosť zdravotnej 

starostlivosti v primárnom kontakte.  

 uviedol, že čo sa týka národných projektov nepostačuje, že sú výborne vypracované,  

ale je potrebné, aby boli aj dobre spropagované a musia mať finančné krytie. MZ SR 

má snahu sa dostať do médií napríklad do Rozhlasu a televízie Slovenska.  

Je to obťažne, nakoľko médiá majú svoje vysielacie časy, svoje štruktúry a tak ďalej, 

a aby propagácia bola čo najúčinnejšia je dôležité, aby bola vysielaná  

v čase najväčšej sledovanosti, ale vtedy sú vysielané reklamy iného typu. 

 informoval, že Európsky parlament chce iniciovať novú stratégiu ohľadne alkoholu,  

a uviedol, že MZ SR vypracovalo a Národná rada Slovenskej republiky schválila 

svojim uznesením č. 341 z roku 2013 Národný akčný plán pre problémy s alkoholom 

na roky 2013 – 2016, ďalej poukázal, na komerčné televízie, kde je nespočetne veľa 

reklám na propagáciu alkoholu v čase po 22:00 hod., čiže na jednej strane spoločnosť 

bojuje proti alkoholu a na druhej strane alkohol stále vo veľkom propaguje. 

 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 uzavrel bod č. 2, nakoľko sa do diskusie nikto ďalší neprihlásil,  

 

 

Záver: Predseda rady vlády súhlasil s rekonštrukciou pracovnej skupiny pre zdravotnú 

 problematiku seniorov.  

 Rada vlády vzala na vedomie informáciu o ochrane a podpore zdravia seniorov  

 v oblasti prevencie. 

 Ref. Uznesenie č. 40, schválené dňa 26. júna 2015 
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 bod č. 5 Finančné možnosti štátu a samosprávy pre podporovanie voľnočasových 

aktivít seniorov – dotačné systémy zainteresovaných subjektov 

 

Ján Richter, predseda rady vlády  

 uviedol bod programu č. 5, a vyslovil uznanie a poďakovanie seniorským 

organizáciám, že vďaka aj ich aktívnej činnosti sa zachovávajú národné tradície ako  

je folklór, tradičné remeslá a podobne,    

 nakoľko podkladový materiál bol vypracovaný detailne a bol prílohou pozvánky  

na zasadnutie rady vlády, vyzval predkladateľov materiálov o dodatočné doplnenie  

o informácie, ktoré neboli uvedené v podkladových materiálov, 

 

Božena Kováčová, Združenie miest a obcí Slovenska 

 informovala, že viac ako dve tretiny samospráv má vo svojich rozpočtoch 

zadefinované finančné prostriedky na činnosť seniorov v rámci svojich miest a obcí,  

a takmer každá samospráva má vypracované svoje vlastné dotačné systémy pre 

činnosť seniorov. Doplnila, že samosprávy finančne podporujú napríklad kluby 

dôchodcov. 

 uviedla, že jedným z významných partnerov pre Združenie miest a obcí Slovenska  

(ďalej len „ZMOS“) je JDS, a jej rôzne požiadavky na samosprávy sú predmetom 

ďalších rokovaní ZMOS s mestami a obcami, 

 informovala, že samosprávy finančne podporujú športové aktivity seniorov, kultúrne 

podujatia seniorov, taktiež spolufinancujú podujatia v domovoch sociálnych služieb 

a iných zariadeniach, ktoré boli zriadené obcami a mestami v rámci zákona  

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon č. 448/2008 Z. z.“). Ďalej uviedla, že mestá a obce spolufinancujú terénne 

služby a komunitné práce. 

 

Zuzana Jusková, Združenie samosprávnych krajov – SK8  

 informovala, že zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných 

celkov (ďalej len „VÚC“), majú vo svojich rozpočtoch vyčlenené finančné prostriedky 

na voľnočasové aktivity seniorov v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z., 

 zdôraznila, že trendom VÚC je poskytovať nie pobytové formy ale odľahčovacie 

formy sociálnych služieb, 

 ďalej informovala, že každý VÚC má všeobecne záväzné nariadenie, je to takzvaný 

dotačný systém, kde jednou z priorít sú akcie smerom ku seniorom, a uviedla, že školy 

a kultúrne zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, taktiež 

spolupracujú so seniormi na rôznych voľnočasových aktivitách,  

 

