
Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Rady seniorov hlavného mesta SR Bratislavy 

25. február 2016 
 
 

Prítomní:        podľa prezenčnej listiny 
 
Program:        
1/ Otvorenie 
2/ Menovanie koordinátorky Rady seniorov hlavného mesta SR Bratislavy 
3/ Predstavenie koncepcie práce Rady seniorov hlavného mesta SR Bratislavy 
4/ Zhodnotenie činnosti práce Rady seniorov hlavného mesta SR Bratislavy 
5/ Možnosti prenosu informácií na jednotlivé mestské časti Bratislavy 
    o Rade  seniorov hlavného mesta SR Bratislavy 
6/ Informácia o práci so seniormi a pre seniorov v jednotlivých mestských   
    častiach Bratislavy      
7/ Rôzne a diskusia 
8/ Záver 
 
 
Bod č. 1/ – Otvorenie 
 
Zasadnutie  Rady seniorov hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „Rada“) otvorila 
zástupkyňa vedúcej Oddelenia  sociálnych vecí Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
Mgr. Marcela Gbelecová, ktorá privítala primátora hlavného mesta  SR Bratislavy, 
prítomných  a predstavila novú koordinátorku Rady seniorov hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
Bod č. 2/ – Menovanie koordinátorky Rady seniorov hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy predstavil PhDr. Janu Miklovičovú ako dlhoročnú 
občiansku aktivistku, ktorú sa rozhodol vymenovať za koordinátorku Rady seniorov hlavného 
mesta SR Bratislavy. Koordinátorke rady odovzdal  poverovací dekrét a zaželal veľa 
úspechov. 
 
Bod č.3/ - Predstavenie koncepcie Rady seniorov hlavného mesta SR Bratislavy 
Základné východiská práce rady prezentovala jej koordinátorka 

- aktualizovať dokument Program aktívneho starnutia hlavného mesta SR Bratislavy na 
roky 2014 - 2020, ktorý ako prvý svojho druhu vychádzal z teoretických základov. 
Prax priniesla nové poznatky, ktoré je potrebné využiť  a zapracovať pri jeho 
aktualizácii, 

- zabezpečiť prenos informácii o práci Rady do regionálnych periodík, ktoré podľa 
prieskumu vychádzajú skoro vo všetkých mestských častiach, 

- hľadať možnosti zapojenia osamelo žijúcich seniorov do programov, ktoré organizuje  
mesto a jednotlivé mestské časti, s dôrazom na hľadanie možnosti ich informovanosti,  

- monitoring podujatí pre seniorov v jednotlivých mestských častiach a následná 
výmena informácií o najžiadanejších podujatiach, ako inšpirácia pre mestské časti 
alebo hlavné mesto. 

 



Bod č. 4/ - Zhodnotenie činnosti Rady seniorov hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Z diskusie členov Rady vyplynulo, že: 
- dokument Program aktívneho starnutia je otvorený dokument a je potrebné ho 

aktualizovať, 
- v zmysle   článku  IV, ods. 2, písm. c) Štatútu Rady je potrebné hľadať možnosti 

vytvorenia platformy pre informovanie členov o materiáloch  týkajúcich sa seniorov, 
ktoré sú predkladané na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

 
 
Bod č. 5/ – Možnosti prenosu informácií  na jednotlivé mestské časti  Bratislavy o Rade 
seniorov hlavného mesta SR Bratislavy 
   
Vo väčšine mestských časti vychádza miestne periodikum. Štyri mestské časti majú vlastnú 
televíziu. Vysielanie Bratislavskej televízie pokrýva signálom celé mesto. Je dôležité zapojiť 
tieto informačné kanály do šírenia informácie o práci Rady. 
 
Bod č. 6/ - Informácie o práci so seniormi a pre seniorov v jednotlivých mestských 
častiach Bratislavy 
 
Aktívne kluby a denné centrá (bývalé kluby dôchodcov) sú podľa vyjadrenia členov Rady: 
 
- v MČ Bratislava Petržalka, ktorá má šesť aktívnych denných centier seniorov, dva 

spevácke súbory so samostatnými programami a početnými vystúpeniami aj mimo 
mestskej časti, 

- v MČ Bratislava Nové mesto sa v rámci Participatívneho rozpočtu realizuje projekt 
Prevencia sociálnej izolácie osamelo žijúcich seniorov 

- v MČ Vrakuňa je aktívny klub seniorov (organizovanie výstav výrobkov seniorov, 
súťaží, osvetových prednášok a pod.). Situáciu pre ďalšie fungovanie klubu komplikuje je 
spor o budovu Talin, kde  má sídlo, čo zástupcovia MČ riešia aj v spolupráci s pánom 
primátorom. Pravidelne organizujú aj návštevy kultúrnych, športových podujatí 
a turistické vychádzky, 

- z informácií členov rady z  MČ Ba Ružinov , MČ  Ba Karlova Ves, MČ Ba Rača, MČ Ba 
Devínska Nová Ves, MČ Ba Nové mesto, MČ  Ba Dúbravka vyplynulo, že  kluby 
seniorov sú funkčné, majú vlastnú aktívnu činnosť a .navštevované sú podľa možností 
a záujmu ich členov. V niektorých je dobrá spolupráca s miestnymi úradmi, niekde by ju 
privítali  na lepšej úrovni. MČ Ba Lamač denné centrum nemá, seniori sú organizovaní 
len cez Jednotu dôchodcov, 

- z mnohých diskusných príspevkov vyplynula potreba nadviazania kontaktov s osamelo 
žijúcimi seniormi. 

