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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 18. marca 2019 

___________________________________________________________________________ 

 

Počet členov rady vlády: 35 

Prítomní:   33 

Z toho v zastúpení:    9 

Ospravedlnení:    2 

Neospravedlnení:    0 

Hostia:   11 

Prezenčná listina v prílohe. 

Čas rokovania: od 10:00 hod. do 12:30 hod. 

Miesto rokovania: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

zasadacia miestnosť č. 117 

 

 

 Otvorenie: 

 

Ján Richter, minister práce, sociálnych veci a rodiny SR, predseda rady vlády 

 privítal členov rady vlády a prizvaných hostí, a následne otvoril zasadnutie, 

 na úvod bolo skonštatované, že rada vlády je uznášaniaschopná, (prezenčná listina  

v prílohe), 

 následne predložil na schválenie návrh programu zasadnutia s možnosťou jeho 

doplnenia, 

 

Návrh programu: 

 

Otvorenie 

1. Návrh Plánu práce Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov  

a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie na rok 2019 

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní 

vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov 

3. Národný program aktívneho starnutia, príprava budúceho dokumentu na obdobie 2021 - 

2030  

4. ,,Národná cena starostlivosti - DOBRÉ SRDCE“ - informácia o projekte 

5. Rôzne 

5.1 Informácia o aktivitách Fóra pre pomoc starším v roku 2018 

Záver 

 

 ďalšie návrhy na doplnenie programu neboli predložené, 

 návrh programu bol konsenzuálne schválený, 
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 Bod č. 1 Plán práce Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov  

a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 otvoril rokovanie k bodu č. 1, 

 materiál k tomuto bodu bol prílohou pozvánky, 

 pripomenul, že je možné dať návrh na doplnenie plánu práce aj v priebehu roka  

v prípade, ak by vznikla potreba zaradiť na rokovanie aktuálne podnety, 

 doplniť body rokovania je možné aj priamo na zasadnutí, ale je toho názoru, že je 

lepšie návrh doručiť v predstihu, aby bola možnosť pripraviť sa na možnosť reagovať, 

 návrh na doplnenie je potrebné doručiť na sekretariát rady vlády, 

 následne otvoril diskusiu. 

Kvetoslava Repková, Inštitút pre výskum práce a rodiny 

 navrhuje zjednodušiť názov bodu č. 4 plánu práce na október, z názvu „Príprava 

edukačnej osvetovej kampane pre seniorov o druhoch sociálnych služieb“, 

na „Príprava edukačnej osvetovej kampane pre seniorov o sociálnych službách“ 

 predkladatelia súhlasili s navrhovanou zmenou, 

 uviedla, že je zároveň členkou celoeurópskej akademickej siete pre vyhodnocovanie 

politík zdravotného postihnutia, čo je poradný orgán Európskej komisie, kde sa 

opakovane do správ pre EK uvádzalo, že prebieha v roku 2018 legislatívny proces  

k Zákonu o dlhodobej starostlivosti a Zákonu o jednotnej lekárskej posudkovej 

činnosti, 

 dnes vieme, že tento proces už nie je aktuálny, 

 keďže nenašla k tomu žiadne oficiálne stanovisko navrhuje zaradiť na niektoré  

z nasledujúcich zasadnutí rady vlády informáciu od relevantných subjektov  

o zastavení legislatívneho procesu k Zákonu o dlhodobej starostlivosti a Zákonu  

o jednotnej lekárskej posudkovej činnosti. 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 operatívne zareagoval na návrh pani Doc. Repkovej, tiež ho mrzí, že niektoré práce 

boli zastavené, hlavne k Zákonu o jednotnej posudkovej činnosti, cez ktorý by sa 

vyriešili mnohé veci, 

 predseda rady vlády, ako aj členovia rady vlády, súhlasia so zaradením tejto 

informácie na júnové zasadnutie. 

Jozef Mikloško, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska 

 namietal veľkosť a neprehľadnosť Správy o vývoji kriminality páchanej na senioroch, 

ktorá je v pláne práce na október ako bod č. 1, 

 ďalej víta zaradenie materiálu pána Doc. Bednárika z Inštitútu pre výskum práce  

a rodiny „ Postavenie seniorov v súčasnej spoločnosti“ na júnové zasadnutie, ako bod 

č. 3, 

 bol by rád, keby členovia rady vlády dostali materiál v dostatočnom predstihu, aby ju 

mohli prediskutovať vo svojich štruktúrach, 

 predseda rady vlády vysvetlil, že materiály k bodom programu členovia rady vlády 

pravidelne dostávajú najneskôr 10 dní pred zasadnutím. 
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Ján Lipiansky, podpredseda rady vlády a predseda Jednoty dôchodcov Slovenska 

 navrhuje dať dotaz pánu Doc. Bednárikovi, aké bude hlavné zameranie materiálu, aby 

nevznikla predstava u členov rady vlády, že sa bude jednať o generálnu diskusiu  

o postavení seniorov v prípade, že to bude vyhodnotenie dotazníka, ktorý robil pán 

Doc. Bednárik v spolupráci s JDS. Má za to, že výsledky dotazníka by sa nedali 

pokladať za dostačujúce. 

