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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Rady seniorov hlavného mesta SR Bratislavy 

 konaného 6. marca  2017 

 

 
Prítomní:        podľa prezenčnej listiny  (15 prítomných, 1 v zastúpení,  

                         2 členky ospravedlnené, MČ Ba Jarovce nedelegovala člena) 

                         hostia:     Ing. M. Černý, námestníka primátora  

                                         JUDr. M. Galanda, poradca primátora 

 

Program zasadnutia: 

1) Otvorenie 

2) Odovzdanie menovacích dekrétov novým členkám Rady 

3) Národný program aktívneho starnutia  a  Akčného plánu opatrení  na roky 2014 

- 2015  - uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 1656/2014  z  24. 09. 2014  

4) Koncepcia podujatí Hlavného mesta SR Bratislavy  pre seniorov v priebehu 

roka  2017  

5) Rôzne 

6) Záver 

 

 

Bod č. 1 – Otvorenie 

 

Zasadnutie Rady seniorov hlavného mesta SR Bratislavy  (ďalej Rada) otvorila jej 

koordinátorka privítaním hostí – námestníka primátora Ing. Milana Černého, ktorý zastupoval 

pána primátora  a  poradcu primátora Milana Galandu, ktorý bol pozvaný k bodom č. 3/ a 4/..  

Koordinátorka odovzdala vedenie rokovania Rady vedúcej oddelenia sociálnych vecí. Je to z 

dôvodu eliminovania  záťaže koordinátorky, ktorá viedla celé rokovanie jednotlivých Rád 

a pritom predstavila aj  úvody k všetkým bodom programu. 

Bod č. 2 - Odovzdanie menovacích dekrétov novým členkám Rady 

Námestník primátora M. Černý  odovzdal pozdrav pána primátora, ktorý sa zasadnutia Rady z 

objektívnych  dôvodov nemohol zúčastniť a v jeho zastúpení odovzdal menovacie dekréty 

novým členkám. Konkrétne p. Mgr. V. Miškaninovej, ktorá ako vedúca oddelenia sociálnych 

vecí je v zmysle štatútu Rady aj jej členkou, a pani L. Hrmovej, ktorú starosta MČ Ba 

Záhorská Bystrica navrhol za p. P.  Prvoniča, ktorý sa členstva vzdal. 

Ďalším novým členom je p. J. Krištofič (za p. M. Brucknerovú, zo zdravotných dôvodov sa 

vzdala), ktorého starosta MČ Ba Vajnory navrhol tesne pred zasadnutím Rady. 

Oficiálny menovací dekrét dostane na jej nasledujúcom zasadnutí.  

Pán námestník využil príležitosť blížiaceho sa MDŽ a odovzdal prítomných členkám Rady 

symbolickú jarnú kytičku,  zaželal veľa zdravia a úspechov osobnom, ale aj občianskom 

živote a veľa síl v angažovanosti vo veciach verejných, teda aj v problematike seniorov. 
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3/ Národný program aktívneho starnutia  a  Akčného plánu opatrení  na roky 2014 - 

2015  - uznesenie MsZ č. 1656/2014  z  24.09.2014  

Koordinátorka Rady odovzdala pozdrav a ospravedlnenie neúčasti z dôvodu pracovnej 

zaneprázdnenosti Mgr. L. Jurovej – tajomníčky Rady vlády SR pre práva seniorov 

a prispôsobovanie verejných politík. V rámci odporúčania  (č.3/2016) prijaté Radou na 

novembrovom zasadnutí bola p. Jurová pozvaná na toto zasadnutie. Koordinátorka Rady 

v predstihu s ňou vo veci nastavenia Programu aktívneho starnutia v hlavnom meste SR 

Bratislavy  (ďalej PAS HMB) prekonzultovala  a následne po jej odporúčaniach konzultovala 

aj so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej ZMOS),  Únie miest Slovenska 

(ďalej ÚMS)  a Regionálneho združenia mestských častí (ďalej RZ MČ). Závery dostali 

členovia Rady písomne (príloha č. 1/) 

K plneniu PAS HMB v ďalších rokoch sa vyjadril JUDr. Galanda a to nielen ako poradca 

primátora ale aj ako generálny sekretár ÚMS. Zároveň tlmočil aj stanovisko p. Ing. J. Mrvu –

tajomníka RZ MČ, a to zo spoločného rokovania s vedúcou oddelenia sociálnych vecí 

a koordinátorkou Rady. 

Koordinátorka pripomenula,  že  vo vyhodnotení NPAS za roky 2014 – 2015 Rady vlády SR 

pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík,  bol iba jeden bod za HMB a to 

budovanie cyklotrás.  Nakoľko link na vyhodnotenie členovia dostali elektronickou poštou, 

každý sa mohol s ním oboznámiť. Ďalej upozornila, že Akčný plán opatrení  PAS HMB na 

roky 2014 – 2015 nemal vykonávacie opatrenia  - časový harmonogram   a rozpočet na 

finančné krytie jednotlivých častí. Podotkla, oslovila aj p. Ing. M. Feika  (poradca  ex 

primátora M. Ftáčnika) v predmetnej veci, niektoré materiály, ktoré mal jej poslal 

v elektronickej forme. 

