VYHODNOTENIE MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA
Návrh Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020
Spôsob pripomienkového konania
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných
Počet vyhodnotených pripomienok

42 / 18
42

Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných

21 / 9
6 /4
15 / 5

Rozporové konanie (s kým, kedy, s akým výsledkom)
Počet odstránených pripomienok
Počet neodstránených pripomienok
Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Subjekt
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Ministerstvo financií
Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej
republiky
Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej
republiky
Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky

Pripomienky do
termínu

Pripomienky po termíne

Nemali pripomienky

Vôbec nezaslali

1 (1o,0z)
x
6 (4o,2z)
x
6 (2o,4z)
3 (3o,0z)

x
x

9.
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .

Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky
Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej
republiky
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu
Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej
republiky
Protimonopolný úrad
Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej
republiky
Úrad geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej
republiky
Úrad jadrového dozoru
Slovenskej republiky
Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky
Úrad pre verejné
obstarávanie
Úrad priemyselného
vlastníctva Slovenskej
republiky
Správa štátnych hmotných
rezerv Slovenskej republiky
Národný bezpečnostný úrad
Národná banka Slovenska
Rada vlády Slovenskej
republiky pre osoby so
zdravotným postihnutím

1 (0o,1z)
x
x
1 (1o,0z)
8 (1o,7z)
x
x
1 (1o,0z)
1 (1o,0z)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

26 .
27 .
28 .
29 .
30 .

31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .
41 .
42 .
43 .
44 .

Podpredseda vlády SR pre
ľudské práva a národnostné
menšiny
Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky
Najvyšší súd Slovenskej
republiky
Generálna prokuratúra
Slovenskej republiky
Konfederácia odborových
zväzov Slovenskej
republiky
Asociácia
zamestnávateľských zväzov
a združení Slovenskej
republiky
Fond národného majetku
Slovenskej republiky
Národný inšpektorát práce
Slovenská akadémia vied
Slovenská informačná
služba
Rozhlas a televízia
Slovenska
Sociálna poisťovňa
Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej
republiky
Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou
Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny
Republiková únia
zamestnávateľov
Združenie miest a obcí
Slovenska
Odbor vládnej agendy Úradu
vlády
Združenie podnikateľov
Slovenska

x
x
x
x
1 (1o,0z)

1 (0o,1z)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6 (5o,1z)
x
x

45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .

Nezávislé kresťanské odbory
Slovenska
Jednota dôchodcov na
Slovensku
Asociácia dôchodkových
správcovských spoločností
Asociácia doplnkových
dôchodkových spoločností
VSU
Verejnosť
SPOLU

Vyhodnotenie vecných pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti.
Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná
A – akceptovaná
Z – zásadná
N – neakceptovaná
ČA – čiastočne akceptovaná

x
3 (1o,2z)

x
x
x
x

3 (3o,0z)
42 (24o,18z)

0 (0o,0z)

20

20

Subjekt
MS SR

Pripomienka
K časti 5.2. Právna ochrana seniorov
Vo vete "Je dôležité v slovenskej právnej úprave chrániť najmä osobitne
spotrebiteľov – seniorov, ktorí sú osobitne zraniteľnou skupinou
spotrebiteľov." navrhujeme vypustiť slovo: "osobitne" a nahradiť slovom
"najmä".
Poslednú vetu v prvom odseku textu navrhujeme nahradiť vetou v znení: "V
praxi, pokiaľ ide o skupinu seniorov sa vyskytujú najmä tieto okolnosti:
a) osobná a hospodárska neskúsenosť s tovarmi, ktoré majú nízku trhovú
hodnotu, ale ktoré sú na prezentáciách vychvaľované ako vysoko hodnotné,
b) nedostatok informácií o tovare: seniori zväčša neočakávajú, že sú pod
rúškom výletu či obeda pozvaní na prezentáciu tovarov, ktorých vlastnosti sú
im v cudzom a emóciami nabitom prostredí mylne opisované,
c) chýbajúce know-how a neskúsenosť v obchodnom styku,
d) odkázanosť (či už reálna, alebo vsugerovaná predajcom) na tovar z dôvodu
choroby či zdravotného postihnutia.

MF SR

MF SR

MF SR

K materiálu
V opatreniach pri plnení cieľov pri niektorých úlohách je pod gestormi alebo
spolupracujúcimi subjektmi uvedené Ministerstvo financií SR (napr. bod 5.4.
– opatrenie 1.3.; bod 6.2.2 – cieľ 4 a cieľ 5; bod 6.2.4. – cieľ 3 a cieľ 5; bod
7.1. – cieľ 7; bod 7.2. – opatrenie 1.1.; bod 7.3. – cieľ 10; bod 7.4.1. –
opatrenie 1.1.), ktoré by malo byť zodpovedné za plnenie, resp. spolupracovať
na plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu aktívneho starnutia na
roky 2014 - 2020. Vzhľadom na to, že Ministerstvo financií SR plní úlohy
prierezového ústredného orgánu štátnej správy a nie je v jeho kompetencii
zabezpečovať a plniť úlohy v sociálnej oblasti, žiadam, aby z úloh k
jednotlivým bodom bolo Ministerstvo financií SR vypustené.
K materiálu
Na str. 5 v časti Východiská tvorby Národného programu aktívneho starnutia
na roky 2014 – 2020 nie je spomenutý dokument Digitálna agenda pre
Európu. Tento významný európsky dokument by mal byť podkladom
predloženého materiálu, ktorý vo veľkej miere operuje práve so zvyšovaním
digitálnej gramotnosti starších občanov.
K materiálu
V materiáli sa používajú pojmy „informačné a komunikačné technológie“ a
„informačné technológie“. Odporúčam na začiatku materiálu uviesť pojem

Typ

Vyh.

O

A

Spôsob vyhodnotenia

Rozpor odstránený na rozporovom konaní konanom
dňa 26.9.2013 s tým, že ciele a opatrenia, ktoré sú
predmetom rozporu boli buď upravené, ponechané
alebo MF SR bolo vypustené.
Z

ČA

O

A

O

A

MF SR

MF SR

„informačné a komunikačné technológie (ďalej len „IKT)“ a následne
používať skratku „IKT“ v celom materiáli.
K bodu 6.2.4. – cieľ 4 – Zlepšovať digitálnu gramotnosť starších ľudí
(gestor: MF SR)
Oblasť zlepšovania digitálnej gramotnosti starších občanov a podpory
informovanosti na zvýšenie záujmu a odbúranie obáv starších ľudí v súvislosti
s využívaním IKT nie je priamo v kompetencii Ministerstva financií SR. Túto
oblasť pokrývajú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, vyššie územné celky,
obce, neziskové organizácie a tretí sektor. Zároveň podotýkam, že obsluha
bankomatov a internetbanking je výlučnou záležitosťou bánk. Ministerstvo
financií SR v rámci riešenia Digitálnej agendy pre Európu a projektov
Operačného programu informatizácia spoločnosti má pri realizácií aktivít v
rámci budovania informatizácie spoločnosti na zreteli hlavne možnú hrozbu
digitálneho vylúčenia starších občanov z prostredia IKT. Snahou Ministerstva
financií SR je upozorňovať v rámci svojich kompetencií na túto problematiku.
Žiadam preto, aby Ministerstvo financií SR bolo uvedené ako spolupracujúci
subjekt, a nie ako gestor.
K bodu 7.7.6. – cieľ 3
Na str. 74 je v texte uvedené, že „Po úspešnom nasadení projektov
elektronizácie katastra nehnuteľností sa pre starších ľudí zjednoduší prístup k
údajom z katastra nehnuteľností vzhľadom na to, že okrem údajov získaných
priamo prostredníctvom internetu bude možné údaje z katastra nehnuteľností
získať aj prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a kontaktného
administratívneho miesta občanov (ďalej len „KAMO“).“

