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S T A N O V I S K O 

k Správe o plnení úloh vyplývajúcich z 

Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020 

 

 

1. Popis návrhu 

Správa o  plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 

– 2020 (ďalej len „Správa“) za obdobie od marca 2016 do februára 2018 bola vypracovaná na 

základe čiastkových správ, ktoré poskytli všetky ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej 

správy, Národná banka Slovenska, Rozhlas a televízia Slovenska, Sociálna poisťovňa, 

samosprávne kraje, Združenie miest a obcí Slovenska, Jednota dôchodcov na Slovensku, 

Združenie kresťanských seniorov, Fórum pre pomoc starším a ďalšie subjekty. 

Cieľom Správy o plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu aktívneho starnutia na roky 

2014 – 2020 je vyhodnotenie stavu plnenia úloh za obdobie od marca 2018 do februára 2020.  

Správa popisuje konkrétne aktivity zodpovedných subjektov, ktoré sú zamerané na podporu 

aktívneho starnutia, ktoré je základným verejným záujmom a trvalou politickou prioritou 

Slovenskej republiky. 

Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, hodnotenie za obdobie od marca 

2018 do februára 2020, je rozčlenený na tri základné okruhy starostlivosti štátu o starnúcich 

občanov:  

 Ochrana ľudských práv, podpora aktívnej nezávislosti a občianskej účasti starších ľudí  

 Zamestnanosť a zamestnateľnosť starších ľudí  

 Nezávislý, bezpečný a kvalitný život starších ľudí. 

Správa obsahuje 110 aktivít, z ktorých väčšina sa v sledovanom období priebežne plnila. Ako 

vyplýva z predloženej Správy, je možné konštatovať, že všetky subjekty pristupujú k plneniu 

aktívne a zodpovedne. Viaceré úlohy a ciele už boli splnené, ale ako vyplýva z hodnotenia 

jednotlivých aktivít, väčšina cieľov sa v hodnotenom období priebežne plnila. 

 

2. Stanovisko KOZ SR 

KOZ SR kladne hodnotí všetky opatrenia tejto Správy, keďže majú pozitívny vplyv na 

postavenie a život starších občanov v SR. V časti 2. Zamestnanosť a zamestnateľnosť 

starších ľudí KOZ SR navrhuje doplniť záväzok vlády SR o úlohu: „Upraviť legislatívu 

poskytovania dávok v nezamestnanosti tak, aby sa starším občanom poskytovala táto dávka 

počas dlhšieho obdobia“. Ide o aplikovanú prax takmer vo všetkých štátoch EÚ. KOZ SR 

prezentuje túto svoju požiadavku opakovane, keďže starší zamestnanci si omnoho ťažšie 
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hľadajú prácu a sú na trhu práce znevýhodnenou skupinou. Vláda by mala zohľadniť túto 

skutočnosť pri poskytovaní dávok v nezamestnanosti. 

3. Závery a odporúčania 

KOZ SR berie na vedomie Správu a žiada doplnenie bodu 6.2.2 ako je uvedené vyššie. 


