
Záznam z 2. riadneho  zasadnutia Výboru pre seniorov Rady vlády Slovenskej 

republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  

Bratislava, 10. novembra  2011, 10:00 hod.  miestnosť č. 117 

 

 

Prítomní (vrátane zúčastnených v zastúpení): viď podľa prezenčnej listiny 

 

Ospravedlnení: Jozef Mihál, podpredseda vlády SR a minister, predseda výboru,  Michaela 

Šopová, Združenie samosprávnych krajov SK8, Božena Kováčová, Združenie miest a obcí 

Slovenska, Ján Lipiansky, Jednota dôchodcov na Slovensku, Pavel Guman Jednota 

dôchodcov na Slovensku, Anna Kasanová, za Fórum pre pomoc starším,    

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie   

2. Návrh na zriadenie a personálne obsadenie odborných pracovných skupín Výboru pre 

seniorov 

3. Informatívny a podkladový materiál pre tvorbu Národného programu aktívneho 

starnutia (ďalej len „NPAS“) 

4. Informácia o Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami – 

rok 2012  

5. Informácia o zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť z 27. septembra 2011 a z 10. októbra 2011 

6. Návrh na vypracovanie celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv 

v Slovenskej republike 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

1. Otvorenie rokovania 

 

Kamil Vajnorský podpredseda Výboru pre seniorov (ďalej len „podpredseda výboru“).  

 

- podpredseda výboru otvoril II. riadne zasadnutie Výboru pre seniorov Rady vlády SR 

pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „výbor“) 

- na úvod privítal všetkých prítomných a ospravedlnil neprítomnosť podpredsedu vlády 

SR a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny a predsedu výboru, ktorý sa z dôvodu 

plnenia neodkladných pracovných povinností na rokovaní nemohol zúčastniť, a preto  

vedením schôdze v súlade so štatútom poveril podpredsedu výboru pána Vajnorského   

 

- následne bola vykonaná kontrola uznášaniaschopnosti výboru 

 

Lívia Jurová, tajomníčka výboru 

- konštatovala, že podľa prezenčnej listiny je na rokovaní prítomných 27 členov 

z celkového počtu 33 všetkých členov výboru, a zároveň je prítomná nadpolovičná 

väčšina členov, zástupcov organizácií zastupujúcich záujmy seniorov 

Výbor je v zmysle článku 9 ods. 4 štatútu výboru uznášaniaschopný.  

 

KamilVajnorský, podpredseda výboru 

- poznamenal, že všetci členovia výboru dostali e-mailom pozvánku s návrhom 

programu a materiál na prerokovanie, a teda mali možnosť sa s ním oboznámiť 



- prítomným členom výboru dal priestor na predloženie návrhov na doplnenie, zmenu, 

alebo iné úpravy programu rokovania  

- keďže nikto z prítomných túto možnosť nevyužil, považoval návrh programu za 

schválený a odporučil pokračovať v rokovaní podľa schváleného programu 

 

 

2. Návrh na zriadenie a personálne obsadenie odborných pracovných skupín ( ďalej len 

„OPS“) Výboru pre seniorov 

 

 

Kamil Vajnorský, podpredseda výboru 

- uviedol ďalší bod rokovania, ktorým je Návrh na zriadenie a personálne obsadenie 

odborných pracovných skupín Výboru pre seniorov 

- poznamenal, že členovia výboru mali možnosť oboznámiť sa s návrhmi v zaslanom 

materiály na rokovanie výboru  

- zároveň navrhuje za JDS v pracovnej skupine pre tvorbu NPAS stiahnuť svoju 

nomináciu, lebo ako podpredseda výboru by sa rád zúčastňoval na zasadnutiach 

všetkých skupín 

- do pracovnej skupiny pre sociálnu problematiku by za JDS doplnil nominácie o pána 

Majtána a pána Reháka 

- do pracovnej skupiny pre sociálnu problematiku seniorov JDS nomináciu pani 

Lazovskej sťahuje 

- následne požiadal prítomných členov výboru, aby sa tiež k návrhom vyjadrili 

 

Jozef Mikloško, Združenie kresťanských seniorov 

- súhlasí s tým, že pán Vajnorský, nebude členom jeho pracovnej skupiny  

- navrhuje doplniť do pracovnej skupiny pre sociálnu problematiku za ZKS pána 

Hudáka  

 

Ľubica Gálisová, Fórum pre pomoc starším 

- nemá k predloženým návrhom žiadne pripomienky  

 