Rozpor odstránený na rozporovom konaní konanom
dňa 26.9.2013 s tým, že cieľ, ktorý je predmetom
rozporu bol preformulovaný.
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Podotýkam, že nielen po úspešnom nasadení projektov elektronizácie katastra
nehnuteľností sa pre starších ľudí zjednoduší prístup k údajom z katastra
nehnuteľností prostredníctvom integrovaného obslužného miesta. Podmienkou
je aj úspešné nasadenie projektu Integrované obslužné miesta a vybudovanie
siete prevádzkarní IOM a KAMO. Projekt IOM, realizovaný cez Operačný
program informatizácia spoločnosti, bude finalizovaný v roku 2015.
MF SR

MH SR

K doložke vybraných vplyvov
Beriem na vedomie, že realizácia opatrení vyplývajúcich z predloženého
národného programu bude zabezpečená v rámci schválených limitov rozpočtu
verejnej správy na roky 2014 až 2020 ako aj v rámci nového programového
obdobia na čerpanie štrukturálnych fondov na roky 2014 až 2020.
K vlastnému materiálu, všeobecne:
Odporúčame jednotlivé opatrenia označiť rádovo číslami podľa jednotlivých

Podľa názoru predkladateľa je materiál štrukturovaný
prehľadne a ciele sú jasne číslované.

kapitol, nie radiť ich ešte pod jednotlivé ciele, ktorých čísla sa opakujú.
Odôvodnenie:
V materiáli sú jednotlivé opatrenia neprehľadne číslované, nemajú dobré a
jednoznačné značenie, komplikuje sa to jednotlivými cieľmi, ktorých poradie
sa opakuje. Materiál tak pôsobí zmätočne a chaoticky, čím sa jeho
vypovedacia hodnota značne znižuje.
MH SR

K návrhu uznesenia vlády SR, k bodu C:
Navrhujeme doplniť do bodu C všetky zodpovedné subjekty mimo ústredných
orgánov štátnej správy, ktoré sú vo vlastnom materiáli uvedené ako gestori
jednotlivých odporúčaní.
Odôvodnenie:
Návrh uznesenia v zmysle bodu 2.2.2 a bodu 5. Metodického pokynu na
prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR musí byť
jednoznačný a korešpondovať aj s vlastným materiálom – subjekty, ktorým
vláda SR zadáva plniť úlohy/opatrenia v samotnom materiáli je potrebné
uviesť aj do návrhu uznesenia vlády SR.

MH SR

MH SR

K vlastnému materiálu, k bodu 6.2.2., ciele 1 - 4:
Súhlasíme s tými časťami/opatreniami materiálu, kde sa rieši ochrana
seniorov pri predaji tovarov a služieb. Problematické sú však časti/opatrenia
materiálu, ktoré by mali tvoriť nástroje na zabezpečenie zamestnanosti pre
seniorov. Celkovo sa zamestnanosť a zamestnávanie seniorov v súčasnom
ekonomickom prostredí javí ako problematické vzhľadom na vysokú mieru
nezamestnaných/nezamestnanosti mladých ľudí, ktorým v predchádzajúcom
období a doteraz je venovaná veľká pozornosť zo strany celej EÚ.
K vlastnému materiálu, k bodu 6.2.2., cieľ 5:
Žiadame vypustiť celý predmetný cieľ, alebo zmeniť zodpovedného gestora,
ktorý je k predmetnému cieľu neadekvátny, na MPSVR SR.
Odôvodnenie:
Nie je zaužívané, aby vláda SR subjektom z iného ako verejného sektora (v
tomto prípade AZZZ, RÚZ, KOZ SR) ukladala a zaväzovala ich tak k plneniu
úloh či opatrení vyplývajúcich vládou schválených materiálov. V takomto
prípade má vláda SR len odporúčací charakter a je na rozhodnutí príslušného
subjektu plniť/neplniť takého odporúčanie. Zároveň v tomto prípade nie sú
uvedené subjekty ani vymenované v návrhu uznesenia vlády SR. Z hľadiska
povahy a prirodzeného vývoja podnikateľského prostredia v SR je vysoký
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Rozpor odstránený na rozporovom konaní konanom
dňa 26.9.2013. MH SR ustúpilo od zásadnej
pripomienky.
Návrh uznesenia vlády SR podľa názoru predkladateľa
v bode C obsahuje všetky relevantné subjekty, ktorým
môže vláda SR priamo alebo nepriamo odporúčať
úlohy.

Predmetné ciele sa venujú zamestnanosti a
zamestnateľnosti starších ľudí, t. j. 50 a viac rokov,
čiže v danej skupine nie sú len seniori, ale naopak aj
ľudia pred dovŕšením dôchodkového veku, ktorí ešte
nepoberajú starobný dôchodok.

Rozpor odstránený na rozporovom konaní konanom
dňa 26.9.2013 s tým, že predmetný cieľ bol vypustený.

Z

A

predpoklad, že zamestnávatelia, či podnikateľské subjekty si namiesto
zníženia rozsahu fyzicky náročnej práce pre starých ľudí skôr vyberú na
adekvátnu prácu pracovníkov z radov mladších zamestnancov. Preto opatrenie
považujeme za nereálne.
MH SR

K vlastnému materiálu, k bodu 7.7.6, cieľ 1:
V zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy žiadame zmeniť zodpovedného gestora z MH SR na
MŠVVŠ SR, resp. MZ SR.
Odôvodnenie:
Vzhľadom k tomu, že v predmetnom opatrení ide pravdepodobne o výskum a
vývoj nových výrobkov, resp. ich prispôsobovanie pre potreby starších ľudí a
vo väzbe na uvádzané spolupracujúce subjekty t. j. vývojové pracoviská, VŠ,
akadémie, ktoré zastrešuje rezort Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR a na základe ustanovení § 10 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii
štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov, kde je gestorom v oblasti výskumu a vývoja
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, je potrebná zmena
gestorstva.
MH SR nemá žiadne nástroje na podporu výroby a predaja jednoduchých
zariadení pre domácnosti a ani so žiadnymi nástrojmi do budúcnosti
neuvažuje, pretože tým nastáva deformácia a nerovnováha trhového prostredia

MH SR

Rozpor odstránený na rozporovom konaní konanom
dňa 26.9.2013 s tým, že predmetný cieľ bol
preformulovaný.
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K vlastnému materiálu, k bodu 7.7.6., cieľ 2:
V zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy žiadame zmenu gestora opatrenia z MH SR na MF
SR.
Odôvodnenie:
MH SR ako rezort nezodpovedá za zabezpečenie prístupnosti informácií,
informačných systémov a elektronických služieb na úrovni rezortov.
Kompetenčne (legislatívne) ani zdrojovo nemá krytie v tejto oblasti a teda
nemôže byť ani gestorom predmetnej úlohy tak ako je navrhnuté vo vlastnom
materiáli cieľ 2, s. 73. V zmysle zákona o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy Ministerstva financií Slovenskej republiky č.
275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z. a v zmysle
výnosu č. 312 Ministerstva financií SR z 9. júna 2010 jednoznačne spadá táto

