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Návrh na zriadenie 

Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj 

 

Odôvodnenie 

Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom Programovom vyhlásení pre roky 2021-2024 

zaviazala, že bude podporovať rodinu, ktorá je základnou bunkou spoločnosti a hlavnou 

nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. 

Podporu rodiny vníma vláda SR ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého 

demografického vývoja. V súlade s uvedeným vláda vytvorí poradný orgán - Radu vlády SR 

pre rodinu a demografický vývoj1 (ďalej aj „Rada“), ktorá pripraví Národnú stratégiu na 

podporu rodiny a demografického vývoja2 v Slovenskej republike. Za týmto účelom bola na 

Sekcii rodinnej politiky MPSVR SR zriadená pracovná skupina, ktorá vypracovala štatút Rady, 

ktorý je súčasťou tohto materiálu. 

Dlhodobo nízka pôrodnosť a rýchle starnutie obyvateľstva spôsobujú našej spoločnosti vážne 

problémy. Tieto hlavné demografické výzvy najbližších desaťročí budú mať zásadné následky 

pre sociálny a zdravotný systém, vzdelávanie, dostupnosť bývania a trh práce, ktorý bude 

musieť reagovať na zvyšovanie zaťaženia obyvateľstva v produktívnom veku. Nepriaznivý 

demografický vývoj  môže pozitívne ovplyvniť podpora mladých ľudí, rodín a 

návratová migrácia, pričom všetky predstavujú zložité problémy. Navrhnuté riešenia  by mali 

byť komplexné, variabilné, dlhodobo stabilné a zároveň by mali  osloviť široký okruh 

obyvateľstva a rodín. Každé z týchto opatrení si vyžaduje vypracovanie konceptu s analýzou, 

prepočtami a dopadmi na štátny rozpočet, ale najmä zmenu paradigmy, uhla pohľadu a 

inovatívny prístup. Ide o významnú celospoločenskú výzvu, ktorá si vyžaduje 

medzirezortnú spoluprácu a osobitnú pozornosť všetkých ekonomicko-sociálnych 

partnerov štátnej a verejnej správy, samosprávy aj občianskej spoločnosti. 

Súčasné demografické trendy sú dôležité predovšetkým z hľadiska vekovej štruktúry 

obyvateľstva a negatívneho vplyvu populačného starnutia na udržateľnosť ekonomického 

a sociálneho systému. V roku 2018 nastal na Slovensku prvýkrát stav, keď bolo v krajine viac 

seniorov nad 65 rokov ako detí do 14 rokov. Kým v roku 2011 pripadlo na 100 obyvateľov 

predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) necelých 83 obyvateľov v poproduktívnom veku, v roku 

2060 pripadne na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku zhruba 220 seniorov (65 a viac 

rokov). Počet seniorov vo veku 65 sa v priebehu nasledujúcich desaťročí zvýši o viac ako 1 

milión osôb. To znamená, že v roku 2060 bude mať každý tretí obyvateľ SR najmenej 65 rokov. 

Slovensko sa tak stane jednou z najstarších krajín EÚ a zaradí sa medzi najstaršie krajiny na 

svete. Len samotná úroveň starnutia bude mať zásadné následky hlavne z hľadiska vekovej 

                                                 
1 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024, uvádza pôvodný názov 

poradného orgánu vlády SR – „Rada vlády pre rodinnú politiku a demografiu“, ktorý bol počas činnosti pracovnej 

skupiny v roku 2021 v rámci procesu tvorby Štatútu Rady vlády aktualizovaný na súčasný názov „Rada vlády 

Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj“. 
2 Dokument „Národná stratégia na podporu rodiny a demografického vývoja v Slovenskej republike“ spomenutý 

v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024, v kontexte Rady vlády SR 

pre rodinu a demografický vývoj, mal pôvodne uvedený názov „Národná stratégia na podporu rodiny 

a demografického rastu“ ( PVV na obdobie 2021-2024, str.43), avšak počas činnosti pracovnej skupiny v roku 

