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u nás a v Európe

Peter Mach



SR: Organizácie seniorov

• Podľa Evidencia občianskych združení, ktorú 
vedie MV SR, má oblasť činnosti 
„dôchodcovia, seniori“ len v Bratislavskom 
kraji 67 OZ , v Trnavskom kraji 28, v 
Trenčianskom kraji 22, v Nitrianskom 17, v 
Žilinskom 22, v Banskobystrickom 18, v 
Prešovskom 22 a v Košickom 26, teda celkom 
za SR 222 OZ.



SR: Rada vlády

• Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a 
prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia 
populácie (od r. 2014) navrhuje, koordinuje a 
kontroluje opatrenia zamerané na práva seniorov a 
elimináciu negatívnych dôsledkov starnutia 
populácie. 

• Rada spolupracuje s ministerstvami a inými ústrednými 
orgánmi štátnej správy, orgánmi miestnej a regionálnej 
samosprávy, mimovládnymi organizáciami, vedeckými 
pracoviskami a akademickými inštitúciami.



Úlohy Rady vlády SR 1/3
a) navrhuje, koordinuje a kontroluje opatrenia zamerané na elimináciu 
negatívnych dôsledkov procesu starnutia populácie na ekonomiku, trh práce, 
dôchodkový systém a ďalšie oblasti života spoločnosti,
b) predkladá vláde Slovenskej republiky podnety na zvýšenie úrovne podpory, 
ochrany a dodržiavania práv seniorov,
c) spracúva návrhy a iniciuje vypracovanie čiastkových a systémových opatrení 
na presadzovanie záujmov seniorov pri riešení otázok životných podmienok, 
rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania so seniormi a na zlepšenie 
dodržiavania práv seniorov,
d) monitoruje, pripomienkuje a iniciuje vypracúvanie koncepčných materiálov 
a posudzuje plnenie opatrení vyplývajúcich zo schválených koncepcií tvorby a 
rozvoja životných podmienok seniorov vo všetkých oblastiach života a ich 
začleňovanie do spoločnosti, ktoré vypracovali ministerstvá a ostatné 
ústredné orgány štátnej správy, obce a samosprávne kraje,



Úlohy Rady vlády SR 2/3
e) zaujíma stanoviská a prijíma uznesenia k návrhom zákonov a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ktoré môžu mať dosah na súčasný stav a rozvoj 
životných podmienok seniorov, predkladá ministerstvám a ostatným ústredným 
orgánom štátnej správy podnety na tvorbu a zmenu právnych predpisov upravujúcich 
práva, povinnosti a podporu seniorov vo všetkých oblastiach života,
f) zúčastňuje sa na procese tvorby a vyhodnocovania plnenia Národného programu 
aktívneho starnutia, podieľa sa na aktualizácii Národného programu aktívneho 
starnutia a na vypracovávaní a pripomienkovaní ďalších materiálov, ktoré sa 
bezprostredne dotýkajú postavenia seniorov a problematiky starnutia populácie,
g) podáva iniciatívne návrhy obciam a samosprávnym krajom, mimovládnym 
organizáciám a záujmovým združeniam v oblasti rozvoja sociálnych služieb, sociálnej 
prevencie a sociálneho poradenstva v záujme zlepšenia koordinácie činností pri tvorbe 
a rozvoji životných podmienok seniorov vo všetkých oblastiach života a pri ich 
integrácii do spoločnosti,



Úlohy Rady vlády SR 3/3
h) spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy, občianskymi 
združeniami seniorov a s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami 
orientovanými na presadzovanie záujmov seniorov,
i) podnecuje výskumnú činnosť v oblasti životných podmienok seniorov a 
starnutia populácie a prehodnocovanie zdrojov štatistických informácií 
dôležitých pre koncepčnú prácu v tejto oblasti; osobitnú pozornosť venuje 
tvorbe analýzy stavu sociálnej a zdravotnej starostlivosti o seniorov,
j) sleduje dokumenty Európskej únie a medzinárodných organizácií 
zaoberajúcich sa problematikou seniorov a starnutia populácie a predkladá 
návrhy na ich rozpracovanie a zabezpečenie ich uplatnenia a uplatňovania,
k) predkladá návrhy na udelenie ocenení pre osobnosti, organizácie a ďalšie 
subjekty za významný prínos k zvýšeniu kvality života seniorov a k riešeniu 
problematiky starnutia a staroby,
l) plní ďalšie úlohy, ktorými ju poverí vláda Slovenskej republiky.



