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Zápis zo zasadnutia 

Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných 

politík procesu starnutia populácie (ďalej len „rada vlády“) 

konaného dňa 23. novembra 2015  

 __________________________________________________________________________ 

 

Počet členov rady vlády:       35 

Prítomní:                               33  

Z toho v zastúpení     10 

Ospravedlnení                         2  

Neospravedlnení:                    0 

Hostia:                                   13 

Prezenčná listina v prílohe. 

Čas rokovania:  od 10:00 hod. do 13:15 hod.   

Miesto rokovania:  Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, Bratislava 

zasadacia miestnosť č. 004 

  

 

Program 

Otvorenie  

1. Správa o kriminalite páchanej na senioroch  

2. Informácia o stave plnenia opatrení zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve  

a o zmene a doplnení niektorých  zákonov 

3. Stratégia vytvorenia systému dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti pre odkázané 

osoby  

4. Priebežná informácia rezortov o plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu 

aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 pre potreby rady vlády  

5. Rôzne 

Záver  

 

 Otvorenie: 

 

Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a  predseda Rady 

vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu 

starnutia populácie (ďalej len „predseda rady vlády“)  

 v krátkom príhovore privítal prítomných členov rady vlády a hostí a otvoril 

zasadnutie,  

 vzhľadom na počet prítomných členov rady vlády, ktorých sa zúčastnila nadpolovičná 

väčšina a zároveň viac ako polovica členov – zástupcov seniorských mimovládnych 

organizácií, skonštatoval, že  rada vlády je uznášaniaschopná, (pozri prezenčnú listinu)     
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 následne predložil návrh programu zasadnutia s možnosťou jeho doplnenia, ktorú 

nik nevyužil.  

 program rokovania členovia rady vlády konsenzuálne schválili, 

 ďalej požiadal tajomníčku rady vlády o odpočet plnenia uznesení z predchádzajúceho 

zasadnutia rady vlády, 

Lívia Jurová, tajomníčka rady vlády  

 skonštatovala, že z uznesení prijatých na ostatnom zasadnutí rady vlády, konanom dňa 

26. júna 2015, nevyplynuli pre členov rady vlády žiadne úlohy, 

 zo záverov prijatých na zasadnutí vyplynula úloha, zrekonštruovať pracovnú 

skupinu pre zdravotnú problematiku seniorov.  

Po splnení všetkých procedurálnych úkonov predseda rady vlády Ján Richter 

nominácie prijal a dňa 25. augusta 2015 podpísal menovacie dekréty, ktoré boli 

zaslané novým členom pracovnej skupiny, 

Členmi pracovnej skupiny rady vlády pre zdravotnú problematiku seniorov sa stali:  

Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb 

v Slovenskej republike  

MUDr. Ján Krekáň, Jednota dôchodcov na Slovensku 

MUDr. Jozefína Dudášková, Jednota dôchodcov na Slovensku  

PhDr. Anna Kasanová, PhD., Fórum pre pomoc starším- národná sieť 

Ľubica Gálisová, Fórum pre pomoc starším- národná sieť 

MUDr. Halka Ležovičová, Združenie kresťanských seniorov Slovenska 

MUDr. Vladimír Novák, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Ing. Peter Salon, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

JUDr. Magdaléna Lacová, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

PhDr. Adriána Račková, Úrad verejného zdravotníctva SR 

 

 ďalej zo záverov prijatých na zasadnutí vyplynula úloha, nominovať 

zástupcu/zástupkyňu našej rady v Rade vlády Slovenskej Republiky pre prevenciu 

kriminality a nominovať externého odborníka/odborníčku do expertnej skupiny 

Rady vlády Slovenskej Republiky pre prevenciu kriminality pre tvorbu Stratégie 

prevencie kriminality na roky 2016 – 2020. Po splnení procedurálnych úkonov 

vzišli konečné nominácie:   

o pani Ľubica Gálisová, za členku Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu 

kriminality 

o PhDr. Mária Chaloupková, za členku expertnej skupiny Rady vlády  Slovenskej 

Republiky pre prevenciu kriminality pre tvorbu Stratégie prevencie kriminality  

na roky 2016 – 2020. 

Následne boli uvedené návrhy zaslané sekretariátu Rady vlády Slovenskej Republiky 

pre prevenciu kriminality. 

Dňa 5. októbra 2015 nám bol doručený list sekretariátu Rady vlády Slovenskej 

Republiky pre prevenciu kriminality, s informáciou, že do najbližšej zmeny Štatútu 

Rady vlády SR pre prevenciu kriminality bude na zasadnutia prizývaná nominovaná 

externá odborníčka rady vlády pani PhDr. Mária Chaloupková.  
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 ďalej na ostatnom zasadnutí rady vlády konanom dňa 26. júna 2015, dal predseda 

rady vlády do pozornosti členom rady vlády možnosť požiadať o vyradenú funkčnú 

počítačovú techniku ministerstva, ktorá môže byť poskytnutá pre potreby a činnosť 

seniorských organizácií na zvyšovanie počítačovej gramotnosti a v prípade záujmu 

treba kontaktovať sekretariát rady vlády.  

Sekretariát rady vlády priebežne už od júla komunikoval s riaditeľom Odboru 

informačno-komunikačných technológií Jozefom Snopkom, ktorému poskytol všetky 

potrebné údaje o záujemcoch o počítačovú techniku.   

V novembri 2015 sme dostali informáciu, že ďalšie kroky, ako sú darovacie zmluvy  

a distribúciu počítačovej techniky má už vo svojej kompetencii Odbor správy 

a prevádzky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  

Toho času Odbor právnych služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky pripravuje vzorovú darovaciu zmluvu. Počítačová technika bude k dispozícií 

a odovzdaná v časovom horizonte do konca roka 2015, alebo začiatkom budúceho roka 2016. 