Lívia Jurová tajomníčka rady vlády 

 dovolí si uviesť do zápisu, po diskusii k bodu č. 3 júnového zasadnutia, že sekretariát 

rady vlády samozrejme požiadal riaditeľku Inštitútu pre výskum práce a rodiny PhDr. 

Silviu Porubänovú (dňa 15. februára 2019) o schválenie účasti pána doc. PhDr. 

Rastislava Bednárika CSc. na zasadnutí rady vlády v júni 2019 a prezentáciu na tému 

„Postavenie seniorov v súčasnej spoločnosti“. Pani riaditeľka súhlasila s účasťou  

aj prezentáciou Doc. Bednárika, 

 uvádzame ďalej, že pán Bednárik na základe nášho dotazu poslal krátku informáciu  

k budúcemu materiálu. 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 pripomenul, že dnes schvaľujeme plán práce rady vlády, takže nie je na mieste 

vyjadrovať sa k obsahu jednotlivých bodov, pokiaľ nemáme vedomosť o tom, čo budú 

obsahovať. Materiály k bodom programu zasielame pred zasadnutím, keď nám ich 

predkladatelia doručia, ale najneskôr desať dní pred zasadnutím. 

 následne uzavrel diskusiu 

Záver: 

 opraviť názov bodu programu č. 4 októbrového zasadnutia 

 zaradiť na júnové zasadnutie rady vlády informáciu od relevantných subjektov  

o zastavení legislatívneho procesu k Zákonu o dlhodobej starostlivosti a Zákonu  

o jednotnej lekárskej posudkovej činnosti. 

 

 

 Rada vlády schválila návrh Plánu práce na rok 2019 po jeho doplnení o body 

navrhnuté na zasadnutí 

  

Ref. Uznesenie č. 85, schválené dňa 18. marca 2019 

 

 Bod č. 2: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z.  

o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 otvoril rokovanie k bodu č. 2, 

 materiál k tomuto bodu bol prílohou pozvánky, členovia rady vlády mali možnosť  

sa s ním oboznámiť, 
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 následne dal slovo riaditeľovi odboru dávok sociálneho poistenia, zo sekcie sociálneho 

poistenia a dôchodkového sporenia, Karlovi Molinovi, aby v krátkosti uviedol bod 

programu 

 

Karel Molin, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 uviedol, že návrh zákona, o ktorom by rád v stručnosti poinformoval, sa predkladá  

v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019, 

 cieľom návrhu zákona je zvýšenie vianočného príspevku vrátane jednorazového 

zvýšenia na dvojnásobok jeho súčasnej úrovne. Jednorazové zvýšenie už bude priamo 

zakomponované vo vzorci na výpočet vianočného príspevku. Okrem zdvojnásobenia 

sumy vianočného príspevku sa navrhuje aj rozšírenie okruhu dotknutých osôb 

prostredníctvom zvýšenia hranice nároku na vianočný príspevok z pôvodnej úrovne  

60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve na 65 %. To znamená, že v roku 

2019 bude horná hranica na nárok na vianočný príspevok v sume 659,10 eura (vrátane 

– predpoklad priemernej mesačnej mzdy na rok 2018 na úrovni 1 014 eur). 

 Príspevok by sa mal vyplatiť približne 1 300 000 poberateľom dôchodkových dávok, 

je to viac o zhruba 72 000 poberateľov oproti súčasnosti. 

 Materiál predkladá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 Žiada sa povedať, že vláda automaticky reaguje na zvýšenie priemernej mzdy, 

 keď sa rozhodovalo, čo uprednostniť v sociálnej oblasti, mali záujem riešiť všetky 

sociálne skupiny obyvateľstva, počnúc: 

1. mladými rodinami, kde sa pripravuje rapídne zvýšenie materskej na 52 týždňov  

a rodičovského príspevku, ďalej od 1.1.2019 sú obedy v MŠ zadarmo, od 1.9.2019 

v základných školách všetkých typov (podľa zriaďovateľa), 

2. ďalšia kategória, ktorú má vláda záujem riešiť, sú osoby so zdravotným 

postihnutím, pripravujú sa opatrenia, ktoré sa týkajú sociálnych služieb, ale hlavne 

kompenzácii ŤZP, zvýšenie príspevku na opatrovanie aj na asistenta, aby občan 

mohol zostať čo najdlhšie v prirodzenom domácom prostredí, v prípade, že to už 

nestačí, rieši sa aj poskytovanie sociálnych služieb, 

3. tretia skupina sú seniori, teraz je k dispozícii balík finančných prostriedkov, chceli 

sme sa už v tomto roku baviť o trinástom dôchodku, to nám neprešlo, ale podarilo 

sa aspoň navýšiť vianočný príspevok o 100%. To je výsledok zákona, ktorý 

predkladáme. Vianočný príspevok má charakter sociálny, solidárny a 13-ty 

dôchodok ten spĺňa oboje, aj solidárnosť, aj zásluhovosť. V súčasnosti máme  

v rozpočte 200 miliónov na vianočný príspevok. Túto otázku máme záujem 

otvárať ešte v tomto roku. Keby sa podarilo rokovať ešte o 100 miliónoch, bola by 

to polovica mesačných nákladov na dôchodky, ktoré sú okolo 610 mil. Eur. Potom 

by sa mohlo na budúci rok začínať na 50% trinásteho dôchodku a postupne  

v ďalších rokoch pridávať. 