2021 bol aktualizovaný na súčasný názov.  
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štruktúry obyvateľstva a na fungovanie rodín. Štátna politika musí mať adekvátne nástroje 

k posúdeniu využívania prostriedkov a prípadných zmien v  systéme ako celku, ale špecificky 

aj v oblasti rodinnej politiky. Odborníci varujú pred nezodpovedným odkladaním prijímania 

opatrení zameraných na dopady reprodukčného správania, ktoré nie je možné robiť na poslednú 

chvíľu s očakávaním rýchleho účinku. Model rodinnej politiky na Slovensku si vyžaduje 

radikálnu prestavbu. Je najvyšší čas začať vnímať rodinnú politiku ako oblasť investícií, ktoré 

majú pre štát existenčný význam.  

 

Postavenie a pôsobnosť Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický 

vývoj 

Závažnosť demografického vývoja a neuspokojivá situácia rodín si vyžaduje širokú spoluprácu 

štátnej a verejnej správy, samosprávy akademickej obce a občianskeho sektora. Za týmto 

účelom zriadilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pracovnú 

skupinu, ktorá vypracovala návrh štatútu Rady  v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o 

organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.   

Rada bude, v súlade s odporúčaniami expertnej skupiny OSN, prierezovým odborným 

poradným a koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti ochrany a podpory 

rodiny a podpory demografického vývoja. Rada by mala vyplniť medzeru v riešení 

medzirezortných otázok, stať sa platformou pre diskusiu odborníkov z rôznych rezortov a pre 

riešenie problémov vyplývajúcich z praxe, legislatívy a regulačnej činnosti štátnych orgánov 

s cieľom zefektívňovania a skvalitňovania spolupráce v oblasti rodinnej politiky 

a demografického vývoja. Hlavnou úlohou by mala byť koordinácia tvorby strategických 

materiálov, ako napr. Národná stratégia na podporu rodiny a demografického vývoja v 

Slovenskej republike do roku 2030 spolu s akčnými plánmi za jednotlivé rezorty. 

Rodinná politika je síce v kompetencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ale 

zároveň výrazne zasahuje aj do iných rezortov a to Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva financií SR, 

Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR a Ministerstva kultúry SR. Navrhované vedenie a zloženie rady reflektuje 

kompetencie ministerstiev, orgánov štátnej správy, samospráv a ďalších partnerov pre rodinnú  

politiku3. 

 

Zloženie Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj 

Zloženie Rady je navrhnuté tak, aby zahŕňalo štátne a verejné  inštitúcie, samosprávy, 

akademickú obec, stavovské organizácie a mimovládne organizácie.  

                                                 
3Zdroje: Všeobecná deklarácia ľudských práv, Programové vyhlásenie vlády na obdobie rokov  2021-2024, 

INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Výskumné demografické centrum: Prognóza populačného vývoja 

Slovenskej republiky do roku 2060, United Nations, Report of the Expert Group Meeting “Family Policy in a 

changing world: Promoting social  protection and intergenerational solidarity”, 2009. 
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Štatút  

Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj (ďalej len „štatút") 

upravuje postavenie, pôsobnosť, zloženie a zásady organizácie a činnosti Rady vlády 

Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj (ďalej len „rada“).  

 

Čl. 2 

Postavenie rady 

 

1. Rada je zriadená v zmysle § 2 ods.3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 

a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 

2. Rada je prierezovým odborným, poradným a koordinačným orgánom vlády Slovenskej 

republiky (ďalej len „vláda“) v oblasti ochrany a podpory rodín a demografického vývoja.  