Kamil Vajnorský, podpredseda výboru 

- odporučil, ak už nie sú žiadne pozmeňovacie návrhy, naformulovať závery z tohto 

bodu rokovania 

- rozprava však pokračovala ďalej 

 

Mária Nádaždyová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR  

- navrhla spresniť, či ide o stále, alebo dočasné, pracovné skupiny 

- neodporúča názov pracovnej skupiny pre celoživotné vzdelávanie a informatizáciu 

seniorov, navrhuje názov zmeniť nasledovne: pracovná skupina pre celoživotné 

vzdelávanie a prístup seniorov k informačno-komunikačným technológiám 

   

Kvetoslava Repková, riaditeľka IVPR 

- doplnila názov v znení: pracovná skupina pre prístup seniorov k celoživotnému 

vzdelávaniu a informačno-komunikačným technológiám 

 

Kamil Vajnorský, podpredseda výboru 

- navrhol názov zjednodušiť :  pracovná skupina pre celoživotné vzdelávanie seniorov  

 

Jozef Mikloš, navrhovaný vedúci pracovnej skupiny pre celoživotné vzdelávanie seniorov 

- podporil návrh pána Vajnorského   



 

Kamil Vajnorský, podpredseda výboru 

- vyzval prítomných, ak nie sú ďalšie pozmeňovacie návrhy k názvom pracovných 

skupín, aby uzavreli túto časť rozpravy a prešli k druhej časti tohto bodu a to je 

personálne obsadenie pracovných skupín  

- predpokladá, že každý dostal tlačenú verziu návrhu, ku ktorému dal možnosť vyjadriť 

sa  

- keďže žiadne nové návrhy z pléna neprišli, naformuloval závery k prerokovávanému 

bodu 

 

Miloš Nemeček, Združenie kresťanských seniorov Slovenska  

- do rozpravy sa prihlásil s istými obavami, ktoré má vzhľadom na prebiehajúce zmeny 

v spoločnosti, ako často sa budú schádzať a ako intenzívne budú odborné pracovné 

skupiny pracovať na novom Národnom programe aktívneho starnutia, ktorý je 

v spoločnosti veľmi potrebný 

- obáva sa, či znovu nedôjde k reštrukturalizácii poradných orgánov vlády a zasa sa celý 

proces tvorby národného strategického dokumentu oddiali 

 

Kamil Vajnorský, podpredseda výboru 

- predpokladá, že sa nepodarí Národný program aktívneho starnutia dokončiť do 10. 

marca – do predčasných parlamentných volieb, avšak by bolo chybou teraz práce na 

ňom zastaviť a v pracovných skupinách nepracovať na tvorbe NPAS 

- každá vláda, ktorá vzíde z predčasných parlamentných volieb bude nový národný 

strategický dokument ako deklaráciu politiky štátu k seniorom potrebovať vzhľadom 

k tomu, že doteraz platný Národný program je už zastaraný a nekompatibilný 

s legislatívou Slovenskej republiky 

- obdobie pred voľbami sa dá využiť na prácu bez ohľadu na to, čo sa stane po voľbách  

- v tomto období by sa členovia pracovných skupín mali hlavne zamerať na dôkladné 

preštudovanie a analýzu predloženého informatívneho a podkladového materiálu, kde 

sa vyskytujú časti, ktoré už bude nutné aktualizovať 

- pán profesor Hegyi, navrhovaný vedúci pracovnej skupiny pre zdravotnú problematiku 

seniorov, ktorý viedol skupinu aj v minulosti, už dnes predkladá dodatok k Analýze 

dlhodobej zdravotnej starostlivosti o seniorov 

  

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania úradu 

vlády 

- ubezpečil pána Nemečka, že keď sa konštituovali v Rade vlády výbory, ako odborné 

orgány, celú filozofiu štruktúry týchto orgánov postavili tak, aby neboli závislé od 

zmeny vlád, väčšinou sú to pracovníci na stredných úrovniach riadenia, alebo 

zástupcovia občianskej spoločnosti, čiže premenných, ktoré by sa mali vo výbore 

meniť pri zmene vlády, je málo  

- orgány, ako sú výbory a rôzne rady plnia štátne úlohy, napríklad implementácie 

dohovorov o právach osôb, a iné, ktorými je viazaná Slovenská republika, nie vláda 

- nemáme dôvod sa správať inak  

 