Žiada sa však povedať, 

 vianočný príspevok je štátna sociálna dávka, 

 trinásty dôchodok by bola dôchodková dávka, 

k týmto dávkam treba pristupovať zodpovedne z hľadiska rozpočtu 

jednotlivých kapitol. 
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 Následne otvoril diskusiu. 

 

Ján Lipiansky, podpredseda rady vlády a predseda Jednoty dôchodcov Slovenska 

 otázka preformátovania vianočného príspevku na trinásty dôchodok, ku ktorému 

budeme dávať stanovisko, je pre JDS mimoriadne prioritná záležitosť najmenej päť 

rokov, 

 vieme že trinásty dôchodok sa nedostal do programového vyhlásenia vlády, takže 

trocha to zastalo, ale chcel by poďakovať pánu ministrovi za jeho osobný prístup,  

že téma vianočného príspevku a trinásteho dôchodku neupadla do zabudnutia, 

 padli tu aj nejaké čísla, len pripomenie, že o viac ako 72 tisíc poberateľov dôchodkov 

by dostalo vianočný príspevok, 

 je potrebné hovoriť o tom, ako by sme mohli napomôcť v tomto prechodnom období 

 dáva na zváženie, aby sme nehovorili len o dvojnásobnom zvýšení vianočného 

príspevku, ale o 2,5 násobnom zvýšení, aby sme mohli už v roku 2020 začať  

s realizáciou trinásteho dôchodku 

Jozef Mikloško, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska 

 oceňuje návrhy pána ministra, sú prosociálne a múdre, ako zdôraznil, víta najmä 

príspevky pre mladé rodiny, ktoré majú súvislosti z demografickým vývojom v krajine 

ako je dlhšia materská a zvýšenie rodičovského príspevku veľký význam. 

Miloš Nemeček, Združenie kresťanských seniorov Slovenska  

 pridáva sa na stranu pána Lipianskeho, aby sa od sociálnej dávky prešlo  

na dôchodkovú dávku a aby bola okrem solidárnosti zohľadnená aj zásluhovosť. 

Ivan Haluška, Jednota dôchodcov na Slovensku 

 podporuje návrh pána Lipianskeho, a predkladateľovi odporúča, aby pri zdôvodňovaní 

návrhu urobil finančné prepočty na príjmy a výdavky sociálnej poisťovne, pretože 

vláda urobila veľmi pozitívne kroky v oblasti zvyšovania miezd vo verejnej správe, 

zvyšovanie minimálnej mzdy, v oblasti zamestnanosti, ako i ďalšie opatrenia  

na základe ktorých by sa mali zvýšiť aj odvody a teda príjmy do sociálnej poisťovne. 

Toto treba dať do vzájomného súladu. 

 Zároveň dáva jednu pripomienku, či otázku, či sa prejavilo, a ako, zvyšovanie 

minimálnej mzdy v raste miezd ostatných tarifných stupňov, nikde to nenašiel. Ak sa 

to pozitívne prejavilo, potom by príjem sociálnej poisťovne bol silným argumentom 

pre zvýšenie vianočného príspevku a mohol by sa podariť zámer ukotviť 13-ty 

dôchodok v dôchodkovom systéme, aj keď zatiaľ len 50%. Keďže budúci rok  

sú parlamentné voľby, treba to pozitívne, čo vláda dnes robí, zakotviť ešte v tomto 

volebnom období. 

Anna Ghannamová, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR 

 rada by sa za Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb zapojila do diskusie  

a vyjadrila sa k opatreniam, ktoré vláda pripravuje, nakoľko prijímateľmi sociálnych 

služieb sú aj seniori, 

 asociácia je členom pracovnej skupiny, kde sa odsúhlasil návrh na výšku finančného 

príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú 
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odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili 

dôchodkový vek, na rok 2020, ďalej výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie 

a výška peňažného príspevku na opatrovanie, opatrenie je spojené s valorizáciou. 

Zvyšovaním minimálnej mzdy sa zvyšuje aj príspevok, lenže na základe minuloročnej 

valorizácie nie súčasnej, ktorú musia zariadenia vyplácať svojim zamestnancom. Vo 

výdavkoch sú zohľadnené poukazy, ktoré musia zamestnancom uhrádzať, ale na 

strane príjmu to nemajú, preto privítali, že ministerstvo súhlasilo so zmenou vzorca 

výpočtu finančného príspevku na prevádzku, ktorý má vyplácať samospráva. 

Vyplácajú ho asi zo 67%. Dáva do pozornosti, až 81 % miest a obcí nereflektuje túto 

zákonnú povinnosť, je to chýbajúca čiastka na zabezpečenie fungovania sociálnych 

služieb. 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 pripomenul pani Ghannamovej, že tieto dve opatrenia vlády SR budú podľa 

schváleného plánu práce rady vlády predmetom rokovania v júni a budeme sa im 

podrobne venovať, 

 môže ale potvrdiť, že vzorec na výpočet ide do legislatívneho procesu, do parlamentu 

cez poslanecký návrh, ten je už pripravený, 

 treba však pripomenúť že financovanie sociálnych služieb je viaczdrojové, 

 čo je však dôležitejšie, že v súčasnosti prebiehajú rokovania s ministerstvom financií, 

aby to, čo navrhujeme bolo aj realizovateľné, bez ich vyjadrenia a bez peňazí by 

nemali navrhované opatrenia relevantnú hodnotu. 