úloha do gestorstva Ministerstva financií SR, konkrétne Sekcie informatizácie
spoločnosti, ktorá riadi, legislatívne upravuje a usmerňuje koncepcie
informatizácie, elektronických služieb ako aj informačných systémov verejnej
správy a to na národnej a medzinárodnej úrovni. Taktiež v súčasnosti MF SR
pripravuje zákon o eGovernment-e, ktorý danú oblasť priamo upravuje.
MDVaRR
SR

MDVaRR
SR

MDVaRR
SR

MZVaEZ
SR

opatreniu 1.1. časť 7.2.
1. V opatrení 1.1. v časti 7.2. Bývanie doplniť text „Zabezpečiť vyčlenenie
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na výstavbu nájomných bytov v
rámci Programu rozvoja bývania“ slovami „a zvýhodnených úverov z
prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania“.
Odôvodnenie: Výstavbu nájomných bytov pre sociálne bývanie občanov s
nízkymi príjmami zabezpečujú obce a mestá nielen z dotačných prostriedkov
poskytovaných v rámci Programu rozvoja bývania, ale z väčšej časti aj z
úverových prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.
časti 7.2. opatrenie 1.2.
2. V opatrení 1.2. v časti 7.2. Bývanie nahradiť slovo „realizáciu“ slovom
„podporu“.
Odôvodnenie: Uvedená formulácia opatrenia je v súlade s kompetenciou
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v rámci Programu
rozvoja bývania poskytovať dotácie na obstaranie výstavby nájomných bytov.
časti 7.7. opatrenie 7.7.1.
3. V opatrení 7.7.1. v časti 7.7. Skvalitňovanie života starších ľudí v prvom
odseku zmeniť slová „starších ako 50 rokov“ na slová „starších ako 60
rokov“.
Odôvodnenie: V súčasnosti sa podľa prepravného poriadku Železničnej
spoločnosti Slovensko, a. s., poskytuje sociálna a komerčná zľava pre
cestujúcich od 60 rokov a viac.
k návrhu uznesenia
k materiálu Návrh Národného programu aktívneho starnutia na roky 20142020 si podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR z titulu funkcie predsedu Rady vlády SR pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť uplatňuje zásadnú pripomienku k bodu
B.4., ktorým sa má Výbor pre seniorov transformovať na poradný orgán vlády
SR pre prispôsobenie verejných politík procesu starnutia populácie.
Odôvodnenie:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
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Rozpor odstránený, MZVaEZ SR na rozporovom
konaní konanom dňa 26.9.2013 preklasifikovalo
zásadnú pripomienku na obyčajnú pripomienku.
Z

N

Predkladateľ Návrhu Národného programu aktívneho
starnutia na roky 2014-2020 zotrváva na úlohe
definovanej v návrhu uznesenia z dôvodu, že Rada
vlády SR pre prispôsobovanie verejných politík
procesu starnutia populácie by mala mať širšie pokrytie
politík ovplyvnených procesom starnutia populácie, čo

pozostáva z ôsmich stálych výborov, ktorými sú Výbor pre národnostné
menšiny a etnické skupiny, Výbor pre seniorov, Výbor pre osoby so
zdravotným postihnutím, Výbor pre rodovú rovnosť, Výbor pre deti a mládež,
Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a
rozvojového vzdelávania, Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu,
xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie a Výbor pre LGBTI
osoby.

je proces nezvratný. Podotýkame však, že uvedená rada
bude mať inštitucionálne prepojenie na Radu vlády SR
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť.

Zloženie rady zahŕňajúce kľúčové orgány a inštitúcie verejnej správy na
jednej strane a občianskej spoločnosti angažovanej v problematike ľudských
práv na strane druhej, reprezentatívnosť pri jej kreovaní, štruktúra jej
vzájomne previazaných a systémovo prepojených odborných orgánov –
výborov sú faktory, ktoré prispievajú k presadeniu prierezového prístupu pri
implementácii ľudskoprávnych noriem a pri zvnútornení ľudskoprávnych
princípov v činnosti verejnoprávnych orgánov.
Vyčlenenie Výboru pre seniorov by mohlo narušiť stabilitu fungovania tohto
poradného orgánu vlády SR.
MŠVVaŠ SR

MZ SR

časti 6.2.4. „Celoživotné vzdelávanie“
V rámci cieľa 2 a jeho opatrenia je uvedené nasledovné: V záujme
zabezpečenia vzdelávacích podmienok seniorov umožniť využívanie
školských priestorov (ZŠ, SŠ) aj pre formy záujmového vzdelávania starších
(str. 33).
Prosíme o nasledovné doplnenie na konci vety: „ za podmienok stanovených
riaditeľom školy“.
Na str. 38 pred odsek začínajúci slovom „Cieľom....“
Na str. 38 pred odsek začínajúci slovom „Cieľom....“ zásadne žiadame doplniť
text, ktorý objektívnym spôsobom opisuje zdravotný stav obyvateľstva v
Slovenskej republike. Odporúčame použiť ročenku Národného centra
zdravotníckych informácií z roku 2011, zverejnenú na ich webovom sídle.
Odôvodnenie: Predložený materiál prináša nepresné informácie o zdravotnom
stave obyvateľstva v Slovenskej republike vzhľadom na skutočnosť, že sa
opiera iba o prieskum realizovaným Štatistickým úradom SR. Údaje z EHIS
sú založené na subjektívnom hodnotení stavu jednotlivcov, a z toho dôvodu sú
údaje neobjektívne, aby vyjadrovali skutočný zdravotný stav obyvateľov SR.
Zo spomínaného dôvodu trváme na úprave kapitoly 7.1. s cieľom vyjadriť
objektívny zdravotný stav populácie SR. V tejto časti nie sú zahrnuté
objektívne údaje o zdravotnom stave obyvateľstva SR, ktoré sú zahrnuté v
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Správe o zdravotnom stave obyvateľstva Slovenskej republiky za roky 2009 –
2011. Spomínanú správu spracoval Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 596 z 2.
septembra 2009. Správa bola vládou Slovenskej republiky zobratá na vedomie
uznesením č. 438, dňa 5. septembra 2012. V prípade potreby Vám zašleme
spracovaný text.
Uvedenú pripomienku považujte za zásadnú.
MZ SR