Jej poslaním je podporovať integráciu a synergiu príslušných štátnych, odborných 

a spoločenských inštitúcií pôsobiacich v oblasti rodinnej politiky s cieľom navrhovania 

efektívnych riešení za účelom dosiahnutia zlepšenia plnenia funkcií rodiny, priaznivého 

demografického vývoja a zmiernenia procesu populačného starnutia obyvateľstva 

Slovenskej republiky. Rada v oblasti svojej pôsobnosti sleduje dodržiavanie Ústavy 

Slovenskej republiky a ďalších právnych predpisov upravujúcich ochranu a podporu 

rodiny. Monitoruje dokumenty Rady Európy, Európskej únie, inštitúcií Organizácie 

Spojených národov a iných medzinárodných organizácií v oblasti rodinnej politiky 

a demografického vývoja. 

 

Čl. 3 

Pôsobnosť rady 

 

1. Rada pôsobí v oblastiach, ktoré najviac ovplyvňujú rodinu a demografický vývoj a to  

najmä oblasť bývania, ochrany zdravia, vzdelávania, hmotnej a nehmotnej podpory rodín,  

výskumu a inovácií, práce a sociálnych záležitostí, verejných služieb, starostlivosti o deti. 

Rada pracuje na základe zásady podpory ochrany všetkých prvkov spravodlivosti, 

zdôrazňujúc rozumný a odôvodnený sociálny aspekt právneho štátu.  

2. Rada vo svojej pôsobnosti najmä: 

a) monitoruje, posudzuje a pripomienkuje strategické a koncepčné 

dokumenty  vplývajúce na rodinu a demografický vývoj, 

b) navrhuje, koordinuje a sleduje opatrenia zamerané na zlepšenie plnenia funkcií 

rodiny, podporu  rodinných hodnôt a manželstva, elimináciu negatívnych dôsledkov 

na rodinu a starnutie populácie, 

c) monitoruje potreby rodín v súvislosti so sociálno-ekonomickým zabezpečením 

rodiny, s bývaním, sociálnou a právnou ochranou členov rodín, s výchovou 
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a vzdelaním detí a mládeže, s  trhom práce, s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti, verejnými službami najmä v oblasti sociálnej, v školstve a v kultúre, 

d) predkladá vláde podnety na zvýšenie úrovne podpory a ochrany rodiny, rodinných 

hodnôt a manželstva, 

e) koordinuje rezortné politiky a aktivity za účelom zosúladenia a prepojenia 

strategických nástrojov rodinnej politiky a podieľa sa na ich tvorbe, 

f) iniciuje vedecko-výskumnú a expertíznu činnosť v oblasti životných podmienok 

rodín a prehodnocuje zdroje štatistických informácií dôležitých pre koncepčnú 

prácu v oblasti rodinnej politiky a demografického vývoja, 

g) sleduje dokumenty Európskej únie a medzinárodných organizácií, ktoré majú vplyv 

na národnú rodinnú politiku a demografický vývoj; na vnútroštátnej úrovni 

predkladá návrhy na ich rozpracovanie a implementáciu, 

h) vyhodnocuje implementáciu strategických a koncepčných dokumentov a zákonov; 

oznamuje vyhodnotenie a navrhuje reálne opatrenia na zlepšenie implementácie, 

i) vyžaduje stanoviská prostredníctvom predsedu alebo podpredsedu alebo svojich 

členov od ústredných orgánov štátnej správy, a to aj od tých, ktoré nemajú 

zastúpenie v rade, od ostatných orgánov štátnej správy a od organizácií a inštitúcií 

podriadených orgánom štátnej správy, ako aj od komisára pre deti a komisára pre 

osoby so zdravotným postihnutím, 

j) spolupracuje s ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy, obcami, 

vyššími územnými celkami, orgánmi miestnej štátnej správy, registrovanými 

cirkvami a náboženskými spoločnosťami, mimovládnymi neziskovými 

organizáciami (ďalej len „MVNO“), vedeckými pracoviskami a akademickými 

inštitúciami, môže od nich žiadať  písomné stanoviská a predkladať im podnety, 

návrhy a odporúčania v oblasti svojej pôsobnosti,  

k) zaujíma stanoviská a prijíma uznesenia k vybraným návrhom zákonov a iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj vládnych, rezortných a ďalších 

dokumentov nelegislatívnej povahy, ktoré môžu mať dopady na rodiny.  