Zloženie Rady vlády 1/2

• predseda – minister práce, sociálnych vecí a rodiny
SR

• 1. podpredseda - minister zdravotníctva SR
• 2. podpredseda - zástupca organizácií zastupujúcich 

záujmy seniorov v rade
• štátni tajomníci Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, Ministerstva dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR, Ministerstva kultúry SR, 
Ministerstva financií SR, Ministerstva spravodlivosti 
SR, Ministerstva vnútra SR



Zloženie Rady vlády 2/2

• nominovaní zástupcovia
1. Združenia miest a obcí Slovenska,
2. Združenia samosprávnych krajov - SK 8
3. Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky,
4. Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike,
5. Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku,
6. Sociálnej poisťovne,
7. Inštitútu pre výskum práce a rodiny,
8. Slovenskej katolíckej charity,
9. Slovenskej humanitnej rady.

• 16 zástupcov organizácií zastupujúcich záujmy 
seniorov



Organizácie seniorov

• Organizácia zastupujúca záujmy seniorov je 
podľa Štatútu Rady právnická osoba s 
celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej 
predmetom činnosti je zastupovanie a 
presadzovanie záujmov seniorov.

• Zastúpenie v Rade vlády:
• Jednota dôchodcov na Slovensku (8)
• Združenie kresťanských seniorov Slovenska (4)
• Fórum pre pomoc starším - národná sieť (3)
• Občianske združenie regióny.sk (1)



Česká republika

• Rada vlády pro seniory a stárnutí populace je 
stálym poradným orgánom vlády pre otázky 
týkajúce sa seniorov a stárnutia populácie. 

• (Hlavné) rozdiely v zložení oproti SR
+ Český štatistický úrad
+ Parlament (výbor PS aj senátu)
- len 3 zástupcovia seniorských organizácií 
(Rada seniorov, Senioři ČR, Život 90)



Rada seniorov ČR



Členské organizácie RS ČR

• Radu seniorov ČR, založilo 31.mája 2005 
12 členských organizácií s cca polmiliónovou členskou 
základňou. 

• Dnes je Rada seniorov ČR konfederáciou 20 
organizácií s celoštátnou pôsobnosťou, 16 organizácií 
s regionálnou pôsobnosťou, 194 klubov seniorov a 18 
Mestských Rád seniorov. Podmienkou členstva 
organizácie v RS ČR je, aby nadpolovičnú väčšinu 
členov tvorili seniori.



Členské organizácie RS ČR 
s celoštátnou pôsobnosťou

1. Asociace důchodců odborářů při ČMKOS
2. Český svaz bojovníků za svobodu
3. Republiková rada seniorů OSŽ
4. Odborové sdružení Čech, Moravy, 
Slezska
5. Sdružení nájemníků ČR
6. Svaz diabetiků České republiky
7. Český svaz žen
8. Sdružení pro rehabilitaci osob po 
cévních mozkových příhodách, o.s.
9. Veterán policie
10. Asociace univerzit 3. věku
11. Sdružení křesťanských seniorů

12. Česká společnost pro trénování paměti
a mozkový jogging
13. Levicové kluby žen
14. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a 
Slezska
15.  Senior fitnes, o.s.
16. Svaz vojenských veteránů ČR
17. Odborový svaz pracovníků dopravy, 
silničního hospodářství a 
autoopravárenství Čech a Moravy
18. Sdružení českých spotřebitelů
19. Vojenské sdružení rehabilitovaných 
vojáků armády ČR 1
20. Sdružení čs. zahraničních letců



Postavenie a úlohy RS ČR 1/2

• RS ČR je nestraníckým združením seniorských 
organizácií, inštitúcií, klubov dôchodcov a 
seniorov i fyzických osôb. 