MZ SR

MZ SR

MZ SR

Na str. 38 z odseku začínajúci slovom „Cieľom....“
Na str. 38 z odseku začínajúci slovom „Cieľom....“ žiadame zásadne vypustiť
vetu „Do zdravotníckej legislatívy sa musí rovnako dostať podpora aktívneho
starnutia, pretože jeho úspešnosť bezprostredne závisí od zdravotného stavu
obyvateľstva, a opatrenia súvisiace s prevenciou vo všetkých vekových
kategóriách obyvateľstva.“.
Odôvodnenie: Z legislatívno–technického hľadiska nie je možné v rámci
právnych predpisov v rezorte zdravotníctva upraviť problematiku aktívneho
starnutia. Jediná možnosť právnej úpravy z vecného hľadiska sa javí úprava
rozsahu preventívnych prehliadok pri dosiahnutí určitého veku, avšak MZ SR
ich úpravu považuje za dostatočnú.
Uvedenú pripomienku považujte za zásadnú.
Na str. 38 v odseku začínajúci slovom „Cieľom....“
Na str. 38 v odseku začínajúci slovom „Cieľom....“ žiadame zásadne doplniť
na konci odseku aj Národný program podpory zdravia, Národný program
prevencie obezity, Národný akčný plán na kontrolu tabaku na roky 2012 2014, Národný akčný plán pre problémy s alkoholom za roky 2013 – 2014.
Odôvodnenie: Uvedené národné programy sú vo vecnej gescii Úradu
verejného zdravotníctva SR.
Uvedenú pripomienku považujte za zásadnú.
Na str. 39 v časti Cieľ 5,
Na str. 39 v časti Cieľ 5, žiadame slovo „zamestnancov“ nahradiť slovom
„pracovníkov“.
Odôvodnenie: Precizovanie materiálu podľa platných právnych predpisov v
rezorte zdravotníctva.
Na str. 45 v časti Cieľ 7 Spolupracujúce subjekty
Na str. 45 v časti Cieľ 7 Spolupracujúce subjekty žiadame zásadne vypustiť
slovné spojenie „v spolupráci s MZ SR“.
Odôvodnenie: MZ SR nemá kompetenciu plniť úlohy v súvislosti s
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dodržiavaním ustanovení zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a taktiež nie
je oprávnené pripraviť metodické usmernenie pre inšpektoráty práce.
Uvedenú pripomienku považujte za zásadnú.
MZ SR

MZ SR

MZ SR

ŠÚ SR

Na str. 46 v časti Cieľ 10 Gestor
Na str. 46 v časti Cieľ 10 Gestor žiadame zásadne vypustiť slovné spojenie „v
spolupráci s MZ SR“.
Odôvodnenie: MZ SR nemá kompetenciu plniť úlohy v súvislosti s
možnosťou zavedenia poistenia v odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
Uvedenú pripomienku považujte za zásadnú.
Na str. 57 v časti 1.5 Gestor
Na str. 57 v časti 1.5 Gestor žiadame zásadne vypustiť slovné spojenie „v
spolupráci s MZ SR“.
Odôvodnenie: MZ SR nie je poskytovateľom dlhodobej starostlivosti v
komunitách s previazanosťou a kontinuitou neformálnej starostlivosti aj
formálnej starostlivosti v záujme vytvorenia podmienok na zosúladenie
pracovného a rodinného života. MZ SR nie je jasné ako by odpočtovalo túto
úlohu vzhľadom na skutočnosť, že MZ SR garantuje poskytovanie zdravotnej
starostlivosti.
Uvedenú pripomienku považujte za zásadnú.
K pripomienkam na str. 45, 46 a 57
Na pracovnom stretnutí na úrovni štátnych tajomníkov Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR k Národnému
programu aktívneho starnutia pred jeho predložením na medzirezortné
pripomienkové konanie boli vo vzťahu k uvedenej problematike dohodnuté
závery, ktoré však v predloženom návrhu neboli zapracované, a preto si Vás
dovoľujem zásadne požiadať o ich akceptovanie.
K časti 7. 7. bod 7. 7. 1. Mobilita starších ľudí, ľahko prístupná a cenovo
dostupná doprava
Pri realizácii úloh týkajúcich sa predmetného bodu sa ako spolupracujúce
subjekty uvádzajú „ústredné orgány štátnej správy, vyššie územné celky,
policajný zbor MV SR, miestne a regionálne správy, vzdelávací sektor,
zdravotné organizácie, dopravní a územní plánovači, výcvikové zariadenia a
autoškoly atď.“ Vzhľadom na to, že nie všetky ústredné orgány štátnej správy
majú dosah na realizáciu úloh ustanovených v danom bode, odporúčame, aby
predkladateľ špecifikoval ústredné orgány štátnej správy, ktoré sú na výkon
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úloh v danej oblasti príslušné.
ÚGKK SR

KOZ SR

K časti 7.7, bodu 7.7.1 – Mobilita starších ľudí, ľahko prístupná a cenovo
dostupná doprava
V závere bodu sú k opatreniam ako spolupracujúce subjekty stanovené
ústredné orgány štátnej správy. Vzhľadom na to, že do pôsobnosti Úradu
geodézie, kartografie a katastra SR nepatrí dopravná agenda, nedokážeme
zabezpečiť spoluprácu pri realizácií daných opatrení. Odporúčame
prehodnotiť zahrnutie všetkých ústredných orgánov štátnej správy medzi
spolupracujúce subjekty a vymenovať len tie, ktoré reálne dokážu spoluprácu
zabezpečiť.
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Stanovisko k Návrhu Národného programu aktívneho starnutia na roky
2014 – 2020
K Návrhu Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 má
KOZ SR tieto pripomienky:
KOZ SR pozitívne hodnotí spracovanie Národného programu aktívneho
starnutia na roky 2014 – 2020, ktorý obsahuje širokú škálu politík zameraných
na zabezpečenie primerane dôstojného života osôb v staršom veku.
Špecifikuje osobitné oblasti úpravy a pôsobenia štátnych aj neštátnych
inštitúcií a organizácií zamerané na špecifické skupiny občanov vo vyššom
veku a identifikuje skupiny opatrení podľa jednotlivých vekových skupín osôb
v staršom veku. Naznačuje tiež problémy a nedostatky, ktoré v oblasti
ochrany a starostlivosti o starších ľudí Slovensko má a ktorých riešenie je
nevyhnutné zabezpečiť.
K tomuto rozsiahlemu materiálu KOZ SR považuje za potrebné uviesť, že v
rámci základných princípov verejných politík aktívneho starnutia v princípe
starostlivosti vypadla nezastupiteľná úloha a povinnosť štátu vyplývajú z
ustanovenia Čl. 30 ods. 1 Ústavy SR - právo starších ľudí na poskytovanie
potrebnej pomoci a podpory nielen zo strany opatrujúcich osôb alebo
predovšetkým zo strany štátu ako najvyššej inštitúcie zabezpečujúcej toto
právo starších ľudí právne, finančne aj inštitucionálne.
Zámery a ciele v časti 6.2.2. na zamestnávanie na kratší pracovný úväzok a na
delené pracovné miesta pre ľudí starších ako 50 rokov budú pri súčasnom
spôsobe výpočtu starobného dôchodku znamenať významné
poškodenie/zníženie dôchodkovej dávky pre týchto zamestnancov, ak ich
príjem bude nižší ako boli ich mzdy a platy počas predchádzajúcich rokov.
Pre stanovenie sumy starobného dôchodku je pre väčšinu zamestnancov

Predkladateľ Návrhu Národného programu aktívneho
starnutia na roky 2014 – 2020 považuje nadefinované
princípy za postačujúce. Zároveň poznamenávame, že
Čl. 30 Ústavy SR ods. 1 pojednáva o volebnom práve.
MPSVR SR tohto času analyzuje možnosti zmeny
vzorca na výpočet dôchodku.
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Ide o pripomienku s požadovanou konkretizáciou nad
rámec obsahového zamerania Návrhu Národného
programu aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020. V
súlade s § 9 ods. 3 zákona o sociálnych službách
poskytovateľ sociálnej služby je povinný dodržiavať
maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na
jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny
podiel odborných zamestnancov na celkovom počte
zamestnancov podľa prílohy č. 1 tohto zákona. V
súlade s § 9 ods. 6 tohto zákona poskytovateľ sociálnej
služby je povinný plniť podmienky kvality
poskytovanej sociálnej služby (procedurálne
podmienky, personálne podmienky a prevádzkové
podmienky poskytovanej sociálnej služby- príloha č. 2
k tomuto zákonu). Akcent na kvalitu poskytovaných
sociálnych služieb je obsahom Návrhu Národného
programu aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020, teda
aj vrátane personálnych podmienok.

