
Rok 2015 
Plán činnosti 

Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov  

a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie  

(ďalej len „rada vlády“) 

 

Návrh 

 
marec  2015 

 

1. Návrh Plánu činnosti rady vlády 

            Predkladá: Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 a predseda rady vlády  

 

2. Informácia o zákone o minimálnom dôchodku 

Predkladá: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

3. Vekový manažment, trh práce a aktívne starnutie 

Predkladá: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

4. Služby zamestnanosti pre starších zamestnancov a podpora rozvoja striebornej 

ekonomiky 

 Predkladá: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

jún 2015 

 

1. Informácia o novele zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom  poistení a o zmene  

a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene doplnení niektorých 

zákonov  
      Predkladá: Ministerstvo zdravotníctva  Slovenskej republiky,  

 

2. Ochrana a podpora zdravia seniorov v oblasti prevencie  

Predkladá: Ministerstvo zdravotníctva  Slovenskej republiky  

 

3. Prevencia kriminality páchanej na senioroch. Opatrenia samosprávy 

na elimináciu kriminality páchanej na senioroch. 

            Predkladá: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie samosprávnych krajov - SK8 

 

4. Dobrovoľníctvo,  seniori a samospráva 

Predkladá: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie samosprávnych krajov - SK8 

 

5. Finančné možnosti štátu a samosprávy pre podporovanie voľno - časových 

aktivít seniorov - dotačné systémy zainteresovaných subjektov 

Predkladá: vecne príslušné rezorty, Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie 

samosprávnych krajov - SK8  

 

 



október 2015 

 

1. Správa o kriminalite páchanej na senioroch  

            Predkladá: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 

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, 

            Predkladá: Ministerstvo zdravotníctva  Slovenskej republiky, Ministerstvo práce, 

 sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

3. Stratégia vytvorenia systému dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti  

pre odkázané osoby 

            Predkladá: Ministerstvo zdravotníctva  Slovenskej republiky 

 

4. Informácia o zákone o celoživotnom vzdelávaní a o uznávaní výsledkov ďalšieho 

vzdelávania  

            Predkladá: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 

5. Priebežná informácia rezortov o plnení úloh vyplývajúcich z NPAS 2014 - 2020 

pre potreby rady vlády 

Predkladá: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 