• V zastúpení seniorov ČR plní vyjednávacie, 
konzultatívne, zmierovacie, informačné, 
iniciatívne, kontrolné, medzigeneračne 
zjednocujúce a poradné funkcie vo vzťahu 
k vláde, k rezortom, k Parlamentu ČR.



Postavenie a úlohy RS ČR 2/2

• RS ČR plní definované funkcie tiež vo vzťahu 
k orgánom krajskej, mestskej a obecnej samosprávy, 
spolupracuje a rokuje s politickými stranami a hnutiami, 
s odbormi, aj s organizáciami, ktorých činnosť s pôsobnosťou 
Rady súvisí.

• RS ČR podporuje jednotlivé členské organizácie, inštitúcie a 
kluby. Koordinuje, podnecuje a zjednocuje ich činnosť na 
zabezpečenie dôstojného spôsobu života, pre uspokojovanie 
potrieb, na ochranu práv a istôt tretej generácie a to 
s prihliadnutím na špecifické postavenie jednotlivých 
organizácií.



Oblasti činnosti RS ČR 1/2

a) zodpovedajúce sociálne postavenie, životnú úroveň a sociálne 
istoty,
b) kvalitné a dostupnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť,
c) primerané bývanie, vrátane štátnej garancie dostupnosti 
bývania,
d) právnu pomoc pri riešení problémov,
e) podmienky pre spoločenské, záujmové, kultúrne, športové, 
vzdelávacie zapojenie seniorov,
f) rozvoj humanitárnej pomoci a rozvoj starostlivosti o seniorov,
g) uplatnenie potenciálu, intelektu a skúseností seniorov v 
spoločnosti a rozvoj foriem ich aktivít,



Oblasti činnosti RS ČR 2/2
h) uplatnenie seniorov na trhu práce, tvorba a realizácia projektov a 
koncepcií aktívneho starnutia populácie,
i) rozširovanie univerzít 3.veku na vysokých školách, centier 
celoživotného vzdelávania, rozvoj výskumu seniorskej problematiky, 
rozširovanie informačných a vzdelávacích programov pre seniorov v 
oznamovacích prostriedkoch,
j) poskytovanie odborného sociálneho poradenstva podľa § 37 zákona 
č.108 / 2006 Zb.,
k) poskytovanie poradenstva vo veciach bytových, právnych a 
zdravotných,
l) vlastníctvo vydavateľských práv na vydávanie periodika Doba 
seniorov,
m) zapojenie do medzinárodných seniorských organizácií.



Formy činnosti RS ČR 1/2

a) je pripomienkovým miestom vlády ČR, krajských, mestských a 
obecných samospráv,
b) navrhuje orgánom štátu, krajov, miest a obcí legislatívne alebo 
iné opatrenia v prospech seniorov,
c) analyzuje dáta o sociálnom postavení a životnej úrovni 
seniorov, o rozsahu a kvalite ich sociálneho zabezpečenia, o 
dostupnosti a úrovni zdravotnej starostlivosti, o dostupnosti
bývania, dopravy, záujmovej činnosti, kultúry, telovýchovy, 
športu rekreačných aktivít,
d) podnecuje a realizuje výskum problematiky seniorov,



Formy činnosti RS ČR 2/2

e) zaujíma stanoviská k diskriminácii a k napĺňaniu seniorských 
práv. Prispieva a kontroluje plnenie "Národného akčného plánu 
podporujúceho pozitívne starnutie",
f) organizuje tvorbu a realizáciu projektov pre seniorov,
g) vydáva noviny, časopisy a ďalšie publikácie, organizuje 
odborné konferencie, semináre a ďalšie akcie,
h) spolupracuje s médiami, prispieva k formovaniu pozitívnych 
medzigeneračných vzťahov, bojuje proti násiliu a ďalším 
negatívnym javom seniorskej diskriminácie,
i) riadi a zabezpečuje spoluprácu s medzinárodnými 
organizáciami v záujme seniorov.