AZZZ SR

ZMOS

výhodnejšie nepracovať ako pracovať za výrazne nižšiu mzdu ako počas
väčšiny rokov ich pracovnej kariéry. Na reálne a spravodlivé uplatnenie
cieľov v tejto časti by bolo potrebné zmeniť vzorec výpočtu dôchodkovej
dávky.
Časť 7.4.1. a nasledujúce o sociálnych službách sú podrobne rozpracované a
určite predstavujú a budú znamenať najvýznamnejšiu časť aktivít v
programoch aktívneho starnutia. Preto je nevyhnutné venovať v Návrhu
Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 pozornosť
informáciám o počtoch zamestnancov v tejto sfére, ich odmeňovaní, vrátane
členenia na zdravotníckych a nezdravotníckych zamestnancov v zariadeniach
sociálnych služieb. Je všeobecne známe, že personál v týchto zariadeniach je
nielen počet veľmi poddimenzovaný ale veľmi slabo odmeňovaný, čo určite
negatívne pôsobí aj na kvalitu a rozsah poskytovaných služieb.
Celý materiál sa nezaoberá reálnou situáciou na trhu práce a vysokou mierou
nezamestnanosti v SR, ale aj v celej EÚ, ktorá predovšetkým spôsobuje, že
ani tá časť staršej populácie, ktorá by chcela a fyziologicky mohla
participovať na pracovnom procese a aktívne starnúť, reálne nemôže, nakoľko
nie sú pracovné miesta.

Materiál sa zaoberá zamestnanosť a zamestnateľnosťou
starších ľudí, t. j. cieľovej skupiny Návrhu Národného
programu aktívneho starnutia na roky 2014-2020.

všeobecne k návrhu
Navrhujeme doplniť všade tam kde sa bude riešiť aj problematika aktívneho
starnutia z pohľadu systému zdravotníctva ako aktívnych účastníkov riešenia
procesov ASL SR, riadneho člena AZZZ SR.

Zástupcovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a
združení ustúpili od zásadnej pripomienky.

odôvodnenie:
Materiál je veľmi cenný z pohľadu skutočnosti, že si konečne začíname
uvedomovať hroziaci problém z toho, ako ufinancovať sociálne zdravotný
systém. Náklady na zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť budú neustále
narastať najmä následkom predlžovania ľudského veku aj v SR, a s tým
súvisiacim neprimeraným nárastom chronických chorôb, a to nielen
kardiovaskulárnych a onkologických, ale aj neurologických a psychiatrických.
Z pohľadu ufinancovateľnosti zdravotníckeho systému je nevyhnutný dôraz
na riešenie problematiky ľudských zdrojov primárnej zdravotnej starostlivosti
v SR.
Všeobecná pripomienka
Národný program aktívneho starnutia uvádza vo všeobecnosti opatrenia, ktoré
možno považovať za konvenčné, už v dnešnej dobe viac, či menej uspokojivo
realizované. Považujeme zmenu sociálnoekonomických pomerov, ktorú

Návrh spolupracujúcich subjektov je podľa názoru
predkladateľa Návrhu Národného programu aktívneho
starnutia na roky 2014 – 2020 postačujúci.
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Predkladateľ považuje návrh Národného programu
aktívneho starnutia na roky 2014-2020 za dostatočne
ambiciózny.

prináša starnutie obyvateľstva za historicky bezprecedentný jav, na ktorý nie
je možné reagovať len konvenčnými prístupmi. Vo väčšine opatrení absentuje
ambícia pomenovať, alebo aspoň hľadať nové, invenčné riešenia, ktorých
hlavnou podstatou má byť garancia uspokojovania oprávnených potrieb
zväčšujúcej sa skupine obyvateľov pri relatívne stabilných príjmoch. Je
zrejmé, že mieru schopnosti uspokojovania legitímnych práv starších bude
ovplyvňovať aj úspešnosť, či neúspešnosť opatrení v iných oblastiach nie len
sociálnych politík. Za všetky môžeme spomenúť sociálnu inklúziu
marginalizovaných a znevýhodnených skupín obyvateľov, ich zapojenie do
ekonomických procesov, zvyšovanie produktivity práce zvyšovaním jej
pridanej hodnoty. Navrhujeme, aby pri každom cieli bolo formulované, pokiaľ
nie je aktuálne formulovaná inovatívna stratégia, všeobecné opatrenie
zakotvujúce spoluprácu všetkých zainteresovaných subjektov na rozvoji,
testovaní a hodnotení a implementovaní inovatívnych prístupov vo vzťahu k
napĺňaniu pomenovaného cieľa s koncentráciou zvyšovania efektívnosti
vynakladania verejných a privátnych zdrojov. Gestorom by mal byť rezort,
ktorý v prevažnej miere gestoruje opatrenia v rámci cieľa. Nechávame na
zvážení, či predmetnú ambíciu by nebolo vhodné zakotviť aj v rámci
princípov, teda definovať princíp efektívnosti, alebo inovatívnosti v rámci
všeobecných princípov, prípadne v rámci samostatnej oblasti cieľov s
ťažiskom v oblasti veda, výskum, inovácie.
ZMOS

K časti 3. Demografický vývoj.
Žiadame doplniť aj o demografické prognózy aspoň do roku 2020. A
regionálne aspekty starnutia.
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Odôvodnenie:
Národný program má reagovať aj na budúce a predvídateľné požiadavky a
potreby v rámci aktívneho starnutia.
ZMOS

K časti 5
K časti 5.1 a 5.3
Odporúčame zvážiť formuláciu gestorstva a spolupracujúcich subjektov.
Odôvodnenie:
Napriek úvodnému odseku, kde je zdôraznená rola všetkých tvorcov politík
dotýkajúcich sa seniorov, v jednotlivých cieľoch vystupuje len jeden ústredný
orgán štátnej správy, subjekty územnej samosprávy a organizácie zastupujúce
rôzne záujmové skupiny. Ak sú spomenuté špecificky poskytovatelia určitého

Prognózy vývoja populácie sú verejne dostupné na
stránkach Eurostatu alebo Výskumného
demografického centra a zároveň sú priebežne
aktualizované a preto nevidíme potrebu tieto údaje
uvádzať aj v Návrhu Národného programu aktívneho
starnutia na roky 2014-2020.