 

 

 bod č. 1 Správa o kriminalite páchanej na senioroch 

(podkladový materiál a prílohy k bodu č. 1 boli prílohou pozvánky na zasadnutie rady 

vlády) 

 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 uviedol bod programu č. 1 a odovzdal slovo zástupcovi Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky (ďalej len „MV SR“), predkladateľovi materiálu „Správa o kriminalite 

páchanej na senioroch“, 

 

plk. Mgr. Milan Lučanský, 1. viceprezident Policajného zboru  

 stručne zhrnul predložené údaje, uviedol, že vyústením správy je potreba vyššej 

právnej ochrany seniorov, 

 dal do pozornosti skutočnosť, že seniori patria medzi rizikové skupiny obetí,  

 spresnil, že trestný čin páchaný na chránenej osobe, v našom prípade na seniorovi, 

odôvodňuje uloženie vyššieho trestu páchateľovi, než pri základnej skutkovej podstate 

trestného činu,   

 seniori sú ľahkými obeťami trestných činov v dôsledku menšej pohyblivosti, sociálnej 

izolácie, stereotypného správania, dôverčivosti, fyzickej bezbrannosti v dôsledku 

slabej kondície, zhoršeného sluchu, zraku. Uvedené faktory nahrávajú páchateľom 

trestných činov. 

 poznamenal, že sa veľmi nedarí znižovať páchanie trestných činov na senioroch, 

naopak, bol zaznamenaný mierny nárast,  

 štatistické údaje, ktoré sú zhrnuté v tabuľkách  a grafoch sú prílohou k materiálu, 

Ján Richter, predseda rady vlády  

 vyjadril sa za manažment rady vlády - z hľadiska dlhodobého plánovania bude 

požadovať od MV SR, aby obdobné správy boli predkladané pravidelne každý rok, 

 dal možnosť položiť otázky k predloženej správe, 



4 

 

 členovia rady vlády hodnotili spracovanie správy veľmi kladne, správa je napísaná 

dobre, prehľadne,  

 prikláňajú sa k návrhu predsedu rady vlády, zaviesť periodicitu v predkladaní správ 

najmenej raz za rok, nakoľko by to zakladalo predpoklad pre budúce plánovanie 

systémových opatrení, ako predchádzať trestnej činnosti páchanej na senioroch,  

 zdôraznili potrebu zamerať pozornosť na riešenie situácie s poskytovaním úverov 

nebankovými subjektmi a následnými exekúciami seniorov, 

 podporili potrebu pripraviť analýzu dokumentu, čo spôsobuje nárast kriminality, 

a pripraviť návrhy opatrení na riešenie situácie, 

 zaznela otázka, či existuje stabilný systém sledovania a vyhodnocovania kriminality  

aj v členení kriminality páchanej na senioroch, ak áno, v tom prípade by požiadavka 

periodicity predkladania takýchto správ nemala byť veľkým problémom,  

 zo strany zástupkyne Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku bol predložený 

návrh, pripraviť vzdelávacie programy pre seniorov v oblasti prevencie kriminality 

páchanej na senioroch, kde je priestor pre univerzity tretieho veku aj akadémie tretieho 

veku, 

 dala do pozornosti príklady dobrej praxe s možnosťou inšpirovať sa niekoľkoročnými 

skúsenosťami akadémie tretieho veku z Brna, ktoré z úst zástupcu policajného zboru  

z Brna odzneli na seminári "VZDELÁVANÍM K AKTÍVNEMU STARNUTIU", seminár 

sa uskutočnil dňa 27. októbra 2015 pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera, primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislava a prezidenta Únie miest Slovenska Iva Nesrovnala, rektora 

Univerzity Komenského v Bratislave Karola Mičietu,  

 ďalej členovia položili otázku, prečo sú v štatistikách krajové rozdiely v páchaní 

uvedenej trestnej činnosti, 

 upozornili, že násilie páchané na senioroch „za dverami“ je gro trestnej činnosti, ktorá 

sa ani neodhaľuje, pretože obeť nemá veľa možností, ako na to upozorniť, tam  

je situácia veľmi ťažká, 

 

plk. Mgr.  Milan Lučanský, 1. viceprezident Policajného zboru 

 v odpovedi uviedol, že štatistiky v uvedenom členení sa vedú na mesačnej báze, takže 

nebude problém, aby sa správy o kriminalite páchanej na senioroch predkladali 

pravidelne, 

 čo sa týka problematiky podomových predajcov  tzv. „šmejdov“ a predajných akcií,  

tu prijalo MV SR dosť zásadné opatrenia, ktoré na základe štatistických ukazovateľov 

aj vyhodnocovalo a prijímalo preventívne opatrenia, ktoré vo veľkej miere zabránili 

páchaniu podvodu, nátlaku a inej trestnej činnosti, 

 k ďalšej problematike - poskytovaniu spotrebných úverov nebankovými subjektmi, 

a následným exekúciám uviedol, že bol zmenený zákon o poskytovaní spotrebných 

úverov, kontrolu nad poskytovaním úverov licencovanými subjektmi má Národná 

banka Slovenska (ďalej len „NBS“), ale vedie sa spor, kto má kontrolovať 

nelicencovaných poskytovateľov, o tom budú v najbližšej dobe rokovať zástupcovia 

NBS, MV SR, Slovenskej obchodnej inšpekcie, Generálnej prokuratúry Slovenskej 
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republiky. V prvom rade je potrebné zmapovať všetky nebankové subjekty 

a poskytovateľov spotrebných úverov.  

 k štatistickým rozdielom medzi krajmi uviedol, že v južných okresoch zaregistrovali 

prienik olaských maďarských cigánov, ktorí pod rôznymi zámienkami a legendami 

oberajú seniorov o peniaze, tieto prípady sa dosť ťažko objasňujú, nakoľko seniori  

sa za svoje konanie hanbia, hneď nenahlásia tieto činy a s odstupom času  

si už nepamätajú tváre ani farbu či značku auta a iné rozhodujúce podrobnosti, 

 uviedol, že čo sa týka problematiky  „násilia za dverami“ tam je situácia ešte horšia, 

nakoľko odhaľovanie tejto trestnej činnosti je veľmi ťažké, ale keď bude prípad 

nahlásený, bude ho polícia riešiť, 

 má za to, že uvedenou problematikou by sa malo zaoberať aj Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) a napomáhať  

pri jej odhaľovaní, či už prostredníctvom ošetrovateľov v domácnosti, v zariadeniach 

alebo lekárov, 

 poprosil o spoluprácu všetkých, ktorí majú vedomosť o páchaní tejto trestnej činnosti, 

aby ju nahlasovali a garantuje, že sa polícia bude uvedenými podnetmi zaoberať, 

snažiť sa ich objasniť a vyriešiť,   

Eva Vivodová, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

 dala do pozornosti, že v septembri vydalo MZ SR odborné usmernenie  

pre zdravotníckych pracovníkov, ako postupovať pri podozrení z ohrozenia týraním 

a zlým zaobchádzaním so seniormi,   

Ján Richter, predseda rady vlády   

 otvoril diskusiu,  

 

 

