Výbor pre seniorov Rady vlády SR pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Informácia zo zasadnutia
konaného dňa 7. októbra 2013
__________________________________________________________________________

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba podpredsedu Výboru pre seniorov
3. Voľba zástupcu Výboru pre seniorov vo Výbore pre výskum, vzdelávanie a výchovu
v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania
4. Informácia o priebehu a záveroch mimoriadneho zasadnutia Rady vlády
SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, konaného dňa
4. septembra 2013
5. Návrh spôsobu spolupráce Výboru pre seniorov pri príprave Celoštátnej stratégie
ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike
6. Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020
7. Národný projekt Stratégia aktívneho starnutia – informácia
8. Rôzne
9. Záver
 k bodu č. 2 Voľba podpredsedu Výboru pre seniorov
 z dôvodu uvoľnenia funkcie v zmysle ustanovení čl. 5 ods. 18 písm. a), členovia
výboru volili podpredsedu výboru v zmysle ustanovení čl. 5, ods. 4 štatútu výboru,
podľa ktorých podpredsedom výboru je zástupca organizácie zastupujúcej záujmy
seniorov vo výbore podľa čl. 5 ods. 6 písm. c) štatútu,
 v prípravnej
fáze,
v priebehu
septembra,
zástupcovia
uvedených
organizácii predrokovali otázku obsadenia postu podpredsedu, zhodli sa na zachovaní
výsledkov volieb z 15. augusta 2011 a odporučili, aby sa ako doposiaľ, podpredsedom
výboru stal kandidát Jednoty dôchodcov na Slovensku,
 v zmysle vyššie uvedenej dohody navrhol zástupca Jednoty dôchodcov na Slovensku
pán Igor Fabián za Jednotu dôchodcov na Slovensku pána Jána Lipianskeho.
 ďalšie návrhy kandidátov na post podpredsedu výboru neboli predložené
Záver: Za podpredsedu Výboru pre seniorov bol zvolený navrhovaný kandidát Jednoty
dôchodcov na Slovensku pán Ján Lipiansky.
Ref: Uznesenie č. 12 zo dňa 7. Októbra 2013

 k bodu č. 3. Voľba zástupcu Výboru pre seniorov vo Výbore pre výskum, vzdelávanie
a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania
 dňa 26. júla 2013 minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dušan Čaplovič listom informoval ministra práce, sociálnych vecí a rodiny o
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schválení Dodatku č. 2 k Štatútu Výboru pre výskum vzdelávanie a výchovu v
oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania Radou vlády SR pre ľudské
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorým sa o. i. upravuje aj
členstvo vo výbore, ktorému predsedá. V nadväznosti na uvedené a v záujme
sfunkčnenia predmetného výboru pán minister požiadal o novú nomináciu,
prípadne potvrdenie doterajších nominácií zástupcov výborov Rady vlády SR
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v gescii Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny.
 za Výbor pre seniorov bol do Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu
v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania nominovaný na zasadnutí
výboru 8. septembra 2011 pán Peter Guráň, ktorého nomináciu navrhlo Fórum
pre pomoc starším opäť,
 ďalšie návrhy kandidátov na post zástupcu výboru v predmetnom výbore nik
nepredložil,
Záver: zástupcom Výboru pre seniorov vo Výbore pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti
ľudských práv a rozvojového vzdelávania sa ako doposiaľ stal pán Peter Guráň

Ref: uznesenie Výboru pre seniorov č. 13 zo dňa 7. októbra 2013

 k bodu č. 4. Informácia o priebehu a záveroch mimoriadneho zasadnutia Rady vlády
SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť zo dňa 4. septembra
2013


Informáciu podávala Milica Jančulová, vedúca oddelenia koordinácie agendy
ľudských práv, odbor ľudských práv, Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR - poverená zastupovaním, ktorá v krátkosti zhrnula dôležité momenty
rokovania, nakoľko v materiáloch k jednotlivým bodom programu, ktoré dostali
členovia ešte pred zasadnutím výboru sa nachádzala zápisnica, závery a uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Rady.