Ján Lipiansky, druhý podpredseda rady vlády  

 vyzdvihol spoluprácu pri zabezpečení voľnočasových aktivít nielen so štátnym 

sektorom, ale aj so ZMOS, s VÚC a so Slovenským olympijským výborom, 
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Monika Korkošová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

 informovala, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

(ďalej len „MŠVVŠ SR“) sa v rámci problematiky seniorov zameriava na finančnú 

a digitálnu gramotnosť seniorov. MŠVVŠ SR zriadilo expertnú skupinu, ktorá  

sa venuje finančnej gramotnosti seniorov, a ktorej členom je aj Odbor celoživotného 

vzdelávania MŠVVŠ SR (ďalej len „OCŽV MŠVVŠ SR“). OCŽV MŠVVŠ SR 

inicioval pracovné stretnutie k Cieľu 5 Implementovať programy na zlepšenie 

finančnej gramotnosti starších ľudí, časti 6.2.4 Celoživotné vzdelávanie Národného 

programu aktívneho starnutia na roky 2014-2020 (ďalej len „NPAS 2014-2020“) 

s Odborom ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska (ďalej len 

„OOFS NBS“). Následne OCŽV MŠVVŠ SR kontaktoval Sekciu sociálneho poistenia 

a dôchodkového sporenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky (ďalej len „SSPDS MPSVR SR“) ako gestora cieľa 5 NPAS 2014-2020. 

Napriek skutočnosti, že uvedený OOFS NBS nie je uvedený ako spolupracujúci 

subjekt (keďže v čase prípravy NPAS 2014-2020 ešte nebol zriadený), vychádzajúc  

z vecnej pôsobnosti OOFS NBS prisľúbil spoluprácu na dobrovoľnej báze pri návrhu 

obsahu vzdelávacej metodiky a v istej miere aj pri implementačnej fáze zabezpečením 

lektorskej činnosti. Momentálne bol vytvorený rámcový základ metodiky finančnej 

gramotnosti pre seniorov, ktorý bude ako základný podporný materiál. 

 ďalej informovala, že MŠVVŠ SR bude rokovať vo veci finančnej a digitálnej 

gramotnosti seniorov s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF 

SR“) a spolupracovať v predmetnej veci s MPSVR SR, 

 

Nadežda Hrapková, Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku (ďalej len „ASUTV“)  

 doplnila informáciu, že zriaďovateľmi UTV sú univerzity a vysoké školy  

na Slovensku, ktoré požadujú vyššiu vstupnú úroveň vzdelania, uchádzač musí mať 

vzdelanie s maturitou. ATV sú prístupné širšej verejnosti, majú krátkodobejšie 

programy a zvyčajne ich zriaďujú mestá, domy kultúry, alebo aj seniorská organizácia 

JDS. 

 pripomenula, že MŠVVŠ SR pripravovalo nový zákon o celoživotnom vzdelávaní 

a o uznávaní výsledkov ďalšieho vzdelávania (ďalej len „zákon o celoživotnom 

vzdelávaní“), avšak na pracovnom stretnutí so zástupcami MŠVVŠ SR dostala 

informáciu, že toho času nepokračujú na predmetnom zákone, 

 poukázala, že v predloženom podpornom materiáli MŠVVŠ SR – Zoznam 

prijímateľov nenávratného finančného príspevku, bolo zo všetkých prijímateľov 

príspevku úspešných len osem UTV a jedna ATV, napriek tomu, že pôvodne mala byť 

výzva MŠVVŠ SR zameraná predovšetkým na UTV a ATV, a navyše  Bratislavský 

samosprávny kraj bol vyňatý z možnosti podania žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok MŠVVŠ SR, 

 požiadala zástupkyňu MŠVVŠ SR, aby sa mohla zúčastniť aj ASUTV iniciovaného 

stretnutia zo strany JDS s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky k problematike ATV a UTV, 
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Monika Korkošová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 informovala, že MŠVVŠ SR na tvorbe novovytváraného zákona o celoživotnom 

vzdelávaní naďalej pracuje, ale po mnohých rokovaniach s MPSVR SR má toho času 

krátky odklad, nakoľko sa momentálne ukončujú národné projekty predovšetkým 

Národná sústava kvalifikácií a Národná sústava povolaní, z ktorých údaje  

po definitívnom ukončení budú preklopené do novovytváraného zákona 

o celoživotnom vzdelávaní. Od septembra 2015 sa vytvorí nová expertná skupina  

na MŠVVŠ SR, v ktorej budú zástupcovia MŠVVŠ SR, MPSVR SR a MF SR. 