V diskusii vystúpili:  

D. Lipková, s požiadavkami na koordinátorku k plneniu PAS HMB a to vo veci zabezpečenia 

výchovy mladej generácie k úcte k starším formou letákov v prostriedkoch MHD a po 

školách, čo by aj ona sama rozdávala, zoznamu platieb výkonov   lekárov z BSK,  

a vyslovila výhrady k informovanosti o prideľovaní zberných nádob na triedený odpad 

a kompostérov, čo sa malo doručiť každému občanovi do poštovej schránky, ako aj ku 

gestorom PAS HMS ako ich uviedla koordinátorka po konzultácii s p. Mgr. Jurovou, ona 

s nimi nesúhlasí,    

JUDr. E. Weissová, MsZ, ktoré PAS HMB v r. 2014 schválilo, má v  rozpočte mesta 

v jednotlivých rokoch vyčleniť prostriedky na plnenie okruhov Akčného plánu opatrení PAS 

HMB v samostatných kapitolách,  

Ing. P. Sedlák, upozornil, že mesto nemôže nič nariaďovať mestským častiam, a to aj vo veci 

PAS HMB,  tie podľa svojich možností  realizujú PAS ako aj iné podujatia a aktivity pre 

seniorov autonómne, 

Mgr. D. Mesíčková,  navrhla, aby sa za vyhodnocovaním Akčného plánu opatrení PAS HMB 

na roky 2014 – 2015 dala hrubá čiara, nakoľko ani koordinátorka, ani nikto z oddelenia 

sociálnych vecí na jeho plnení nepodieľal. Rada je pri oddelení iba od februára 2016.  To, čo 

sa zistilo po vyjadrení  jednotlivými subjektmi uvedenými v Akčnom pláne opatrení PAS 

HMB na roky 2014 – 2015  nie je možné vyhodnotiť, nakoľko chýbala dohoda o spolupráci 

pri plnení jednotlivých  častí s časovým a finančným rozpisom. Jeho vyhodnotenie sa malo 

urobiť do konca roka 2015, nakoľko sa nenašla dokumentácia, z ktorej by sa vychádzalo, 
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nebolo možné ho urobiť. Materiál Sumarizácia odpovedí subjektov, ktoré boli uvedené 

v Akčnom pláne opatrení PAS HMN na roky 2014 - 2015 dostali členovia písomne (príloha 2) 

Mgr. Miškaninová uzavrela diskusiu a rokovanie k tomuto bodu.   

Záverom Rada vzala na vedomie informáciu ku skutočnostiam vo veci planenia PAS HMB v 

rokoch 2014 – 2015 a prijala nasledovné odporúčanie 

Odporúčanie 1/2017 

Rada seniorov hlavného mesta SR Bratislavy odporúča vypracovať návrh realizácie 

PAS HMB na rok 2017 a predbežne na rok 2018 v oblastiach, ktoré budú reálne 

vykonateľné aj s finančným krytím rozpočtu mesta. 

 

Členovia Rady sa dohovorili, že v nadväznosti na dohodu zo zasadnutá Rady 24. 11.2016  

po ich prediskutovaní so starostami MČ .do 31. marca zašlú samostatné návrhy do PAS 

HMB . 

4/  Koncepcia podujatí Hlavného mesta SR Bratislavy  pre seniorov v priebehu roku   

Koordinátorka Rady informovala, že v  zmysle odporúčania Rady  č. 1/2016  je materiál 

Informácia o novom koncepte podujatí pre seniorov počas roka predložený na schválenie 

orgánu  primátora. Po jeho schválení sa pripraví harmonogram jednotlivých pripravovaných 

podujatí,  podľa vyjadrenia subjektov, ktoré spolupracujú  ako účinkujúci, spoluorganizátori 

príp. ako poskytovatelia programu na kľúč (tanečný súbor, divadelné predstavenie) a zároveň 

v súlade s určeným rozpočtom v príslušnej  podkapitole rozpočtu oddelenia sociálnych vecí. 

Informáciu o schválení novej koncepcie a harmonogramu podujatí HMB pre seniorov dostanú 

členovia Rady elektronickou poštou ako aj priebežné pozvánky na jednotlivé podujatia. 

5/  Rôzne 

Ing. Kvasničková – upozornila, že rokovanie Rady je jej internou záležitosťou  a diskusie 

k jednotlivým bodom programu nie sú určené tretím osobám, teda  nečlenom Rady. Stav, že 

informácie  z daného zasadnutia Rady kolovali mimo jej členov  skôr, ako je zverejnená 

zápisnica je nežiaduci. 

Koordinátorka Rady upozornila, že opäť je možnosť zúčastniť sa ako dobrovoľník – dopravný 

pomocník na trati ČSOB Bratislava Marathonu, ktorého 12. ročník bude 1.- 2. apríla 2017. 

Prihlásení budú pozvaní na inštruktáž, ktorú podá riaditeľ podujatia p. Ing. J. Pukalovič. 

6/  Záver 

 

Rokovanie Rady ukončila vedúca oddelenia sociálnych vecí s poďakovaním prítomným za 

účasť, zároveň im popriala príjemný zvyšok dňa. 

 

 

Zapísala:  Jana Miklovičová, v. r.                                  overila: Lucia Klapáčová, v. r. 

                 koordinátora  Rady seniorov                                      riaditeľka kancelárie primátora 

 