Kvetoslava Repková, riaditeľka IVPR 

- považuje za kľúčovú jednu vec, pri konštituovaní pracovných skupín výboru 

uvedomiť si istú hierarchizáciu medzi pracovnými skupinami, nech ich budeme mať 

koľkokoľvek, tým hlavným cieľom je stále príprava národného dokumentu 

- javí sa ako veľmi dôležité, jasne povedať, že tou kľúčovou úlohou je príprava 

Národného programu aktívneho starnutia a všetky pracovné skupiny budú pracovať 

týmto smerom 



- pýta sa, či treba hovoriť o piatich pracovných skupinách, či to nie je v skutočnosti 

jedna pracovná skupina, ktorá má svoje sekcie, pretože ak personálne obsadenie 

pracovných skupín nezosieťujeme, spoločný ťah na bránu bude roztrieštený, a potom 

nebudeme schopní do marca v akejkoľvek podobe dokument ukončiť 

 

Kamil Vajnorský, podpredseda výboru 

- domnieva sa, že v tejto chvíli je potrebné ustanoviť všetky štyri základné pracovné 

skupiny, z toho dôvodu, že materiály, ktoré sú zamerané na rôzne problematiky ešte 

nie sú dokončené  

- požiadavka o nomináciu odborníkov za rezort práce, ktorí budú potrební pri 

formulovaní finálneho dokumentu bola adresovaná aj podpredsedovi vlády 

a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 

- samozrejme že bude potrebná koordinácia výstupov jednotlivých pracovných skupín, 

to už bude úlohou pána Mikloška, ako vedúceho pracovnej skupiny pre tvorbu nového 

Národného programu aktívneho starnutia, nie je to ľahká úloha, bude to trvať ešte dlho 

 

Mária Nádaždyová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR  

- pripojila sa k názoru kolegyne Repkovej, možno by sa dali zladiť oba modely 

- poznamenala, že smerovanie práce všetkých skupín bude zamerané hlavne na tvorbu 

národného programu, hoci ich práca bude do budúcnosti presahovať obdobie tvorby 

tohto dokumentu 

- privítala, že podpredseda výboru požiadal ministerstvo práce o doplnenie zástupcov 

rezortu do pracovnej skupiny pre tvorbu národného programu, ale absentujú tam 

zástupcovia sekcie práce, keďže aj budúca ekonomická aktivita seniorov by sa mala 

ďalej rozpracovávať, toto sa javí ako dosť vážny nedostatok  

- dáva na zváženie chýbajúce zastúpenie ostatných významných rezortov ako sú 

zdravotníctvo, kultúra, oblasť ľudských práv a regionálnych a samosprávnych 

štruktúr, lebo realizácia sa nebude diať len na rezortnej úrovni, ale musí mať aj 

regionálny a miestny dopad 

 

Kamil Vajnorský, podpredseda výboru 

- súhlasí s pani Nádaždyovou, ale nechceli sme zasahovať do nominácii pána ministra, 

prijali sme to, čo navrhol 

- informoval prítomných, že súčasné personálne obsadenie bude možné kedykoľvek 

doplniť, resp. zmeniť 

- navrhol, že pri prerokovávaní kompetencií jednotlivých rezortov sa budú prizývať 

zástupcovia dotknutých ministerstiev  

 

- poznamenal, že je na škodu veci, že do výboru sa naozaj dostal len jeden zástupca 

z regiónov, v Rade vlády SR pre seniorov boli zástupcovia z každého kraja, a to 

vedúce sociálnych odborov 

 

- v predkladanom materiáli je dosť výstupov práve z regiónov, čo si určite členovia 

výboru všimli, pretože mnohé z kompetencií prešli na obce, mestá a kraje, budeme 

prizývať odborníkov z rezortov aj VÚC 

 

Zdena Skokňová, regióny.sk 

- dáva na zváženie zmenu názvu pracovnej skupiny pre sociálnu problematiku seniorov, 

na názov: Pracovná skupina pre sociálnu problematiku a práva seniorov a názvu: 

Pracovná skupina pre celoživotné vzdelávanie seniorov na názov: Pracovná skupina 

pre celoživotné vzdelávanie a pracovné príležitosti seniorov   

 



- ďalej uviedla, že za regióny.sk nie sú zástupcovia v pracovných skupinách, len 

v pracovnej skupine pre celoživotné vzdelávanie, ak je to možné, chcela by doplniť 

odborníkov  

 

- Navrhnuté zmeny nikto z prítomných nepodporil 

 

