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

14. jún 2016 
 
 

Prítomní:        podľa prezenčnej listiny   
                       (12 prítomných, 6 ospravedlnených) 
 
Program:    
     
1/  Otvorenie 
2/  Príprava Seniorfestu 2016 
3/  Aktualizácia dokumentu program aktívneho starnutia 
4/  Organizačné zabezpečenie prenosu  informácií o podujatiach hl. m. SR   
     Bratislavy  na jednotlivé MČ Bratislavy ako aj z MČ Bratislavy členom Rady  
     seniorov a širšej  seniorskej verejnosti 
5/  Možnosti spolupráce s miestnymi periodikami 
6/  Diskusia - Rôzne 
7/  Záver 
 
 
1/ Otvorenie 
Zasadnutie  Rady seniorov hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej  Rada) otvorila jej 
koordinátorka privítaním primátora hlavného mesta  SR I. Nesrovnala,  riaditeľky Kancelárie 
primátora PhDr. P. Greksovej,  Mgr. M. Gbelecovej, poverenej vedením oddelenia  
sociálnych vecí, Mgr. D. Mesíčkovej, pracovníčky oddelenia sociálnych vecí a členov Rady. 
Ospravedlnila tých, ktorí svoju neprítomnosť zdôvodnili. Predložila na schválenie návrh 
programu zasadnutia Rady. Vyzvala prítomných na konštruktívnu a efektívnu diskusiu.  
 
2/  Príprava Seniorfestu 2016 

Koordinátorka predložila prítomným rámcový program Seniorfestu 2016, ktorého 
podujatia sa priebežne organizačne zabezpečujú.  Vzhľadom na to, že predsedníctvo SR 
v Rade EÚ sa týka aj priestorov magistrátu,  väčšina podujatí Seniorfestu bude sústredená do 
Archy, priestorov primaciálneho paláca zo strany Uršulínskej ulice. Menšia kapacita pre 
návštevníkov organizátorov motivovala k ambícii inovovať podujatia tak, aby sa stala 
pilotnými pre ďalšie ročníky a zároveň inšpiráciou aj pre jednotlivé mestské časti, kde je 
lepšia dostupnosť pre seniorov tam bývajúcich.  

Všetky podujatia budú zväčša viazané na prihlásenie sa,  na to -  ktoré konkrétne 
podujatie. Členovia Rady v prípade ich záujmu  budú uprednostnení. Pre distribúciu 
vstupeniek a pozvánok pre účasť seniorov z MČ sa vytvorí rozdeľovník podľa ich veľkosti 
ako aj počtov denných centier a klubov. 

Upozornila, že počas expozície prác absolventov  Univerzity tretie veku STU, odbor 
digitálna fotografia a výstavky prác seniorov bude si treba rozdeliť služby pre dozor a zároveň 
aj pre sprievodný výklad návštevníkom. 

K už zabezpečeným vystavovateľom môžu členovia Rady ešte nahlásiť  ďalších 
záujemcov 
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V diskusii vystúpili: p. Sitárová (MČ Ba-Staré mesto), p. Klučková  (MČ Ba-
Ružinov), p. Kostková (MČ Ba-Petržalka) k súťaži v riešení krížoviek  -  čo sa zatiaľ je 
v riešení,  
p. Hrebíčková (MČ Ba-Nové mesto) k vystúpeniu  seniorských speváckych skupín –  ako 
samostatné podujatie to nie je reálne,  
p. Kvasničková (MČ Ba-Lamač) ponúkla pomoc pri zabezpečovaní dozoru počas expozícii 
fotografií a organizácii podujatí Seniorfestu. 
 
 
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

- sa zaujímal sa o prípravu Seniorfestu 2016,  
- zverejnil výzvu na podávanie návrhov pre ocenenie Senior  roka 2016, ktoré bude 

odovzdávané v rámci gala programu 05. 10. 2016. Výzvu dostali členovia Rady 
k dispozícii, pre verejnosť ju zverejnení tlačové oddelenie magistrátu,  vybaví sa aj jej 
uverejnenie v  periodiku in.Ba a v prípade možnosti aj v miestnych periodikách. 

- informoval členov Rady o obnovení premávky električiek po Jesenského a Štúrovej 
ulici, a s ich výlukou počas zasadnutí Rady EÚ v Redute, čo ale bude len dva mesiace,  

- informoval o hľadaní možnosti na vybudovanie novej zástavky električiek liniek 1,3, 5 
pri bytovom dome Manderla, 

- informoval o definitívnom riešení tzv. senior pasov pre občanov nad 70 rokov v MHD, 
ktoré bude platné od 01. 08. 2016. 

