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Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a
prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie
Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie navrhuje, koordinuje a kontroluje opatrenia zamerané na
práva seniorov a elimináciu negatívnych dôsledkov starnutia populácie. Rada nadväzuje na činnosť Výboru pre seniorov , ktorý bol odborným orgánom ľudskoprávnej rady
vlády.

Výbor pre seniorov bol uznesením vlády SR č. 17/2014 zo dňa 8. januára 2014 transformovaný na Radu vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík
procesu starnutia populácie.

Rada spolupracuje s

ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy,
orgánmi miestnej a regionálnej samosprávy,
mimovládnymi organizáciami,
vedeckými pracoviskami a akademickými inštitúciami.

Kontakt:

tajomníčka Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8,
816 43 Bratislava
421-2-20461825
e-mail:

Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie 
Rokovací poriadok Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie 

Plán práce na rok 2022 
Plán práce na rok 2023 

Zasadnutia rady vlády

Zasadnutie zo 7. marca 2023

Zápis zo zasadnutia Rady vlády SR
Uznesenia Rady vlády SR pre práva seniorov

 

Zasadnutie z 22. novembra 2022

Zápis zo zasadnutia Rady vlády SR
Uznesenia Rady vlády SR pre práva seniorov

 

Zasadnutie z 9. júna 2022

Zápis zo zasadnutia Rady vlády SR
Uznesenia Rady vlády SR pre práva seniorov

 

Zasadnutie z 10. marca 2022

Zápis zo zasadnutia Rady vlády SR 
Uznesenia Rady vlády SR pre práva seniorov

 

Zasadnutie z 2. decembra 2021

Zápis zo zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov
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Uznesenia Rady vlády SR pre práva seniorov

Zasadnutie z 24. augusta 2021

Zápis zo zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov
Uznesenia Rady vlády SR pre práva seniorov č. 102 - 104

 

Zasadnutie z 21. októbra 2019

Pozvánka
Zápis zo zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov
Uznesenia Rady vlády SR pre práva seniorov č. 94-99

Zasadnutie zo 7. júna 2019

Pozvánka
Zápis zo zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov
Uznesenia Rady vlády SR pre práva seniorov č. 89-93

Zasadnutie z 18. marca 2019

Pozvánka
Zápis zo zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov
Uznesenia Rady vlády SR pre práva seniorov č. 85-88

Zasadnutie z 8. októbra 2018

Pozvánka
Zápis zo zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov
Uznesenia Rady vlády SR pre práva seniorov č. 80-84

Zasadnutie z 18. júna 2018

Pozvánka
Zápis zo zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov
Uznesenia Rady vlády SR pre práva seniorov č. 75-79

Zasadnutie z 27. marca 2018

Pozvánka
Zápis zo zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov
Uznesenia Rady vlády SR pre práva seniorov č. 69-74

Zasadnutie z 9. novembra 2017

Pozvánka
Zápis zo zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov
Uznesenia Rady vlády SR pre práva seniorov č. 65-68

Zasadnutie z 30. júna 2017

Pozvánka (.PDF)
Zápis zo zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov (.PDF)
Uznesenia Rady vlády SR pre práva seniorov č. 62-64 (.PDF)

Zasadnutie zo 17. marca 2017

Pozvánka (.PDF)
Zápis zo zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov (.PDF)
Uznesenia Rady vlády SR pre práva seniorov č. 58-61 (.PDF)

Zasadnutie z 21. októbra 2016

Pozvánka (.PDF)
Zápis zo zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov (.PDF)
Uznesenia Rady vlády SR pre práva seniorov č. 53-57 (.PDF)

Zasadnutie z 24. júna 2016

Zápis zo zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov (.PDF)
Uznesenia Rady vlády SR pre práva seniorov č. 48-52 (.PDF)

Zasadnutie z 23. novembra 2015

Zápis zo zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov (.PDF)
Uznesenia Rady vlády SR pre práva seniorov č. 44-47 (.PDF)

