
 

 

 

 
Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov zo dňa 07.05.2021 (prebehlo online cez zoom) 

 

 

Prítomní: 

 

Predsedníčka a členovia Rady seniorov: 

1. Mgr. Lenka Antalová Plavuchová – predsedníčka Rady seniorov, námestníčka primátora 

2. Alžbeta Capková – zástupkyňa mestskej časti Rača 

3. Daniela Lipková – zástupkyňa mestskej časti Devínska Nová Ves 

4. Edita Karácsonyová – zástupkyňa mestskej časti Rusovce 

5. Elena Klučková – zástupkyňa mestskej časti Čunovo 

6. Gabriela Hrušovská – zástupkyňa mestskej časti Vrakuňa 

7. Gizela Batovičová, Ing. – zástupkyňa mestskej časti Devín 

8. Ivan Bereš – zástupca mestskej časti Lamač 

9. Ján Krištofič – zástupca mestskej časti Vajnory 

10. Katarína Kostková – zástupkyňa mestskej časti Petržalka 

11. Mariana Gaálová – zástupkyňa Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR (APSS SR) 

12. Milota Musilová, Ing. – zástupkyňa mestskej časti Staré Mesto 

13. Peter Sedlák, Ing. – zástupca mestskej časti Karlova Ves 

14. Zdenka Mravcová, Ing. – zástupkyňa mestskej časti Dúbravka 

 

Ostatní členovia a členky Rady seniorov sa vopred riadne ospravedlnili. 

 

Za sekciu sociálnych vecí: 

 

Mgr. Dušana Kurillová - vedúca oddelenia sociálnej podpory seniorov a ľudí so znevýhodnením 

Mgr. Petra Tamášová – tajomníčka Rady seniorov 

 

Body programu:  

1. Úvod a schválenie programu 

2. Návrhy členov na podpredsedu Rady seniorov a voľba podpredsedu Rady seniorov  

3. Rôzne 

1. ÚVOD: 

- Predsedníčka Rady seniorov (ďalej len RS), Lenka Antalová Plavuchová na úvod všetkých 

privítala a poďakovala za účasť. Zároveň uviedla, že dnešným najdôležitejším programom 

zasadnutia RS je voľba podpredsedu RS. Pri hlasovaní treba zdvihnúť ruku, v prípade 

technických problémov treba povedať „áno“, príp. „som za“ alebo napísať do chatu na zoom. 

- V ďalšom bode predsedníčka RS predstavila a privítala Mgr. Dušanu Kurillovú, novú vedúcu 

oddelenia sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením. 

- Predsedníčka RS informovala, že dnešné rokovanie je prvé od schválenia štatútu, menovacie 

dekréty boli zaslané zatiaľ len mailom, ale v najbližších dňoch členovia obdržia menovacie 

dekréty aj poštou. Zároveň prítomných vyzvala, aby si predstavili seba ako možného 

podpredsedu RS a premýšľali, či by chceli zastávať túto funkciu. Predstavila pozíciu 

podpredsedu RS, zdôraznila jej dôležitosť a uviedla, že podpredseda RS sa okrem iného môže 

zapojiť aj do pracovnej skupiny „Starší obyvatelia“ pri napĺňaní plánu KPSS.  

 

SCHVÁLENIE PROGRAMU (aktuálne prítomní 12) 

ZA: 12  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 



 

 

 

 
2. NÁVRHY ČLENOV NA PODPREDSEDU RADY SENIOROV A VOĽBA: 

- Pani Mravcová navrhuje pani Ľudmilu Hrmovú (pani Hrmová dnes nie je prítomná). 

- Pán Bereš navrhuje Ing. Mravcovú a ak nebude súhlasiť, tak sa prikláňa k nominácii pani 

Hrmovej. 

- Pani Kostková navrhuje buď pani Mravcovú alebo pani Hrmovú. 

- Pán Sedlák navrhuje počkať s voľbou podpredsedu, keďže za dva a pol roka sa stretli len 

dvakrát, je veľa nových členov a veľmi sa navzájom nepoznajú. 

- Pani Capková je nová členka RS, nepozná ostatných členov, nevie sa vyjadriť k nominácii na 

podpredsedu RS. 

- Pani Gaálová navrhuje odložiť hlasovanie. 

