
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Rady seniorov hlavného mesta SR Bratislavy 

22. októbra 2018 

 

Prítomní:       podľa prezenčnej listiny (12 prítomných,  5 ospravedlnených,  

                       1  členka nereagovala) a pozvaní  hostia 

                               

Program:       

1/ Otvorenie 

2/ Odovzdanie menovacieho dekrétu novému členovi Rady seniorov hl. m. SR Bratislavy 

    Ing. M. Vráblikovi 

3/ Príhovor primátora hl. m. SR Bratislavy 

4/ Informácia z ankety o denných centrách v mestských častiach Bratislavy 

5/ Vyhodnotenie práce Rady seniorov hl. m. SR Bratislavy v rokoch 2014 - 2018 

6/ Koncepcia práce Rady seniorov hl. m. SR Bratislavy 

7/ Rôzne 

8/ Záver 

 

Bod č. 1/ Otvorenie 

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

koordinátorka privítaním hostí: Mgr. D. Mesíčkovú   -  za Kanceláriu Zdravé mesto z  Oddelenia 

sociálnych vecí Magistrátu,  Mgr. M. Domokovú  a JUDr.  M. Galandu – poradcov primátora. 

 

Bod č. 2/ Odovzdanie menovacieho dekrétu novému členovi Rady seniorov hl. m. SR 

Bratislavy Ing. M. Vráblikovi 

Za pána M. Vráblika z MČ Ba Ružinov menovací dekrét od pána primátora prevzal p. A. Kakaš, 

nakoľko nový člen Rady bol v čase jej zasadnutia mimo Bratislavy. 

Bod č. 3/  Príhovor pána primátora 

„Aktivity mesta vychádzajú z poslania komunálnej politiky – čo znamená robiť veci pre ľudí a  

pomáhať ľuďom riešiť konkrétne veci.  Som presvedčený, že spolu sa nám podarilo niečo 

dokázať“ – začal svoj príhovor pán primátor. V skrátenej forme uvádzame dominantné aktivity, 

o ktorých sa zmienil: 

Hlavné mesto zvyšuje dostupnosť MHD pre seniorov novými a bezbariérovými dopravnými 

prostriedkami,  navrhuje rozšírenie  zliav na cestovnom, pokračuje v osádzaní prehľadných 

elektronických infotabúľ na zastávkach MHD.  

Poukázal aj na to, že mesto zrekonštruovalo 12 podchodov, revitalizovalo verejné priestranstvá 

a parky, inštalovalo nové osvetlenie na niektorých priechodoch pre chodcov. Prispelo tým 

nielen k čistote, ale aj k bezpečnosti v meste. Záverom sa  poďakoval seniorom, ktorí sú pre 



neho zdrojom inšpirácie a energie. Aj vďaka nim, teda tým aktívnym -  sa mestu darí dosahovať 

konkrétne  výsledky.  

Bod č. 4/ Informácia z ankety o denných centrách v mestských častiach Bratislavy 

Členovia Rady dostali vyhodnotenie ankety o denných centrách v mestských častiach. Na ich 

odporúčanie ju vypracovala koordinátorka Rady, vyplnili ju jej členovia. Členka z MČ Ba 

Petržalka nedostala z oddelenia sociálnych vecí súhlas na vyplnenie ankety, čo odôvodnili,  že 

ide o interné informácie. Pre informáciu členov Rady o denných centrách v tejto MČ  

koordinátorka použila tlačovú správu, ktorú vydal MÚ MČ Ba Petržalka  (titulok: Petržalka 

svojich seniorov rozhodne nezanedbáva), v ktorej sa uvádza, že má  šesť denných centier 

a uvádza aj  ich aktivity. K  denným centrám  podotkla, že  o tejto problematike Rada 

diskutovala v samostatnom bode  na zasadnutí r. 2017,  za zriadenie a stav denných centier 

zodpovedajú MÚ v jednotlivých MČ.  Ako vyplynulo z ankety ich spôsob práce  a  aj materiálne 

vybavenie je v jednotlivých MČ rôzne. 

