
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Rady seniorov hlavného mesta SR Bratislavy 

 konaného 19. júna  2017 

 

 
Prítomní:        podľa prezenčnej listiny  (10 prítomných, 1 v zastúpení členky,  

                         7 členov ospravedlnených, MČ Ba Jarovce nedelegovala člena) 

                         hostia:    Mgr. M. Gbelecová,  riaditeľka  sekcie sociálnych vecí,  

                                        kultúry, školstva a športu, 

                                        JUDr. M. Galanda, poradca primátora 

 
Program: 

1/ Otvorenie 

2/ Odovzdanie menovacieho dekrétu novému členovi Rady 

3/ Realizácia Programu aktívneho starnutia hlavného mesta. SR Bratislavy 

4/ Občiansky rozpočet - účasť seniorov v projekte Zelená pre seniorov 

5/ Podujatia pre členov Rady v rámci možností MMB, GMB a iných organizácií mesta 

- prieskum záujmu 

6/ Informácia o plnení prijatých odporúčaní 

7/ Rôzne 

8/ Záver 

 

Bod č. 1/ Otvorenie 

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

koordinátorka privítaním pána primátora, hostí -  pani riaditeľku sekcie sociálnych vecí, 

kultúry, školstva a športu magistrátu a poradcu primátora  JUDr. Milana Galandu a členov 

Rady. Informovala, ktorí členovia sa ospravedlnili a z akého dôvodu. Ďalej rokovanie Rady 

viedla  vedúca oddelenia sociálnych vecí Mgr. V. Miškaninová.  

Bod č. 2/ Odovzdanie menovacích dekrétov novému členovi  Rady 

Pán J. Krištofič (MČ Ba Vajnory) z dôvodu pobytu mimo Bratislavy nebol prítomný, dekrét si 

prevezme na nasledujúcom zasadnutí Rady. 

Bod č. 3/ Realizácia Programu aktívneho starnutia hlavného mesta SR Bratislavy  

Primátor poďakoval tým, ktorí prišli, teda zariadili si povinnosti tak, aby sa zasadnutia Rady 

mohli zúčastniť. Členovia Rady vedia, že mesto si osvojilo starostlivosť o seniorov a to nielen 

priamo zariadeniami sociálnych služieb aj ale v rámci podujatí pre širokú seniorskú 

verejnosť. A to, prostredníctvom Kancelárie zdravé mesto,   ktorá pôsobí na  oddelení 

sociálnych veci  a zabezpečuje Letnú univerzitu seniorov, Školu správneho dýchania, Jarný 

koncert pre seniorov a ďalšie podujatia. Pre milovníkov umenia, či zvierat sa 

podujatia organizujú v spolupráci s niektorými mestskými organizáciami. „Mám radosť zo 

vzájomnej spolupráce, mesto prostredníctvom magistrátu je pre seniorov otvorené. V auguste 



sa stretneme na neformálnom zasadnutí Rady - na grilovačke, kde bude príležitosť 

prediskutovať vaše podnety, ktoré si vyžadujú riešenie.“ 

Členovia Rady dostali materiál, v ktorom boli uvedené fakty o Programe aktívneho starnutia  

hlavného  mesta SR Bratislavy (ďalej PAS HMB), jeho realizácia v jednotlivých  mestských 

častiach Bratislavy  (ďalej MČ), ako aj jeho realizácia  v meste. 

Námety na opatrenia z  dohovoru na Rade zo dňa 6. 3. 2017 k PAS HMB  poslali štyria 

členovia, a to za MČ Bratislava Nové mesto, Rača, Záhorská Bystrica, Dúbravka. 

S podávateľmi sa prediskutovala reálnosť ich návrhov.  Išlo o návrhy týchto členov:  pani L. 

Hrmovej  (MČ Ba Záhorská Bystrica)  z uvedených  návrhov jedno nie je reálne,  mesto nie je 

oprávnené zasahovať do  príjazdov Integrovaného záchranného systému tak, ako ich 

požadovala. Ďalej to bola požiadavka na   počítačové kurzy,  MK ich pre seniorov  realizuje 

permanentne. Návrhy pána A. Khandla (MČ Ba Rača) a niektoré  p. M. Hrebíčkovej (MČ Ba 

Nové mesto)  sa zapracovali do odporúčaní. Nakoľko menovaná sa vzdala členstva v Rade, 

nebola prítomná na zasadnutí, tým nebola možnosť s ňou prediskutovať jej návrhy. Konkrétne 

poukázala na potrebu úpravy cestných komunikácií a chodníkov na území HMB (neuviedla 

ktoré). Ak nie sú identifikované v správe mesta podnet nie je možné riešiť. Ďalším 

návrhom bolo na zlepšenie kvality sociálnych služieb pre seniorov, ktoré uviedla však iba 

v polohe konštatačnej.  Iniciovanie spolupráce s VÚC alebo s MČ je treba sformulovať do 

konkrétnych odporúčaní. Treba brať do úvahy, že každá spolupráca je viazaná na súhlas 

oboch strán.  Spolupráca so subjektmi, ktoré nespadajú do kompetencie mesta, ako napr. 