Zasadnutie z 26. júna 2015

Zápis zo zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov (.PDF)
Uznesenia Rady vlády SR pre práva seniorov č. 39-43 (.PDF)
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Zasadnutie z 20. marca 2015

Zápis zo zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov (.PDF)
Uznesenia Rady vlády SR pre práva seniorov č. 35-38 (.PDF)

Zasadnutie z 13. októbra 2014

Zápis zo zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov (.PDF)
Uznesenia Rady vlády SR pre práva seniorov č. 25-34 (.PDF)

Zasadnutie z 19. mája 2014

Zápis zo zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov (.PDF)
Uznesenia Rady vlády SR pre práva seniorov č. 21-24 (.PDF)

Zasadnutie z 27. februára 2014

Zápis zo zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov (.PDF) 
Uznesenia Rady vlády SR pre práva seniorov č. 17-20 (.PDF)

 

Zoznam členov Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík
procesu starnutia populácie
(ďalej len „rada vlády“)

 

člen rady vlády v zmysle čl. 5 ods.2 Štatútu rady vlády
Milan KRAJNIAK
minister práce, sociálny vecí a rodiny SR
a predseda rady vlády

člen rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 3 Štatútu rady vlády

minister zdravotníctva SR a I. podpredseda rady vlády

člen rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 3 a ods. 5 písm. c)Štatútu rady vlády
Valéria POKORNÁ
II. podpredsedníčka rady vlády

člen rady vlády v zmysle čl. 5 ods.4 Štatútu rady vlády

tajomníčka rady vlády

členovia rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 5 písm. a) Štatútu rady vlády

Slavomír PARTILA
štátny tajomník, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Katarína BRUNCKOVÁ
štátna tajomníčka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Radoslav KUTAŠ
štátny tajomník, Ministerstvo kultúry SR

Ľuboš JANČÍK
štátny tajomník, Ministerstvo financií SR

Edita PFUNDTNER
štátna tajomníčka, Ministerstvo spravodlivosti SR

Ľubomír ŠABLICA
štátny tajomník, Ministerstvo vnútra SR

členovia rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 5 písm. b) Štatútu rady vlády
Božena KOVÁČOVÁ
Združenie miest a obcí Slovenska

Peter RAMPAŠEK
Konfederácia odborových zväzov SR

Iveta ĎURIŠOVÁ
Združenie samosprávnych krajov – SK8

Anna GHANNAMOVÁ
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

Lucia HREBEŇÁROVÁ
Asociácia univerzít tretieho veku na Slovenska

Renáta BÁLINTOVÁ
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Sociálna poisťovňa

Kvetoslava REPKOVÁ
Inštitút pre výskum práce a rodiny

Erich HULMAN
Slovenská katolícka charita

Miroslav DZURECH
Slovenská humanitárna rada

členovia rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 5 písm. c) Štatútu rady vlády
Anna PETRIČOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

Anna KIRÁLYOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

Valéria POKORNÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

Margita FABIÁNOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

Ján MATÚŠKO
Jednota dôchodcov na Slovensku

Michal KOTIAN
Jednota dôchodcov na Slovensku

Anna OŤAPKOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

Ján HLAVÁČ
Jednota dôchodcov na Slovensku

Mária MUCHOVÁ
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Marta GREGUŠOVÁ
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Peter MACH
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Miloš NEMEČEK
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Ľubica GÁLISOVÁ
Fórum pre pomoc starším – národná sieť