Bod č. 5/ Vyhodnotenie práce Rady seniorov hl. m. SR Bratislavy v rokoch 2016 – 2018 

Koordinátorka Rady predložila spracovanú dochádzku členov za roky 2016 – 2018 (počas jej 

výkonu funkcie, do ktorej nastúpila v januári 2016). Z nej vyplýva, že  dve  členky sa zasadnutí 

nezúčastňovali, tri iba sporadicky. Ide o osoby so zdravotnými problémami  a rodinnými 

problémami, pričom v danej MČ nemajú záujemcu o členstvo v Rade. V jej zložení za tri roky  

prišlo k personálnej výmene piatich členov.  Všetky skutočnosti sa konzultovali aj dotyčnými 

členmi, vedúcimi oddelenia sociálnych vecí z danej MČ,  niekde  aj so starostami. Viac ako 

polovica členov mala 100 % účasť. 

Ďalej sa vyjadrila k poslaniu a nastaveniu Rady za obdobie 2016 – 2018. Pripomenula, že do 

funkcie nastúpila v januári 2016. Poznamenala, že pri jej nástupe nedostala na prevzatie žiadnu 

agendu  (printovú a elektronickú), ani špecifikovanie obsahu koordinácie. Radu presunuli pod 

oddelenie sociálnych vecí, ktoré s jej prácou nemalo žiadne skúsenosti. Po zoznámení sa 

s členmi Rady ako aj jej dominantnou agendou - PAS HMB, Senior fest (dramaturgicky 

a produkčne prešiel pod Radu) a s predchádzajúcou činnosťou sa oslovili jednotlivé subjekty, 

ktoré boli uvádzané ako spolupracovníci. Po ich  následnom prehodnotení  (konzultácie 

s odborníkmi a spolupracovníkmi) v r. 2017 prišlo k zaujatiu stanoviska  zmene v prístupe 

k PAS HMB a organizačnému nastaveniu Senior festu. Aby sa predišlo kumulácii 

s podujatiami organizovanými v Mesiaci úcty k starším (október) v MČ sa pre seniorské  

podujatia organizované Radou sa urobil harmonogram  rozvrhnutý na celý rok. Toto bolo 

predmetom rokovania jednotlivých zasadnutí Rady, na ktoré  boli prizvaní  hostia z  vedenia 

Kancelárie primátora, sekcie sociálnych vecí, kultúry, mládeže a športu, o  čom je záznam 

v zápisniciach. Činnosť Rady sa za jednotlivé roky vyhodnocovala, pripomienky členov sú 

v zápisniciach, z daných zasadnutí.  

Záverom koordinátorka vyslovila svoj názor a to opakovane, že je potrebné prepracovať Štatút 

Rady a to nielen kvôli nastaveniu vzťahu medzi tým, koho orgánom Rada je, a jej členmi. 

Najmä však k definícii a nastavenia poradenstva, z čoho vyplynú aj podmienky jej 

konštituovania.    Je potrebné prehodnotiť  poradnú funkciu Rady, nakoľko pri jej konštituovaní  

nebola požiadavka, aby členmi  Rady boli  experti – odborníci z niektorých profesií. Preto im 

nebol od r. 2016 predložený žiadny materiál na pripomienkovanie. Podľa jej názoru by Rada 

mohla pôsobiť ako metodicko-poradenský orgán, a to v úzkej spolupráci s jednotlivými MČ, 

k čomu by predchádzala dohoda o spolupráci. Rada organizovala podujatia v spolupráci 



s mestskými organizáciami ale aj s inými subjektmi (Univerzity tretieho veku pri UNIBA 

a STUBA, Botanická záhrada UK,  n. o. Stále dobrí, Turisticko informačná kancelária  v DNV 

a pod.), čo môže byť motivujúce aj  pre prácu denných centier v MČ.  Najviac rezonovala 

spolupráca s Marathon tímom pri troch významných bežeckých podujatiach. Dobrovoľníci 

z radov seniorov pracovali ako dopravní pomocníci na trati, organizátor  (p. J. Pukalovič – 

riaditeľ) bol veľmi spokojný s ich prácou, čo im vyjadril aj na samostatnom vyhodnotení. 