 Na záver dal ešte slovo p. Molinovi. 

Karel Molin, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 rád by vyvrátil pochybnosti, ktoré odzneli v diskusii, o údaji, že 1,3 mil. poberateľov 

dôchodkových dávok bude mať nárok na vyplatenie vianočného príspevku. Za týmto 

údajom si ministerstvo stojí. 

 Okruh poberateľov je široký, na vianočný príspevok majú nárok aj poberatelia iných 

dôchodkových dávok, nie len starobných, napr. invalidných, pozostalostných, je našou 

ambíciou, vo vianočnom období, v rámci solidárneho princípu, podporiť ich, 

 zároveň si treba uvedomiť, že aj tu musíme konať zodpovedne, musí to ísť ruka v ruke 

s nejakou rozpočtovou disciplínou, 

 zopakoval, že vianočný príspevok je štátna sociálna dávka a nejde z rozpočtu sociálnej 

poisťovne, 

 konkrétne na rok 2019 je vyčlenených 154,3 mil. Eur. Z rozpočtu ministerstva 61,3 

mil. a 93 mil. z kapitoly všeobecná pokladničná správa, 

 13-ty dôchodok by už bol nákladovou položkou v rozpočte sociálnej poisťovne, ktorý 

nie je až taký ružový, ako by sa mohlo zdať, napriek úspechom po všetkých tých 

opatreniach, ktoré vláda robí. 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 má za to, že podstatné už odznelo, uvedomuje si, že je potrebné urobiť kvantifikáciu 

opatrení, ktoré navrhuje vládna koalícia, 

 zatiaľ ešte platí zákon, podľa ktorého môže sociálna poisťovňa presúvať finančné 

prostriedky z prebytkových fondov na iné, nedostatkové, 



7 

 

 k návrhu Jednoty dôchodcov na Slovensku, zvýšiť vianočný príspevok na 2,5 

násobok, nie na 2 násobok súčasnej výšky vianočného príspevku, ako navrhuje 

ministerstvo, uviedol, škoda, že JDS nereagovala skôr, nakoľko návrh je už po 

medzirezortnom pripomienkovom konaní, a pôjde na prerokovanie do vlády  

a parlamentu, ale je ochotný vládu o návrhu informovať. 

Záver: 

 členovia rady vlády navrhujú predsedovi rady vlády, aby informoval vládu na jej 

zasadnutí o návrhu Jednoty dôchodcov na Slovensku zvýšiť vianočný príspevok  

na 2,5 násobok súčasnej výšky, 

 

 

 Rada vlády vzala na vedomie Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  

č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom 

dôchodku a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Ref. Uznesenie č. 86, schválené dňa 18. marca 2019 

 

 Bod č. 3: Národný program aktívneho starnutia, príprava budúceho dokumentu  

na obdobie 2021 - 2030  

 

 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 Otvoril tretí bod programu a odovzdal slovo riaditeľovi odboru dávok sociálneho 

poistenia, sekcie SPDS, Karlovi Molinovi, ako gestorovi NPAS, aby uviedol materiál 

k tomuto bodu, 

 

Karel Molin, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 sekcia SSPDS má ambíciu, aby aj na pôde rady vlády odzneli návrhy a k nim ďalšie 

názory zo strany členov rady vlády na to, ako smerovať ďalší vývoj v tejto oblasti, 

hlavne z pohľadu inštitucionalizácie politiky starnutia populácie a aktívneho starnutia, 

ktorá je prierezová, 

 posledný odpočet plnenia úloh z NPAS bude v roku 2021, 

 predchádzajúce odpočty zo strany rezortov sa javia ako formálne, 

 v tejto súvislosti je potrebné sa zamyslieť, ako by mala byť táto problematika 

uchopená na ďalšie programové obdobie nejakým relevantným inštitútom, aby mala 

jasný implementačný rámec, 

 otvára sa tu viac možností: 

1. urobiť v roku 2021 finálny odpočet, vyhodnotiť celý NPAS a až potom pristúpiť  

k tvorbe nového dokumentu, má svoje rácio, aby sme nerobili tie isté chyby, aby 

nebol dokument len formálny, aby bolo jeho plnenie vymožiteľné, 

2. zladiť problematiku aktívneho starnutia a teda aj nový dokument s agendou 2030, 

úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu pripravuje implementačnú 

stratégiu agendy 2030 – prepojiť s novým NPAS, také sú medzinárodné tendencie, 
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3. gestor sa prikláňa k variante vytvoriť nadrezortný koordinačný nástroj pre túto 

problematiku, napríklad aj na pôde ministerstva, aby sa dalo vstupovať do plnenia 

úloh iných rezortov, resp. pričleniť ho k sekretariátu rady vlády a posilniť 

personálne obsadenie odbornými pracovníkmi, 

4. zachovať súčasný stav, 

 privítali by názory na tieto riešenia. 