- Pani Lipková navrhuje odložiť hlasovanie. 

- Pani Batovičová navrhuje pani Lipkovú. 

- Predsedníčka RS ozrejmuje, že členovia RS sa nemusia osobne poznať na to, aby vedeli 

niekoho odporučiť za podpredsedu, v radách je bežné, že sa členovia medzi sebou nepoznajú 

a zároveň zdôrazňuje, že RS na svoje fungovanie potrebuje podpredsedu, preto navrhuje, aby 

niekoho na post podpredsedu RS navrhli a zvolili. 

- Pani Tamášová komunikuje telefonicky s pani Hrmovou, či by prijala svoju nomináciu. 

- Pani Hrmová by radšej funkciu nezastávala a nominuje pani Lipkovú z mestskej časti 

Devínska Nová Ves (telefonicky) 

- Pán Krištofič súhlasí s tým, že pani Lipková by mohla byť podpredsedníčka. 

- Pani Lipková prijíma nomináciu na podpredsedu RS. 

- Pani Capková súhlasí s nomináciou pani Lipkovej za podpredsedníčku RS 

- Aj ďalší členovia RS pani Lipkovú poznajú, súhlasia s jej nomináciou na podpredsedníčku 

RS. 

 

HLASOVANIE O NOMINÁCII PANI LIPKOVEJ NA PODPREDSEDU (aktuálne prítomní 12) 

ZA: 10 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 2  

- Pani Lipková bola zvolená nadpolovičnou väčšinou prítomných členov RS. 

- Predsedníčka RS blahoželá pani Lipkovej k zvoleniu za podpredsedníčku RS. 

 

3. RÔZNE: 

- Pani Capková z MČ Rača: Jednota dôchodcov Rača prosí o pomoc zo strany Magistrátu, aby 

MČ Rača vyriešila miestnosť na stretávanie. Žarnovická ulica je nevhodná, prebiehalo tam 

testovanie a očkovanie, neriešil sa stav budovy (okná a pod.). Je potrebné nájsť nové miesto na 

stretávanie alebo rekonštruovať budovu na Žarnovickej ulici. Pani viceprimátorka reagovala, že 

pani Capkovej napíše.  

- Pán Krišofič z MČ Vajnory: plánuje sa petangové ihrisko, stolíky pre šachistov, ping-pongové 

stoly, lavičky na odpočinok pre seniorov. V súčasnosti sa seniori z MČ Vajnory nemôžu 

stretávať, lebo v priestoroch prebieha očkovanie. 

- Pani Mravcová z MČ Dúbravka prosí o zaslanie papierovej verzie Štatútu seniorov hlavného 

mesta SR. Predsedníčka RS informuje, že štatút je v štádiu podpisovania primátorom, následne 

bude zabezpečené expedovanie papierovej verzie Štatútu pre pani Mravcovú. Stretnutie 

seniorov z MČ Dúbravka je naplánované na 18.5.2021, bude to prvé stretnutie po lockdowne, 

na ktorom prediskutujú nadchádzajúce aktivity. 

- Pán Bereš z MČ LAMAČ: Majú nové označovacie tabule, aj logo Lamača. Po utlmení aktivít 

počas lockdownu nastalo v Lamači oživenie života. Deň zeme oslávili výsadbou a úpravou 

okolia Mestského úradu. Prebehlo asistované sčítanie seniorov, zároveň sa seniori zapájajú do 



 

 

 

 
prípravy programu zberu kuchynského odpadu, a do pravidelného testovania obyvateľov, 

taktiež boli nápomocní pri značení turistických a vychádzkových chodníkov. Dôležitý je pre 

nich Kačín, Lesopark a udržanie vychádzkových trás aj pre seniorov. Naďalej funguje rozvoz 

stravy. Jediná kritika smeruje voči tvorbe daňovej politiky. konkrétne voči 100%-mu zvýšeniu 

daní a poplatkov za garáže, zo strany mesta, čo spôsobilo, že obyvatelia prenajímajú svoje 

garáže a parkujú autá na ulici – to neprispieva ani parkovacej politike.  