Odpovede primátora hlavného mesta SR Bratislavy na podnety  členov Rady: 
- p. Hrebíčkovej (MČ Ba-Nové mesto) na možnosť využitia nebytových priestorov  

v bytovom dome na Českej ulici č. 2 pre zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby 
- p. Prvoničovi (MČ Ba-Záhorská Bystrica) k výhradám na  zametanie verejných 

komunikácií v MČ Záhorská Bystrica, 
- p. Sitárovej (MČ Ba-Staré mesto) na kontrolu cyklistov pri jazde po pešej zóne v MČ 

Ba Staré mesto. 
 
3/ Aktualizácia  dokumentu PAS 

Na predchádzajúcom zasadnutí Rady sa členovia zhodli, že Program aktívneho 
starnutia (PAS)  na r. 2014 – 2020 je otvorený dokument. Pre jeho aktualizáciu je potrebné  
vyhodnotenie Akčného plánu opatrení na r. 2014 – 2015, ktorý je jeho súčasťou. V tomto čase 
sa oslovujú garanti a spolupracovníci jednotlivých bodov   k predloženiu odpočtu plnenia 
úloh.  Podľa správ a vyjadrení jednotlivých subjektov sa spracuje návrh pre Akčný plán na 
roky 2016 – 2017 a následne aj  návrh na aktualizáciu celého dokumentu PAS.  
Poznámka: Akčný plán na roky 2016 – 2017 nebol ku koncu roku 2015 rozpracovávaný. 
V diskusii vystúpili: 

- p. Marková (MČ Ba - Dúbravka, zastupujúca p. Križanovú) – predložila vyhodnotenie 
práce Rady seniorom MČ Ba Dúbravka aj k časti programu PAS. Zároveň 
informovala, že u nich je veľmi dobrá spolupráca miestneho úradu s Dúbravskou 
Radou seniorov. 

- P. Hrebíčková (MČ Ba -  Nové mesto) navrhla, aby odpočet plnenia Akčného plánu, 
ktoré Rada získa od spolupracovníkov bol zaslaný členom.   

 
4/ Organizačné zabezpečenie prenosu informácii o podujatiach hl. m. SR Bratislavy  
a mestských časti členom Rady a širšej seniorskej komunite 

Ide o informáciu realizovania  bodu č.6/ zo zasadnutia Rady  z  25. 2. 2016 
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Koordinátorka informovala, že sa zabezpečilo zasielanie tlačových správ magistrátu 
o podujatiach, ktoré sú zaujímavé pre  širokú verejnosť.  Členov Rady požiadala o vyjadrenie, 
ako konkrétne ďalej rozširujú tieto  informácií. 

Zatiaľ sa nenašla možnosť, ako prenášať informácie o podujatiach z tej ktorej mestskej 
časti do inej. Niektoré sa dajú zistiť z miestnych periodík, ktoré sú na stránkach každej 
mestskej časti. Ide len o informáciu, námet a nie na účasť na nich,  pretože podujatia  
organizované  miestnymi úradmi sú prakticky určené obyvateľom tam bývajúcim. Kapacity 
na zájazdy alebo na podujatia  v kultúrnych domoch sú obmedzené. 

Otvoreným zostáva  zabezpečovanie  prenosu informácií  o podujatiach  
v jednotlivých mestských častiach o  podujatiach pre seniorov, ktorí nedochádzajú do 
denných centier a klubov, čo niektorí členovia Rady vidia ako motivovanie k záujmu o 
seniorské podujatia najmä osamelých seniorov.  Koordinátorka Rady uviedla príklad  z praxe  
MČ Ba - inov, ktorá využíva systém adresných SMS (seniori dali svoje číslo mobilu do 
databázy), ktorými sú všetci informovaní o konkrétnych podujatiach a akciách. Tým majú 
prehľad a majú možnosť sa prihlásiť aj na tie, ktoré majú limitovanú účasť. Tento spôsob 
môže  byť inšpiráciou pre ostatné mestské časti . 
V diskusii vystúpili: p. Khandl (MČ Ba - Rača) a p. Batovičová (MČ Ba -  Devín), kde sa 
systém SMS správ pre seniorov o podujatiach tiež používa a vyjadrili s ním spokojnosť. 
Ostatným členov bolo odporučené, aby prostredníctvom starostov hľadali možnosti uvedenia 
do používania tejto formy informovania seniorov v ich mestskej časti.   
 
5/ Možnosti spolupráce s miestnymi periodikami  

Ide o informáciu realizovania  bodu č.5/ zo zasadnutia Rady  z  25. 2. 2016. 
            Koordinátorka Rady skonštatovala, že podľa vyjadrenia členov Rady v 13 mestských 
častiach vychádza miestne periodikum. 

Zatiaľ sa podarilo získať adresy z 10 redakcií, ktoré boli oslovené pre spoluprácu vo 
veci informácii o práci Rady. Odpovedali štyria zástupcovia redakcií miestnych periodík, 
z toho  dvaja ústretovo, dvaja zdržanlivo.  Hľadanie možností  pre spoluprácu s miestnymi 
periodikami zostáva v riešení. 
 