Predpokladá sa, že do konca septembra tohto roku budú schválené karty kvalifikácií, 

následne budú napojené a párované na charakteristiku Národnej sústavy povolaní, 

a keď sa zosumarizujú všetky výstupy následne sa budú zapracovávať  

do paragrafového znenia zákona o celoživotnom vzdelávaní.  

 ďalej informovala, že je nový časový rámec pre tvorbu paragrafového znenia zákona 

o celoživotnom vzdelávaní a to január 2016, v marci 2016 bude predložený ministrovi 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, následne sa bude 

komunikovať so zamestnávateľmi a predloží sa na ďalší legislatívny proces. Zákon 

o celoživotnom vzdelávaní je mimoriadne dôležitý pre nastavenie novej stratégie 

zamestnanosti, a preto sa musí robiť v súčinnosti s ďalšími rezortmi.  

 

Ján Richter, predseda rady vlády  

 potvrdil, že viaceré úlohy a termíny vyplývajú zo stratégie zamestnanosti, a doplnil,  

že taktiež to má význam smerom k duálnemu vzdelávaniu a k celkovej systémovej 

schéme, ktorá by do budúcnosti mala garantovať zosúladenie potrieb trhu práce 

a vzdelávania, 

 

Ján Lipiansky, druhý podpredseda rady vlády 

 informoval, že JDS si na svojom X. celoslovenskom sneme vytvorilo komisiu  

pre celoživotné vzdelávanie seniorov a požiadal, aby JDS mohla v príprave zákona 

o celoživotnom vzdelávaní prekonzultovať seniorskú a pred seniorskú agendu  

s MŠVVŠ SR, nakoľko sú súčasťou zákona o celoživotnom vzdelávaní, 

 

Monika Korkošová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

 informovala, že MŠVVŠ SR uskutočňuje celoslovenské workshopy na tému vecného 

rámca zákona o celoživotnom vzdelávaní v rámci projektu Národného ústavu 

celoživotného vzdelávania. Ďalej uviedla, že jeden odborný seminár bol zameraný  

na seniorskú problematiku, konal sa v máji 2015, a bol zastúpený seniorskými 

organizáciami – ASUTV, Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, 

Inštitút celoživotného vzdelávania Slovenskej technickej univerzity a JDS. Pracovná 

skupina na problematiku celoživotného vzdelávania v Národnom ústave celoživotného 

vzdelávania naďalej pracuje, a budú sa robiť ďalšie workshopy na tému vecného 

rámca zákona o celoživotnom vzdelávaní, na ktoré sa budú prizývať seniorské 

organizácie. 

 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 uzavrel bod č. 5, nakoľko sa do diskusie nikto ďalší neprihlásil, 
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Záver: Rada vlády vzala na vedomie informáciu o finančných možnostiach štátu  

 a samosprávy pre podporovanie voľnočasových aktivít seniorov – dotačné systémy 

 zainteresovaných subjektov 

 Ref. Uznesenie č. 41, schválené dňa 26. júna 2015 

 

 

 bod č. 4 Dobrovoľníctvo, seniori a samospráva 

 

Ján Richter, predseda rady vlády  

 otvoril bod programu č. 4, nakoľko podkladový materiál bol vypracovaný detailne  

a bol prílohou pozvánky na zasadnutie rady vlády, odovzdal slovo predkladateľkám 

informácie, členkám rady vlády Božene Kováčovej a Zuzane Juskovej, ktoré 

v krátkosti zhrnuli písomne predložený materiál, následne dal prítomným možnosť 

k materiálu položiť predkladateľkám otázky, ktorú nik nevyužil, 

 k bodu programu otvoril diskusiu,  

 zároveň sa prihovoril za to, aby dobrovoľnícka činnosť bola v dnešnom konzumnom 

spôsobe života zo strany samosprávy, na úrovni miest a obcí, vyzdvihovaná a ľudia, 

ktorí sa jej venujú, získavali morálne a etické ocenenia, pretože otázka dobrovoľníctva 

je pre dnešnú spoločnosť veľmi dôležitá,  

 pripomenul, že v radoch dobrovoľníkov je okrem množstva seniorov, aj veľmi veľa 

mladých ľudí, ktorí pôsobia okrem sociálnych služieb poskytovaných seniorom  

aj v oblasti životného prostredia, pri organizovaní rôznych celospoločensky 

významných podujatí, charitatívnych akcií, zbierok a podobne,  

 