- Pani Musilová z MČ Staré Mesto: seniori z MČ sa počas celého lockdownu stretávali cez 

ZOOM. V Starom Meste majú 1. seniorský klub hráčov bridžu (už tri roky), táto hra podporuje 

pamäť. V prípade záujmu poskytne informácie o prihlásení aj ďalším seniorom. Momentálne 

hrávajú cez ZOOM. Taktiež majú problém s miestnosťou na stretávanie, keďže pôvodné 

miestnosti boli vyhradené na očkovanie, presunuli svoje stretnutia do  prírody.. „Srdiečková 

akcia“ – na pomoc asistovaného sčítania – každý občan môže vyrobiť srdiečko, tie sa pospájajú 

do reťaze a okrášli sa nábrežie Dunaja. Predsedníčka RS vo svojej odpovedi uviedla, že je 

možné poskytnúť mestské priestory v prípade záujmu o zorganizovanie väčšieho turnaja.  

- Pani Kostková z MČ Petržalka: plánuje zriadiť stredisko opatrovateľskej služby – teraz dve 

strediská (20+30 lôžok), v novom zariadení bude až 40 lôžok 

- Pán Sedlák z MČ Karlova Ves: poukázal na v minulosti prediskutované problémy - problém 

neexistencie verejných WC, pitné fontány - aby sa dalo nabrať vodu aj do pohárov. V Karlovej 

Vsi je obnovená električková trať, prístupná aj pre seniorov, ale oproti Tescu na Kamennom 

námestí (smer Petržalka) zostala provizórna zastávka, ktorá nemá nástupný ostrovček, 

z električky sa zostupuje rovno na cestu.  

- Predsedníčka RS víta novozvolenú podpredsedníčku RS, pani Lipkovú, ktorá sa medzičasom 

pripojila. 

- Pani Lipková vyjadrila poďakovanie za prejavenú dôveru. Členkou RS je od jej vzniku. Je čas 

zaoberať sa vecami, ktoré sa nahromadili nielen počas pandémie. Sú to drobné problémy, ktoré 

trápia bežných ľudí, dajú sa vyriešiť prijatím jedného zmysluplného uznesenia. Bude rada, ak 

zasadania RS budú prebiehať osobne, chýbajú jej osobné kontakty. V MČ Devínska Nová Ves 

prebieha veľká rekonštrukcia klubu dôchodcov, taktiež hľadajú vhodné priestory. 

- Predsedníčka RS zablahoželala pani Lipkovej k zvoleniu do funkcie a poďakovala za prijatie 

funkcie. Zároveň ju pozvala k pánovi primátorovi do Primaciálneho paláca, aby zosumarizovali 

uplynulý rok pandémie a tlmočili mu odkaz seniorov jednotlivých mestských častí, čo bude 

začiatok reštartu rady seniorov od prijatia nového štatútu.  

- Pán Sedlák vyjadril nespokojnosť s tým, že členovia RS neobdržali nové znenie Štatútu RS. 

Predsedníčka RS uviedla, že členovia obdržali štatút mailom a nie je to nemenný dokument. 

Podľa čl. 10 Štatútu sa môže ktorékoľvek ustanovenie meniť písomnými dodatkami, ktoré 

schvaľuje na návrh RS primátor. Na najbližšom stretnutí RS sa otvorí táto otázka zmeny štatútu, 

jeho dodatkami.  

- Pani Musilová z MČ Staré Mesto dáva do pozornosti materiál „Národný program aktívneho 

starnutia“. Mohlo by sa naňho nadviazať pri príprave stratégie aktívneho starnutia.  

 

Na záver predsedníčka RS a pani Kurillová poďakovali prítomným za účasť a vyjadrili presvedčenie, 

že najbližšie stretnutie bude osobné, aby sa členovia mohli lepšie spoznať a mohli budovať vzájomnú 

dôveru medzi RS a Magistrátom. Seniori majú veľa skúseností, ktoré môžu odovzdávať ďalej, preto je 

dôležité brať ich názory do úvahy. 

 

Zapísala: Mgr. Petra Tamášová, oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením, v. 

r. 

Overila: Mgr. Dušana Kurillová, vedúca oddelenia sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so 

znevýhodnením , v.r.  



 

 

 

 
 

Uznesenie č. 1 /2021 

 

zo dňa 7. mája 2021 

 

 

Rada seniorov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

schvaľuje 

 

pani Danielu Lipkovú do funkcie podpredsedníčky Rady seniorov hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 


