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Vec: Podklady k bodu č. 5 (Finančné možnosti štátu a samosprávy pre podporovanie 

voľnočasových aktivít seniorov - dotačné systémy zainteresovaných subjektov) júnového 

zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu 

starnutia populácie. 

              

V súvislosti so žiadosťou o zaslanie podkladových materiálov si Vám dovoľujem za 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poslať nasledovné podklady: 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky momentálne nemá 

samostatnú zákonnú dotačnú schému, ktorá by podporovala voľnočasové aktivity seniorov. 

Rozširovanie vedomostí zvyšujúcich kvalitu života seniorov bolo realizované prostredníctvom 

výzvy s názvom Aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich 

kvalitu života seniorov (kód výzvy: OPV-2012/2.1/03-SORO) v rámci operačného programu 

Vzdelávanie, Prioritnej osi 2: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, Opatrenia 

2.1: Podpora ďalšieho vzdelávania. Vo forme nenávratného finančného príspevku bolo na tieto 

aktivity poskytnutých k júnu 2014 vyše štyri a pol milióna eur. 

 

Národný ústav celoživotného vzdelávania ako priamo riadená organizácia Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizovala v mesiaci máj roku 2015 

v Bratislave workshop k vecnému návrhu zákona o celoživotnom vzdelávaní s cieľovou skupinou 

seniorov. Účelom workshopu bolo mapovať požiadavky cieľovej skupiny v oblasti, ktorú má nový 

zákon upravovať a získať cenné podnety, ktoré budú v ďalšom procese jeho tvorby reflektované. Na 

workshope sa zúčastnili zástupcovia Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku, Centra 

ďalšieho vzdelávania UK Bratislava, Inštitútu celoživotného vzdelávania STU Bratislava a Jednoty 

dôchodcov na Slovensku. Medzi témami rezonovala aj téma financovania. Viacerí zúčastnení 

prejavili záujem aktívne sa zapájať a riešiť otázky vyplývajúce z workshopu. Zástupcovia budú 
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zahrnutí do pracovnej skupiny, ktorá je zriadená na Národnom ústave celoživotného vzdelávania na 

účel tvorby zákona o celoživotnom vzdelávaní. 

 

Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zároveň prebehli 

prvotné rokovania medzi zástupcami odboru celoživotného vzdelávania a sekcie štrukturálnych 

fondov EÚ. Dopytovo orientované projekty zamerané na vzdelávanie seniorov by mali pokračovať 

aj v rámci nového operačného programu Ľudské zdroje. 

 

  

 

 

 

S  úctou 

 

 
 

                          Monika Korkošová 

                           riaditeľka odboru celoživotného vzdelávania 
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