3. Odporúčania, stanoviská a uznesenia rady podľa tohto článku predkladá rada 

na prerokovanie vláde prostredníctvom svojho predsedu alebo podpredsedu. 

 

Čl. 4 

Zloženie rady 

 

1.  Rada sa skladá z predsedu rady, podpredsedu rady, tajomníka rady a ďalších členov rady. 

2.  Predsedom rady je minister práce, sociálnych vecí  a rodiny Slovenskej republiky (ďalej 

len „predseda rady“).  

3.  Podpredsedom  rady je štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky (ďalej aj „MPSVR SR“), (ďalej len „podpredseda rady“). 

4.  Ďalšími členmi rady s hlasovacím právom, ktorých vymenúva a odvoláva predseda rady 

na základe návrhu príslušného ministra alebo štatutárneho zástupcu príslušnej organizácie 

alebo inštitúcie, sú zástupcovia:  
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a) Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, 

b) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

c) Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, 

d) Ministerstva financií Slovenskej republiky, 

e) Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 

f) Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, 

g) Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, 

h) Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, 

i) Inštitútu pre výskum práce a rodiny, 

j) Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, 

k) Združenia miest a obcí Slovenska, 

l) Únie miest Slovenska,  

m) Združenia samosprávnych krajov SK8, 

n) Štatistického úradu Slovenskej republiky, 

o) Sociologického ústavu SAV, 

p) INFOSTATu, Inštitútu informatiky a štatistiky, 

q) Univerzity Komenského v Bratislave, 

r) Národného centra zdravotníckych informácií, 

s) Konferencie biskupov Slovenska a Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike, 

t) reprezentatívnych MVNO činnosťou zameraných na oblasť rodiny a demografického 

vývoja. 

5. Celkový počet členov rady podľa čl.4 písm. t) nesmie byť väčší ako počet členov podľa ods. 

4 písm. a) až s). Zastúpené MVNO sa angažujú v oblasti pôsobnosti rady a reprezentujú 

relevantné sociálne skupiny a partnerov.  

6. Každý z členov rady, vrátane predsedu rady a podpredsedu rady, má pri hlasovaní jeden hlas, 

pričom pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu rady, prípadne podpredsedu rady, ak 

vedie zasadnutie rady. 

7.  Členstvo v rade je čestnou funkciou. Členom rady, ktorí nie sú zamestnancami orgánov 

verejnej správy, môže byť priznaná náhrada cestovných, stravovacích a ubytovacích 

výdavkov v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 

predpisov. Členom rady, ktorí nie sú zamestnancami orgánu verejnej správy a prizvaným 

odborníkom prináleží odmena za plnenie odborných úloh, ktoré pre radu preukázateľne 

plnia.  

8.  Neprítomnosť na zasadnutí rady musí člen rady písomne oznámiť tajomníkovi rady 

najneskôr dva dni vopred. Účasť člena rady na jej zasadnutí je zastupiteľná na základe 

písomného poverenia, súčasťou ktorého je poverenie vyjadrovať sa, zaujímať stanoviská 

a hlasovať k otázkam prerokúvaným na zasadnutí rady.  

9. Na zasadnutie rady môže predseda, vzhľadom na charakter prerokúvaných tém ako aj na 

podnet člena rady, prizvať ďalších odborníkov. 

10. Členstvo zástupcu v rade zaniká: 

a) z titulu zániku výkonu funkcie, ak je právnym dôvodom vzniku členstva v rade, 
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b) vzdaním sa členstva; v tomto prípade členstvo zaniká nasledujúci deň po doručení 

písomného oznámenia o vzdaní sa členstva predsedovi rady, 

c) odvolaním, ak sa člen rady nezúčastňuje na zasadnutiach rady (napr. 2x bez 

ospravedlnenia) alebo iným spôsobom  marí činnosť rady,  

d) odvolaním, z dôvodu  zmeny v osobe nominovaného zástupcu príslušnej inštitúcie, 

e) odvolaním, z dôvodu dlhodobej neprítomnosti v práci zo zdravotných dôvodov, 

v dôsledku vážnych zdravotných dôvodov, 

f) odvolaním, z dôvodu právoplatného odsúdenia za trestný čin,  

g) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. 

