
Z á p i s n i c a 

z 1. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj 

zo dňa 11. októbra 2022, o 10:00 hod. (zasadacia miestnosť č. 117) 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

 

 

Prítomní členovia (vrátane poverení na zastupovanie):   32 

Neprítomní členovia:          7 

Prezenčná listina je dostupná na sekretariáte Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu 

a demografický vývoj. 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie  

2. Odovzdanie dekrétov nominovaným členkám a členom  

3. Schválenie rokovacieho poriadku Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu  

a demografický vývoj 

4. Informácia o príprave Národného strategického rámca pre rodinu a demografický 

vývoj do roku 2030 

5. Rôzne 

 

Prvé zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj otvoril 

minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Milan Krajniak, ktorý poďakoval 

prítomným členom, že prijali nomináciu a vyzval ich k tomu, aby priniesli víziu na rokovania, 

ktoré budú prebiehať v budúcnosti a spoločným úsilím pomohli napredovaniu Slovenskej 

republiky v oblasti rodinnej politiky a demografického vývoja. Následne odovzdal všetkým 

prítomným členom menovacie dekréty.  

 

 Uznášaniaschopnosť rady  

Pri kontrole uznášaniaschopnosti rady bola potvrdená nadpolovičná väčšina členov s 

hlasovacích právom, nakoľko podľa čl. 8 ods. 3 Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre 

rodinu a demografický vývoj je rada spôsobilá zasadať a uznášať sa, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých členov. Rada bola počas celého zasadnutia 

uznášaniaschopná.  

 

 Schválenie návrhu programu zasadnutia 

Minister predstavil program zasadnutia rady a členovia dostali priestor na uplatnenie 

pripomienok k návrhu programu.  

 P. Peter Beňa z Aliancie za rodinu navrhol doplnenie troch bodov do bodu Rôzne 

a to: 1. Návrh na zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa; 2.Ochrana hráčov 

hazardných hier a 3.Zákaz reklamy alkoholických nápojov.  

 P. Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu predniesol návrh na doplnenie bodu 

ohľadom definície rodinnej politiky.  

 P. Terézia Lenczová zo Slovenskej spoločnosti pre rodinu doplnila informáciu 

ohľadom iniciatívy Škola s charakterom.  



 P. Jozef Mikloško, komisár pre deti, navrhol doplnenie bodu, v rámci ktorého 

poskytol informáciu ohľadom pomoci rodine a pripravovanom reprezentatívnom 

prieskume. 

Minister vyzval prítomných členov, aby hlasovali o schválení programu s doplnenými bodmi. 

Program bol schválený jednohlasne. (ZA 32, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0) 

 

Schválený program: 

1. Otvorenie  

2. Odovzdanie dekrétov nominovaným členkám a členom  

3. Schválenie rokovacieho poriadku Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu  

a demografický vývoj 

4. Informácia o príprave Národného strategického rámca pre rodinu a demografický 

vývoj do roku 2030 

5. Rôzne 

a. Informácia ohľadom pomoci rodine 

b. Informácia ohľadom návrhu na zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa 

c. Informácia ohľadom ochrany hráčov hazardných hier 

d. Informácia ohľadom zákazu reklamy alkoholických nápojov 

e. Informácia ohľadom definície rodinnej politiky 

f. Informácia ohľadom iniciatívy Škola s charakterom 

Členovia rady boli oboznámení s návrhom uznesenia k bodu č. 3 a s tým, že bod č.4 a bod rôzne 

sú iba informatívneho charakteru. Podkladové materiály k bodu č. 3 schváleného programu 

zasadnutia boli členom rady elektronicky zaslané vopred. 

 

 Schválenie rokovacieho poriadku Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a 

demografický vývoj 

Bod č. 3 uviedol predseda Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj. 

Pán minister informoval ohľadom dôležitosti a nevyhnutnosti schválenia Rokovacieho 

poriadku Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj. Otvoril k bodu 

diskusiu a oboznámil členov rady ohľadom možnosti zmien a doplnení rokovacieho poriadku 

v budúcnosti. 

Záver: Rada schválila rokovací poriadok Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu.  

(ZA 32, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0). 

Ref.: Uznesenie Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj č. 1 zo 

dňa 11. októbra 2022. 

 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny sa ospravedlnil z dôvodu pracovných povinností 

a odovzdal slovo podpredsedníčke rady, štátnej tajomníčke p. Sone Gaborčákovej, ktorá v 

zmysle čl. 5 ods. 2 Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj 

ďalej viedla zasadnutie. 

Štátna tajomníčka privítala členov rady a ocenila ochotu spolupracovať na vytváraní 

efektívnych a komplexných riešení v oblasti rodinnej politiky. Zdôraznila, že rada má byť 

platformou pre diskusiu odborníkov z rôznych rezortov a pre riešenie problémov plynúcich 



z praxe, čo vyžaduje širokú spoluprácu štátnej a verejnej správy, samosprávy, akademickej 

obce a občianskeho sektora. 

Následne tajomníčka rady stručne predstavila základné informácie ohľadom hlasovania, 

hlásenia sa o slovo a možnosti preplatenia cestovných nákladov. 

 

 Informácia o príprave Národného strategického rámca pre rodinu a demografický 

vývoj do roku 2030 

Bod č. 4 uviedla Mgr. Anna Verešová, generálna riaditeľka sekcie rodinnej politiky 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

Informovala členov rady ohľadom úlohy vyplývajúcej Programové vyhlásenie vlády Slovenskej 

republiky na obdobie rokov 2021 – 2024 a rovnako z Plánu práce vlády Slovenskej republiky. 