Igor Fabián, Jednota dôchodcov na Slovensku  

 uviedol, že v JDS je činnosť funkcionárov založená na báze dobrovoľníctva, 

 poukázal však na poslednú novelu zákona o dobrovoľníctve, kde sa činnosť 

v prospech vlastných členov nepovažuje za dobrovoľníctvo, napriek tomu,  

že množstvo akcií a rôznych aktivít robia členovia a funkcionári bez nároku  

na odmenu, za čo im patrí veľká vďaka,  

Michal Kotian, Jednota dôchodcov na Slovensku 

 dal do pozornosti jednu z významných dobrovoľníckych činností, starostlivosť 

o kultúrne pamiatky, rôzne pamätníky dejateľov, pomníky z druhej svetovej vojny, 

cintoríny, parky, ktoré udržiavajú dobrovoľníci hlavne z radov seniorov,  

 ďalšia dobrovoľnícka činnosť seniorov na ktorú netreba zabúdať je napríklad 

zdravotnícka služba pri rôznych veľkých kultúrnych, športových a iných 

celospoločensky významných podujatiach,   

 

Miloš Nemeček, Združenie kresťanských seniorov Slovenska 

 uviedol, že v materiáli, ktorý predložila pani Božena Kováčová za ZMOS,  

aj v jednom projekte, ktorý robil pred časom s pánom Brunom Konečným zo ZMOS,  

sa robila analýza, kde  sa konštatuje množstvo pozitívnych skúsenosti, ale zaznieva  

aj kritika na neexistujúci  jednotný systém v dobrovoľníctve, kontrola jeho výsledkov 
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a dopadov práce, systém prípravy dobrovoľníkov, absentuje networking, 

nadväzovanie spolupráce, sieťovanie organizácií a podobne, 

 vyzdvihol veľmi dobrú spoluprácu so samosprávou, ÚVZ SR, Úradmi práce, 

sociálnych vecí a rodiny, 

 odporučil nájsť spôsob, akým dostať dobrovoľníctvo na Slovensku na vyšší „level“, 

 vrátil sa k bodu č. 5 rokovania o financovaní voľnočasových aktivít seniorov 

vzhľadom na množstvo športových, kultúrnych a iných aktivít a ich financovanie. Dal  

na zváženie prítomným, vzhľadom na demografický vývoj, a teda nárast počtu 

seniorov, ktorých je už teraz možno jeden a pol milióna, v budúcnosti zriadiť jeden 

koordinačný orgán pre uvedené aktivity, ktorých sú stovky, len to nemá koordinátora.  

 navrhuje strešný orgán priamo riadený štátom, vrátane racionálne cielených financií, 

obdobný IUVENTE – Slovenskému inštitútu mládeže – ktorá zastrešuje prácu 

s mládežou mimo rodiny a školy.   

 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 pripomenul, že za poslané tri roky sa seniorská problematika dostala do popredia,  

už aj tým, že sa zriadila rada vlády, schválil sa NPAS 2014-2020, a do budúcna 

nevylučuje aj také riešenia ako navrhuje pán Miloš Nemeček, 

 

Zdena Skokňová, Občianske združenie regióny.sk 

 dala do pozornosti softvérový program Oscar-Senior, ide o vývoj produktu od českej 

spoločnosti, ktorý poskytuje možnosti pre využitie hlavne v opatrovateľskej domácej 

starostlivosti (dobrovoľníci, agentúry, rodiny). Program je na stiahnutie zadarmo, ide 

o aplikáciu do smartfónov a tabletov. Možno ho použiť tiež v oblasti poradenstva, 

osvety, vzdelávania, pre klubové záujmové aktivity a ďalšie užitočné činnosti 

prospešné pre kvalitnejší a seba realizačný život seniorov, respektíve pre zvýšenie ich 

sebestačnosti.  

 poskytne ďalšie informácie sekretariátu rady vlády, ktoré budú zverejnené na stránke 