11. Na žiadosť predsedu rady je organizácia uvedená v čl. 4 ods. 4, ktorej zástupcovi zaniklo 

členstvo v rade (z dôvodov uvedených v čl.4 ods.10 písm. a) až g), povinná nominovať  nového 

zástupcu do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti. Nominujúce subjekty majú právo vzdať 

sa práva na nominovanie zástupcov do pracovnej skupiny k rukám predsedu pracovnej skupiny; 

vzdanie sa práva na nominácie musí mať písomnú formu a musí byť odôvodnené. 

 

Čl. 5 

Práva a povinnosti predsedu rady, podpredsedu rady a ďalších členov rady 

 

1. Predseda rady: 

a) riadi činnosť rady a vedie zasadnutia rady, 

b) zastupuje radu navonok,  

c) určuje program zasadnutia rady, 

d) navrhuje závery zo zasadnutia rady, vychádzajúc aj z návrhov členov rady, 

e) schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia rady, po zapracovaní pripomienok členov rady 

prítomných na jej zasadnutí, 

f) predkladá vláde iniciatívne návrhy, odporúčania a uznesenia rady,  

g) predkladá vláde odporúčania, stanoviská a uznesenia k návrhom zákonov a iných 

právnych predpisov, ako aj vládnych, rezortných a ďalších opatrení nelegislatívnej 

povahy, ktoré môžu mať vplyv na oblasť rodinnej politiky a demografického vývoja,    

h) navrhuje, vymenúva a odvoláva členov rady ako aj vedúcich pracovných skupín. 

2.  Podpredseda rady zastupuje počas neprítomnosti predsedu rady v rozsahu jeho práv a 

povinností, alebo v rozsahu, ktorým ho predseda rady poverí.  

3. Ďalší členovia rady: 

a) zúčastňujú sa na zasadnutiach rady s hlasovacím právom,  

b) vyjadrujú sa k programu a materiálom predkladaným na zasadnutí rady, 

c) iniciatívne predkladajú návrhy, odporúčania a stanoviská, 

d) riadne a včas plnia svoje povinnosti vyplývajúce zo štatútu a z rokovacieho poriadku 

rady, 

e) oznamujú tajomníkovi rady všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich členstvo v rade. 
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Čl. 6 

Tajomník rady 

 

1. Tajomníkom rady je zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR menovaný 

predsedom rady, ktorý sa zúčastňuje  na zasadnutí rady bez hlasovacieho práva. 

2. Tajomník rady organizačne a administratívne zabezpečuje zasadnutia rady a pracovné 

skupiny, najmä: 

a) zvoláva zasadnutia rady so súhlasom  predsedu rady,  

b) zostavuje program zasadnutia rady, vychádzajúc aj z návrhov členov rady, 

c) pripravuje návrh plánu činnosti rady, 

d) informuje radu o plnení jej uznesení, 

e) spolupodieľa sa na príprave stanovísk, návrhov a odporúčaní k materiálom 

predkladaným na zasadnutie rady, 

f) zabezpečuje vyhotovenie uznesení a zápisníc zo zasadnutí rady a po ich schválení 

zaslanie všetkým členom rady; 

g) vedie evidenciu dokumentácie a archivuje uznesenia, záznamy a kompletnú spisovú 

dokumentáciu rady a jej pracovných skupín. 

 

Čl. 7 

Pracovné skupiny 

 

1. Predseda rady podľa potreby môže zriaďovať a rušiť pracovné skupiny, a to z vlastnej 

iniciatívy alebo na návrh členov rady. Vedúcim pracovnej skupiny je člen rady. Ak je to 

vhodné a účelné, môže byť vedúcim pracovnej skupiny aj osoba podľa Čl. 4 ods. 9.. K 

práci v pracovnej skupine môžu byť prizvaní odborníci z oblasti prerokovávanej 

v pracovnej skupine. 