Memory centrum, budú sa riešiť v rámci dohody, ktorej bude predchádzať rokovanie.   

Riaditeľka sekcie sociálnych vecí kultúry, školstva a športu Mgr. M. Gbelecová sa vyjadrila 

k realizácii PAS HMB v rámci kompetencií mesta, čo v Akčnom pláne opatrení  rozpracované 

na roky 2014 – 2015 nebolo zohľadnené. Rovnako nebola uzatvorená žiadna zmluva (dohoda) 

o spolupráci ani s jedným zo subjektov uvedených ako spolupracovníci pri jednotlivých 

opatreniach. 

Koordinátorka Rady pripomenula, že väčšina, tak opatrení z Akčného plánu, ako aj súčasné 

námety členov ak by boli realizované, sú prínosom  pre obyvateľov mesta všetkých generácií 

a aj jeho návštevníkov. Špecificky prínos len pre seniorov má z nich veľmi málo.     

V diskusii vystúpili členovia Rady: Hrmová, Khandl. Kvasničková, Weissová, Molnárová, 

z jej záverov sa sformulovalo odporúčanie. 

Odporúčanie č. 2/2017 

Návrhy opatrení do PAS HMB v ďalších rokoch: 

 prístrešky, lavičky, bezbariérové prechody v správe mesta podľa zoznamu  ( A. Khandl, 

MČ Ba Rača),  

 možnosť inštalácie lavičiek (stoličiek) vo výstavných miestnostiach GMB a MMB (M. 

Hrebíčková, MČ Ba Nové mesto),  

 rokovanie s riaditeľkami Memory Centra vo veci poskytovanie bezplatných  a platených 

služieb k  vyšetrovaniu pamäte seniorov a následných tréningov pamäte v skupinách  (L. 

Hrmová MČ Ba Záhorská Bystrica, T. Kvasničková MČ Ba Lamač),budú riešené 

s pracovníkmi odborných útvarov a  danými subjektmi cez vedúcu oddelenia sociálnych 

vecí. 

Zodpovedné: koordinátorka Rady a vedúca oddelenia sociálnych vecí 

Termín:  september 2017 



K bodu č. 4/ Občiansky rozpočet – účasť seniorov v projekte Zelená pre seniorov 

Koncepciu  a pripravované organizačné zabezpečenie vysvetlila  riaditeľka sekcie sociálnych 

vecí kultúry, školstva a športu Mgr. M. Gbelecová. Ide o realizáciu námetu, ktorý do 

Občianskeho rozpočtu podal občan, v hlasovaní v danej oblasti dostal najviac hlasov. 

Pracovná skupina zložená z pracovníkov odborných útvarov magistrátu pripravuje jeho  

realizáciu. Prihlásení dobrovoľníci   - seniori vytvoria hliadky, ktoré budú po zaškolení do 

príslušných právnych predpisov HMB vo vybraných lokalitách kontrolovať ich plnenie.  

Poďakovala tým, ktorí sa prostredníctvom koordinátorky Rady prihlásili – konkrétne seniori 

z MČ Ba Dúbravka, Nové Mesto a Staré Mesto. Všetkým bude oznámené miesto a termín 

prvého stretnutia a to aj s dendrológom a s odborným pracovníkom magistrátu. 

V diskusii vystúpili: P. Sedlák, L. Hrmová, A. Khandl, E. Weissová, M. Gáalová. Poukázali 

na to, že v mnohých MČ sú seniori združení v turistických krúžkoch, ktoré by prípadne mohli 

byť zapojené do projektu. Prenesenie zodpovednosti za posudzovanie stavu stromov najmä 

ich  koreňového systému na seniorov - neodborníkov je nereálne. Pani Gáalová ako 

dendrologička, ponúkla bezplatnú účasť na realizácii projektu. 

K bodu č. 5/ Podujatia pre členov Rady a seniorov mesta  v rámci možností MMB, GMB 

a iných organizácii mesta – prieskum záujmov 

Koordinátorka Rady predložila členom materiál, v ktorom boli doplnené  termíny niektorých  

podujatí pre seniorov pripravovaných Radou, Kanceláriou zdravé mesto a mestskými 

organizáciami, najmä BKIS, čo bolo doplnením informácie z 5.apríla 2017 zaslanej 

elektronickou poštou.  Sú rozložené do celého roka tak, ako sa to v tomto roku zabezpečuje na 

základe odporúčania  Rady z 24 .11. 2016 a následne bolo prijaté Kanceláriou primátora. 

Mnohé podujatia, ktoré zabezpečuje mesto spolu s  mestskými organizáciami  sú pre všetkých 

občanov mesta, nie je možné robiť celoplošné podujatia len  pre seniorov. Špeciálne podujatia 

pre seniorov sa  nestretávajú s veľkým záujmom (účasť na podujatiach Seniorfestu 2016 je 

uvedená v materiáli, ktorý dostali členovia Rady).  