MPSVR SR v priečinku rady vlády, kde budú členom rady vlády, ako aj verejnosti 

dostupné, 

 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 dal do pozornosti, že Sociálna poisťovňa robí obmenu počítačovej techniky, ktorá  

je funkčná, ale z dôvodov menšej kapacity a morálnej opotrebovanosti už Sociálnej 

poisťovni nevyhovuje, má za to, že na spomínané účely pre seniorov sa môžu využiť, 

 doteraz dal pokyn na využitie pre detské domovy, ale počítačov je dostatok, takže 

v prípade záujmu, treba dať informáciu na sekretariát rady vlády,   

 nakoľko sa do diskusie nikto ďalší neprihlásil, uzavrel bod č. 4, 

 

 

Záver: Rada vlády vzala na vedomie informáciu o dobrovoľníctve, senioroch a samospráve 

 Ref. Uznesenie č. 42, schválené dňa 26. júna 2015 

 

 



12 

 bod č. 3 Prevencia kriminality páchanej na senioroch. Opatrenia samosprávy  

na elimináciu kriminality páchanej na senioroch. 

 

Ján Richter, predseda rady vlády  

 otvoril odložený bod programu č. 3, nakoľko podkladový materiál bol vypracovaný 

detailne a bol prílohou pozvánky na zasadnutie rady vlády, odovzdal slovo  

na doplnenie materiálu postupne predkladateľovi Jozefovi Halcinovi, zástupcovi  

MV SR, a predkladateľkám Božene Kováčovej, zástupkyni ZMOS a Zuzane Juskovej, 

zástupkyni Združenia samosprávnych krajov – SK8, 

 

Jozef Halcin, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  

 v krátkosti zhrnul predkladaný materiál a doplnil, že v rámci zákona 583/2008  

Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o prevencii kriminality“)  môže MV SR 

podporiť také aktivity ako sú besedy, diskusie, semináre, prednášky  

a to prostredníctvom výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu 

kriminality (ďalej len „Rada vlády pre prevenciu kriminality“), 

 uviedol, že orgány samosprávy participujú na projektoch spolu so seniorskými 

organizáciami, 

 informoval, že MV SR zintenzívnilo aktivity na znižovanie kriminality  

a to aj inštitucionálnymi opatreniami a riešeniami – pri kancelárii ministra vnútra 

Slovenskej republiky vznikol Odbor prevencie kriminality. Prioritou pre MV SR  

sa stáva prevencia trestnej činnosti páchanej na senioroch, ktorá má stúpajúcu 

tendenciu i napriek tomu, že celková trestná činnosť klesá, ďalším cieľom je pôsobiť  

aj prostredníctvom médií. 

Božena Kováčová, Združenie miest a obcí Slovenska     

 poďakovala pánu Jozefovi Halcinovi a MV SR, že v spolupráci so samosprávou 

v desiatkach obcí vo večerných hodinách organizovali informačnú kampaň, premietali 

sa filmy, prebiehali celé šnúry aktivít zamerané na rôzne druhy nástrah a kriminality 

páchanej na senioroch, hlavne osamelých ľuďoch, 

 uviedla, že vnímame aj z médií, že sa zvýšila frekvencia násilnej kriminality,  

 doplnila, že jednou z foriem boja proti kriminalite, ktorú samosprávy začali 

v poslednej dobe uplatňovať prostredníctvom aktívnej politiky trhu práce,  

je zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí páchajú násilnú trestnú 

činnosť práve pre neexistujúci príjem, keď majú potenciálni páchatelia aký taký 

príjem, je menšia pravdepodobnosť páchania majetkovej násilnej trestnej činnosti 

hlavne zo strany mladistvých delikventov,  

 ďalej doplnila, že ďalším nástrojom sú projekty, o ktoré sa však môže uchádzať  

len tá samospráva, ktorá má vypracovaný sociálno – ekonomický plán rozvoja obce 

a mesta, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je seniorská problematika a teda  

aj bezpečnosť seniorov, 

 uviedla, že samosprávy však mrzí, že pre nedostatok finančných prostriedkov musia 

rušiť obecné polície, a odporučila prepracovať zákon o obecných políciách, 
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 vyzdvihla projekt MV SR, prostredníctvom ktorého mnohé obce dostali peniaze  

na kamerové systémy, 

 