Predkladateľ považuje návrh subjektov určených za
gestorov a spolupracujúce subjekty za dostatočný,
avšak aj ďalšie subjekty môžu participovať na plnení
úloh uvedených v predkladanom materiáli.
O
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druhu služieb, je na zvážení, či iné služby nie sú určené pre seniorov a nemajú
vplyv na možnosť aktívneho starnutia. Navyše formulácia úloh má statickú
povahu, v podstate je možné väčšinu z nich vnímať ako splnenú.
K časti 5.4
Obdobne ako pri predchádzajúcej pripomienke navrhujeme zvážiť, či sa
skutočne týka opatrenie 1.1 len, 1.2, 1.4 len subjektov vymenovaných v rámci
plnenia.
Odôvodnenie:
K zneužívaniu a zlému zaobchádzaniu dochádza aj v iných oblastiach služieb,
eliminácia diskriminácie sa netýka len poskytovateľov sociálnych ale aj iných
služieb. Napríklad sociálna izolácia spôsobená ročným čakaním na
transplantáciu bedrového kĺbu nie je celkom odstrániteľná v tandeme obec –
seniorská organizácia.
K časti 5.5
Navrhujeme cieľ 3 vypustiť
Odôvodnenie:
Vnímame cieľ 3 za čiastočne obsiahnutý v predchádzajúcich cieľoch 1 a 2.
Navyše úloha vyznieva ako by seniorom bola účasť na dobrovoľníckych
aktivitách neumožňovaná, čo odmietame.
ZMOS

K časti 7.4.1
Žiadame ako prvé opatrenie uviesť :
Opatrenie 1.1. Zabezpečiť mechanizmus finančného krytia nákladov
vyvolaných vznikom životnej situácie, ktorou je odkázanosť na pomoci inej
osoby prostredníctvom dávky na službu poskytovanej zo štátneho rozpočtu
alebo systému sociálneho poistenia. Zabezpečiť úhradu všetkých
ošetrovateľských úkonov indikovaných ošetrujúcim lekárom odkázanej osoby
a vykonaných kvalifikovanou osobou z verejného zdravotného poistenia a
povinné zazmluvnenie všetkých zariadení sociálnych služieb poskytujúcich
ošetrovateľské úkony zdravotnými poisťovňami.
Gestor: MF SR, MPSVR SR, MZ SR.
Termín: 2014

Rozpor odstránený na rozporovom konaní konanom
dňa 26.9.2013 s tým, že zásadná pripomienka bola
zmenená na obyčajnú pripomienku.
Predkladateľ ČA predmetnú pripomienku s tým, že
prvá časť pripomienky bola zapracovaná a druhá časť
pripomienky je zohľadnená v cieli 1, časť 7.4.5.
Z
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Odôvodnenie:
Rozsah a úroveň práva definovaného zákonom má byť proporcionálny k
rozsahu disponibilných zdrojov v opačnom prípade sa z pohľadu povinných
subjektov stáva nevykonateľný. Vykonateľnosť práva (povinnosti) je pritom
jednou z kľúčových požiadaviek pre ústavnosť právnej normy.
Považujeme rozkladanie rizika vzniku predvídateľnej životnej situácie, ktorou
je odkázanosť na pomoc fyzickej osoby v nemalej miere na rozpočet miestnej
územnej samosprávy za rizikové. Miera solidarity, ktorou sa majú podieľať
obyvatelia obcí na potrebách osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby
môže, najmä v obciach, kde prekročí podiel seniorov, resp. výskyt
odkázanosti priemerné hodnoty dosahovať úroveň, pri ktorej sú obmedzené
všetky ostatné služby určené ostatným obyvateľom. „Prestárle“ obce tak
nebudú mať priestor na rozvoj životných podmienok pre ostatných
obyvateľov. Riziko vzniku odkázanosti je spravodlivejšie rozkladať na
centrálnej úrovni.
Dostupnosť bezplatnej zdravotnej starostlivosti je garantovaná Ústavou SR. V
praxi však prijímatelia sociálnej služby realizujú toto právo len čiastočne.
Ošetrovateľské úkony, ktorých potrebnosť indikuje lekár znášajú v platbách
za sociálnu službu. Navyše, možno povedať, že obyvatelia jedného zariadenia
vzájomne solidarizujú, nakoľko personálne a materiálne náklady ošetrovania
nie sú platené klientmi podľa ich individuálnej potreby, ale rozpočítavané do
priemerných nákladov na sociálnu službu. Inak povedané, prijímatelia
sociálnych služieb bez dekubitov sa vo svojich úhradách skladajú obyvateľom
s dekubitmi na ich ošetrovanie a to aj napriek zneniu Ústavy SR.
Všetky ostatné opatrenia v časti 7.4, týkajúce sa pôsobností obcí v oblasti
sociálnych služieb termínovať slovným spojením: „po splnení opatrenia 1.1.
Pripomienka je zásadná
ZMOS

K časti 7.4.1
K časti 7.4.1 opatrenie 1.10
Navrhujeme zvážiť formuláciu navrhovaných gestorov.
Odôvodnenie:
Revíziu môže vykonať príslušný ústredný orgán štátnej správy a v rámci
národných priorít a podporných nástrojov usmerňovať reštrukturalizáciu.
Vykonanie revízie na úrovni obce nemá opodstatnenie.

O

N

Komunitný plán sociálnych služieb vypracúva obec a
vyšší územný celok vypracúva koncepciu rozvoja
sociálnych služieb ( § 83 zákona o sociálnych
službách). V týchto dokumentoch sa zohľadňujú
miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti
sociálnych služieb poskytovaných v príslušnom
územnom obvode obce, resp. vyššieho územného
celku. Sú vypracúvané v spolupráci s poskytovateľmi
sociálnych služieb v územnom obvode a s prijímateľmi
sociálnych služieb v územnom obvode; pri ich

K časti 7.4.1 opatrenie 1.12
V rámci gestorov žiadame uviesť tiež MPSVR SR a MF SR.

vypracúvaní sa vychádza aj z analýzy stavu
poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode,
analýzy požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a
ďalších obyvateľov v územnom obvode na rozvoj
sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov
sociálnych služieb a cieľových skupín, analýzy
sociologických údajov a demografických údajov v
územnom obvode. Vykonanie „revízie siete služieb pre
starších ľudí a jej reštrukturalizácia tak, aby
zodpovedala aktuálnej situácií a skutočným potrebám
starších ľudí“ je preto opodstatnená a musí byť
vykonávaná výlučne na lokálnej úrovni a regionálnej
úrovni. Národné priority rozvoja sociálnych služieb
vypracúvané MPSVR SR predstavujú len základné
koncepčné východiská pre tvorbu komunitných plánov
sociálnych služieb a koncepcií rozvoja sociálnych
služieb.
Poskytovanie sociálnych služieb je výkonom
samosprávnej pôsobnosti obcí a vyšších územných
celkov s vytvorením podmienok na finančné
zabezpečenie výkonu tejto pôsobnosti v rámci
realizovanej fiškálnej decentralizácie. Účelová
viazanosť finančných prostriedkov na poskytovanie
sociálnych služieb v rozsahu ich pôsobnosti je
realizovaná v rámci rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších
územných celkov. Proces prípravy, prerokúvania a
schvaľovania týchto rozpočtov je realizovaný na
lokálnej, resp. regionálnej úrovni spolu so súvisiacimi
kompetenciami.

Odôvodnenie:
Uvedené opatrenie, ktorého naplnenie môže znamenať zásah do princípov
zastupiteľskej demokracie, a/alebo zásah do ústavou a medzinárodnými
zmluvami garantovaného postavenia územnej samosprávy (zásah do
autonómneho rozhodovania o potrebách v obci), ak by bolo realizovateľné,
malo by sa vzťahovať aj na centrálnu úroveň.