  
  
Bod č. 7/ - Rôzne a diskusia 
 
Pani Hrebíčková (MČ Ba Nové mesto) nadviazala na to, čo v koncepcii Rady prezentovala jej 
koordinátorka, podľa nej možnosť vzájomnej výmeny informácií medzi členmi Rady 
o podujatiach a o práci so seniormi  v tej - ktorej mestskej časti čo môže byť motiváciou 
a inšpiráciou pre iné mestské časti. 

Pani Lipková (MČ Ba Devínska Nová Ves)  upozornila na projekt BSK Gaudeamus, o ktorom 
sa dozvedela na Rade a ktorý je u nich využívaný. 



Pán Sedlák ( MČ Ba Karlova Ves) poukázal na potrebu zriadenia geriatrických ambulancií, 
ktoré boli zrušené. V Karlovej Vsi sa ju podarilo obnoviť. Navrhol, aby sa tento problém 
riešil cez MZ SR. 

Pani Lipková a pani Sitárová (MČ Ba Devínska Nová Ves a MČ Ba Staré mesto) vyjadrili 
výhrady k nejednotnosti poplatkov u lekárov. 

Pani Weissová ( JDS) odporúča, aby členovia Rady dostávali spätnú väzbu z aktivít, do 
ktorých sa na základe výzvy zapojili – prieskum UK, participatívny rozpočet, ako aj na 
podnety vyslovené na zasadnutiach Rady. 

Pani Ličková (MĆ Ba Vrakuňa)  informovala o dennom stacionári pre seniorov na 
Čiernovodskej ul. č. 25 vo Vrakuni, ktorý má kapacitu 20 miest. 

Pani Sitárová  (MČ Ba Staré mesto) chýba spätná väzba z vystúpení občanov na zasadnutiach 
mestského zastupiteľstva. 

Pán Khandl (MČ Ba Rača) informoval o Združení seniorov pri Slovnafte, ktoré je 
občianskym združením,  jeho činnosť je príkladná pre iné zoskupenia seniorov, je možnosť 
stretávania  sa  dvakrát do týždňa, počas roka organizujú množstvo podujatí. 

 Zástupkyňa vedúca oddelenia sociálnych vecí reagovala na niektoré požiadavky členov.  
Napr. zriadenie geriatrických ambulancií je v kompetenčnej pôsobnosti vyššieho územného 
celku, preto obec nemá možnosť ovplyvniť zriaďovanie geriatrických ambulancií na území 
mesta. Môže na ich potrebu upozorniť, vyriešenie situácie však nevie zaručiť.  

K možnosti aktívneho pripomienkovania materiálov, ktoré majú dosah na život seniorov, 
v procese ich tvorby je možný dvoma spôsobmi: senior, ako člen komisie, neposlanec – 
odborník, môže v príslušnej komisii aktívne pripomienkovať  materiál alebo ako aktívny 
občan môže sledovať na webovom sídle mesta/mestskej časti, elektronickej tabuli 
mesta/mestskej časti návrhy nariadení a podať ústne (zápisnične), elektronicky alebo písomne 
pripomienky k návrhu. Spracovateľ je povinný ich vyhodnotiť a akceptovať/neakceptovať 
s odôvodnením.  
V prípade, že občan vystúpi na rokovaní mestského zastupiteľstva s podnetom či žiadosťou, 
zaoberá sa ním príslušný odborný útvar magistrátu. Ak pri registrovaní napíše aj svoju adresu, 
mal by dostať odpoveď ako sa jeho podnet, či žiadosť vybavila.  
 
Koordinátorka Rady upozornila, že na podnety, ktoré súvisia s činnosťou Rady v minulých 
rokoch ako aj na tie, ktoré  si vyžadujú konzultáciu či už na magistráte alebo na inej inštitúcii 
dostanú odpoveď na nasledujúcom zasadnutí Rady. S vecne nepríslušnými podnetmi či 
názormi nie je dôvod sa na zasadnutiach Rady zaoberať. 
Koordinátorka Rady má kanceláriu na 3. posch., č. dv. 322,  v novej budove, telefón 59356-
608, dostupná je aj na mobile: 0904-883249. Konzultačné hodiny pre členov Rady 
a bratislavských seniorov  sú v pondelok  od l0.00 do 12.00 hod.  
 
Po vyčerpaní bodov programu ako aj dĺžky rokovania  poďakovaním prítomným za účasť 
zasadnutie  Rady ukončila jej koordinátorka. 
 
 
Zapísala:   
Jana Miklovičová                                                                   overila:  
 
Bratislava dňa  17. 03. 2016 