Kamil Vajnorský, podpredseda výboru 

- upozornil, že boli termíny na predkladanie návrhov na personálne obsadenie 

pracovných skupín  

- uviedol, že personálne obsadenie pracovných skupín nebude uzatvorené, v prípade 

potreby budú prizývaní aj ďalší odborníci 

 

Jozef Mikloško, Združenie kresťanských seniorov 

- súhlasí s pánom Vajnorským a dáva na zváženie, či je dobre zvyšovať počet členov 

pracovných skupín, keď je potrebné, aby boli akcie schopné 

 

Záver:  

1. pracovné skupiny Výboru pre seniorov sú stále pracovné skupiny, presahujúce 

obdobie tvorby a dokončenia dokumentu Národného programu 

2. výbor odporučil predsedovi výboru zriadiť štyri odborné pracovné skupiny 

s navrhnutým personálnym obsadením, ktoré bolo na rokovaní výboru doplnené a   

pozmeňovacie návrhy boli zapracované  : 

Pracovná skupina  

- pre sociálnu problematiku seniorov 

- pre zdravotnú problematiku seniorov 

- pre celoživotné vzdelávanie  

- pre tvorbu národného programu aktívneho starnutia,  

 

- personálne obsadenie pracovných skupín je možné v priebehu prác podľa potreby 

meniť a dopĺňať, resp. prizývať odborníkov ad hoc 

 

- zvážiť doplnenie pracovných skupín o zástupcu sekcie práce a zástupcov ďalších 

významných rezortov a samospráv 

 

3. Informatívny a podkladový materiál pre tvorbu Národného programu aktívneho   

starnutia (ďalej len „NPAS) 

 

 

Kamil Vajnorský, podpredseda výboru 

- navrhuje pokračovať ďalším bodom rokovania - Informatívny a podkladový materiál 

pre tvorbu Národného program aktívneho starnutia 

- materiál, ktorý je predmetom rokovania, dostali členovia výboru pred zasadnutím 

výboru k dispozícii, je to vlastne posledná verzia pripraveného materiálu členmi 

odborných pracovných skupín bývalej Rady vlády SR pre seniorov, ktorá bola 

predložená v roku 2010 na jej poslednom zasadnutí. 

- materiál nie je ešte ani zďaleka kompletný, bude treba ešte mnoho práce 

a vynaloženého úsilia, 

- dnes neodporúča o tomto bode veľké rozpravy a diskusie, zabralo by to veľa času, ale 

členovia dnes zriadených pracovných skupín si ho musia najskôr poriadne 

preštudovať, ich úlohou bude ďalej pracovať na konečnom znení dokumentu, či už 

s využitím tohto podkladového materiálu, alebo nie 

- súčasťou materiálu sú aj výstupy jednotlivých rezortov, o ktoré sme ich požiadali     



- navrhuje, aby sme materiál brali ako informatívny a podkladový, avšak bola by škoda 

nevyužiť to, čo sa využiť dá z množstva informácii od rezortov, samospráv, ktoré 

členovia v minulom období získali, dá sa na tom stavať a dopĺňať 

 

Jozef Mikloško, Združenie kresťanských seniorov 

- materiál sa mu javí značne nehomogénny, s rôznym stupňom rozpracovania detailov 

možno ho brať skôr ako víziu  

 

Kamil Vajnorský, podpredseda výboru 

- ak sú jednotlivé rezorty schopné poskytnúť aj detailnejšie informácie a údaje, netreba 

ich odmietnuť 

 

Jiřina Horňáková, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  

- namieta, že mnohé veci sú v materiáli už nepravdivé, mnohé kompetencie čo boli,  už 

nie sú v pôsobnosti ministerstva dopravy, treba dbať na pravdivosti informácií, aby sa 

nestavalo na nejakých nepravdivých tézach 

 

Kamil Vajnorský, podpredseda výboru 

- pripúšťa, že sa menili mnohé kompetencie v štátnej správe, a to čo patrilo do 

pôsobnosti jedného rezortu, teraz už môže patriť inému, tie časti samozrejme budú 

predmetom úprav 

- navrhuje, ak už nie sú žiadne pripomienky k tomuto bodu rokovania, mohli by sme ho 

uzavrieť 

 

Záver: 

- podpredseda výboru navrhol, aby členovia výboru odporučili členom pracovných 

skupín Výboru pre seniorov využiť pri tvorbe Národného programu aktívneho 

starnutia Informatívny a podkladový materiál, ktorý je výsledkom práce odborných 

pracovných skupín Rady vlády SR pre seniorov  

 

Ďalším bodom programu mal byť bod č. 4 Informácia o Európskom roku aktívneho starnutia 

a solidarity medzi generáciami – roku 2012.  