Upozornila, že v tomto  roku  bolo v  GMB  podujatie Pohybový ateliér pre seniorov (26. 4. 

2017) a zúčastnilo sa ho iba 12 seniorov.  Pre mestskú súťaž krížovkárov, ktorá bola Radou 

organizačne zabezpečená sa nenašli aspoň tri – štyri MČ, v ktorých by sa uskutočnili miestne 

kolá, takže sa v tomto roku neuskutoční.  

Tejto skutočnosti by  sa mala venovať pozornosť pri príprave programu podujatí pre seniorov  

na rok 2018, zároveň vyzvala členov Rady aby zistili záujmy seniorov vo svojej MČ o druhy 

podujatí.  

Navrhla aj možnosť návštevy Kaplnky sv. Jakuba na Nám. SNP, kde je vstup pre verejnosť 

a to v obmedzenom počte iba raz do roka. Limitovaný je  počet návštevníkov v jednotlivých 

vstupoch.  

Predložila ponuku MV  SR na organizovanie preventívnych opatrení zameraných na ochranu 

seniorov  prostredníctvom Úradu kriminálnej polície Prezídia policajného zboru. Zabezpečiť 

účasť na celomestskej prednáške je zložité, odporúčala organizovať prednášky v menších 

zoskupeniach v jednotlivých MČ, čo sa aj priebežne robí v niektorých denných centrách, 

kluboch JDS a v sociálnych zariadeniach HMB prostredníctvom Mestskej polície. To 

potvrdili aj niektorí členovia Rady.  Kontakt pre záujemcov na pracovníkov  Útvaru 

kriminálnej polície PPZ – dostanú členovia Rady elektronickou poštou. 

luba.rehanková@minv.sk alebo Ing. J. Halcin, 48592205 

mailto:luba.rehanková@minv.sk


 

JUDr. Galanda upozornil na možnosť návštevy Archívu mesta Bratislavy, ktorý sa stal 

mestskou organizáciou, čo môže byť zaujímavé v budúcom roku, v ktorom sú dve výročia – 

vznik 1. Čs. republiky a vznik SR. 

 

Bod č. 6/ Informácia o plnení  prijatých odporúčaní 

  

Zasadnutie Rady 6. 3. 2017 prijalo iba jedno odporúčanie, č. 1/1/2017, týkajúce sa realizácie 

PAS HMB, ktorého podklady boli na tomto zasadnutí predložené v bodoch č. 3 a 5. Členovia 

nevyjadrili k záverom v nich uvedených výhrady a pripomienky.  

 

Bod č. 7/  Rôzne  

 

S pripomienkami a informáciami  vystúpili:  

A.Khandl: 

 Navrhol aj zabezpečenie vstupov pre seniorov nad 70 rokov do MMG, MMU a iných 

organizácii mesta zdarma. 

 K neúčasti členov Rady na jej zasadnutiach z dôvodov iných povinností  v MČ alebo 

na JDS. Termín zasadnutia Rady je známy vopred a Rada, ktorá zasadá 3 – 4 krát do 

roka by mala mať v programe jej členov prioritu. 

Koordinátorka Rady informovala že: 

 výzva na návrhy Ceny senior roka  2017 je už zverejnená, 

 je potrebné vyriešiť zastupovanie člena Rady, ktorý sa nemôže jej zasadnutia zúčastniť 

a to poverením iného seniora z danej MČ, čo bude treba ošetriť aj v novele Štatútu 

Rady. Zatiaľ sa to riešilo ad hoc usmernením  – a úspešne – ale početná  absencia 

ospravedlnených členov na tomto zasadnutí Rady mohla byť minimalizovaná, 

 veľké celomestské  kultúrne podujatie pre seniorov v tomto roku bude 9. 11. 2017, 

konkrétne  predpremiéra hry RND Besame mucho. Kapacita je 330 miest, vstupenky 

by mali dostať aktívni seniori z jednotlivých MČ a to z denných centier  a aj mimo 

nich prostredníctvom členov Rady, 

 upozornila aj na možnosť návštevy veľkých kultúrnych podujatí organizovaných 

v niektorých MČ, ktoré ich robia na voľných priestranstvách, o čom by sa mohli 

členovia Rady vzájomne informovať aby prípadní záujemcovia o koncert známych 

hudobných, tanečných skupín a iných umeleckých formácii mohli prísť.  

Vedúca oddelenia sociálnych vecí magistrátu  upozornila na potrebu  písať zápisnice        

v stručnejšej forme. 

 

Bod č. 8/ Záver 

Poďakovaním prítomným za účasť ako aj konštruktívne rokovanie vedúca oddelenia 

sociálnych vecí magistrátu  ukončila zasadnutie a prítomným zaželala príjemné leto. 

 

Zapísala:  Jana Miklovičová, koordinátorka Rady seniorov hl. m. SR Bratislavy 

 

Overila:   Lucia Klapáčová, riaditeľka Kancelárie primátora  

 