ZMOS

K časti 7.4.4
K časti 7.4.4 opatrenie 1.2
Vzhľadom k odkazu na flexibilné pracovné podmienky je potrebné medzi
plniace subjekty doplniť zamestnávateľov.
Odôvodnenie:
Obce nemajú nástroje na ovplyvňovanie pracovných podmienok u iných
zamestnávateľov.
K časti 7.4.4 opatrenie 1.4

O

N

Ťažisko plnenia úlohy spočíva, i vzhľadom na jej
systémové začlenenie, vo vytvorení podmienok v rámci
podpory a rozvoja vymedzených foriem sociálnych
služieb v pôsobnosti obcí a VUC. Voľba flexibilného
pracovného času je vecou dohody medzi
zamestnancom a zamestnávateľom; právne podmienky
sú na to vytvorené.
MPSVR SR zabezpečuje tvorbu legislatívy v oblasti
odľahčovacej služby avšak rozvoj je v samosprávnej

JDS

Žiadame doplniť medzi plniace subjekty MPSVR SR, ktorý, prostredníctvom
legislatívy vytvára právne podmienky pre rozvoj odľahčovacej služby.
Odľahčovacia služba nikdy nebola predmetom vzťahov fiškálnej
decentralizácie, ani neboli vytvorené nesystémové nástroje na rozvoj
odľahčovacej služby.

pôsobnosti obcí. Počas poskytovania odľahčovacej
služby je obec povinná v rámci svojej pôsobnosti
poskytnúť alebo zabezpečiť fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej
výberu, a to terénnu sociálnu službu, ambulantnú
sociálnu službu alebo pobytovú sociálnu službu v
rozsahu najmenej 12 hodín denne.

Národný program aktívneho starnutia na roky 204 - 2020

Rozpor odstránený na rozporovom konaní konanom
dňa 26.9.2013. JDS ustúpila od prvej zásadnej
pripomienky. Druhá zásadná pripomienka bude riešená
mimo Návrhu Národného programu aktívneho starnutia
na roky 2014 – 2020 ďalšími diskusiami medzi JDS a
MZ SR v súlade s cieľom 3, časť 7.1. Návrhu
Národného programu aktívneho starnutia na roky
2014-2020.

Zásadné pripomienky:
I. V časti 5.2. Právna ochrana seniorov za cieľ 2 vložiť cieľ 3:
Zabezpečiť právnu ochranu pre seniorov zriadením samostatnej funkcie
ombudsmana pre seniorov
Gestor MS SR v spolupráci s MPSVR SR
Termín plnenia : priebežne 2014 - 2020
II. V časti 7.1. Nezávislý, bezpečný a kvalitný život starších ľudí doplniť cieľ
3:
Zabrániť ďalšiemu začleňovaniu geriatrických kliník a oddelení, oddelení
dlhodobochorých a doliečovacích oddelení do interných kliník a oddelení.
Zabezpečiť, aby prednostovia kliník a primári oddelení geriatrckkého typu
mali špecializačnú skúšku v odbore geriatria.
Obyčajné pripomienky:
V časti 7.1. Nezávislý, bezpečný a kvalitný život starších ľudí doplniť cieľ 4
...pomocou výchovy k zdraviu, podpory zdravia.
doplniť cieľ 6:
...aktivít zamestnancom zdravotných zariadení, regionálnych úradov.
Vytvoriť legislatívne podmienky k realizácii dlhodobej starostlivosti.

Z

N

Obyčajné pripomienky:
ČA
Prvá – áno
Druhá – nie. V zdravotníckych zariadeniach je
edukačná činnosť súčasťou poskytovania zdravotnej
starostlivosti, vykonávajú ju zdravotnícki pracovníci
pri každom poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nie
sú to zamestnanci, ale zdravotnícki pracovníci, ani
vecne ani technicky to nie je správne.
Tretia – nie. Ministerstvo zdravotníctva SR má
legislatívne vyriešený systém dlhodobej zdravotnej
starostlivosti.

JDS

Národnému programu aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020

Rozpor odstránený na rozporovom konaní konanom
dňa 26.9.2013. JDS ustúpila od prvej zásadnej
pripomienky.

Zásadné pripomienky:
Druhá zásadná pripomienka bude riešená mimo
Návrhu Národného programu aktívneho starnutia na
roky 2014 – 2020 ďalšími diskusiami medzi JDS a MZ
SR v súlade s cieľom 3, časť 7.1. Návrhu Národného
programu aktívneho starnutia na roky 2014-2020.

I. V časti 5.2 Právna ochrana seniorov vložiť za cieľ 2 cieľ 3:
Zabezpečiť právnu pomoc pre seniorov zriadením funkcie ombudsmana pre
seniorov
Gestor MS SR v spolupráci s MPSVR SR
Termín plnenia: priebežne 2014-2020

Z

N

II. V časti 7:1. Nezávislý,bezpečný a kvalitný život starších ľudí

JDS

doplniť cieľ 3: Zabrániť ďalšiemu začleňovaniu geriatrických kliník a
oddelení, oddelení dlhodobo chorých a doliečovacích oddelení do interných
kliník a oddelení.
Zabezpečiť, aby prednostovia kliník a primári oddelení geriatrického typu
mali špecializačnú skúšku v odbore geriatria.
Gestor: MZ SR
Termín: Trvale
Národný program aktívneho starnutia na roky 20°14 - 2020

Prvá – áno

Obyčajné pripomienky:
V časti7.1. Nezávislý, bezpečný a kvalitný život starších ľudí doplniť cieľ 4:
...pomocou výchovyk zdraviu, podpory zdravia
O

ČA

V tej istej časti doplniť cieľ 6
...aktivít zamestnancom zdravotných zariadení, regionálnych úradov.
Vytvoriť legislatívne podmienky k realizácii dlhodobej starostlivosti

Verejnosť

k časti 6.2.4 Celoživotné vzdelávanie , Cieľ 2 – strana 33 , Cieľ 3 -strana
34
V záujme členov Asociácie Univerzít tretieho veku na Slovensku je

Druhá – nie. V zdravotníckych zariadeniach je
edukačná činnosť súčasťou poskytovania zdravotnej
starostlivosti, vykonávajú ju zdravotnícki pracovníci
pri každom poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nie
sú to zamestnanci, ale zdravotnícki pracovníci, ani
vecne ani technicky to nie je správne.
Tretia – nie. Ministerstvo zdravotníctva SR má
legislatívne vyriešený systém dlhodobej zdravotnej
starostlivosti.

O

N

Legislatívne ukotvenie problematiky UTV do Zákona o
vysokých školách - z pohľadu MŠVVaŠ SR nepatrí
úprava poskytovania ďalšieho vzdelávania v rámci
„univerzít tretieho veku“ do zákona o vysokých

Doplniť do Cieľa 2, str. 33 k textu:
: Legislatívne ukotviť jednotlivé druhy a formy vzdelávania starších ľudí do
vzdelávacieho systému Slovenskej republiky „pri UTV do zákona o vysokých
školách“

školách. Zákon o vysokých školách neupravuje ani iné
formy poskytovania ďalšieho vzdelávania, či jeho
cieľové skupiny. Preto nie je možné s pripomienkou
súhlasiť. Rovnako nebol vyjadrený súhlas s tým, aby
verejné vysoké školy, ale aj súkromné vysoké školy,
bezplatne poskytovali priestory na vzdelávanie.
Naopak, je potrebné zabezpečiť systémové
financovanie týchto aktivít ako ďalší zdroj príjmu pre
vysoké školy. Z pohľadu MŠVVaŠ SR nie je
prijateľné, aby náklady na vzdelávanie časti
obyvateľov, ktoré plne podporujeme, bolo krížovo
dotované financovaním iných činností.