Generálny riaditeľ sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania Úradu vlády SR Kálmán 

Petőcz požiadal prítomných o možnosť pokračovať bodom č. 5 a 6  

 

5. Informácia o zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť z 27. septembra 2011 a z 10. októbra 2011 

6. Návrh na vypracovanie celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv 

v Slovenskej republike 

 

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania úradu 

vlády 

- rád by ešte reagoval na pána Nemečka,  

- poukázal na to, že štatúty rád vlády resp. iných poradných orgánov vlády boli 

v minulosti koncipované a viazané vždy na meno nejakého ministra, alebo 

podpredsedu vlády, čo v konečnom dôsledku pri zmene vlády sťažovalo situáciu, stali 

sa neplatnými,  

- teraz tomu tak nie je, lebo podpredsedovia výborov sú spravidla zástupcami 

občianskej spoločnosti,  ich sa výmeny na postoch netýkajú, takže práca môže 

pokračovať ďalej bez toho, aby sa menili štatúty 

 



- chápe, že tvorba Národného programu je pre výbor kľúčová, ale v kontexte veci, ktorú 

má veľká rada v pláne, a tou je vypracovanie celoštátnej stratégie ochrany a podpory 

ľudských práv v Slovenskej republike by mali byť tieto dva dokumenty 

komplementárne z toho hľadiska, že stratégia by mala v sebe obsahovať aj ľudsko-

právne priority Národného programu aktívneho starnutia, ktorý v sebe síce zahŕňa 

omnoho širšie spektrum oblastí ako čisto len ľudsko-právnu 

 

- vyžaduje si to úzku súčinnosť oboch tvorivých tímov tak zo strany tvorcov Národného 

programu, ako i Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv  

 

- to isté platí aj pre pracovnú skupinu pre celoživotné vzdelávanie, pretože pod Úradom 

vlády SR existuje pracovná skupina pre inkluzívne vzdelávanie, ktoré má tak 

vertikálny ako i horizontálny rozmer a nemožno ho chápať len ako vzdelávanie 

rómov,   týka sa to aj celoživotného vzdelávania, teda seniori sú jednou zo skupín 

obyvateľstva, ktorej sa dokument dotýka 

 

- medzi oboma pracovnými skupinami by malo dôjsť k reálnej interakcii 

 

- jednou z ďalších oblastí, ktoré sú obsiahnuté v stratégii a týkajú sa seniorov je 

pripravovaná reforma Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktorý má 

byť funkčným úradom pre rovnaké zaobchádzanie, a keďže jedným z možných 

dôvodov diskriminácie je diskriminácia z dôvodu veku, teda sa bytostne dotýka 

seniorov, treba zefektívniť činnosť tohto úradu, chcú posilniť aj úrad ombudsmana, 

ktorého činnosť sa tiež nepriamo týka aj seniorov  

 

- zdôraznil, že toto sú hlavné styčné body, ktoré nás spájajú    

 

Záver: Výbor pre seniorov berie na vedomie informáciu o pripravovanej celoštátnej stratégii 

ochrany a podpory ľudských práv  

 

 

4. Informácia o Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami – 

rok 2012 (ďalej len „ERAS“)  

 

Podpredseda výboru odovzdal slovo národnej koordinátorke ERAS v  Slovenskej republike, 

pani Ľubici Zajacovej  

 

Ľubica Zajacová, národná koordinátorka ERAS 

- rada by stručne obnovila v pamäti ciele ERAS ktorý je zameraný na budovanie 

spoločnosti v rámci Európy priateľskej a povzbudzujúcej pre všetky vekové kategórie, 

pre všetky generácie, toto je spoločný cieľ v priebehu roka  2012 

- v rámci príprav účasti Slovenskej republiky na aktivitách ERAS pracuje pod Úradom 

vlády SR riadiaci výbor ERAS, ktorý bol zriadený ako pracovná skupina Rady vlády 

SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

- na základe poslednej dohody si dovoľuje predniesť členom výboru niektoré návrhy, 

odporúčania a stimuly, ktoré členovia riadiaceho výboru vo svojej činnosti 

sformulovali, týka sa to najmä skutočnosti, ktoré tu už boli pomenované – 

nedostatočný súlad legislatívy v oblasti dodržiavania ľudských práv a na druhej starne 

praktických činností, výkonov v tejto oblasti jednak v rámci štátnej správy, verejnej 

správy, zamestnávateľských zväzov ako aj verejnosti vo všeobecnosti  

Odporúčania sú nasledovné: 

 



1. Zapracovať potrebu neustáleho vzdelávania širokej verejnosti a profesných skupín 

(zamestnávatelia, politici, poslanci a ďalší) o prínose starších ľudí pre hospodárstvo 

a spoločnosť a predchádzania ageizmu do príslušných materiálov.           