 členovia rady vlády opakovane vyzdvihli správu, a ako uviedla zástupkyňa SK8,  

samosprávne kraje budú čerpať informácie z analýz a štatistík pri tvorbe Stratégií 

rozvoja sociálnych služieb na roky 2016 – 2020,  

 zaznela otázka, či by nebolo možné členiť štatistické údaje na počet oznámení 

a podnetov na zlé zaobchádzanie so seniormi, z toho trestných činov a prečinov 

a koľko bolo objasnených, resp. vyriešených činov, 

 ďalej prítomných zaujímala otázka, akým spôsobom sa uvedené získané dáta budú 

šíriť medzi širokú verejnosť,  

 viacerí z prítomných si pochvaľovali spoluprácu s MV SR a Ministerstvom 

spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MS SR“), ktorí naozaj robia prevenciu 

a osvetu v spolupráci so seniorskými organizáciami (Jednota dôchodcov na Slovensku, 

Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Fórum pre pomoc starším – národná 

sieť),  

 prekvapivý však je fakt, že v kriminalite páchanej na senioroch nastal nárast trestnej 

činnosti aj napriek tomu, že sa prevencii venuje dosť veľký priestor, alebo  

že na seniora sa pozerá ako na chránenú osobu, z čoho vyplývajú  pre páchateľov 

vyššie trestné sadzby, 
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 odporúčajú zamyslieť sa nad tým, či je systém dobre nastavený, ako ho dostať  

do povedomia širokej verejnosti, napríklad cez masmédiá,  

 napriek všetkému správa naznačuje, kde sa momentálne nachádzame,  

 seniori zdôrazňujú, že prioritou je informovanosť, 

 vyzdvihli spoluprácu s Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, 

 

plk. Mgr.  Milan Lučanský, 1. viceprezident Policajného zboru 

 poďakoval a chcel by prítomných ubezpečiť, že prevencia je pre policajný zbor jednou 

zo základných povinností, pretože je účinnejšia a lacnejšia, ako následná represia 

a odstraňovanie následkov, 

Ján Richter, predseda rady vlády   

 udelil slovo predkladateľke podporného materiálu k bodu č. 1 programu rokovania 

rady vlády – „Prieskum týrania a zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi“, pani Ľubici 

Gálisovej  

(podporný materiál k bodu č. 1 bol prílohou pozvánky na zasadnutie rady vlády) 

 

Ľubica Gálisová, Fórum pre pomoc starším – národná sieť 

 hneď na úvod uviedla, že už v roku 2012 sa členovia rady vlády, (vtedy ešte Výbor  

pre seniorov) na tematickom zasadnutí zaoberali témou týrania, zneužívania a zlého 

zaobchádzania so seniormi,  

 už vtedy sa vo Fóre začali intenzívnejšie zaujímať o jav, ktorý, ako tu už bolo 

povedané, je veľmi ťažko identifikovateľný, a preto vznikol uvedený prieskum,  

pri ktorom sa dostali na povrch alarmujúce čísla,  

 má za to, že sa následne zlepšila a zintenzívnila spolupráca s rezortom vnútra 

a spravodlivosti,  

 z prieskumu vyplynulo, že problém porušovania práv seniorov je čoraz vypuklejší,  

čo môže súvisieť možno aj s tým, že o ňom viac hovoríme,  

 má takú skúsenosť, že je tu ďalší problém, - lekári sami nevedia identifikovať 

a diagnostikovať násilie rôzneho druhu, pokiaľ nie sú viditeľné zranenia,  

 zo zisťovaní, aj z linky dôvery pre seniorov, ktorú prevádzkujú,  vyplynulo,  

že 90% prípadov týrania je psychického a ekonomického rázu, 

 nastala potreba zadefinovať, čo je týranie psychické,  fyzické, ekonomické, 

 uviedla, že Fórum pre pomoc starším – národná sieť je tu na to, aby na dané javy 

upozorňoval, nie ich riešil, napriek tomu sa stáva, že posielajú k nim ľudí aj z odborov 

sociálnych vecí zo samosprávy,  

 zopakovala, aká dôležitá je prevencia, 

Ján Richter, predseda rady vlády   

 otvoril diskusiu,  

 

Róbert Dobrovodský, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, zástupca člena Rady 

vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

 privítal a ocenil vypracovanie prieskumu,  



7 

 zo svojej osobnej skúsenosti uviedol, že pri diskusii v jednom rozhlasovom vysielaní 

k podobnej téme o týraní detí sa redaktorka spýtala prítomných, či neexistuje 

kontaktná osoba, ktorá sa zaoberá násilím páchanom na senioroch,  

 ďalej uviedol, že nie je celkom pravda, že polícia nemá možnosti, ako ochrániť 

týraného seniora, nakoľko existuje inštitút vykázania na 48 hodín (ad info pripravuje 

sa novela v tejto právnej úprave - vykázanie na 10 dní) a následné môže civilný súd 

vydať predbežné opatrenie až do vynesenia rozsudku, 

 

Kvetoslava Repková, Inštitút pre výskum práce a rodiny 

 ocenila prieskum, s tým, že pre ňu ako výskumníčku sú dôležité aj výsledky 

z mäkkých prieskumov,  

 do budúcna privíta, ak budú takéto materiály obsahovať dôsledné prepájania zdrojov, 

 

Jozef Mikloško, Združenie kresťanských seniorov Slovenska 

 postrehol, že v našej spoločnosti je celkovo veľmi zlý postoj k autoritám, a to isté platí 

aj vo vzťahu k seniorom, 

 vieme, že existujú kultúry, kde majú k seniorom úplne opačný postoj, vážia si ich, 

majú úctu k ich vedomostiam, 

 má za to, že tento jav súvisí aj s krízou rodiny, 

 podobné javy, ako je zlé zaobchádzanie so seniormi, existujú aj v zariadeniach  

pre seniorov, alebo v zariadeniach sociálnych služieb, 

 

Anna Kasanová, Fórum pre pomoc starším – národná sieť 

 vidí schodnú cestu, ako pri podozrení z trestnej činnosti páchanej na seniorovi 

v domácom prostredí vojsť do obydlia bez, alebo aj s asistenciou polície, jednou  

z možností je preventívna zdravotná prehliadka v domácom prostredí zo strany 

geriatrického lekára, vtedy by mohla byť šanca zistiť skutočný stav veci 

zdravotníckym pracovníkom, 

  