Národný strategický rámec pre rodinu a demografický vývoj do roku 2030 bol tvorený 

participatívnym spôsobom za pomoci expertov z vybraných strategických oblastí, ako aj štátnej 

správy a nadväzuje na Koncepciu štátnej rodinnej politiky, ktorá bola vládou SR prijatá 

uznesením č. 389 dňa 4. júna 1996. Nový strategický rámec sa zameriava na prioritné oblasti - 

trh práce a zamestnanosť, bývanie, zosúlaďovanie rodiny a práce, ekonomické a finančné 

nástroje, návratová migrácia, zdravie a zdravotná starostlivosť v kontexte rodín, ochrana 

maloletých detí a mládeže. P. Verešová prisľúbila, že pracovná verzia materiálu bude členom 

rady zaslaná s možnosťou pripomienkovania a dopĺňania námetov do materiálu. 

Záver: Rada bola oboznámená s uvedenou informáciou. 

 

 Rôzne 
 

a) Informácia ohľadom pomoci rodine a výskume Úradu komisára pre deti 

Bod uviedol Jozef Mikloško, komisár pre deti. 

Poďakoval vedeniu ministerstva za vytvorenie poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, 

ktorý považuje za veľmi prínosný vzhľadom na situáciu slovenských rodín. Ďalej informoval o 

reprezentatívnom výskume, ktorý bude Úrad komisára pre deti vykonávať s troma univerzitami 

a Inštitútom pre výskum práce a rodiny so zameraním na to, čo deti skutočne trápi. Výsledky 

tohto výskumu môžu napomôcť aj v adresnejšom vytváraní opatrení na podporu rodiny. 

 

b) Informácia ohľadom návrhu na zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa 

Bod uviedol pán Peter Beňa z Aliancie pre rodinu.  

V tomto bode uviedol návrh na zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa na 850 € bez ohľadu 

na poradie pôrodu ako opatrenie na zvýšenie pôrodnosti. Zdôraznil, že je dôležité pomôcť 

každej rodine a obzvlášť oceniť mnohodetné rodiny.  

 

c) Informácia ohľadom ochrany hráčov hazardných hier 

Bod uviedol pán Peter Beňa z Aliancie pre rodinu. 

Oboznámil radu, že v roku 2022 sa očakáva, že hráči prehrajú prvýkrát viac ako miliardu €, 

pričom za minulé roky táto hranica neprekročila 850 000 000 €. Spolu s ľahkou 

dostupnosť online stávkovania stúpa počet peňazí, ktoré hráči prehrajú a ako jedno z východísk 

vidí zákaz reklamy hazardu. Rovnako informoval, že tretinu hráčov, ktorí sa liečia, tvoria ľudia 

do 25 rokov. Zdôraznil potrebu adresnej pomoci hráčom hazardných hier a ochranu zákonom.  



 

d) Informácia ohľadom zákazu reklamy alkoholických nápojov 

Bod uviedol pán Peter Beňa z Aliancie pre rodinu. 

Poukázal na ľahkú dostupnosť alkoholu pre každého a to aj pre ľudí, ktorí majú súdom uložený 

zákaz požívania alkoholických nápojov či maloletých a zároveň na častú reklamu zlacneného 

alkoholu. Vyjadril sa, že by v budúcnosti prijal riešenie tejto problematiky za pomoci 

odborníkov na danú tému. 

 

e) Informácia ohľadom definície rodinnej politiky 

Bod uviedol pán Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu. 

V príhovore poďakoval a zdôraznil dôležitosť vzniku rady, ktorá sa bude venovať dôležitým 

témam v oblasti rodinnej politiky. Poukázal nato, že nielen sociálne dávky a opatrenia môžu 

pozitívne ovplyvniť demografiu, ale je potrebné upriamiť svoju pozornosť na zmenu zmýšľania 

v oblasti rodičovstva, manželstva a demografie. V závere naznačil potrebu sa v budúcnosti 

venovať definovaniu rodinnej politiky. 

  

f) Informácia ohľadom iniciatívy Škola s charakterom 

Bod uviedla pani Terézia Lenczová zo Slovenskej spoločnosti pre rodinu. 

Informovala o činnosti Slovenskej spoločnosti pre rodinu a o jej vzdelávací aktivitách. V rámci 

iniciatívy Škola s charakterom zosieťovali všetky školy, ktoré sa cítia zaviazané 

k vychovávaniu detí v prosociálnosti. V jednotlivých školách ponúkajú programy na budovanie 

charakteru, čo predstavuje prínos pre budovanie vzťahov.   

 

Záver: Rada vzala na vedomie informácie v bode Rôzne.  

(ZA 32, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0).  

Zároveň sa členovia rady zhodli, že v prípade predkladania materiálov do programu 

jednotlivých zasadnutí rady budú kompletné materiály zasielať vopred, aby sa ostatní členovia 

mohli s obsahom dokumentu oboznámiť a vďaka tomu mohli k predkladanému materiálu zaujať 

odborné stanovisko. 

 

Na záver p. štátna tajomníčka a podpredsedníčka rady Soňa Gaborčáková poďakovala členom 

za účasť na zasadnutí, za podnetné námety na diskusiu a tým ukončila prvé zasadnutie rady.  

 

V Bratislave dňa 20. októbra 2022 

 

Zapísala:  

Tereza Mesárošová,  

tajomníčka Rady vlády Slovenskej republiky  

pre rodinu a demografický vývoj     ______________________ 

 

Schválila: 

PhDr. Soňa Gaborčáková, štátna tajomníčka 

predsedajúca zasadnutiu Rady vlády Slovenskej republiky  

pre rodinu a demografický vývoj     ______________________ 