2. Zapracovať potrebu vzdelávania starších ľudí v akadémiách tretieho veku, ako 

neoddeliteľnej súčasti politiky aktívneho starnutia do legislatívnych aj nelegislatívnych 

materiálov.         

3.  Poukázal na potrebu národného strategického dokumentu, ktorý by zohľadňoval všetky 

aspekty kvalitného, dôstojného, samostatného a plnohodnotného života starších ľudí, 

vrátane definovania pojmu aktívne starnutie.   

4.  Urýchliť práce na príprave národného projektu Stratégia aktívneho starnutia s citlivým 

a vyvážením zastúpením kritérií na vyhodnotenie ponúk inovatívnosti riešenia stratégie 

aktívneho starnutia/cena. Odporúčame taktiež využiť výsledky a výstupy realizovaných 

projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ/legislatívne opatrenia európskych 

štátov na zlepšenie zamestnanosti starších/štátne stimuly pre starších začínajúcich 

podnikateľov a pod., ktoré sú verejne dostupné na internete. 

5.   Rekvalifikačné a iné podporné programy pre špeciálnu cieľovú skupinu – starších 

zamestnancov trpiacich chorobami z povolania, uviesť ako prioritu v národnom 

pracovnom programe ERAS 2012. 

6.  Odporúčania formulované členmi a členkami RV ERAS 2012 predniesť členom Rady 

vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.  

7. Tlač a distribúcia brožúry Ako presadzovať aktívne starnutie v Európe – nástroje 

a prostriedky pre lokálnych a regionálnych partnerov, ktorá je preložená do slovenčiny.  

8.  Konzultovať návrhy do Národného programu ochrany starších ľudí, vznesené RV ERAS 

20012, s gestorom programu (možnosť účasti v pracovných skupinách na prípravu 

Národného programu aktívneho starnutia). 

9. Sieťovať expertov, zaoberajúcich sa problematikou starších ľudí, vrátane vedecko-

výskumných a vzdelávacích inštitúcií. 

10.  Na základe žiadosti Európskej komisie informovať národných expertov o možnosti 

facilitovať, moderovať alebo aktívne vystúpiť s príkladmi svojej činnosti na podujatiach 

EK/členských štátov venovaných Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi 

generáciami 2012. 

 

- ďalej pani Zajacová informovala prítomných, že koordinačný výbor ERAS koncom 

novembra predkladá do Bruselu Národný pracovný program k ERAS, v súčasnosti sa 

dokument spracováva a kompletizuje 

- ďalej uviedla informácie o aktivitách Európskej komisie čo sa týka podpory ERAS  – 

v súčasnosti by mala byť podpísaná zmluva s kontraktorom na komunikačné 

a informačné aktivity, kde bude poskytnutá pomoc a podpora pre národných 

koordinátorov pri koordinácii a na komunikačné a informačné aktivity  

 

 

Jozef Mikloško, Združenie kresťanských seniorov 

- poznamenal, že na riadiacom výbore odznela informácia, že na ministerstve sa robí 

verejné obstarávanie za 500 tisíc Eur na projekt Národná stratégia aktívneho starnutia, 

teda  projekt s podobným názvom ako je náš Národný program aktívneho starnutia 

a výbor to robí zadarmo, rád by dostal k tomuto nejaké informácie 

 

Ľubica Zajacová, národná koordinátorka ERAS 



- zdôraznila, že informácie má len sprostredkované od riaditeľky odboru Európskej 

stratégie zamestnanosti Zoji Čutkovej, ktorá k  projektu Stratégia aktívneho starnutia 

uviedla nasledovné: projekt je financovaný z ESF, bol vypracovaný už pred dvomi 

rokmi, v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie, je otvorený pre všetkých, ako 

normálny obchodný vzťah, týka sa však predovšetkým prístupu na trh práce 

a zlepšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti starších ľudí, v tom je zásadný rozdiel  

medzi týmito dvomi dokumentmi a s Národným programom aktívneho starnutia nemá 

nič spoločné   

-  

Záver:  