Kategória  Beh dobrých ročníkov pre seniorov, ktorá sa po prvýkrát v tomto roku otvorila, a to 

aj z iniciatívy členov Rady sa stretla so značným záujmom. 

Na Radách členovia dostávali pre denné centrá osvetové materiály najmä z oblasti zdravia. 

V diskusii vystúpili členovia:  

- A. Khandl  (MČ BA Rača): treba nájsť ďalších aktívnych seniorov pre členstvo v Rade 

za niektoré MČ, ktorí by pokračovali v práci v nej.  Na podujatia organizovaných Radou 

mali členovia zabezpečiť obmenu seniorov. Prenos informácií z Rady je u nich 

zabezpečený a je funkčný. 

- D. Lipková (MČ BA Devínska Nová Ves): ocenila, že sa organizovali živé a pekné akcie,  

členovia  Rady z nich mohli mať zážitok ale stratil sa dopad na MČ, napr. grilovačka 

s p. primátorom. MČ Ba DNV dostáva na divadelné predstavenie iba 2 vstupenky, ona 

sa cíti potrestaná. Nemyslí si, že by členovia Rady nemohli pripomienkovať materiál, 

ktorý sa týka seniorov na prerokovávanie MsZ, pripomienky, ktoré odznejú na 

zasadnutiach Rady sa ďalej neposúvajú, neplní sa PAS HMB. Chýba aj sociálny rozmer 

Rady, kvôli ktorému  v nej prijala členstvo. 

- JUDr. E.Weissová (KO JDS): chýba vyhodnotenie PAS HMS. 

- Ing. P. Sedlák (MČ BA Karlova Ves): opätovne poukázal na potrebu operadiel na 

lavičkách v prístreškoch zastávok MHD, na nedostatok verejných WC v centre mesta, 

na nedostatok geriatrických ambulancií, na  nedostatočné kapacity v zariadeniach pre 

seniorov a žiadal, aby mu Rada zaslala zoznam všetkých zariadení pre seniorov, aj 

súkromných s dĺžkou čakacej doby, poplatkami a iné organizačné informácie o nich.  

- Ing. arch. S. Krumlová (MČ BA Nové Mesto): má problém s prenášaním informácií do 

denných centier o podujatiach Rady, na ktoré sa môžu záujemcovia prihlásiť. 

Na pripomienky reagovala koordinátora Rady: 

- K realizácii PAS HMB sa  koordinátorka Rady  vyjadrila v bode č. 5/, zároveň  odkázala 

na zápisnicu zo zasadnutia Rady, keď sa k PAS HMB zaujalo stanovisko aj so 

zástupkyňou vedenia mesta. Podotkla, že poslanci sa nezaujímali o tento dokument 

počas celého volebného obdobia (ale ani na konci predchádzajúceho, končiaceho v r. 

2014) a neobjavil sa ani v trvalých úlohách (odpoveď p. Weissovej). 

- Ak sa p. Lipkovej nepáči grilovačka, ktorú p. primátor organizoval ako neformálne 

zasadnutie Rady, pričom ani na jednej nebola, je to jej názor. Nebol dôvod  na takého 

podujatie pozývať  seniorov z  celého mesta, išlo o interné podujatie Rady, ktoré si 

zvolil ten, koho orgánom Rada je. Prideľovanie vstupeniek sa robí kľúčom, ktorý bol 

stanovený ešte v r. 2015 a poskytol ho pracovník Kancelárie primátora v r. 2016. Ide 

o matematický prepočet percenta z počtu miest v hľadisku a žijúcich seniorov v MČ  z 

