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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 657 
zo 16. novembra 2021 

 

k návrhu Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030 

 
Číslo materiálu: 20524/2021 

Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. návrh Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030 

s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády; 

B. ukladá 

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 

podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie 

ministrovi životného prostredia 

ministrovi zdravotníctva 

ministrovi dopravy 

ministrovi vnútra 

ministerke kultúry 

B.1. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií zabezpečiť plnenie 

úloh vyplývajúcich z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 - 

2030 podľa termínov uvedených v materiáli, 

B.2. predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR odpočet plnenia úloh 

vyplývajúcich z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030 

s návrhom na aktualizáciu 

 do 31. marca 2023, do 31. marca 2025, do 31. marca 2027, do 31. marca 

2029, do 31. marca 2030 

podpredsedovi vlády a ministrovi financií 
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B.3. zvýšiť počet miest v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

o 2 miesta vrátane finančného zabezpečenia v súlade s doložkou vplyvov 

 do 31. decembra 2021 

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny  

B.4. predložiť Správu o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu 

aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030 a návrh na jeho aktualizáciu  

 do 30. júna 2023, do 30. júna 2025, do 30. júna 2027, do 30. júna 2029, 

do 30. júna 2030 

C. odporúča  

generálnemu riaditeľovi Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

generálnej riaditeľke Národného inšpektorátu práce 

hlavnému hygienikovi Úradu verejného zdravotníctva 

riaditeľke Slovenskej asociácie age managmentu 

prezidentke Fóra pre pomoc starším 

predsedovi Jednoty dôchodcov Slovenska 

predsedovi Združenia kresťanských seniorov Slovenska 

predsedovi Štatistického úradu SR 

predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska 

predsedovi Združenia samosprávnych krajov SK 8 

prezidentovi Únie miest Slovenska 

generálnemu riaditeľovi Rozhlasu a televízie Slovenska 

prezidentke Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku 

prezidentke Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií 

prezidentovi Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

prezidentovi Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR 

prezidentovi Republikovej únie zamestnávateľov 

prezidentovi Konfederácie odborových zväzov SR 

predsedovi Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 

generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne 

guvernérovi Národnej banky Slovenska 

komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  

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

starnutia na roky 2021 - 2030 podľa termínov uvedených v materiáli. 

Vykonajú: minister práce, sociálnych vecí a rodiny  

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie 

minister životného prostredia  

minister zdravotníctva  

minister dopravy  

minister vnútra 

ministerka kultúry 
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podpredseda vlády a minister financií 

Na vedomie: predseda Národnej rady SR 

generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce 

hlavný hygienik Úradu verejného zdravotníctva  

riaditeľka Slovenskej asociácie age managmentu  

prezidentka Fóra pre pomoc starším  

predseda Jednoty dôchodcov Slovenska  

predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska 

predseda Štatistického úradu SR 

predseda Združenia miest a obcí Slovenska 

predseda Združenia samosprávnych krajov SK 8 

prezident Únie miest Slovenska 

generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska 

prezidentka Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku 

prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií 

prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR  

prezident Republikovej únie zamestnávateľov  

prezident Konfederácie odborových zväzov SR 

predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 

generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 

guvernér Národnej banky Slovenska  

komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím  

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  