 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 zareagoval na p. Molina: žiada sa povedať, že je potrebné túto tému otvárať, ale sme 

ešte na úplnom začiatku, resp. pred začiatkom, toto nemôže riešiť rada vlády, budú 

potrebné rokovania na nadrezortnej úrovni s podpredsedom vlády SR Richardom 

Rašim, tam treba robiť rozhodnutia, 

 navrhuje na júnové, resp. októbrové zasadnutie pripraviť informáciu o postupe 

prác na NPAS, 

 následne otvoril diskusiu. 

 

Peter Guráň, Fórum pre pomoc starším 

 uviedol, že je zároveň podpredsedom Výboru pre deti, Rady vlády SR pre ľudské 

práva národnostné menšiny a rodovú rovnosť a túto etapu, ako pokračovať  

pri príprave nového dokumentu NAP pre deti, riešia už jeden rok. Po skúsenostiach  

z diskusií odporúča, aby sa pokračovalo z hľadiska širšieho koncipovania  

a zastrešovania cieľov 2030, ale aktívne vstupovať pri formulovaní cieľov, ktoré  

sa týkajú našej problematiky. 

 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 prikláňa sa k názoru pána Guráňa, aby sme sa spojili s Agendou 2030, pretože aj túto 

oblasť aktívneho starnutia zastrešuje Agenda 2030, mal by tu byť súčasný proces  

z hľadiska tvorby. 

 

Ivan Haluška, Jednota dôchodcov na Slovensku 

 podporuje myšlienku pána ministra, pretože vecne je dôležité, aby to bola „agenda“, 

ktorá bude tvoriť celostný posun. Problematika starnutia populácie a aktívneho 

starnutia je dôležitá. 

 má za to, aby sa postupovalo spoločne a aby sa to robilo pod gesciou jedného 

programu 2030 a to v polčase prípravy a nie keď už bude hotový. 

Miloš Nemeček, Združenie kresťanských seniorov Slovenska 

 za neprijateľné považuje jednu z variant, ktoré uviedol pán riaditeľ Molin, a to prvú, 

že sa pristúpi k tvorbe až po finálnom vyhodnotení NPAS 2014 – 2020 v roku 2021, 

 mali by sme ovplyvňovať tvorbu dvoch strešných dokumentov a to dopracovania 

Národného investičného plánu a Víziu Slovenska, pretože Agenda 2030  

sa transformuje na dokument, ktorý by sa mal volať Vízia Slovenska do roku 2030. 

Priamo je povedané, že všetky jednotlivé parciálne politiky by mali byť súčasťou 

strechy. Musí to prebiehať v dvoch líniách, ktoré sú navzájom prepojené. 
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Igor Fabián, Jednota dôchodcov na Slovensku 

 v zásade sme bojovali o to, aby gestorom NPAS bol náš rezort - pod vedením MPSVR 

SR sme sa dopracovali k určitým aktivitám, 

 nemyslí si, že je správne, keď NPAS bude len jednou z častí Agendy 2030, ale mal by 

to byť kompletný materiál, ktorý vyjde z našich potrieb, aby nám vedel garantovať 

určité veci, zároveň by mal byť kontrolovateľný, 

 aby sa nestalo, že v takom materiáli ako bude agenda 2030 sa ani nenájdeme, 

 ako povedal pán Nemeček, aby to nebola len okrajová záležitosť. 

Jozef Mikloško, Združenie kresťanských seniorov Slovenska 

 v terajšom materiáli, ktorý bol dobrý, bolo veľa dobrých úloh (na každý rezort aj 10-

15 úloh), materiál bude potrebné vyhodnotiť, ktoré úlohy sa splnili a ktoré nie, aj keď 

niekedy bolo ťažké ich vyhodnotiť. 

 Taktiež by bolo prospešné vedieť budúcu štruktúru dokumentu, 

 postrehol nový fenomén, ktorý silnie, je negatívne vnímanie starších ľudí  

v spoločnosti,  

 odporúča dôslednejšie presadzovať medzigeneračnú spoluprácu, bez nej to nepôjde. 

 

Kvetoslava Repková, Inštitút pre výskum práce a rodiny 

 celé zadanie je o tom, ako do budúcnosti inštitucionalizovať napĺňanie verejného 

záujmu ochrany starších ľudí v kontexte aktívneho starnutia, 

 potrebné je uvažovať v dvoch líniách, jedna línia je globalizácia ľudsko-právnych 

otázok vzťahujúcich sa na rozličné cieľové skupiny, je to línia daná z OSN, ktorú 

máme na Slovensku cez Agendu 2030, je to fakt od ktorého sa nedá odísť, 

 odporúča, aby na najbližšie zasadnutie rady vlády prišiel niekto z Úradu podpredsedu 

vlády SR pre informatizáciu a investície a Agendu 2030 a povedal strategicky ako 

budú v „agende“ ukotvené jednotlivé cieľové skupiny, ktorých problematiku teraz 

zastrešujú rôzne akčné plány a národné programy, to nám musí zodpovedať niekto, 

kto na tom pracuje, 

 nemyslí si, že v Agende 2030 budú problematiky jednotlivých cieľových skupín 

rozpracované do takej hĺbky, ako sú súčasné dokumenty, preto bude potrebné,  

aby sme dostali koordinátorov, aby sme sa na našej úrovni vedeli toho zhostiť. 