Hospodárenie RS ČR v roku 2018

• Príjmy Ústredie 1,9 mil Kč (z toho 0,9 mil 
MPSV; 0,8 mil. iné dotácie; 29 100 Kč členské 
príspevky)

• Výdavky Ústredie 1,7 mil Kč (190 tis 
personálne náklady, 300 tis časopis, 140 tis 
web)

• Kraje príjmy aj výdavky cca 2,8 mil  - dotácie 
krajov

• Poradne – len 4 kraje



Senioři ČR 

• Spolok Senioři ČR bol založený ako občianské 
združení v roku 1990. Až do vlani vystupoval 
pod pôvodným názvom Svaz důchodců ČR.

• Vystúpil v roku 2018 z RS ČR. 



Sdružení křesťanských seniorů

• SKS sleduje duchovné a hmotné dobro nielen 
starších ľudí; svojou aktívnou činnosťou chce 
pozitívne ovplyvňovať celú spoločnosť.

• http://www.krestanstiseniori.cz



EURAG – Európska federácia 
seniorov http://www.eurag-europe.net/

http://www.eurag-europe.net/


EURAG

• EURAG je nezisková a nenáboženská európska 
organizácia nezávislá od akýchkoľvek 
politických strán. Jej účelom je podporovať 
kvalitu života starších ľudí v spoločnosti na 
všetkých sociálnych a politických úrovniach.

• Zo Slovenska je členom Jednota dôchodcov a 
Slovenská humanitná rada (národné dobrovoľnícke 
centrum humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a 

nadácií pôsobiacich v sociálnej oblasti v širokom ponímaní).



Platforma AGE https://www.age-platform.eu/

• AGE Platform Europe je európska sieť 
neziskových organizácií a pre ľudí vo veku 50 a 
viac rokov

• Zo Slovenska je členom Fórum pre pomoc 
starším

https://www.age-platform.eu/


ESU - Európska únia seniorov



Čo je ESU

• Európska únia seniorov (ESU) je najväčšou 
politickou organizáciou pre seniorov v Európe, 
členskou asociáciou Európskej ľudovej strany 
(EPP) a je zastúpená v 27 štátoch s 34 
organizáciami a približne 1 269 000 členmi.

• ESU sa venuje presadzovaniu práv starších 
občanov v celej Európe a presadzovaniu 
otázok týkajúcich sa seniorov v rámci 
Európskej ľudovej strany.



Ciele ESU 1/3

• obhajovať a presadzovať práva a záujmy starších občanov 
v Európskej únii;

• propagovať a podporovať účasť starších občanov vo všetkých 
členských stranách EPP, európskych inštitúciách a všeobecne 
v spoločnosti s cieľom dosiahnuť politické ciele;

• propagovať a organizovať činnosti svojich členov na európskej 
úrovni;

• podporovať a rozvíjať spoluprácu medzi staršími občanmi pri 
rozvoji európskej politiky, najmä pokiaľ ide o ochranu 
dôstojnosti osôb a rešpektovanie ich života;



Ciele ESU 2/3

• rozvíjať politickú diskusiu, rozvíjať politické stratégie a vyvíjať 
vlastné iniciatívy na podporu myšlienok združenia;

• prispievať k realizácii slobodnej a pluralitnej demokracie, a tak 
zdieľať základné hodnoty a zásady EPP založené na slobode a 
solidarite;

• rozvíjať vzťahy svojich členov a začlenenie budúcich členov 
z rôznych štátov a regiónov v Európe s cieľom získať politickú a 
organizačnú silu v európskom priestore.



Ciele ESU 3/3

• Na dosiahnutie svojich cieľov a pre vytváranie, 
rozvíjanie, implementáciu a podporu svojich 
politík ESU okrem iného organizuje diskusné a 
rozhodovacie fóra, podujatia a misie na 
zisťovanie skutočností a vydáva publikácie 
všetkých druhov, vždy v súlade 
s demokratickými zásadami 



Štáty, ktorých organizácie sú v ESU

Austria Belgium Bulgaria
Croatia Cyprus Czech Republic
Estonia Finland Germany
Greece Hungary Italy
Latvia Lithuania Luxembourg
Malta Netherlands Norway
Poland Romania Slovakia
Slovenia Spain Sweden
Pozorovatelia:
Belarus Ukraine European Union



Štruktúra ESU

Kongres (raz za 3 roky)

Výkonný výbor= prezídium + 2 zástupcovia každej 
členskej organizácie (2x ročne)