6/ Diskusia - Rôzne 

 Vzhľadom na to, že na predchádzajúcom zasadnutí Rady vyjadrili niektorí členovia 
konkrétne požiadavky v diskusii sa predniesol odpočet ich plnenia. 

   
-  K bodu č. 4/  (z 25. 2. 2016) vytvorenie platformy pre informovanie členov Rady  
o materiáloch týkajúcich sa seniorov predkladaných na rokovanie mestského zastupiteľstva: 
Vyjadrenie Mgr. Gbelecovej: Vzhľadom na veľké množstvo prekladaných materiálov 
magistrátu, nie je v silách oddelenia sociálnych vecí posielať všetky materiály členom Rady. 
Je v záujme oddelenia informovať členov Rady o dôležitých výstupoch, ktoré môžu mať 
vplyv na život seniorov, preto bude oddelenie sociálnych vecí informovať členov Rady 
o materiáloch, ktoré oddelenie bude predkladať do Mestského zastupiteľstva.  
Vyjadrenie koordinátorky:  Tak ako informovala v bode č. 4/ členom Rady posielajú tlačové 
správy  nielen o podujatiach mesta a o prijatých aktuálnych opatreniach ale  aj o niektorých 
prijatých uzneseniach mestského zastupiteľstva týkajúcich sa  seniorskej komunity.  
-    K bodu č. 5/ (z 25. 2. 2016) Možnosti prenosu informácií na jednotlivé mestské časti 
o práci Rady a k bodu   č. 7/, diskusný príspevok p. Hrebíčkovej (MČ Ba- Nové mesto) sa  
prerokovalo v bodoch programu, pod č. 4 a č.5/ na tomto zasadnutí Rady. 
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Plnenie ďalších  individuálnych požiadaviek členov  zo zasadnutia Rady 25.2.2016: 

- Výsledky prieskumu seniorov Katedry stratégie a podnikania UK, na ktorom sa ako 
anketári členovia Rady zúčastnili. O záverečnú správu vyhodnotenia, ktoré na 
požiadanie vedúca katedry p. prof. Pilková zaslala, prejavili členovia Rady záujem, 
v priebehu týždňa sa výsledky prieskumu doručia členom Rady elektronickou poštou. 

- Účasť dobrovoľníkov na Maratóne 2016 – po skončení zasadnutia februárovej Rady 
sa prostredníctvom jeho organizátorov zabezpečovala účasť dobrovoľníkov. 
Spolupráca bola úspešná, s prácou seniorov – dobrovoľníkov pri trati maratónu, ako to 
povedal riaditeľ preteku p. J. Pukalovič, na samostatnom vyhodnotení bola 
spokojnosť.  

- Aktivizácia osamelých seniorov pre podujatia a možnosťami komunikácie                
      (p. Hrebíčková (MČ Ba – Nové Mesto)  p. Sedlák (MĆ Ba – Karlova Ves). ktorí sa  
      v svojich mestských častiach angažujú) je otvorená   pre hľadanie možnosti.  
      Koordinátorka navrhla pani M.  Hrebíčkovej, aby na budúcom zasadnutí Rady   
      odprezentovala realizáciu projektu Prevencia sociálnej izolácie osamelo žijúcich  
      seniorov (v MČ BA -  NM, participatívny projekt). Z poznania skúseností by mohli  
      vzísť aj východiská do Akčného plánu opatrení na r. 2016 – 2017 PAS. 

Návrhy členom Rady:  
- informácia o návrhu  Katedry stratégie a podnikania UK na spoluprácu. Konkrétny 

            návrh je  prednáška (aj v rámci Seniorfestu) na tému  Seniori – veda – podnikanie, čo 
      je filozofiou Národného programu aktívneho starnutia, ktorý za seniora považuje 50+ 

            si prítomní osvojili stanovisko p. Sedláka (MČ Ba - Karlova Ves). Zástupcovia Rady 
      ale aj oddelenia sociálnych vecí na MÚ nemajú dosah na vekovú kategóriu 50+ , čo je 

            samostatná skupina obyvateľstva. Seniori zoskupení v denných centrách, v kluboch 
            alebo aj z penziónov majú 60+ (priemer asi 65) a tí už o podnikanie záujem nemajú. 
            K problému sa Rada vyjadrí na nasledujúcom zasadnutí, na ktoré sa zabezpečí 

      diskusia s protagonistami (autormi) kategorizácie seniorov od 50+ ako aj aktivizácia  
      seniorov v staršom veku na podnikanie.. 

Pretože ďalšie rokovanie Rady bude až po Seniorfeste,  jeho kompletný program ako aj 
spôsob prihlasovania sa na jednotlivé podujatia bude odkomunikovaný elektronickou poštou. 
 
 

Rokovanie Rady ukončila koordinátorka s poďakovaním prítomným za účasť, zároveň im 
popriala pekné letné dni.  
  
 
 
Zapísala:   Jana Miklovičová                                                                                  
 
 
 
Overila: Petra Grexová 
      