- Výbor pre seniorov berie na vedomie informáciu o Európskom roku aktívneho 

starnutia a solidarity medzi generáciami – roku 2012, spolu s odporúčaniami 

Riadiaceho výboru ERAS  

 

7. Rôzne  

 

Božena Bušová, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb 

- rada by upriamila pozornosť na rozvoj sociálnych služieb, ktoré súvisia aj so skupinou 

obyvateľstva v seniorskom veku 

- navrhuje otvoriť doslova zabetónovaný problém, ktorý sa týka Bratislavského 

samosprávneho kraja, v súvislosti s čerpaním finančných zdrojov z Európskeho 

sociálneho fondu 

- odporúča, aby táto otázka bola otvorená na významnom fóre, kde by sa otvorili 

rokovania o tomto probléme, aby BSK nebol diskriminovaný voči ostatným krajom  

- nedá sa stále len krútiť hlavou a tvrdiť, že to nie je možné 

- počúvame stále argumentácie, že sú nastavené presné a prísne pravidlá čerpania 

- čo sa týka demografického vývoja, BSK je porovnateľný s inými samosprávnymi 

krajmi 

 

Mária Nádaždyová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR  

- upozornila, že z hľadiska hrubého domáceho produktu Bratislavy je to nepriechodné, 

ale možno by bolo dobre snažiť sa rozdeliť BSK na Bratislavu a okrajové časti kraja 

 

Lívia Jurová, tajomníčka výboru 

- navrhla posunúť túto vážnu problematiku na rokovanie Rady vlády SR pre ľudské 

práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

- požiadať o vyjadrenie odborníkov, aká je možnosť, aby z ESF mohli čerpať finančné 

prostriedky aj poskytovatelia sociálnych služieb z BSK a následne navrhnúť 

prerokovanie tejto problematiky na zasadnutí Rady vlády ako jeden z bodov programu  

 

Alena Textorisová, Konfederácia odborových zväzov 

- vyjadrila nespokojnosť s vyčleneným časovým rozmedzím na rokovanie Výboru pre 

seniorov, hodina je veľmi málo, myslí si, že aj vo Výbore pre seniorov je množstvo 

podnetov na diskusiu 

- navrhla, aby sa do budúcna tento stav zmenil 

 

Kamil Vajnorský, podpredseda výboru 

- ospravedlnil sa za vzniknutú situáciu,  

- uviedol, že podpredseda vlády a minister je predsedom viacerých výborov, a keďže  

sa chcel zúčastniť každého z nich, vo svojom preplnenom pracovnom programe jeden 

deň vyčlenil na zasadnutia výborov 



- bohužiaľ nakoniec sa z titulu pracovnej cesty na zasadnutí nemohol zúčastniť  

 

Jozef Mikloško, Združenie kresťanských seniorov 

- upozornil, že členovia výboru v materiáli nedostali k bodu č. 5 nič,  

- požiadal o zaslanie zápisnice z rokovaní Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť 

 

Miloš Nemeček, Združenie kresťanských seniorov Slovenska 

- odporúča upriamiť pozornosť na informácie, ktoré deklarovali viaceré rezorty, že budú 

vyhlasovať výzvy na financovanie aktivít budúceho roka - ERAS  

- seniorské organizácie by sa radi zapojili do aktivít ERAS, pripravili by nejaké 

projekty, len treba vedieť, aké sú možnosti financovania 

- privítal by informácie od zástupcov jednotlivých rezortov, členov výboru, čo sa týka 

vyhlasovania výziev, pretože ako už bolo povedané, z Bruselu peniaze nedostaneme,  

- zatiaľ vieme len o výzve, ktorú vyhlasuje Ministerstvo kultúry  

 

Záver: 

 

1. Požiadať o vyjadrenie odborníkov, aká je možnosť čerpať finančné prostriedky z ESF 

pre poskytovateľov sociálnych služieb z BSK a následne navrhnúť prerokovanie tejto 

problematiky na zasadnutí Rady vlády ako jeden z bodov programu  

2. zabezpečiť na nasledujúce zasadnutia Výboru pre seniorov väčší časový priestor  na 

rokovanie 

3. zaslať členom výboru záznamy z rokovaní Rady vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť z 27.  septembra a 10. Októbra 2011   

4. požiadať zástupcov rezortov, ktorí sú členmi výboru, o poskytnutie informácií 

o výzvach jednotlivých rezortov na financovanie aktivít ERAS  

5. s administratívnymi záležitosťami typu cestovné, ktoré sa prepláca na základe 

cestovného príkazu,  sa obracať na tajomníčku výboru 

6. vedúci pracovných skupín-  naplánovať zasadnutia pracovných skupín, komunikovať 

o termínoch s tajomníčkou výboru  

 

8.  Záver rokovania 

 

Kamil Vajnorský, podpredseda výboru 

- podpredseda poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie.  