Prezídium (prezident + 12 viceprezidentov + 
generálny tajomník)



Vedúci predstavitelia ESU
ESU CONGRESS 2019 - Sandanski (BG) - President and Vice Presidents

President An HERMANS CD&V-senioren (BE)
Aînés de CDH (BE)
CDU-senioren (DE)
SKS (CZ)
ÖSB (AT)
GERB-seniors (BG)

Vice Presidents Nikolay ANDREEV GERB-seniors (BG)
Heinz K. BECKER ÖSB (AT)
Antonios DEMETRIADES OSCC (CY)

Christine GOSTNER-von STEFENELLI SVP-senioren (IT)

Manfred HOPFENGÄRTNER CSU-senioren (DE)
Leena JÄÄSKALÄINEN KSKOK (FI)
Jozé JURKOVIC N-Si Seniors (SI)
Astrid LULLING CSV-senioren (LU)
Lidmila NEMCOVA SKS (CZ)
Carmen QUINTANILLA PP-CNM (SP)
Gabriele PEUS- BISPINCK CDU-senioren (DE)
Anne RÄÄMET Pro Patria-seniors (EE)



10. Kongres ESU Sandanski (BG)



10. Kongres ESU - otvorenie



10. Kongres ESU – delegácia ZKS



10. Kongres ESU – prezidentka ESU s delegáciou ZKS



10. Kongres ESU – prezidentka ESU
s delegáciou ZKS a delegáciou Sdružení křesťanských 

seniorů (ČR) 



10. Kongres ESU - závery

• Deklarácia zo Sandanski 
• Vyhlásenie k stanovisku novej Európskej 

komisie k demografickým zmenám
• Vyhlásenie k cyperskému problému

• (Drobná) zmena Stanov ESU

• Voľba nových funkcionárov ESU



Akcie ESU v našom regióne

• Regionálna konferencia ESU 2018 v Prahe

• Letná akadémia ESU vo Viedni (pravidelne 
každý rok)

• Regionálna konferencia ESU 2019 v Bratislave 
„30. rokov slobody očami seniorov“ 
6. – 8. novembra 2019



Ďalšie informácie o ESU

• http://esu-epp.eu/

• https://www.facebook.com/esu.eu/

• Newsletter SENIOR INTERNATIONAL (EN, DE)

http://esu-epp.eu/
https://www.facebook.com/esu.eu/


ESO - European Senior 
Organisation



Ciele ESO
• Zachovať a šíriť základné myšlienky Strany európskych socialistov (PES).
• Prispievať k dosiahnutiu cieľov a programu PES
• Propagovať a chrániť sociálne, kultúrne a ekonomické záujmy seniorov v 

Európe.
• Zlepšovať sociálne postavenie seniorov v Európe. ESO sa preto jasne stavia 

za témy týkajúce sa starnutia, medzigeneračnej solidarity, lekárskej 
starostlivosti, ochrany spotrebiteľa, sociálnej oblasti, bezpečnosti a 
hospodárskej ochrany (dôchodky a renty) a tieto stanoviská tiež 
uverejňuje.

• Posilňovať účasť a aktívne zapojenie seniorov do spoločenského života.
• Zastupovať a obhajovať záujmy seniorov v európskych inštitúciách, najmä 

v Európskom parlamente, Európskej komisii a Rade.



Členské organizácie ESO

• ČR, SR, Poľsko – nemajú zastúpenie
• Rakúsko – Pensionisten Verband
• Maďarsko - Magyar Nyugdíjasok

Egyesületeinek Országos Szövetsége

• Ďalšie informácie o ESO
https://www.socialistseniors.eu/

https://www.socialistseniors.eu/


Medzinárodná spolupráca seniorských 
organizácií Slovenskej republiky

• Členstvo seniorských organizácii SR v 
medzinárodných združeniach a asociáciách a 
zapojenie sa do ich činnosti 

• Odborné medzinárodné podujatia zamerané 
na seniorov a účasť seniorských organizácií SR

• Projektové aktivity seniorských organizácií SR 
na medzinárodnej úrovni a v rámci EÚ

• Medzinárodné partnerstvá a výmeny seniorov



Ďakujem za pozornosť.
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