Zuzana Jusková, Združenie samosprávnych krajov – SK8 

 doplnila,  napriek tomu, že klienti v zariadeniach sociálnych služieb sú voči určitým 

druhom kriminality svojim spôsobom chránení, za posledné dva roky  

aj po negatívnych skúsenostiach v spoločnosti sa aj VÚC rozhodli touto 

problematikou vážne zaoberať, a uviedla, že každý VÚC vyčlenil jedného pracovníka, 

ktorý má túto tému v náplni práce, 

 VÚC spolupracujú aj s mimovládnymi seniorskými organizáciami, s ktorými podpísali 

memorandum, kde jedným z bodov je spolupráca pri organizovaní besied, prednášok 

a rôznych aktivít v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 

VÚC, 

 informovala, že sa uskutočnilo aj vzdelávanie pracovníkov v zariadeniach sociálnych 

služieb, aby vedeli ako sa majú k problematike dodržiavania ľudských práv 

a kriminalite páchanej na senioroch v jednotlivých prípadoch správať, respektíve 

prijať opatrenia. V zariadeniach sociálnych služieb tiež prebiehali prednášky 

v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky a s Hasičským a záchranným 

zborom, prebiehalo bezplatné poradenstvo a taktiež medializácia prostredníctvom 

rozhlasu a televízie. 

 

Božena Bušová, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republiky 

 uviedla, že poskytovatelia domácich opatrovateľských a ošetrovateľských služieb  

sú často konfrontovaní s násilím páchanom na starších ľuďoch v domácom prostredí, 

avšak nevedia na koho sa majú obrátiť, aby sa problém začal riešiť, 

 

Ján Richter, predseda rady vlády  

 k tejto diskusii dodal, že k problematike násilia existuje, okrem polície, aj ďalší 

odborný orgán, ktorým je Rada vlády pre prevenciu kriminality, ktorá má svoje 

právomoci. Našou úlohou je na niektoré veci upozorňovať Radu vlády pre prevenciu 

kriminality a riešenia z nej potom prenášať na náš poradný orgán.  

 

Jozef Halcin, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  

 informoval, že existuje celý súbor preventívnych opatrení ako je zákon o prevencii 

kriminality, Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti a Rada 

vlády pre prevenciu kriminality, 

 dal do pozornosti, že počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie 

v roku 2016 (ďalej len „slovenské predsedníctvo v Rade EÚ“), bude nosnou témou 

prevencie kriminality téma prevencia kriminality páchanej na senioroch, 

 uviedol, že tieto témy vníma MV SR veľmi vážne, treba ich prenášať na Radu vlády 

pre prevenciu kriminality, sú v nej zastúpené orgány samosprávy, mimovládne 

organizácie a je v pláne rozšíriť ich o zastúpenie seniorských organizácií, 
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Kvetoslava Repková, Inštitút pre výskum práce a rodiny           

 odporučila, aby sa rada vlády počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ  

venovala prioritne definovaniu problémov v otázkach zlého zaobchádzania  

a trestnej činnosti voči starším ľuďom, ktoré zhrnula do štyroch bodov:  

1.) odborne legislatívne a definične určiť rozhranie medzi zlým zaobchádzaním 

a trestnou činnosťou, 2.) detekcia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi 

v jednotlivých prostrediach, osobitne v domácom prostredí, ktoré nie je legislatívne 

podchytené, 3.) osobitné povinnosti poskytovateľov rezidenčnej starostlivosti 

v profesionálnom diagnostikovaní, 4.) medzirezortná zodpovednosť v diagnostike 

zlého zaobchádzania a trestnej činnosti. 

 tieto odporúčania by bolo vhodné ponúknuť Rade vlády pre prevenciu kriminality, 

alebo  organizačným tímom, ktoré budú napĺňať jednotlivé priority slovenského 

predsedníctva v Rade EÚ,  

 

Ján Richter, predseda rady vlády  

 odporučil nepreberať úlohy Rady vlády pre prevenciu kriminality, nakoľko naša rada 

vlády nemá trestnoprávnych odborníkov, skôr spolupodieľať sa na tejto činnosti, 

 neodporučil vytvoriť nový inštitút, ale využiť už existujúcu platformu, 

 

Jozef Halcin, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  

 uviedol, že MV SR je pozitívne naklonené k tejto téme a ponúka aj spoluprácu pri 

tvorbe súčasne pripravovanej Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej 