Peter GURÁŇ
Fórum pre pomoc starším – národná sieť

Jana MORAVČÍKOVÁ
Fórum pre pomoc starším – národná sieť

Zdena SKOKŇOVÁ
Občianske združenie regióny.sk

člen rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 5 písm. d) Štatútu rady vlády
Marián FILČÍK
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Národný program aktívneho starnutia
Národný program aktívneho starnutia na roky 2021-2030 (.pdf)
Uznesenie vlády č. 657 zo 16. novembra 2021 (.pdf)
Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 (.PDF)
Uznesenie vlády č. 688 zo 4. decembra 2013
r. 2016 Správa o plnení úloh z NPAS na roky 2014-2020
r. 2018 Správa o plnení úloh z NPAS na roky 2014-2020
r. 2020 Správa o plnení úloh z NPAS na roky 2014-2020
r. 2021 Správa o plnení úloh z NPAS na roky 2014-2020
r. 2021 Príloha k Správe o plnení úloh z NPAS na roky 2014-2020

Správy o vývoji kriminality páchanej na senioroch

Rok 2020
Správa o vývoji kriminality
Prílohy
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Prevencia kriminality
Národný projekt "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete"

príloha

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Preveruje podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky.

JUDr. Zuzana Stavrovská – komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím

Správa o činnosti r. 2020

 

Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku
V Slovenskej republike v súčasnosti pôsobí 20 univerzít tretieho veku. 17 z nich je členom Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku. Prostredníctvom svojich materských
univerzít sú lokalizované naprieč celou Slovenskou republikou.

Poslaním univerzít tretieho veku je poskytovať záujmové vzdelávanie občanom starším ako 45 rokov, vytvoriť priestor pre uspokojovanie túžby po poznaní i odborných
znalostiach. Ich činnosť je v súčasnosti koordinovaná centrami/ inštitútmi/ ústavmi celoživotného vzdelávania alebo oddeleniami pre vzdelávanie na rektorátoch jednotlivých
univerzít. Veková hranica pre štúdium na univerzitách tretieho veku je takmer na všetkých univerzitách 45+, ale priemerný vek študentov sa pohybuje v rozmedzí 60 až
65 rokov. Takmer polovica z nich je poberateľom starobného dôchodku.

Základný model vzdelávania je trojročný, rozdelený na zimný a letný semester s rozsahom výučby od 16 do 30 vyučovacích hodín / semester. Záujemcovia o vzdelávanie
musia spĺňať kritérium minimálnej vekovej hranice, ktorá je 45 rokov a ukončeného stredoškolského vzdelania. Účastníci trojročného vzdelávania získavajú Osvedčenie
o absolvovaní, ktoré však nie je potvrdením o získaní stupňa vzdelania.

Vzdelávanie na univerzitách tretieho veku je v kontexte Národného programu aktívneho starnutia.

Zoznam univerzít a ich spôsoby realizácie vzdelávania nájdete na posledných stranách zverejnenej „Správy o súčasnom stave seniorského vzdelávania na Univerzitách
tretieho veku“, alebo priamo na webovej stránke Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku.

 

Správa o seniorskom vzdelávaní

ponuky vzdelávania 

prevencia, pomoc, rady, kontakty
Zoznam informačných kancelárií pre obete trestných činov

PREVENCIA - tu nájdete všetky informácie

Rady a odporúčania - prevencia pre seniorov

                                  - prevencia pre seniorov a deti

Sme tu pre vás

Nestaňte sa obeťou zlodejov

Podozrivé telefonáty

Podvodníci
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Násilie páchané na ženách

Zneužitie pandémie
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Archív

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV  

Princípy OSN vo vzťahu k starším ľuďom - anglický jazyk (.PDF)

7. apríl / Svetový deň zdravia 2012 - "Starnutie a zdravie"
1. október / Medzinárodný deň starších osôb

RADA EURÓPY

Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy Rec(2009)6 o starnutí a zdravotnom postihnutí v 21. storočí: udržateľné rámce, ktoré umožnia vyššiu kvalitu života
v inkluzívnej spoločnosti

Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy Rec(2009)6 o starnutí a zdravotnom postihnutí v 21. storočí: udržateľné rámce, ktoré umožnia vyššiu kvalitu života
v inkluzívnej spoločnosti (.PDF)