 

Zapísala:  

Lívia Jurová 

tajomníčka Výboru pre seniorov 

 

Za správnosť:  

Kamil Vajnorský 

Podpredseda Výboru pre seniorov 

 

Schválil:  

Jozef Mihál, podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predseda  

Výboru pre seniorov 

 

 

 

 



ZÁVERY, UZNESENIA 

z II. zasadnutia Výboru pre seniorov zo dňa 10. novembra 2011 

 

- K bodu č. 2 programu rokovania: Návrh na zriadenie a personálne obsadenie 

odborných pracovných skupín Výboru pre seniorov  

 

- pracovné skupiny Výboru pre seniorov sú stále pracovné skupiny, presahujúce 

obdobie tvorby a dokončenia dokumentu Národného programu 

 

- personálne obsadenie pracovných skupín je možné v priebehu prác podľa potreby 

meniť a dopĺňať, prizývať odborníkov ad hoc 

 

- zvážiť doplnenie pracovných skupín o zástupcu sekcie práce a zástupcov ďalších 

významných rezortov a samospráv 

 

Uznesením č. 5  Výbor pre seniorov odporúča predsedovi  Výboru pre seniorov  

zriadiť pracovné skupiny pre tvorbu Národného programu aktívneho starnutia  

1. pre sociálnu problematiku seniorov 

2. pre zdravotnú problematiku seniorov  

3. pre celoživotné vzdelávanie  

4. pre tvorbu Národného programu aktívneho starnutia                  

s navrhnutým personálnym obsadením v znení pozmeňovacích návrhov členov 

výboru 

do 30. novembra 2011 

 

- K bodu č. 3 programu rokovania: Informatívny a podkladový materiál pre tvorbu 

Národného programu aktívneho starnutia (ďalej len „NPAS“) 

 

Uznesením č. 6  Výbor pre seniorov odporúča členom odborných pracovných skupín 

Výboru pre seniorov využiť pri tvorbe Národného programu aktívneho starnutia Informatívny 

a podkladový materiál, ktorý je výsledkom práce odborných pracovných skupín Rady vlády 

SR pre seniorov,   

 

- K bodu č. 4 programu rokovania: Informácia o Európskom roku aktívneho starnutia 

a solidarity medzi generáciami – roku 2012  

 

Uznesením č. 7  Výbor pre seniorov berie na vedomie informáciu o Európskom roku 

aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami – roku 2012,  

 

- K bodu č. 5 programu rokovania: Informácia o zasadnutí Rady vlády Slovenskej 

republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť z 27. septembra 

2011 a z 10. októbra 2011 

 

Uznesením č. 8 Výbor pre seniorov berie na vedomie informáciu o zasadnutí Rady vlády 

Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť z 27. 

septembra 2011 a z 10. októbra 2011 

 

- K bodu č. 6 programu rokovania: Návrh na vypracovanie celoštátnej stratégie ochrany 

a podpory ľudských práv v Slovenskej republike 

 



Uznesením č. 9 Výbor pre seniorov berie na vedomie Informáciu o  Návrhu na vypracovanie 

celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike 

 

- K bodu č. 7 programu rokovania: Rôzne 

 

- Požiadať o vyjadrenie odborníkov, aká je možnosť čerpať finančné prostriedky z ESF 

pre poskytovateľov sociálnych služieb z BSK a následne navrhnúť prerokovanie tejto 

problematiky na zasadnutí Rady vlády ako jeden z bodov programu  

- zabezpečiť na nasledujúce zasadnutia Výboru pre seniorov väčší časový priestor  na 

rokovanie 

- zaslať členom výboru záznamy z rokovaní Rady vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť z 27.  septembra a 10. Októbra 2011   

- požiadať zástupcov rezortov, ktorí sú členmi výboru, o poskytnutie informácií 

o výzvach jednotlivých rezortov na financovanie aktivít ERAS  

- s administratívnymi záležitosťami typu cestovné, ktoré sa prepláca na základe 

cestovného príkazu,  sa obracať na tajomníčku výboru 

- vedúci pracovných skupín-  naplánovať zasadnutia pracovných skupín, komunikovať 

o termínoch s tajomníčkou výboru  

 

 