Eva Vivodová, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

 zareagovala, že prvoradou úlohou lekára je poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

a návštevnú zdravotnú službu môže lekár vykonávať v akútnych prípadoch 

v neodkladnej zdravotnej starostlivosti a musí o tom vedieť, že pacient potrebuje 

uvedený druh zdravotnej starostlivosti,  

 v už spomínanom odbornom usmernení je definované fyzické, psychické násilie, 

a postupy, ako majú lekári postupovať v nahlasovaní prípadov, a doplnila,  

že v usmernení sú pripravené nové štatistické výkazy, 

 lekár o tom vedie štatistiky, ktoré okrem iných hlásení je povinný hlásiť do Národného 

centra zdravotníckych informácií, aj orgánom činným v trestnom konaní, 

   

Ľubica Gálisová, Fórum pre pomoc starším – národná sieť 

 poďakovala všetkým, že prieskum bol prijatý s pochopením,  

 dôležité je vidieť, že tento problém v spoločnosti je, a našou povinnosťou  

je na to upozorňovať a hľadať riešenia, a skúsenosti odovzdávať ďalej,  
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 z praxe majú množstvo skúseností, že spoločnými silami  sa dá vyriešiť dosť vecí,  

 teší sa na ďalšiu spoluprácu s inštitúciami ako sú MV SR, MS SR a iné,  

ktoré sú nápomocné pri riešení tejto problematiky,  

 

Kvetoslava Repková, Inštitút pre výskum práce a rodiny 

 uviedla, keďže z pôdy nášho poradného orgánu sa javí, že je táto problematika naozaj 

tak akútna, dáva na zváženie inšpirovať sa vzorom, akým spôsobom je riešená 

problematika násilia páchaného na deťoch,  

 v minulom roku bola prijatá Národná stratégie ochrany detí pred násilím 

a v nadväznosti na to vzniklo Národné koordinačné centrum ochrany detí pred násilím 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

(ďalej len „MPSVR SR“), je to určitý spôsob riešenia, ktorý by sme mohli iniciovať, 

Ján Richter, predseda rady vlády   

 zareagoval, vzhľadom na to, že koordinačné centrum má za úlohu komunikovať 

s kompetentnými zložkami a inštitúciami v regiónoch, a nakoľko vecne príslušné 

zložky sú úplne totožné aj pre problematiku násilia páchaného na senioroch, skôr  

by sa priklonil k riešeniu, na už zriadené pracovisko pričleniť človeka, odborníka  

na seniorskú problematiku, 

 doplnil, že k riešeniu podnetu by bol potrebný ucelený obsahový materiál,  

ale ako podnet je to v poriadku, môžeme sa tým v budúcnosti zaoberať,  

 poďakoval aj pani Gálisovej a Fóru pre pomoc starším – národná sieť za materiál, 

ktorý vhodne doplnil dnes prerokovanú Správu o kriminalite páchanej na senioroch, 

ako pohľad a príklady zdola,  

 zároveň poďakoval aj prvému viceprezidentovi policajného zboru za predloženú 

správu, 

 

 

Závery a uznesenia: 

Rada vlády odporúča: 

- pravidelne každý rok predloží zástupca MV SR členom rady vlády Správu 

o vývoji kriminality páchanej na senioroch aj v prípade, keď v programe toho 

ktorého zasadnutia rady vlády nebude prerokovávaná problematika kriminality 

páchanej na senioroch. Sekretariát rady vlády zabezpečí zaslanie správy 

členom rady vlády spolu s programom zasadnutia.  

- riaditeľovi tlačového odboru MPSVR SR – nájsť spôsob, ako vhodnou formou 

v maximálnej miere medializovať tak závažnú problematiku a zároveň vysoko 

aktuálnu z hľadiska prevencie, akou kriminalita páchaná na senioroch je. 

 

 Záver: Rada vlády vzala na vedomie Správu o kriminalite páchanej na senioroch 

 Rada vlády odporúča Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky predložiť rade vlády 

 Správu o vývoji kriminality páchanej na senioroch každoročne 

  Ref. Uznesenie č. 44, schválené dňa 23. novembra 2015 
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 bod č. 2 Informácia o stave plnenia opatrení zákona č. 578/2004 Z. z. 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých  

zákonov  

(podkladový materiál k bodu č. 2 bol prílohou pozvánky na zasadnutie rady vlády) 

 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 uviedol bod programu č. 2 a odovzdal slovo predkladateľom priebežnej informácie, 

zástupkyni MZ SR pani Eve Vivodovej a zástupcovi MPSVR SR pánovi Petrovi 

Szabovi,  

 

 predkladatelia materiálu k bodu č. 2 prítomných v krátkosti oboznámili s predloženým 

materiálom, a nakoľko podkladový materiál bol vypracovaný detailne a bol prílohou 

pozvánky na zasadnutie rady vlády, požiadali o prípadné otázky k podkladovému 

materiálu, 

 

Ján Richter, predseda rady vlády  

 zdôraznil, že MPSVR SR bude naďalej rokovať s MZ SR ohľadom doterajšieho 

stanoveného počtu a okruhov, a rozšírení stanoveného počtu zdravotných výkonov 

ošetrovateľskej starostlivosti poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb, 

hradených z verejného zdravotného poistenia, a podmienok ich realizácie,  

a to finančných, materiálnych, ale aj personálnych,  

 ďalej zdôraznil, že MPSVR SR si váži, že rezort zdravotníctva pristúpil k realizácii, 

ale po roku implementovania opatrení zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 

v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon  

č. 578/2004 Z. z.“),  je dôležité zhodnotiť aplikačnú prax a zreálniť podmienky,  

aby sa opatrenia dali uplatňovať, 

 informoval, že súčasťou bodu č. 2 je aj stanovisko Asociácie poskytovateľov 

sociálnych služieb v Slovenskej republike, 

 následne otvoril diskusiu,  

 nakoľko sa z účastníkov zasadnutia rady vlády s podnetnými návrhmi nikto 

neprihlásil, sám doplnil, že v budúcnosti bude potrebné prijať nový zákon 

o sociálnych službách, urobiť nový systém z hľadiska posudkových lekárov,  

nakoľko je daná problematika veľmi závažná a v stave riešenia. Diskusiu uzavrel 

s prijatým záverom, že ide o priebežnú informáciu a v budúcnosti sa opäť predloží  

na zasadnutí rady vlády. 