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 

Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 - národná webová stránka 
Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 - webová stránka Európskej komisie

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Národný program ochrany starších ľudí 1999 (.PDF)
Národný projekt Stratégia aktívneho starnutia (2013)
Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 (.PDF)
Definícia vekového manažmentu a vytvorenie zásad vekového manažmentu pre zamestnávateľov (v súkromnej a verejnej správe) (.PDF)

 

 

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ web sídla: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4,6,8 Bratislava 816 43 | Tel.:+421 2 2046 0000 | web@employment.gov.sk | Informácie o web sídle
 

 

/files/sk/ministerstvo/rada-vlady-slovenskej-republiky-prava-seniorov-prisposobovanie-verejnych-politik-procesu-starnutia-populacie/uzitocne-informacie/priloha_33.pdf
/files/sk/ministerstvo/rada-vlady-slovenskej-republiky-prava-seniorov-prisposobovanie-verejnych-politik-procesu-starnutia-populacie/uzitocne-informacie/priloha_34.pdf
/files/sk/ministerstvo/rada-vlady-slovenskej-republiky-prava-seniorov-prisposobovanie-verejnych-politik-procesu-starnutia-populacie/uzitocne-informacie/senior-box.docx
http://www.osetrovatelskecentrumhe.sk/seniorboxy
/sk/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-seniorov/dokumenty-udalosti.html
/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-seniorov/principy-osn-vo-vztahu-k-starsim-ludom.pdf
/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-seniorov/rec20096.pdf
/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-seniorov/rec20096.pdf
/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-seniorov/rec20096.pdf
http://www.er2012.gov.sk/
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=sk
/files/5578_subor.pdf
http://www.cvmpsvr.sk/index.php/projekty/programove-obdobie-2007-2013/39-strategia-aktivneho-starnutia-pre-slovensku-republiku-kod-itms-27120230107
/files/slovensky/ministerstvo/rada-vlady-sr-prava-seniorov/npas-2014-2020.pdf
/files/slovensky/ministerstvo/rada-vlady-sr-prava-seniorov/definicia-vekoveho-manazmentu-vytvorenie-zasad.pdf
mailto:web@employment.gov.sk
/sk/informacie-web-sidle.html

	
	Vážime si vaše súkromie

	Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie
	
	Kontakt:

	Zasadnutia rady vlády
	Zasadnutie zo 7. marca 2023
	 
	Zasadnutie z 22. novembra 2022
	 
	Zasadnutie z 9. júna 2022
	Zasadnutie z 10. marca 2022
	 
	Zasadnutie z 2. decembra 2021
	Zasadnutie z 24. augusta 2021
	Zasadnutie z 21. októbra 2019
	Zasadnutie zo 7. júna 2019
	Zasadnutie z 18. marca 2019
	Zasadnutie z 8. októbra 2018
	Zasadnutie z 18. júna 2018
	Zasadnutie z 27. marca 2018
	Zasadnutie z 9. novembra 2017
	Zasadnutie z 30. júna 2017
	Zasadnutie zo 17. marca 2017
	Zasadnutie z 21. októbra 2016
	Zasadnutie z 24. júna 2016
	Zasadnutie z 23. novembra 2015
	Zasadnutie z 26. júna 2015
	Zasadnutie z 20. marca 2015
	Zasadnutie z 13. októbra 2014
	Zasadnutie z 19. mája 2014
	Zasadnutie z 27. februára 2014

	Zoznam členov Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie
	Národný program aktívneho starnutia
	Správy o vývoji kriminality páchanej na senioroch
	Rok 2020
	__________________________________________
	2016
	2017
	2018

	Prevencia kriminality
	Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
	Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku
	 
	Správa o seniorskom vzdelávaní

	prevencia, pomoc, rady, kontakty
	Archív
	ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV  
	RADA EURÓPY
	EURÓPSKA ÚNIA
	SLOVENSKÁ REPUBLIKA 