údaja zo ŠÚ SR. Malé MČ podľa výsledku by mali nula vstupeniek.  Takto stroho sa 

nedá pristupovať k výsledku matematického prepočtu, preto malé MČ dostávajú aspoň 

po dve vstupenky. Veľké MČ majú rovnaký problém s  počtom vstupeniek (aj 30 – 40 

ks je im málo) na počet  seniorov u nich. Mesto by muselo zakúpiť desať predstavení s 



kapacitou okolo  330 miest, aby uspokojilo seniorov v MČ. Ale to nie je účelom, 

predstavenie sa koná ako symbolicky záver Mesiaca úcty k starším. Jednotlivé MČ 

predsa robia veľa kultúrnych podujatí pre tam žijúcich seniorov a to aj divadelných. 

Kategoricky protestovala voči názoru, že pripomienky Rady sa nikde neposúvali. 

Upozornila, že Rada môže prijať iba odporúčania  ktoré sú v zápisniciach (väčšinu 

z nich nenaformulovali členovia Rady, po diskusii ich predložila na odsúhlasenie 

koordinátorka Rady) a tie boli aj zrealizované. Pani Lipková mala pomerne veľkú 

absenciu na zasadnutiach, takže asi to nepostrehla, pretože odporúčania sa priebežne 

vyhodnocovali. Tí členovia, ktorí zaslali pripomienky písomne, na vybavenie boli 

postúpené príslušným oddeleniam a dostali o ich spracovaní písomné vyjadrenie, 

konkrétne opakovane,  to boli p. Ing. Hrebíčková a pán Khandl. Podotkla, že niektoré 

požiadavky členov boli nereálne, z dôvodu nepoznania súvislostí. 

O sociálnom rozmere Rady pani Lipková nehovorila celé tri roky, koordinátorka ju 

vyzvala, aby písomne zaslala jeho obsah. 

- P. Sedlákovi odporučila, aby si pozrel stránky jednotlivých zariadení pre seniorov, kde 

majú uvedené všetky informácie, ktoré žiada. Pani Mesíčková upozornila, že kompletný 

zoznam je na stránke MPSVaR SR, na čo mu pošle link. K verejným WC v centre 

mesta, čo je jeho opakovaná pripomienka uviedla, že už bolo vysvetlené, kde je možné 

zriadiť verejné WC – a to iba na nehnuteľnosti mesta. V centre mesta sú aj verejné WC 

vo vzdialenosti cca 1000 m,  ďalej je možnosť využiť WC v obchodných domoch 

a v kaviarňach, v Mac Donalde dokonca bezplatne. 

Bod č. 6/ Koncepcia práce Rady seniorov hl. m. SR Bratislavy 

Diskusia k bodu sa neotvorila, nakoľko Rada zasadala  pred termínom komunálnych volieb, 

z ktorých vyplynie obsadenie funkcie primátora. V každom prípade bude potrebné riešiť 

skutočnosti, ktoré priniesla prax v existencii Rady,  uvedené poznámky sú  v bode č. 5. Je na 

rozhodnutí primátora ako bude Rada ďalej pôsobiť. 

Bod č. 7/ Rôzne 

- D. Lipková (MČ BA Devínska Nová Ves) položila členom Rady otázku, či majú v MČ 

riadený sociálny taxík a ako u nich funguje,  

- Z. Mravcová (MČ Ba Dúbravka) informovala, že  Rada seniorov pôsobiaca v Dúbravke 

dostala Čestné uznanie SENIOR FRENDLY za skvalitňovanie života seniorov, ktoré 

udeľuje OZ Klub Luna. 

Bod č. 8/ Záver 

Zasadnutie Rady ukončila jej koordinátorka poďakovaním  členom za trojročnú spoluprácu, 

zaželala príjemný záver končiaceho sa roka. 

 

Overila : Lucia Klapáčová, v. r.                                         zapísala: Jana Miklovičová, v. r 

 

 


