
Dôstojné starnutie v strategických vládnych dokumentoch 

Lekárska starostlivosť je
poskytovaná podľa štandardov
zohľadňujúcich výrazne pokročilý
vek človeka.

PVV, strana 34 

K všeobecnému lekárovi sa človek
v pokročilom veku dostane do 30
minút od svojho bydliska a k
dispozícii je mu aj po telefóne. V
prípade potreby ho všeobecný
lekár navštívi aj doma.

Spomenuté vo vládnych
dokumentoch 

PVV, strana 34, 36, 37 

NIRP, strana 83

NIRP takisto hovorí o zlepšovaní cielených
preventívnych programov. 

ZDRAVIE 

Vláda hovorí všeobecne o zadefinovaní
štandardnej zdravotnej starostlivosti. 

Vláda zadefinuje štandard dostupnosti
zdravotnej starostlivosti aj s ohľadom na
časovú dostupnosť a umožní aj prístup cez
telefón.  

Čiastočne spomenuté aj v NIRP, ktorý hovorí
o zlepšení prístupu v rámci telemedicíny. 

Požiadavky 

Na základe prieskumu, ktorý v roku 2019 iniciovalo 18 organizácií, venujúcich sa sociálnym
a zdravotným témam, sa nám podarilo identifikovať konkrétne požiadavky týkajúce sa
dôstojného starnutia. Stotožnili sa s nimi aj všetky zapojené politické strany (Dobrá voľba,
KDH, MOST-Híd, OĽaNO, PS/SPOLU, SaS, SME Rodina, Za ľudí). 

Po roku, keď vznikla nová vláda, sme analyzovali, ktoré z požiadaviek vláda zohľadnila vo
svojom programovom vyhlásení (PVV) a v Národnom integrovanom programe
reforiem (NIRP).  

Všeobecný lekár aktívne informuje
starších ľudí o potrebných
vyšetreniach a programoch
prevencie.

PVV, strana 34

NIRP, strana 80  

Všeobecný lekár aktívne informuje
mentálne postihnutého pacienta a
osoby starajúce sa o neho o
potrebných vyšetreniach a
programoch prevencie.  

Vláda sa zaväzuje podporovať vzdelávanie a
informovanosť občanov o zdraví a podporí
kroky smerujúce k lepšiemu manažmentu
pacienta. 



Dôstojné starnutie v stretegických vládnych dokumentoch

Čiastočne spomenuté vo
vládnych dokumentoch   

Požiadavky 

Človek môže absolvovať čo najviac
vyšetrení na jednom mieste.

Človek  s mentálnym postihnutím
má k dispozícii fungujúcu sieť
odbornej psychiatrickej pomoci. PVV, strana 34

NIRP, strana 80, 86

Vláda sa zaväzuje k reforme duševného
zdravia, ktorej súčasťou bude aj sieť
komunitnej starostlivosti zohľadňujúca
špecifiká.

O zlepšení dostupnosti siete psychiatrickej
pomoci hovorí aj NIRP. 

K dispozícii majú ľudia v
pokročilom veku vybudovanú
kvalitnú paliatívnu starostlivosť,
ktorá umožní dôstojné dožitie.

Vláda sa zaväzuje k reforme paliatívnej
starostlivosti. 

PVV, strana 39

NIRP hovorí o potrebe navyšovania kapacít
paliatívnej starostlivosti. 

 NIRP, strana 80 

ZDRAVIE 

Vláda sa zaviazala, že vykoná kroky na
podporu manažmentu pacienta, aby neblúdil
systémom a aby došlo k sieťovaniu vyšetrení. 

PVV, strana 34, 36

Ľudia v pokročilom veku môžu
využívať fyzioterapiu a
špecializovanú ošetrovateľskú
starostlivosť.

Vláda hovorí o podpore ADOS a
ošetrovateľskej starostlivosti v domácom
prostredí. 

PVV, strana 39

NIRP taktiež hovorí o domácej zdravotnej a
sociálnej starostlivosti a podpore
opatrovateľov.

