
N Á V R H 

Plán práce Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov  

a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie 

na rok 2023 

 

marec 2023 

 

1. Návrh plánu práce rady na rok 2023 

predkladá: predseda rady vlády 

2. Správa o plnení úlohy vyplývajúcej z Národného programu aktívneho starnutia 

na roky 2021-2030 

predkladá: predseda rady vlády 

3. Informácia o valorizácii dôchodkov 

Predkladá: MPSVR SR, Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia 

4. Informácia o zisteniach z výkonov dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb 

pre seniorov na Slovensku v roku 2021 a 2022 

predkladá: MPSVR SR, Odbor kontroly 

5. Hodnotenie podmienok kvality sociálnych služieb ako jeden z nástrojov pomoci 

k dodržiavaniu práv seniorov 

predkladá: MPSVR SR, Odbor stratégie a koordinácie inšpekcie v sociálnych veciach 

6. Výsledky prieskumu architektonickej prístupnosti volebných budov a miestností 

Predkladá: Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím 

7. Informácia o pripravovanej právnej úprave – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 37/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (LP/2023/63) 

predkladá: Ministerstvo spravodlivosti SR 

8. Informácia o pripravovanej právnej úprave - Zákon o fiduciárnom vyhlásení a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (LP/2023/62) 

predkladá: Ministerstvo spravodlivosti SR 

 

 

 



jún 2023 

1. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu aktívneho 

starnutia na roky 2021-2030 a návrh na jeho realizáciu, za obdobie implementácie 

2021-2022 

predkladá: MPSRV SR, Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia 

2. Informácia o VIII. Ročníku projektu, súťaže a ocenenia Senior Friendly 

predkladá: Združenie kresťanských seniorov 

 

október 2023 

1. Informácia k Správe o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu 

aktívneho starnutia na roky 2021-2030 a návrh na jeho aktualizáciu, za obdobie 

implementácie 2021-2022, so zreteľom na aktualizované úlohy 

predkladá: MPSRV SR, Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia 

2. Správa o vývoji kriminality páchanej na senioroch za rok 2022  

predkladá: Ministerstvo vnútra SR 

3. Informácia o aktivitách národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných 

činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“  

predkladá: Ministerstvo vnútra SR - odbor prevencie kriminality 

4. Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 

predkladá: Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím 

5. Správa o súčasnom stave seniorského vzdelávania na Univerzitách tretieho veku 

na Slovensku a perspektívy jeho ďalšieho rozvoja 

predkladá: Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku 

6. Správa zo Senior linky za rok 2022 

predkladá: Fórum pre pomoc starším – národná sieť 

7. Predstavenie seniorskej organizácie AkSen 

predkladá: Združenie kresťanských seniorov 