 

 

Závery a uznesenia: 

 Rada vlády odporúča:  

- Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky  a Ministerstvu, práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na budúce zasadnutie rady vlády 

pripraviť opäť informáciu o stave plnenia opatrení  tohto zákona. 
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Záver: Rada vlády vzala na vedomie priebežnú informáciu o stave plnenia opatrení zákona 

 č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

 pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 

 niektorých zákonov 

 Rada vlády odporúča Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvu 

 práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky na budúce  zasadnutie rady 

 vlády pripraviť informáciu o stave plnenia opatrení zákona  

 č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

 pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 

 niektorých zákonov 

  Ref. Uznesenie č. 45, schválené dňa 23. novembra 2015 

 

 

 

 bod č. 3 Stratégia vytvorenia systému dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti 

pre odkázané osoby  

(podkladový materiál k bodu č. 3 nebol prílohou pozvánky na zasadnutie rady vlády) 

 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 uviedol bod programu č. 3 a odovzdal slovo predkladateľom priebežnej informácie, 

zástupkyni MZ SR pani Eve Vivodovej a zástupcovi MPSVR SR pánovi Petrovi 

Szabovi,  

 

Eva Vivodová, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

 na úvod zdôraznila, že potreba prepájania zdravotnej a sociálnej starostlivosti  

je v súčasnej dobe jedna z najaktuálnejších a zároveň najakútnejších tém,  

ktoré je potrebné riešiť, 

 uviedla, že pokusov otvoriť celospoločenskú aj odbornú diskusiu bolo  

za posledných 20 rokov viacero, žiadny však nebol dotiahnutý do realizácie, 

 informovala že: 

- nevyhnutnosťou riešiť jednotný sociálno-zdravotný systém sa zaoberal Inštitút 

zdravotnej politiky MZ SR, ktorý skoncipoval predbežný návrh riešenia 

problematiky vo forme Stratégie dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti, 

- po zapracovaní prvých pripomienok MZ SR a MPSVR SR podrobili návrh 

Stratégie dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti odbornej diskusii ešte 

pred formálnym postúpením na medzirezortné pripomienkovanie. Využili  

tak možnosť spolupráce so Svetovou zdravotníckou organizáciou  

a jej odborných kapacít, aby zorganizovali odborné dvojdňové stretnutie tzv. 

Politický dialóg o návrhu stratégie pre dlhodobú starostlivosť. 

- na uvedenom odbornom stretnutí odborníci z rezortu zdravotníctva 

a sociálnych vecí diskutovali o nastavení adekvátneho a efektívneho systému 

dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti, ktoré si vyžaduje precízne 

strategické plánovanie a spoluprácu viacerých dotknutých rezortov 

a organizácií, 
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 ďalej informovala, že zástupcovia MZ SR a MPSVR SR opakovane rokovali ohľadne 

predbežného návrhu Stratégie dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti. Uvedený 

predbežný návrh podrobili obojstrannej kritike, a dohodli sa na postupe a časovom 

horizonte. Sociálnu problematiku si vypracuje MPSVR SR, a zdravotnícku 

problematiku si vypracuje MZ SR s termínom do 10. decembra 2015. Ambíciou  MZ 

SR je spracovať finálny materiál z návrhov oboch rezortov s termínom do konca 

decembra 2015, a následne v januári 2016 v spolupráci oboch rezortov odstrániť 

všetky chyby, dohodnúť témy a závery, ktoré z týchto materiálov vyplynú. 

 

Peter Szabo, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 uviedol, že zástupcovia MPSVR SR mali mnoho výhrad a pripomienok voči 

materiálu, ktorý skoncipoval Inštitút zdravotnej politiky MZ SR,   

 potvrdil slová zástupkyne MZ SR, že tak ako sa dohodli na poslednom stretnutí na MZ 

SR, sociálnu problematiku si vypracuje MPSVR SR, a zdravotnícku problematiku  

si vypracuje MZ SR s termínom do 10. decembra 2015, a potom následne spoločne 

oba rezorty budú hľadať prieniky tak, aby materiál bol použiteľný v praxi,  

 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 doplnil, že dôvod prečo sa odložilo zasadnutie rady vlády z októbra na november, bola 

a stále je ambícia MPSVR SR a MZ SR spoločne sa dopracovať ku konkrétnemu 

rozumnému riešeniu vytvorenia systému dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, 

nakoľko dokument Stratégia vytvorenia systému dlhodobej zdravotno-sociálnej 

starostlivosti pre odkázané osoby bude minimálne strednodobý dokument,  

 zdôraznil, že v súčasnosti zariadenia sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov 

v mnohých prípadoch nahrádzajú chýbajúcu geriatriu, dlhodobé liečebne  

a v niektorých prípadoch aj hospice,  

 následne otvoril diskusiu, 

 

Miloš Nemeček, Združenie kresťanských seniorov Slovenska 

 apeloval na MZ SR a MPSVR SR, aby naozaj vo vzájomnej spolupráci vytvorili 

systém dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, nakoľko v blízkej budúcnosti 

Slovenská republika bude jednou z najohrozenejších krajín čo sa týka starnutia 

populácie a zdravotného stavu staršej generácie,  

 upozornil, že aj experti Európskej komisie považujú za veľmi vážny problém 

slovenskú zdravotnícku starostlivosť a to predovšetkým zdravotnícku starostlivosť  

o staršiu generáciu,  

 

Ján Lipiansky, druhý podpredseda rady vlády a predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku  

 informoval, že Jednota dôchodcov na Slovensku (ďalej len „JDS“) považuje materiál 

Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR, ako zosumarizovaný informatívny teoretický 

podklad, ktorý sa musí z hľadiska praxe ešte dopracovať, 

 zdôraznil význam spolupráce MPSVR SR, MZ SR a zdravotných poisťovní,  

v záujme dopracovania sa ku konkrétnemu riešeniu vytvorenia systému dlhodobej 

zdravotno-sociálnej starostlivosti,  
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 ďalej informoval, že pre JDS je jednou z priorít prirodzené rodinné prostredie pre 

starších ľudí, a v rámci spolupráce v hľadaní riešení  systému dlhodobej zdravotno-

sociálnej starostlivosti opäť predložia svoje návrhy s riešeniami rezortu zdravotníctva,  

 

Zuzana Jusková, Združenie samosprávnych krajov – SK8 

 dala do pozornosti, že sú poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí nechcú vo svojich 

zariadeniach, svojimi vlastnými zamestnancami poskytovať zdravotnú starostlivosť, 

a na tých treba brať ohľad,  

 ďalej uviedla, že tieto zariadenia si chcú zdravotnú starostlivosť zabezpečiť 

Agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „ADOS“),  

 v Košickom samosprávnom kraji je však problém zabezpečiť zdravotnú starostlivosť 

prostredníctvom ADOS z dôvodu ich malého počtu, čiže bude potrebné hľadať 

možnosti ako zvýšiť ich počet alebo aspoň prehodnotiť ich minimálnu sieť,   

 