Pavel Guman Jednota dôchodcov na Slovensku 

 ako bola na našom predchádzajúcom zasadnutí prezentovaná Agenda 2030 z úrovne 

OSN a globalizácie, jej realizácia stojí na miliardách korún. Odkiaľ bude mať 

Slovensko toľko financií na jej realizáciu, toto je podstatné. 

 Od podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície je pre nás potrebné vedieť, aké 

budú investície a aké budú ďalšie postupy pri realizácií politík, či už sociálnych,  

v školstve, vede... 

 

Miloš Nemeček, Združenie kresťanských seniorov Slovenska  

 je nevyhnutné, a mala by to byť aktivita pána ministra, aby sa porozprával  

s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu a agendu 2030, ako si 
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predstavuje koordináciu. Bolo by vhodné, aby následne začali pracovať pracovné 

skupiny rady vlády a poďme sa tomu venovať vecne a konkrétne. 

 

Štefan Adamec, Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

 dáva do pozornosti, ak by bol iniciovaný nejaký projekt, ktorý by bol vhodný  

na zaradenie z oblasti tejto agendy, bol by určite vítaný, nakoľko je problém  

s kvalitnými projektmi. 

 ďalej uviedol, že v súčasnosti sa robí príprava pre východiská a argumentáciu  

pre Európsku komisiu pre partnerskú dohodu po roku 2020 na roky 2021-2027. Bolo 

odsúhlasené zriadenie rady vlády pre vyjednávanie o partnerskej dohode. 

 je si istý tým, že ministerstvo pripraví také východiská, ktoré budú zakomponované  

v budúcom operačnom programe, ktoré bude v súlade s touto rozpravou. 

 

Anna Ghannamová, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR 

 stotožňuje sa s návrhom pani Repkovej, či by na niektoré z najbližších zasadnutí rady 

vlády nemohol prísť niekto z Agendy 2030. 

 

Karel Molin, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 našou ambíciou bolo pripomenúť to, aby nám neušiel vlak, pretože sú otvorené 

niektoré možnosti. Napr. Agenda 2030 je v nejakom štádiu, nedostali sme 

jednoznačnú odpoveď od úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. 

Proces schvaľovania by mal najbližšiu dobu započať. Sú tam definované ciele, ktoré 

sú veľmi obdobné ako sú v súčasnom NPAS. 

 predstavil svoj názor, či sa dokážeme nejakým spôsobom zladiť, či budeme 

postupovať v intenciách, že sa viac budeme orientovať na Agendu 2030 alebo  

sa vyberieme vlastných smerom. 

 dodal, že čakáme na konkrétne úlohy, ktoré nám možno z toho vyplynú, 

 zo záujmom si vypočul všetky názory a z tohto budeme vypracovávať konkrétny 

návrh ďalšieho postupu. 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 navrhuje na úrovni ministra stretnutie s podpredsedom vlády pre investície  

a informatizáciu a agendu 2030, 

 MPSVR SR je gestorom úlohy z hľadiska končiaceho sa obdobia NPAS, 

 našou ambíciou je určovať aké budú možnosti riešenia do budúcna, nie úrad 

podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a agendu 2030. 

 uzavrel diskusiu k tomuto bodu 

Záver: 

 

 Rada vlády vzala na vedomie informáciu o Národnom programe aktívneho 

starnutia: Prípravu nového NPAS na roky 2021 – 2030 

 

Ref. Uznesenie č. 87, schválené 18. marca 2019 
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 Bod č. 4: Informácia o projekte „Národná cena starostlivosti – DOBRÉ SRDCE“ 

 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 otvoril bod č. 4 a odovzdal slovo pani Anne Ghannamovej z Asociácie poskytovateľov 

sociálnych služieb v SR, aby uviedla informáciu o projekte ,,Národná cena 

starostlivosti – DOBRÉ SRDCE“, materiál bol prílohou pozvánky. 

Anna Ghannamová, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR  

 uviedla štvrtý bod programu v stručnej prezentácii, 

 cieľom projektu je zviditeľnenie a morálne oceňovanie pracovníkov v sociálnych 

službách, zvýšenie prestíže a spoločenského uznania týchto náročných profesií, 

pozitívna motivácia zamestnancov v sociálnych službách a podpora ich 

profesionálneho rastu, zlepšenie kvality sociálnych služieb, zvyšovaním kvality 

zamestnancov, 

 v krátkosti oboznámila prítomných so zásadnými informáciami o tomto projekte: 