NIRP, strana 84, 85  

Spomenuté vo vládnych
dokumentoch 

Požiadavky 

Dôstojné starnutie v strategických vládnych dokumentoch 



Dôstojné starnutie v stretegických vládnych dokumentoch

Vláda sa zaväzuje k lepšej dostupnosti
komunitnej a psychoterapeutickej
starostlivosti a tiež k zlepšeniu vzdelávania v
oblasti komunikácie lekárov.  

NIRP takisto hovorí o zlepšovaní starostlivosti
o duševné zdravie vrátane zlepšovania
komunitnej psychiatrie. 

PVV, strana 34, 36

NIRP , strana 80, 86 

ZDRAVIE 

Lekár vie ako komunikovať s
pacientom s mentálnym
postihnutím.

Lieky a zdravotnícke pomôcky je
možné dostať v akejkoľvek lekárni.

Zdravotné pomôcky a lieky sú k
dispozícii bez zbytočných
administratívnych komplikácii.

Nespomenuté

Nespomenuté

ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

Ľudia v dôchodkovom veku sa
aktívne podieľajú na kultúrnych a
spoločenských podujatiach.

PVV, strana 34, 39

Vláda sa zaviazala, že vytvorí podmienky na
zvýšenie kvality života seniorov a ich lepšiu
integráciu do spoločnosti. Podporí aj sociálnu
starostlivosť a aktívny životný štýl seniorov.  

Dôstojné starnutie v strategických vládnych dokumentoch 

Čiastočne spomenuté vo
vládnych dokumentoch   

Požiadavky 

Spomenuté vo vládnych
dokumentoch 

Požiadavky 



Dôstojné starnutie v stretegických vládnych dokumentoch

Pre seniorov je k dispozícii ponuka
vzdelávacích a športových aktivít.

Seniori sa môžu plnohodnotne
venovať rodine a vnúčatám.

Seniori majú prístup k vzdelávacím
a osvetovým akciám.

PVV, strana 34, 39

Vláda sa zaviazala, že vytvorí podmienky na
zvýšenie kvality života seniorov a ich lepšiu
integráciu do spoločnosti. Podporí aj sociálnu
starostlivosť a aktívny životný štýl seniorov.  

Aj seniori v pokročilom veku
dokážu cestovať verejnou
dopravou.

Zabezpečenie debarierizácie inštitúcií
poskytujúcich verejné služby.  

NIRP , strana 51 

Seniori majú k dispozícii úplne
bezbariérový prístup v zariadení
dlhodobej starostlivosti v ktorom
žijú.

Dobudovanie kapacít pobytovej, komunitnej a
domácej starostlivosti, zdravotnej aj sociálnej
dlhodobej starostlivosti a spustenie
informačného portálu. 

NIRP , strana 84 

Rodina a priatelia seniorov ich
môžu kedykoľvek navštíviť v
zariadeniach pre seniorov.

PVV, strana 34, 39

Vláda sa zaviazala, že vytvorí podmienky na
zvýšenie kvality života seniorov a ich lepšiu
integráciu do spoločnosti. Podporí aj sociálnu
starostlivosť a aktívny životný štýl seniorov.  

Mentálne postihnutý pacient má
prístup k špecializovanému
sociálnemu poradenstvu (napr.
prostredníctvom sociálneho
pracovníka). Vláda vytvorí podmienky na väčšiu integráciu

seniorov do spoločnosti, zvýšenie dostupnosti
zdravotnej a sociálnej starostlivosti a zvýšenie
kvality života staršej generácie.  

PVV, strana 39

PVV, strana 34

Vláda sa zaväzuje k reforme duševného
zdravia, ktorej súčasťou bude aj sieť
komunitnej starostlivosti zohľadňujúca
špecifiká. 

Dôstojné starnutie v strategických vládnych dokumentoch 

Čiastočne spomenuté vo
vládnych dokumentoch   

Požiadavky 



SOCIÁLNA OBLASŤ

V prípade potreby si vie pacient v
pokročilom veku rýchlo zabezpečiť
ošetrovateľskú starostlivosť.

Vláda podporí ošetrovateľskú starostlivosť a
vytvorí také podmienky, aby bola čo najbližšie
domácemu prostrediu.  