Ján Richter, predseda rady vlády  

 uviedol, že súčasťou Stratégie vytvorenia systému dlhodobej zdravotno-sociálnej 

starostlivosti pre odkázané osoby budú aj Agentúry domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti, a rozhodnutie bude na jednotlivých zriaďovateľoch a zariadeniach, ktorú 

formu zabezpečenia zdravotno-sociálnej starostlivosti si zvolia, 

 uzavrel diskusiu k bodu č. 3 so záverom, že ide o priebežnú informáciu a v budúcnosti 

sa spolu s informáciou o stave plnenia opatrení zákona č. 578/2004 Z. z. opäť predloží 

na zasadnutí rady vlády, 

 

 

Závery a uznesenia: 

 Rada vlády odporúča: 

- Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky  a Ministerstvu, práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na budúce zasadnutie rady vlády 

pripraviť opäť informáciu o stave prípravy  Stratégie vytvorenia  systému 

dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti pre odkázané osoby. 

 

Záver: Rada vlády vzala na vedomie priebežnú informáciu o Stratégii vytvorenia systému 

 dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti pre odkázané osoby. 

 Rada vlády odporúča Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvu 

 práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky na budúce  zasadnutie rady 

 vlády pripraviť informáciu o stave prípravy Stratégie vytvorenia  systému dlhodobej 

 zdravotno-sociálnej starostlivosti pre odkázané osoby 

   Ref. Uznesenie č. 46, schválené dňa 23. novembra 2015 

 

 

 bod č. 4 Priebežná informácia rezortov o plnení úloh vyplývajúcich z Národného 

programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 pre potreby rady vlády 

        (podkladový materiál a prílohy k bodu č. 4 boli prílohou pozvánky na zasadnutie rady 

        vlády) 
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Ján Richter, predseda rady vlády  

 uviedol bod programu č. 4 a odovzdal slovo predkladateľke materiálu generálnej 

riaditeľke Sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia MPSVR SR pani Jane 

Kolesárovej.  

Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia MPSVR SR je gestorom 

Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 (ďalej len „NPAS 

2014-2020“) a plní úlohu štatistu pri odpočtoch plnenia úloh vyplývajúcich z NPAS 

2014-2020. 

 

Jana Kolesárová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 poukázala na to, že Združenie miest a obcí Slovenska  (ďalej len „ZMOS“)  

ako gestor a spolupracujúci subjekt pri plnení úloh NPAS 2014-2020 napriek 

opakovaným urgenciám odpočet úloh nepredložil,  

 ďalej poukázala, že Úrad geodézie, kartografie a katastra SR ako gestor, v časti 7.7.6. 

Jednoduché technológie pre starších ľudí, prispôsobovanie tovarov a služieb potrebám 

starších ľudí, v cieli č. 2 NPAS 2014-2020, napriek opakovaným urgenciám plnenie 

úloh nepredložili. Materiál predložili s odstupom času, kedy už nemohol predkladateľ 

materiálu k bodu č. 4 ich materiál zapracovať. Materiál bude členom rady vlády 

dodatočne doručený cez sekretariát rady vlády. 

 prítomných v krátkosti oboznámila s predloženým materiálom s prílohami, a nakoľko 

bol vypracovaný detailne a bol prílohou pozvánky na zasadnutie rady vlády, požiadala 

o prípadné otázky k podkladovému materiálu, 

 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 k spolupráci a komunikácii so ZMOS uviedol, napriek tomu, že je už trinásť rokov  

od prenosu kompetencií zo štátu na obce a vyššie územné celky a desať rokov  

od fiškálnej decentralizácie, sa začínajú problémy, nakoľko obce a mestá si niektoré 

originálne kompetencie plnia len čiastočne. Budú sa musieť hľadať formy a spôsoby,  

ako si obce a mestá budú svoje originálne kompetencie zabezpečovať.  

 odporučil, skôr ako sa pristúpi k diskusii k bodu č. 4, uviesť materiál „Analýza 

existujúcich legislatívnych noriem upravujúcich fungovanie reverzných hypoték  

v zahraničí a skúseností s ich fungovaním“. Vypracovanie analýzy vyplynulo z NPAS 

2014-2020 z časti 7.3. Dôchodkový systém  z cieľa 8 s termínom vypracovania 

31.12.2015. Uvedený  materiál predložili na sekretariát rady vlády, v piatok dňa  

20. novembra 2015, zástupcovia  MS SR. Po všeobecnom súhlase členov rady vlády 

odovzdal slovo predkladateľke materiálu štátnej tajomníčke Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky Monike Jankovskej, ktorá odovzdala slovo 

svojmu kolegovi z MS SR. 

  

Róbert Dobrovodský, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, zástupca člena Rady 

vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

 informoval, že MS SR zaznamenalo na trhu aktivity podnikateľského subjektu, ktoré 

sú zamerané na seniorov majúcich vo vlastníctve byt alebo rodinný dom. Sľubujúc im 

relatívne vysoký doplatok dôchodkovej renty k dôchodku vyplácanému štátom nabáda 
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seniorov, aby dočasne previedli vlastnícke právo k ich nehnuteľnostiam s tým, že im 

zriadi vecné bremeno v podobe práva doživotného užívania nehnuteľnosti. Model  

je však nastavený na tom, že napríklad po 10 rokoch dôjde znalcom (ktorého si zrejme 

zvolí obchodná spoločnosť) k určeniu ceny nehnuteľnosti a následne k prepočtu sumy 

ktorú si senior už „spotreboval“ výplatou dôchodkovej renty. Tá sa odpočíta  

od hodnoty prevedenej nehnuteľnosti. Následným postupom sa senior môže dostať  

do situácie, že síce má v nehnuteľnosti vecné bremeno, ale obchodná spoločnosť  

už nikdy neprevedie späť na seniora vlastnícke právo a pozastaví výplatu dôchodkovej 

renty. Hrozí, že definitívny vlastník nehnuteľnosti nasťahuje seniorovi do domu 

neprispôsobivých nájomcov, ktorí seniorovi znepríjemnia život takým spôsobom,  

že sám senior odíde z nehnuteľnosti a prestane užívať vecné bremeno. Senior tak 

zostáva nemajetný a opäť len s príjmom zo štátneho dôchodku. Funkcia dedenia, ktorá 

má zabezpečovaciu funkciu potomkov, tak spôsobí, že rodinného majetku  

sa nekalosúťažne a nemorálne zmocní obchodná spoločnosť, ktorej príjem sa zvýši  

na úkor seniorov a ich dedičov.  