Záver: členovia výboru vzali informáciu na vedomie
 k bodu č. 5. Návrhu spôsobu spolupráce Výboru pre seniorov pri príprave časti
Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike
týkajúcej sa práv seniorov
 člen koordinačnej skupiny pre tvorbu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory
ľudských práv v Slovenskej republike za Výbor pre seniorov pán Miloš Nemeček
predložil na schválenie návrh postupu spolupráce a predbežný časový harmonogram
prác na príprave a finalizácii časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv
v Slovenskej republike týkajúcej sa práv seniorov,
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 ďalej predložil návrh na personálne obsadenie pracovnej skupiny pre prípravu
a finalizáciu časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej
republike týkajúcej sa práv seniorov
Za verejnú správu
Kvetoslava Repková – Inštitút pre výskum práce a rodiny MPSVR SR
Martina Šagiová – Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia MPSVR SR
Nadeţda Hrapková – Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku
Štefan Krajčík - hlavný odborník MZ SR pre geriatriu
Mária Orgonášová - AOZPO
Za seniorské organizácie
Miloš Nemeček - Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Anna Hromníková – Jednota dôchodcov na Slovensku
Marianna Arnoldová - Jednota dôchodcov na Slovensku
Ľubica Gálisová – Fórum pre pomoc starším,
Zdena Skokňová - regióny. Sk
Záver:
1. Výbor schválil návrh spôsobu spolupráce pri príprave časti Celoštátnej stratégie
ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike týkajúcej sa práv seniorov.
2. Výbor odporučil predsedovi výboru zriadiť pracovnú skupinu pre prípravu časti
Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike
týkajúcej sa práv seniorov v prerokovanom zložení.

Ref: uznesenie č. 14 Výboru pre seniorov zo dňa 7. októbra 2013
 k bodu č. 6. Návrh Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020
 Informáciu predkladal gestor prípravy národného programu, generálna riaditeľka
sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia pani Jana Kolesárová, ktorá
podala informáciu o štádiu príprav, v ktorom sa predmetný materiál nachádza.
 Materiál je po pripomienkových konaniach predložený Výboru pre seniorov
a poradným orgánom vlády na prerokovanie a následne bude predložený vláde na
schválenie.
Záver:
 Výbor schválil návrh Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020


Výbor odporučil Rade vlády Slovenskej republiky schváliť návrh Národného programu
aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020

Ref: uznesenie č. 15 Výboru pre seniorov zo dňa 7. októbra 2013
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 K bodu č. 7. Národný projekt Stratégia aktívneho starnutia – informácia
 informáciu o ukončení prác na projekte, ako aj implementácii záverov
a odporúčaniach podával projektový manažér – zástupca realizátora projektu Centra
vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pán
Miroslav Repka,
Záver:
 Výbor vzal na vedomie informáciu o Národnom projekte Stratégia aktívneho starnutia

 K bodu č. 8 Rôzne:
Časť 1. Ţiadosť o podnety a návrhy k pripravovanej novele Zákona č. 308/1993 Z. z.
o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva
 v nadväznosti na uznesenie č. 78 Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť zo dňa 29. mája 2013 požiadal minister spravodlivosti
Slovenskej republiky Tomáš Borec členov výborov v gescii Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny o predloženie podnetov, resp. návrhov k novelizácii
predmetného zákona
Záver:
 výbor odporučil členom predložiť do 31. 10. 2013 tajomníčke výboru podnety a návrhy
k novelizácii predmetného zákona
Ref: uznesenie č. 16 Výboru pre seniorov zo dňa 7. októbra 2013
Časť 2. Informácia o pripravovanej novele Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách




v nadväznosti na prebiehajúci proces novelizácie Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách, požiadal člen výboru, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Radovan
Gumulák, o informáciu o prebiehajúcom procese prípravy novelizácie predmetného
zákona a o zmenách s tým súvisiacich. Informáciu podala riaditeľka odboru sociálnych
služieb, pani Lýdia Brichtová
v diskusii k informácii, do ktorej sa prihlásilo niekoľko diskutujúcich, vysvetľovala
zámery novely pani riaditeľka Lýdia Brichtová ako i minister práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky

Záver:
 výbor vzal na vedomie informáciu o príprave novelizácie Zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách

V Bratislave dňa 4. novembra 2013
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