činnosti, ktorá sa bude predkladať na konci roka 2015, 

 

Ján Richter, predseda rady vlády  

 do pracovnej skupiny pre prípravu Stratégie prevencie kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti odporučil navrhnúť členov rady vlády, a taktiež zastúpenie 

seniorských organizácií v Rade vlády pre prevenciu kriminality, 

 uviedol, že bude iniciovať stretnutie s ministrom vnútra Slovenskej republiky  

za účelom zadefinovania, ako sa môže rada vlády spolupodieľať na prevencii 

kriminality páchanej na senioroch a opatreniach na elimináciu kriminality páchanej  

na senioroch, ale gro úloh bude plniť Rada vlády pre prevenciu kriminality, 

 pripomenul, že v októbri 2015 na zasadnutí rady vlády budeme v tejto téme 

pokračovať nakoľko jedným z bodov programu je Správa o kriminalite páchanej  

na senioroch, a dúfa, že bude môcť prezentovať výsledok komunikácie s ministrom 

vnútra Slovenskej republiky o prepojení oboch rád vlády Slovenskej republiky 

a výsledkami s tým spojenými, 

 

 

Záver: Rada vlády vzala na vedomie informáciu o prevencii kriminality páchanej  

  na senioroch a opatreniach samosprávy na elimináciu kriminality páchanej  

  na senioroch 

  Ref. Uznesenie č. 43, schválené dňa 26. júna 2015 
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 bod č. 6 Rôzne  

 

Ján Richter, predseda rady vlády  

 otvoril bod programu č. 6, 

 

Bohdan Telgársky, Rada seniorov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 pripomenul, že v máji 2014 predstavil rade vlády strategický dokument Program 

aktívneho starnutia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2014-

2020. Cieľom dokumentu je nastaviť systematické kroky k zdravému a aktívnemu 

starnutiu obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave. Dokument 

stanovuje rámec a podmienky pre činnosť všetkých zainteresovaných subjektov  

a vytvára priestor na prípravu konkrétnych aktivít a projektov. V Akčnom pláne na rok 

2015, v spomenutom dokumente, v kapitole 4.2  Zamestnanie a uplatniteľnosť 

seniorov bolo okrem iných schválené aj opatrenie číslo 4.2.2: Iniciovať účinnejšiu 

štátnu podporu  a stimuláciu zamestnávania seniorov a  zníženie odvodov do sociálnej 

poisťovne za zamestnancov nad 50 rokov, ktorí boli predtým nezamestnaní, bez 

nepriaznivých vplyvov na ich starobný dôchodok. Pracovná skupina Rady seniorov 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorá dokument tvorila, mala 

informácie o tom, že aktívne opatrenia politiky trhu práce ustanovené zákonom  

č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) sa využívajú v Bratislave pomerne málo, 

pričom jedným z dôvodov je ich veľká administratívna náročnosť.  

 následne požiadal, pána ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

a predsedu rady vlády, o stanovisko k uvedenej veci a navrhnutie možnosti riešenia 

spomenutého opatrenia,  

 

Ján Richter, predseda rady vlády  

 uviedol, že MPSVR SR v minulom roku a aj v tomto roku muselo vynaložiť nemalé 

úsilie, aby sa zo zákona neprijalo opatrenie, že je zákaz pracovať dôchodcom.  

Zvýhodňovať zamestnávanie dôchodcov i napriek tomu, že nezamestnanosť  

za posledné tri roky klesla, ale nie je na mieste. Samozrejme iná je problematika 

zamestnávania znevýhodnenej skupiny občanov vo veku 50+ a najmä,  

keď sú v období preddôchodkového veku. MPSVR SR prostredníctvom Európskeho 

sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) realizuje a podporuje projekty a riešenia  

na motiváciu zamestnávateľov, aby zamestnávali znevýhodnenú skupinu občanov, 

uchádzačov o zamestnanie, vo veku 50+. Pripomenul, že z možnosti čerpania 

finančných prostriedkov z ESF je Bratislavský samosprávny kraj vyňatý, a uviedol,  

že Bratislava má 5 percentnú nezamestnanosť, a MPSVR SR momentálne bude riešiť 

okresy s nad 20 percentnou nezamestnanosťou, kde sa musia uskutočniť isté 

zvýhodnenia, aby sa vyrovnali regionálne disparity. 