 

Monika Jankovská, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky  

 doplnila, že MS SR sleduje v praxi stav, že v dnešných podmienkach neexistujú 

žiadne legislatívne obmedzenia pre poskytovanie produktov nelicencovanými 

subjektmi, ktoré sa svojou podstatou blížia k reverzným hypotékam,  

 poznamenala, že nevidí záruku zákonnosti ani v licenciách, 

 informovala, že MS SR upozornilo na existenciu subjektov, ktoré už dnes reálne 

poskytujú služby reverznej hypotéky, využívajúc napríklad propagáciu v mestskej 

hromadnej doprave, a nakoľko nad týmito spoločnosťami dnes nevykonáva dohľad 

žiadny orgán, môže dochádzať k ich nekalým praktikám a tým k zneužitiu dôvery 

ekonomicky zraniteľnej časti populácie – dôchodcov, 

 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 ubezpečil, že príprava legislatívnej normy ohľadom reverzných hypoték pôjde  

cez radu vlády,  

 

Jana Kolesárová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 uviedla, že MPSVR SR navrhlo v rámci prípravy NPAS 2014-2020 Ministerstvu 

financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) úlohu, aby zvážili prípravu novej 

legislatívnej normy umožňujúcej a regulujúcej transformáciu dlhodobých aktív 

občanov Slovenska na dlhodobý pravidelný príjem v starobe. Spôsob plnenia 

opatrenia z NPAS 2014-2020 je zanalyzovať existujúce legislatívne normy upravujúce 

fungovanie reverzných hypoték v zahraničí a skúsenosti s ich fungovaním. Následne 

na základe analýzy rozhodnúť o príprave obdobného zákona v podmienkach 

Slovenskej republiky. 

 ďalej uviedla, že MF SR pristúpilo k plneniu opatrenia z NPAS 2014-2020 spôsobom 

takým, že urobilo iba jednu pracovnú skupinu, čiže jedno pracovné stretnutie,  

na ktorom sa zúčastnilo aj MPSVR SR, a následne MF SR predložilo materiál, 

z ktorého vyplynulo, že touto témou sa nebudú zaoberať, lebo má z ich pohľadu viac 
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negatív ako pozitív.  MPSVR SR vznieslo voči materiálu MF SR mnoho výhrad 

a pripomienok, nakoľko bol materiál veľmi nevyvážený a obsahoval mnoho 

zásadných nedostatkov.  

 uviedla, že jedným zo zásadných argumentov MPSVR SR prečo by sa analýzou 

reverzných hypoték malo MF SR práveže naďalej zaoberať je, že v praxi v dnešných 

podmienkach neexistujú žiadne legislatívne obmedzenia pre poskytovanie produktov 

nelicencovanými subjektmi, ktoré sa svojou podstatou blížia k reverzným hypotékam,  

 zdôraznila, že MPSVR SR je zásadne preto, aby reverzné hypotéky boli poskytované 

iba licencovanými subjektmi ako sú banky či poisťovne, a aby boli striktne regulované 

Národnou bankou Slovenska,   

 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 zdôraznil, že MPSVR SR si je vedomé, že v zavedení reverzných hypoték treba 

postupovať veľmi opatrne a to aj napriek všetkým pozitívam, ktoré tento produkt 

môže priniesť a dodal, že možno najlepším riešením by bolo, keby to celé reguloval 

štát, 

 následne otvoril diskusiu k bodu č. 4, 

 

Ján Lipiansky, druhý podpredseda rady vlády a predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku  

 informoval, že vnútorne sa v JDS zhodli, že v poskytovaní reverzných hypoték by 

zásadne podporili iba banky, a dal do pozornosti, že JDS dalo verejnú výzvu ohľadom 

reverzných hypoték rôznym bankám, na ktorú im zatiaľ ku dnešnému dňu 

neodpovedala ani jedna banka. Zdôraznil, že bude dôležité byť obozretný  

a dôsledný pri nastavovaní zákona ohľadom reverzných hypoték. 

 k bodu č. 4: 

- vyzval Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky, v rámci možnosti uplatňovania zliav cestovného pre cestujúcich 

v seniorskom veku vo verejnej osobnej železničnej doprave, aby doriešili dopravu 

autobusov do najbližších železničných staníc, 

- vyzval Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v otázke pracujúcich 

seniorov, aby bolo viac iniciatívne v službách zamestnanosti pre starších 

zamestnancov a v podpore rozvoja striebornej ekonomiky, a v otázke ochrany 

seniorov, aby našli riešenia pre nefunkčnú sieť ochrany spotrebiteľov,  

- vyzval Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

taktiež v otázke pracujúcich seniorov, aby bolo viac iniciatívne  v službách 

zamestnanosti pre starších zamestnancov a v podpore rozvoja striebornej 

ekonomiky, 

- informoval, že v budúcom roku bude JDS iniciovať stretnutia s Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v otázke, či seniori patria 

alebo nepatria do systému celoživotného vzdelávania, 

- v záujme kvalitného napĺňania opatrení z NPAS 2014-2020, vyzdvihol dobrú 

a zvyšujúcu sa spoluprácu medzi JDS, a niektorými mestami a obcami, a medzi 

JDS a Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 
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Jozef Mikloško, Združenie kresťanských seniorov Slovenska 

 vyslovil kritiku: 

- Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

a Asociácii univerzít tretieho veku, nakoľko k opatreniam z NPAS 2014-2020 

v časti Celoživotného vzdelávania neboli iniciatívni a nepredložili materiál,  

- Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, 

napriek tomu, že nie je gestorom ani spolupracujúcim subjektom v plnení 

opatrení vyplývajúcich z NPAS 2014-2020, ale z pohľadu vysokého počtu 

slovenských obyvateľov žijúcich v zahraničí by malo byť iniciatívnejšie, 

 