- 1.4.2019 bude vyhlásenie súťaže, v máji bude uzávierka prihlášok, následne výber 

finalistov a galavečer s vyhlásením víťazov, 

 oceňovanými kategóriami budú: opatrovateľka, odborný pracovník (sociálny 

pracovník, terapeut, psychológ...), poskytovateľ, dobrovoľník, manažér, filantrop, 

novinár, sestra v sociálnych službách, DOBRÉ SRDCE za výnimočný prínos v oblasti 

sociálnych služieb. Zamestnancov môžu prihlásiť prijímatelia služieb, nadriadení, 

príbuzní, rodina, kolegovia, širšia verejnosť, do všetkých ostatných kategórií ich môže 

prihlásiť ktokoľvek alebo sa môžu prihlásiť sami, 

 do súťaže možno v 4 kategóriách prihlásiť pracovníkov, ktorí majú na danej pozícií 

minimálne 3-ročnú prax, musia byť zamestnancami poskytovateľa, ktorý má 

zaregistrovanú sociálnu službu v príslušnom samosprávnom kraji, 

 oceňovanie sa pripravuje v spolupráci so Zväzom poskytovateľov sociálnych služieb, 

ktorý viac-menej zahrňuje verejných poskytovateľov, 

 ambasádorkou celého oceňovania je Emília Vášaryová. 

Kvetoslava Repková, Inštitút pre výskum práce a rodiny 

 myslí si, že by bolo dobré do budúcnosti uvažovať aj o kategórií advokát/ka  

v sociálnych službách. Človek, ktorý sa v odbornom diskurze významne zasadil za to, 

že sa dosiahli pozitívne zmeny. 

Anna Ghannamová, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR 

 navrhla pani Repkovej, že by to mohlo byť v kategórií za výnimočný počin, pretože 

počet kategórií je obmedzovaný, resp. daný dĺžkou záznamu. 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 ukončil bod programu 
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Záver: 

 Rada vlády vzala na vedomie informáciu o projekte „Národná cena starostlivosti – 

DOBRÉ SRDCE“. 

 

Ref. Uznesenie č. 88 schválené 18. marca 2019 

 

 Bod č. 5 Rôzne 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 otvoril bod programu č. 5 Rôzne, v rámci ktorého sa prihlásila pani Gálisová  

so správou o činnosti Fóra pre pomoc starším za rok 2018. Slovo odovzdal 

predkladateľke a podotkol, že materiál bol prílohou k pozvánke. 

 

Ľubica Gálisová, Fórum pre pomoc starším 

 informovala, že Fórum sa zaoberá problémom týrania, násilia a zneužívania starších 

ľudí. Organizácia spolupracuje s MV SR, MPSVR SR a MS SR. 

 MS SR pripravuje reformu opatrovníckeho práva, ktorá by už mohla byť predložená 

vláde na schválenie, aj na základe skúseností z praxe, v spolupráci s ich organizáciou. 

Je to dôležitý dokument, pretože chráni obete násilia. Podľa svetových štatistík  

je každý desiaty starší človek obeťou násilia, 

 Fórum zrealizoval tri konferencie, do ktorých sa zapojili odborníci, napríklad 

zástupcovia, ktorí poskytujú služby. Konferencia bola pod záštitou ministra 

spravodlivosti. V rámci týchto stretnutí sa zostavil dotazník, ku ktorému sa bolo treba 

vyjadriť, 

 pracuje aj poradenské centrum, do ktorého prichádzajú starší ľudia žiadajúci o pomoc, 

radu. Narastá počet týraných ľudí. Veľa problémov medzi staršími ľuďmi a ich 

príbuznými sa týka dedičstva, majetkov. 

 Dáva do pozornosti, že tohto roku sa uskutočnil veľmi úspešný 13. ročník oceňovania 

starších ľudí, tzn. z celého Slovenska udelením ocenenia Senior roka 2018. 

 Za dôležité považuje zapojenie mladých ľudí do pomoci starším. 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 poďakoval predkladateľke pani Gálisovej za uvedenie materiálu a taktiež za činnosť 

počas celého roka, následne otvoril diskusiu. 

Igor Fabián, Jednota dôchodcov na Slovensku 

 informoval, že v Trnavskej univerzite sa zúčastnil konferencie Stop násiliu  

na senioroch, ktorú považuje za najlepšiu akciu. Mal by byť vytvorený určitý systém 

materiálov, ale aj lektorov. Bol by rád keby Výsledky týchto konferencií boli  

k dispozícií pre tých, ktorých sa to týka. 
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Ján Uhnák, Združenie kresťanských seniorov Slovenska 

 vyzdvihol činnosť celého Fóra pre pomoc starším, hlavne čo sa týka mediálnej  

a praktickej činnosti. 

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

 skonštatoval, že veľká vďaka patrí pani Gálisovej, ktorej sa podarilo vytvoriť takýto 

útvar, vidieť tam rukopis dobrého manažéra. Tieto veci treba mať premyslené, 

finančné zabezpečené, je dôležité odmeniť tých, ktorí sa na tom podieľajú. Pani 

Gálisová je v seniorskom hnutí jediná v takejto inštitúcií. Je to veľmi užitočná  

a prospešná činnosť, 

 JDS má veľké rezervy v spolupráci s Fórom pre pomoc starším a dohodol sa s ním  

na najbližšom stretnutí. 

 Pri prezentovaní problémov s exekúciami považuje za potrebné uviesť, že nedisponuje 

jediným prípadom, že člen JDS je týmto postihnutý, nakoľko svojich ľudí intenzívne 

upozorňovali na tento fenomén, nevylučuje však, že sa nechce niekto k tomu priznať. 