2. Pracovné skupiny sa zaoberajú čiastkovými otázkami z oblasti pôsobnosti rady, 

predovšetkým pripravujú podklady pre zasadanie rady. 

 

Čl. 8 

Zasadnutia rady 

 

1. Zasadnutie rady zvoláva tajomník rady so súhlasom predsedu rady, podľa potreby, 

najmenej dvakrát ročne, a to písomne, najmenej sedem pracovných dní vopred.  

2. Zasadnutie rady je tajomník rady povinný zvolať do 15 pracovných dní od doručenia 

písomnej žiadosti najmenej jednej tretiny členov rady. 

3. Rada je spôsobilá zasadať, uznášať sa a hlasovať, ak je prítomná najmenej nadpolovičná 

väčšina všetkých jej členov.  

4. K prerokúvaným materiálom prijíma rada stanovisko formou uznesenia. Uznesenie rady 

má pre vládu odporúčajúci charakter. Uznesenie rady je prijaté, ak zaň hlasuje 
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nadpolovičná väčšina prítomných členov rady. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu 

rady, prípadne podpredsedu rady, ak vedie zasadnutie rady.  

5. Rada na začiatku zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia navrhnutý predsedom 

rady, podpredsedom rady alebo členmi rady, ktorí požiadali o zvolanie zasadnutia rady, a 

o jeho schválení rozhoduje hlasovaním. Rada môže pri prerokúvaní návrhu programu 

zasadnutia rady na návrh člena rady navrhnutý program doplniť alebo zmeniť. Doplnenie 

alebo zmenu programu schvaľuje rada hlasovaním.  

6. Zasadnutia rady sú verejné, ak rada v konkrétnom prípade nerozhodne inak. Účasť 

verejnosti sa umožňuje do naplnenia kapacity miestnosti, v ktorej rada rokuje na základe 

registrácie. Zverejnenie informácií o termíne zasadnutia rady, podmienkach registrácie a 

o výsledkoch zasadnutia zabezpečí sekretariát rady na webovom sídle MPSVR SR.  

7. Rokovania rady, ich zvolávanie, podrobnosti činnosti rady, pracovných skupín upravuje 

rokovací poriadok, ktorý schvaľuje rada. Návrh rokovacieho poriadku predloží na 

schválenie  tajomník rady.  

8. Rada zasadá prezenčnou formou alebo on-line formou.  

9. Hlasovanie sa realizuje fyzicky alebo formou per rollam.  

 

Čl. 9 

Sekretariát rady 

 

1. Úlohy spojené s organizáciou a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti 

rady plní sekretariát rady, ktorý je začlenený do organizačnej štruktúry MPSVR SR. 

2. Sekretariát rady najmä: 

a) administratívne a organizačne zabezpečuje činnosť rady,  

b) koordinuje prácu pracovných skupín, sústreďuje a pripravuje podklady a informácie 

potrebné pre činnosť rady, 

c) spracúva odborné podklady na zasadnutie rady na základe pokynov predsedu rady, 

d) spolupracuje s  vedúcimi pracovných skupín rady, 

e) pravidelne zverejňuje všetky informácie o rade a jej činnosti vrátane informácií o jej 

pracovných skupinách a ich činnosti na webovom sídle MPSVR SR, 

f) spolupracuje s vecne príslušnými právnickými osobami a fyzickými osobami. 

3.  Výdavky spojené s činnosťou rady sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov kapitoly   

MPSVR SR.  

 

Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 

 

Štatút možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami, ktoré schvaľuje vláda SR.  
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Čl. 11 

Účinnosť 

 

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia vládou SR.  

       

 

 

 

       

Eduard Heger 

predseda vlády Slovenskej republiky 