Doplniť Opatrenie k cieľu 2 v poslednej vete : V záujme zabezpečenia
vzdelávacích podmienok seniorov umožniť využívanie školských priestorov
"bezplatne" aj pre formy záujmového vzdelávania starších ľudí (základné
školy, stredné školy, vysoké školy).
Doplniť Cieľ 3 – Finančne zabezpečiť jednotlivé druhy a formy vzdelávania
starších ľudí „ako súčasť finančného plánu SR“.
Upraviť v Cieli 3 Termín plnenia nasledovne: „priebežne 2014 – 2015“

Bezplatné využívanie školských priestor - nie je
možné, aby MŠVVaŠ SR garantovalo bezplatné
využívanie školských priestorov, nakoľko nie je
zriaďovateľ škôl, ani vlastník budov. Na základe
uvedeného nie je možné predmetnú pripomienku
akceptovať.
Finančné zabezpečenie vzdelávania starších ľudí ako
súčasť finančného plánu SR - finančný plán SR
neexistuje, ale ak tým bol myslený štátny rozpočet, tak
určite nie je možné do roku 2015 zaručiť financovanie
tejto formy vzdelávania z prostriedkov štátneho
rozpočtu vzhľadom na súčasnú situáciu. MŠVVaŠ SR
sa bude snažiť o nájdenie systémového riešenia
problematiky financovania týchto aktivít, ale
výhľadovo by to malo byť súčasťou finančného rámca
na roky 2014 – 2020. V rámci systému financovania
CŽV sa bude snažiť nájsť vhodnú schému
prostredníctvom ktorej by sa dala financovať aktívna
účasť starších ľudí na vzdelávacích aktivitách. Na
základe uvedeného nie je možné predmetnú
pripomienku akceptovať.

Ďakujeme v mene veľkého počtu seniorov so záujmom vzdelávať sa na
univerzitách tretieho veku a akadémiách tretieho veku.

Verejnosť

Cieľ 3: Prispôsobiť dôchodkový systém procesu starnutia populácie
Navrhujeme do cieľa 3 zakomponovať dodatočné opatrenie v nasledovnom
znení:
Opatrenie 3.8.: Zaviesť model dynamickej regulácie sporivých schém (systém
starobného dôchodkového sporenia, systém doplnkového dôchodkového

Uvedené priamo nesúvisí so zameraním Národného
programu aktívneho starnutia na roky 2014-2020.
O

N

sporenia, iné schémy) so zameraním na dlhodobé riadenie socioekonomických cieľov dôchodkového systému.
Spôsob plnenia:
Podporiť konštrukciu a implementáciu modelu dynamickej regulácie
sporivých schém pre potreby regulátora systému v spolupráci s výskumnými
inštitúciami, ktoré realizujú aplikovaný výskum v danej oblasti.
Gestor: MPSVR SR
Spolupracujúce subjekty: UMB, UK (realizujúce projekt aplikovaného
výskumu a vývoja APVV)
Termín: 2014 - 2020
Odôvodnenie:
Sporivé schémy, ktoré sú zamerané na zabezpečenie príjmu jednotlivcov v
starobe si vyžadujú neustálu kontrolu a prehodnocovanie nastavenia
parametrov. Organizácia IOPS (The International Organisation of Pension
Supervisors) odporúča zavedenie systémov regulácie sporivých schém v rámci
súkromných penzijných systémov tak, aby mal regulátor k dispozícii včasné
informácie o rizikách systémov vo vzťahu k definovaným socioekonomickým cieľom systémov (adekvátnosť, bezpečnosť, udržateľnosť,
nákladová efektívnosť, transparentnosť a investičné riziko).
Konštrukcia a implementácia modelu dynamickej regulácie podľa potrieb
ústredného orgánu štátnej správy, v ktorého gescii a kompetencii sú súkromné
dôchodkové schémy v spolupráci s výskumnými inštitúciami umožní
skvalitniť dátovú základňu o kľúčových rizikách sporivých schém a zároveň
umožní efektívnejšie realizovať koncepčné zmeny v nastavení sporivých
schém vzhľadom na očakávané ciele sporivých schém.
Verejnosť

k časti 6.2.4 Celoživotné vzdelávanie, Cieľ 2 - strana 33, Cieľ 3 - strana
34
Na základe návrhu členov Asociácie UTV na Slovensku navrhujeme:
Doplniť do Cieľa 2 – strana 33 k textu: Legislatívne ukotviť jednotlivé druhy
a formy vzdelávania starších ľudí do vzdelávacieho systému Slovenskej
republiky „pri UTV do zákona o vysokých školách“
Doplniť do Opatrenia k Cieľu 2 v poslednej vete: V záujme zabezpečenia
vzdelávacích podmienok seniorov umožniť využívanie školských priestorov
"bezplatne" aj pre formy záujmového vzdelávania starších ľudí (základné
školy, stredné školy, vysoké školy).

O

N

Legislatívne ukotvenie problematiky UTV do Zákona o
vysokých školách - z pohľadu MŠVVaŠ SR nepatrí
úprava poskytovania ďalšieho vzdelávania v rámci
„univerzít tretieho veku“ do zákona o vysokých
školách. Zákon o vysokých školách neupravuje ani iné
formy poskytovania ďalšieho vzdelávania, či jeho
cieľové skupiny. Preto nie je možné s pripomienkou
súhlasiť. Rovnako nebol vyjadrený súhlas s tým, aby
verejné vysoké školy, ale aj súkromné vysoké školy,
bezplatne poskytovali priestory na vzdelávanie.
Naopak, je potrebné zabezpečiť systémové
financovanie týchto aktivít ako ďalší zdroj príjmu pre
vysoké školy. Z pohľadu MŠVVaŠ SR nie je

Doplniť Cieľ 3 – Finančne zabezpečiť jednotlivé druhy a formy vzdelávania
starších ľudí „ako súčasť finančného plánu SR“ .

prijateľné, aby náklady na vzdelávanie časti
obyvateľov, ktoré plne podporujeme, bolo krížovo
dotované financovaním iných činností.

Upraviť v Cieli 3 Termín plnenia nasledovne: „priebežne 2014 – 2015“
Ďakujeme v mene veľkého počtu seniorov so záujmom ďalej sa vzdelávať.

Bezplatné využívanie školských priestor - nie je
možné, aby MŠVVaŠ SR garantovalo bezplatné
využívanie školských priestorov, nakoľko nie je
zriaďovateľ škôl, ani vlastník budov. Na základe
uvedeného nie je možné predmetnú pripomienku
akceptovať.
Finančné zabezpečenie vzdelávania starších ľudí ako
súčasť finančného plánu SR - finančný plán SR
neexistuje, ale ak tým bol myslený štátny rozpočet, tak
určite nie je možné do roku 2015 zaručiť financovanie
tejto formy vzdelávania z prostriedkov štátneho
rozpočtu vzhľadom na súčasnú situáciu. MŠVVaŠ SR
sa bude snažiť o nájdenie systémového riešenia
problematiky financovania týchto aktivít, ale
výhľadovo by to malo byť súčasťou finančného rámca
na roky 2014 – 2020. V rámci systému financovania
CŽV sa bude snažiť nájsť vhodnú schému
prostredníctvom ktorej by sa dala financovať aktívna
účasť starších ľudí na vzdelávacích aktivitách. Na
základe uvedeného nie je možné predmetnú
pripomienku akceptovať.