Miloš Nemeček, Združenie kresťanských seniorov Slovenska 

 v zmysle častí 6.2.1. Vekový manažment a 6.2.2. Služby zamestnanosti pre starších 

zamestnancov a podpora rozvoja striebornej ekonomiky z NPAS 2014-2020, položil 

otázku, či by bolo možné vytvoriť na participatívnom princípe na MPSVR SR národný 

projekt so zameraním na tieto uvedené časti z NPAS 2014-2020,  

 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 uviedol, že MPSVR SR zváži všetky možnosti prípadnej prípravy národného projektu 

so zameraním na uvedené časti z NPAS 2014-2020,  

 

Nadežda Hrapková, Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku 

 informovala, že v ASUTV nastali personálne zmeny, bude zmena aj v zastúpení člena 

za ASUTV v rade vlády, vysvetlila, že v tejto súvislosti došlo ku komunikačnému 

skratu a z tohto dôvodu ASUTV nepredložilo podklady do bodu č. 4, zároveň 

vyslovila poďakovanie za doterajšiu vzájomnú spoluprácu, 

 následne doplnila informácie k bodu č. 4 za ASUTV: 

- k otázke financovania v časti 6.2.4. Celoživotné vzdelávanie NPAS 2014-2020 

uviedla, že kvôli administratívnym prekážkam nemôžu Univerzity tretieho 

veku (ďalej len „UTV“) čerpať napríklad dotácie z MPSVR SR určené  

na rekondičné pobyty, nakoľko možnosť čerpania je podmienená občianskym 

združením a túto podmienku UTV nespĺňajú, 

- poukázala, že jedine UTV pri Univerzite Komenského v Bratislave čerpá 

dotáciu z programu Európskej únie na projekt Erasmus plus pod názvom 

Educational Senior Network zameraného na rozvoj a inováciu vzdelávacích 

programov orientovaných na staršiu generáciu. Zdôraznila, že možnosť 

čerpania financií z programu Európskej únie nerieši akútnu potrebu 

financovania UTV, nakoľko zo všetkých projektov bol podporený iba jeden 

projekt so zameraním na celoživotné vzdelávanie staršej generácie 

v Slovenskej republike a v rámci Európskej únie boli podporené iba štyri 

projekty so zameraním na celoživotné vzdelávanie staršej generácie. 

- k otázke digitálnej gramotnosti uviedla, že UTV realizujú programy 

vzdelávania v informačných technológiách, a poukázala na dôležitosť 

vzdelávania seniorov so zameraním na riziká spojené s užívaním sociálnych 

sietí,  
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- k otázke finančnej gramotnosti starších ľudí uviedla, že na UTV seniori 

o vzdelávanie tohto charakteru nemajú záujem, odporučila vzdelávanie v tomto 

smere realizovať v Akadémiách tretieho veku,   

 

Michal Kotian, Jednota dôchodcov na Slovensku 

 upozornil na nepravdivý údaj v prílohe Ministerstva obrany Slovenskej republiky, 

v časti 5.4. Zneužívanie a zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi v opatrení  

č. 1.4. Vytvárať podmienky na zabránenie sociálnej izolácie starších ľudí, ktorá  

je jedným z rizikových faktorov možného týrania a zanedbávania starších ľudí, 

prípadne ich manipulácii z NPAS 2014-2020, a to, že v rámci lepšieho začlenenia  

sa seniorov do spoločnosti majú možnosť využívať športové centrá pri Akadémiách 

ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.  

JDS sa už niekoľkokrát pokúsilo o dohodu využívať športové centrá pri Akadémiách 

ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, ale zatiaľ neúspešne, napriek 

tomu, že s nimi majú veľmi dobrú spoluprácu.  

 

Kvetoslava Repková, Inštitút pre výskum práce a rodiny 

 odporučila do budúcna k novej systematike vyhodnocovania NPAS 2014-2020, 

rámcovo definovať maximálny počet znakov a slov na jednotlivé vyhodnotenia,  

definovať maximálny počet znakov a slov v dokladujúcich prílohách a používať 

hyperlinky,  

 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 uzavrel diskusiu k bodu č. 4, ocenil vypovedaciu hodnotu predloženého materiálu 

a príloh, a do budúceho vyhodnocovania NPAS 2014-2020 odporučil zohľadniť 

návrhy, pripomienky a odporúčania, ktoré boli navrhnuté, 

 zdôraznil, ak bude pripravované akékoľvek riešenie k reverzným hypotékam tak pôjde 

cez rokovania rady vlády, a navrhol, aby v pracovnej skupine, ktorá sa bude 

zaoberať reverznými hypotékami, bol aj zástupca seniorských organizácií,  

 odporučil prijať uznesenie k bodu č. 4 vrátane predloženého materiálu zástupcami MS 

SR, 

 

 

Závery a uznesenia: 

Rada vlády odporúča: 

- Ministerstvu financií Slovenskej republiky pri napĺňaní cieľa Národného programu 

aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 č. 8 v časti č. 7.3. Dôchodkový systém, 

v prípade prípravy novej legislatívnej normy upravujúcej fungovanie reverzných 

hypoték prizvať k spolupráci aj odborníkov, zástupcov seniorských organizácií, 

- Ministerstvu financií Slovenskej republiky predložiť prípadný návrh legislatívnej 

normy upravujúcej fungovanie reverzných hypoték na prerokovanie v rade vlády 

 

 



18 

Záver: Rada vlády vzala na vedomie priebežnú informáciu rezortov o plnení úloh 

 vyplývajúcich z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020  

 pre potreby rady vlády. 

 Rada vlády vzala na vedomie informáciu o Analýze existujúcich legislatívnych 

 noriem upravujúcich fungovanie reverzných hypoték v zahraničí a skúseností  

 s ich fungovaním. 

  Ref. Uznesenie č. 47, schválené dňa 23. novembra 2015 

 

 

 

 bod č. 5 Rôzne 

 

Ján Richter, predseda rady vlády  

 otvoril bod programu č. 5, 

 nakoľko do diskusie v bode rôzne sa s podnetnými návrhmi nikto neprihlásil, predseda 

rady vlády poďakoval všetkým členom rady vlády za ich aktívnu účasť, poprial  

im príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych, a uviedol,  

že v budúcom roku 2016 prostredníctvom sekretariátu rady vlády im budú podané 

informácie o konaní nasledujúceho zasadnutia rady vlády a následne zasadnutie rady 

vlády ukončil. 

 

Zvukový záznam je k dispozícii na sekretariáte rady vlády 

 

 

V Bratislave dňa 08. decembra 2015 

 

 

 

Zapísala:  

Lívia Jurová, v. r., tajomníčka rady vlády 

 

 

Schválil:  

Ján Richter, v. r., predseda rady vlády  