 poukázal, že v minulom roku MPSVR SR ponúklo samospráve výhodný projekt 

zameraný na cieľovú skupinu občanov vo veku 50+, ale z ich strany nebol o tento 

projekt záujem napriek tomu, že bol istý predpoklad, že občania vo veku 50+  

sú remeselne zdatní a v konečnom dôsledku budú  uplatniteľní v samospráve, 
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 uviedol, že možnosťou riešenia spomenutého opatrenia číslo 4.2.2 strategického 

dokumentu Program aktívneho starnutia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na roky 2014-2020, sú nástroje, ktoré sú uvedené v zákone o službách 

zamestnanosti, a ktoré sú riešené prostredníctvom štátneho rozpočtu. Následne navrhol 

osobitné stretnutie k danej veci. 

  

Radovan Gumulák, Slovenská katolícka charita  

 upozornil, že objem navýšených finančných prostriedkov, ktorý bol vyčlenený  

v novom programovom období na podporu domácej opatrovateľskej starostlivosti 

v rámci pokračovania Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, nie je 

dostatočný. Stačí iba na pokrytie súčasných pracovných miest. Situácia je taká,  

že na Slovensku máme 1 000 000 ľudí, ktorí poberajú starobný dôchodok a podľa 

údajov MPSVR SR iba 15 000 ľuďom z nich sa poskytuje  domáca opatrovateľská 

starostlivosť. Poukázal, že v  praxi na jedného opatrovaného sa hlásia ďalší traja 

záujemcovia o domácu opatrovateľskú starostlivosť. Apeloval či je možné opakovane 

navýšiť objem financií na podporu domácej opatrovateľskej starostlivosti, alebo  

či je možné prispôsobiť podmienky tak, že by sa dali deliť pracovné úväzky 

opatrovateliek a tým zvýšiť počet ľudí, ktorí by mali zamestnanie. 

 

Ján Richter, predseda rady vlády  

 uviedol, že nie je jednoduché zabezpečiť finančné prostriedky v takej miere, ako boli  

predtým, a nieto ešte navýšené. Zároveň vyslovil objektívnu obavu, čo bude 

s financovaním danej problematiky po roku 2020, nakoľko sa už nebudú dať čerpať 

európske zdroje v takej výške ako dnes a či vôbec nejaké zdroje budú.  

 dal do pozornosti otázku, či bude samospráva schopná prevziať zodpovednosť, alebo 

ako si rozdelí zodpovednosť so štátom nad opatrovateľskými službami. V súčasnom 

stave by to samospráva nedokázala prevziať i napriek tomu, že má k tomu 

kompetencie. Následne odovzdal slovo generálnej riaditeľke Sekcie sociálnej 

a rodinnej politiky MPSVR SR Nadežde Šebovej. 

 

Nadežda Šebová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Sekcia 

sociálnej a rodinnej politiky  

 informovala, že Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby, ktorý sa toho času 

implementuje je pilotný projekt, a bude sa na záver vyhodnocovať. Do budúcna  

sa nastaví čo najlepšie, a to tak, aby sa podmienky upravili reálnym potrebám z praxe. 

Potešujúce do budúcna je to, že komisia pri monitorovacom výbore pre Operačný 

program Ľudské zdroje projektový zámer na tento projekt schválila. 

 

Ján Richter, predseda rady vlády  

 doplnil informáciu, že do roku 2020 sú k dispozícii 2 miliardy eur a z toho  

by MPSVR SR rado vytvorilo ešte aj 100 000 nových pracovných miest, 

 uviedol, že voľba bodov programu dnešného zasadnutia rady vlády bola vhodne 

zvolená, ocenil efektivitu pomenovania vecí, ktorými sa rada vlády zaoberala  

a má zaoberať a tým spĺňať svoj účel k čomu bola zriadená, 
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Záver zasadnutia rady vlády: 

Keďže sa do rozpravy ďalej nikto neprihlásil, predseda rady vlády poďakoval prítomným  

za aktívnu účasť na rokovaní a zasadnutie rady vlády ukončil. 

Zvukový záznam je k dispozícii na sekretariáte rady vlády 

 

 

V Bratislave dňa 15. júla 2015 

 

 

 

Zapísala:  

Lívia Jurová, v. r., tajomníčka rady vlády 

 

 

Schválil:  

Ján Richter, v. r., predseda rady vlády  