JDS zápasí s iným problémom, ako osloviť ostatných, teda nečlenov JDS a to sa 

nedarí. Nedarí sa to ani v rámci prevencie v spolupráci s MV SR. 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 podotkol, že v kontexte treba oceniť aj brožúru Bezpečný senior, publikáciu  

v spolupráci s MV SR, ktorá by sa mohla dostať do najširšieho priestoru seniorov. 

Ľubica Gálisová, Fórum pre pomoc starším 

 doplnila, že pravidelne školia zástupcov z rôznych regiónov a vydávajú sa rozličné 

materiály, dostávajú o tom informácie. Školia aj v rôznych organizáciách ako JDS, 

ZKS, kluby dôchodcov...Chodia po celom Slovensku s tým, že robia prednášky, kde 

dostávajú množstvo materiálov. Na to slúži aj časopis, v ktorom sa pravidelne 

uvádzajú rôzne rady. Majú záujem vzdelávať starších ľudí, ale je dôležité, aby o tom 

vedela aj polícia, samospráva. Majú záujem spolupracovať aj s médiami, aby sa o tom 

veľa hovorilo. 

Michal Kotian, Jednota dôchodcov na Slovensku 

 dal do pozornosti, že mu prišli podnety od ľudí, že starodôchodcovia, ktorí išli do 

dôchodku od 1.1. do 1.7.2004, mali výpočet dôchodku podľa starého zákona. Až od 

1.7.2004 boli vypočítavané dôchodky podľa nového zákona a táto kategória ľudí 

nebola prepočítaná. Možno riešiť tento podnet? 

Karel Molin, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 vysvetlil, že tu prišlo k dezinpretácií, pretože od 1. 1. 2004 sa vypočítava dôchodok 

podľa nového zákona o sociálnom poistení a podľa predošlého zákona o sociálnom 

zabezpečení sa vypočítaval dôchodok do 31. 12. 2003. 

 Má za to, že pisatelia, ktorí posielajú podnety, majú na mysli to, že od 1. 1. do 1. 7. 

2004 sa vypočítava dôchodok, alebo to rozhodujúce obdobie pre výpočet dôchodku je 

10 rokov a od júla sa posunulo tak, ako to je nastavené aktuálne, čiže 20 rokov.  
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Zásady podľa, ktorých sa vypočítavajú dôchodky od 1. 1. 2004, už boli nové, nie je 

dôvod na prepočet starodôchodcov. To, na čo sa poukazovalo, boli nedostatky, ktoré 

vyplývali zo zákona o sociálnom zabezpečení podľa, ktorého sa vypočítavali 

dôchodky do 31. 12. 2003. 

Jozef Mikloško, Združenie kresťanských seniorov Slovenska 

 okrajovo spomenul, že na žiadosť ZKS EÚ podporila ich konferenciu s názvom  

,,30 slobodných rokov očami seniorov“, ktorá sa bude konať 6. - 8. novembra  

v Bratislave, 

 vyjadril nespokojnosť s veľkou byrokraciou pri čerpaní finančných prostriedkov  

z projektov pre seniorov, ZKS sa dostalo do kritickej situácie, kde bude zrejme musieť 

vrátiť finančné prostriedky. 

Ján Richter, predseda rady vlády 

 reagoval, že v prvom rade robí všetko, čo je v jeho silách, dal preveriť a hľadá 

možnosti, ako vyjsť v ústrety, i keď zatiaľ každý hovorí - nedá sa. Navrhol možnosť 

samostatného stretnutia, pretože si uvedomuje, čo to môže znamenať pre seniorskú 

organizáciu, ak by sa mali takéto finančné prostriedky vracať. Hľadá akýkoľvek 

spôsob, ako to zniesť zo sveta tak, aby ZKS nemuselo finančné prostriedky vracať. 

Miloš Nemeček, Združenie kresťanských seniorov Slovenska 

 pozval všetkých prítomných na zajtrajšie prvé udeľovanie ceny aktivistom zo ZKS.  

Je to cena Jána Benčeka, zakladateľa ZKS. Všetci sú vítaný o 15.30 hod. v Kultúrnom 

dome Ružinov. Pozvánka vám bude zaslaná e-mailom prostredníctvom sekretariátu 

Rady vlády. 

Ján Richter, predsedajúci rade vlády 

 Ukončil bod č. 5 Rôzne a poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní. 

 

 

 

V Bratislave 29. marca 2019 

Zapísala: 

Lívia Jurová, tajomníčka rady vlády 

Schválil: 

Ján Richter, predseda rady vlády 
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Zvukový záznam je k dispozícii na sekretariáte rady vlády. 

 

 

 

 

VYSVETLIVKY – SKRATKY: 

MPSVR SR  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Agenda 2030  Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj 

MZ SR  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

MV SR  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MS SR  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  

JDS   Jednota dôchodcov na Slovensku 

ZKS   Združenie kresťanských seniorov Slovenska 

APSS   Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR 

EÚ   Európska únia 

VÚC   Vyšší územný celok 

NPAS   Národný program aktívneho starnutia 2014 – 2020 

ZP   zdravotné postihnutie; zdravotne postihnutí 

RTVS   rozhlas a televízia Slovenska 

DDS   doplnkové dôchodkové sporenie 