PVV, strana 39

Zaväzuje sa k tomu aj NIRP.  
NIRP, strana 84, 85  

Seniori poberajú taký starobný
dôchodok, ktorý im zabezpečí
plnohodnotný život.

Vláda bude presadzovať dlhodobú
udržateľnosť dôchodkového systému, aby
mali ľudia v starobe primeranú úroveň
dôchodkov.  

PVV, strana 44

V prípade potreby je seniorom k
dispozícii dostupná sieť hospicov.

Vláda zreformuje paliatívnu starostlivosť,
podporí vznik paliatívnych oddelení,
paliatívnych konziliárnych služieb,
paliatívnych ambulancií v ústavnej zdravotnej
starostlivosti a pokrytie komplexných
paliatívnych potrieb mobilnými a kamennými
hospicmi.  

PVV, strana 39

Spomenuté vo vládnych
dokumentoch 

Požiadavky 

Rodičia ľudí s mentálnym
postihnutím majú možnosť
flexibilne požiadať o odľahčovaciu
službu, na ktorú majú nárok.

Sociálna podpora pre rodičov ľudí s
mentálnym  postihnutím a ich
invalidný dôchodok pokryje
náklady na bežné nákupy a
doplatky na lieky a pomôcky.

Vláda vytvorí jednotný systém posudkovej
činnosti a prehodnotí systém poskytovania
peňažných príspevkov na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného
postihnutia a úpravy podmienok výkonu
profesionálnej náhradnej starostlivosti a
posilní finančnú podporu s dôrazom na deti s
ťažkým zdravotným postihnutím.  

PVV, strana 47 

Zavedenie jednotného príspevku na podporu
nezávislého života ľudí v odkázanosti s
flexibilným využitím hotovosti a poukazu pri
výbere služieb dlhodobej starostlivosti
zjednoduší systém sociálnych dávok. 

NIRP, strana 84 

Dôstojné starnutie v stretegických vládnych dokumentochDôstojné starnutie v strategických vládnych dokumentoch 



Dôstojné starnutie v stretegických vládnych dokumentoch

Seniori majú možnosť jednoduchej
komunikácie s úradmi „pod jednou
strechou“.

Vláda zjednoduší legislatívu štátnych a
sociálnych dávok prostredníctvom
komplexnej právnej úpravy s využitím už
existujúcich informácií a informačných
zdrojov, ktorými štát disponuje. 

PVV, strana 47 

Digitálne služby budú občanom primárne
poskytované na jednom mieste. 

NIRP, strana 110 

Pacienti s mentálnym postihnutím
a ich rodičia majú možnosť
komunikovať jednoducho s úradmi
„pod jednou strechou“.

Dôstojné starnutie v strategických vládnych dokumentoch 

SOCIÁLNA OBLASŤ

Čiastočne spomenuté vo
vládnych dokumentoch   

Požiadavky 

Zariadenia pre seniorov majú k
dispozícii dostatok kvalifikovaného
personálu.

Vláda posilní sieť domovov ošetrovateľských
služieb s kvalifikovanými sestrami a
pracovníkmi v sociálnych službách. 

Vybavenie zariadenia, v ktorom
seniori žijú, zodpovedá potrebným
štandardom starostlivosti o
seniorov v pokročilom veku.

Na základe jasne definovaných
pravidiel nie je problém v prípade
potreby dostať sa do zariadenia
seniorov. Dobudovanie kapacít pobytovej, komunitnej a

domácej starostlivosti, zdravotnej aj sociálnej
dlhodobej starostlivosti. 

NIRP, strana 84 

PVV, strana 39 

Vláda vytvorí podmienky na poskytovanie
sociálnych služieb na komunitnom princípe,
aby mohol človek čo najdlhšie zotrvať vo
svojom prirodzenom prostredí, najmä
poskytovaním terénnych a ambulantných
služieb.  

PVV, strana 46

Seniori majú k dispozícii možnosť
dovozu jedla domov.

Nespomenuté

Seniori majú k dispozícii všetky
potrebné zdravotnícke pomôcky
zabezpečujúce ľudskú dôstojnosť,
akými sú inkontinenčné pomôcky
a hygienické potreby.


