
 

Z Á P I S N I C A 

 

z úvodného stretnutia  Rady seniorov hlavného mesta SR Bratislavy  

                                                 29. januára 2019  

 

 
Prítomní: 

 

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Mgr. Jakub Kmeť, riaditeľ kancelárie primátora  

Ing. arch. Lucia Štasselová, námestníčka primátora 

Ing. Juraj Káčer, námestník primátora 

Mgr. Vlasta Miškaninová, vedúca oddelenia sociálnych vecí 

Mgr. Daniela Mesíčková, oddelenie sociálnych vecí  

členovia Rady seniorov a hostia podľa prezenčnej listiny   

 
Program:  

 

1/ Otvorenie  

2/ Príhovor Ing. arch. Matúša Valla, primátora hlavného mesta SR Bratislavy  

3/ Príhovor Ing. arch. Lucie Štasselovej, námestníčky primátora  

4/ Diskusia  

5/ Záver  

 

Bod č. 1/ Otvorenie 

Zasadnutie Rady seniorov hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „Rada“) otvoril Ing. arch. 

Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy. Privítal členov Rady a prítomných hostí. 

Bod č. 2/ Príhovor Ing. arch. Matúša Valla, primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

Vo svojom úvodnom príhovore primátor mesta vyjadril úctu k  skôr narodeným 

Bratislavčanom. Zdôraznil, že seniori sú veľkou dôležitou komunitou a rovnako dôležitá je 

komunikácia s nimi, ktorá by nemala byť len formálnou záležitosťou. Cieľom stretnutia bolo 

prvé úvodné zoznamovacie stretnutie, ktoré chce nadviazať na predchádzajúcu prácu Rady 

seniorov, zároveň uistil prítomných, že Rada seniorov nekončí, bude fungovať ďalej. Spomenul 

prvoradé témy akými sú doprava alebo téma lesy, avšak veľmi nepriaznivú situáciu vidí  

v sociálnej oblasti a to napr. v dostupnosti opatrovateľskej služby. Vyslovil presvedčenie, že 

táto služba patrí medzi prioritné v  rámci poskytovania sociálnych služieb v Bratislave a  mesto 

má záujem podporiť rozvoj opatrovateľskej služby v rámci pôsobnosti mesta.    

Bod č. 3/ Príhovor Ing. arch. Lucie Štasselovej, námestníčky primátora 

Vo svojom úvodnom príhovore Ing. arch. Štasselová sa predstavila prítomným ako námestníčka 

primátora pre sociálnu oblasť. Vzhľadom ku skutočnosti, že obyvateľstvo rapídne starne, 

dominantnú časť spoločnosti budú v budúcnosti tvoriť starší ľudia, ktorí svojimi životnými 

skúsenosťami sú prínosom pre spoločnosť. Mesto má predstavu vytvoriť aktivity a iniciatívy 

pre seniorov, nakoľko existujú programy, kde môžu byť starší ľudia užitoční, za ideálne 



považuje tzv. medzigeneračné programy, to znamená, aby seniori netvorili  len akési „geto“, 

ale by išlo o prepojenie mladšej a staršej generácie. Prítomných oboznámila so skutočnosťou, 

že mesto má stanovené ciele v rámci spracovaného dokumentu  Plán B a na jeho základe 

iniciuje vytvorenie pracovnej skupiny/platformy pre seniorov, ktorej súčasťou budú odborní 

pracovníci na danú tematiku. Platforma bude mať vytvorený  nový jednotný Štatút a bude ju  

viesť Mgr. Lýdia Brichtová.  V rámci platformy budú prizývaní k jednotlivým témam odborníci 

a aj členovia z Rady seniorov. Ku slovu sa prihlásil Ing. Juraj Káčer, námestník primátora pre 

šport, školstvo, ktorý sa vyjadril, že pozná fungovanie Rady seniorov z mestskej časti Bratislava 

– Dúbravka a vie, že seniori majú bohaté skúsenosti, veľa poznatkov, ale i veľa energie, chuti 

a záujmu o dianie v  meste, preto sa bude snažiť zaujať staršiu generáciu okrem iného i 

športovým programom, podujatiami a akciami.  

Bod č.4/ Diskusia 

V diskusii vystúpili: 

Ing. P. Sedlák (MČ BA Karlova Ves): poukázal na potrebu operadiel na lavičkách v prístreškoch 

zastávok MHD, na nedostatok a potrebu sprevádzkovania verejných toaliet v centre mesta, na 

nedostatok geriatrických ambulancií. 

Ing. arch. M. Vallo, primátor: „mesto by sa malo vrátiť k vybudovaniu verejných toaliet“, ako 

príklad uviedol verejné toalety na Šafárikovom námestí, Redute, Námestí SNP, pri Slovenskom 

rozhlase a na Americkom námestí. 

Ing. M. Musilová (MČ BA Staré Mesto): informovala, že koncom marca končí ordinujúci lekár 

v geriatrickej ambulancii pre Staré Mesto. Geriatrická ambulancia sa nachádza na Kramároch, 

Limbová ul. medzi dvoma zastávkami MHD, kde je ťažká prístupnosť a  nemožnosť 

parkovania. Navrhuje vyhradiť 2 boxy pre zdravotne ťažko postihnutých občanov a požiadať 

Riaditeľstvo FN na Kramároch, aby premiestnilo geriatrickú ambulanciu zo suterénu do 

priestorov, ktoré budú lepšie dostupné z verejnej dopravy. Súčasné priestory sú v priestoroch 

zázemia nemocnice (sklady a pod.). Geriatrická ambulancia je riadne ambulantné interné 

oddelenie nemocnice pre pacientov nad 70. rokov, nepatrí do zázemia nemocnice. Spomenula 

i svoj postreh z Poštovej ul., kde sa donedávna nedalo na novo osadených lavičkách sedieť, 

nakoľko na nich prespávali ľudia bez domova. Problém vyriešila z časti mestská polícia.  

V súčasnej dobe na lavičkách vidno sedieť mladých ľudí s počítačmi, pravdepodobne je tam na 

pripojenie, resp. voľná WIFI, čo vítajú mladí ľudia, ktorí nemajú internet v mobile. 

Ing. arch. S. Krumlová (MČ BA Nové Mesto): odporúča oddeľované lavičky, aby ich 

neobsadzovali ľudia bez domova, taktiež podávanie stravy pre túto skupinu obyvateľov mesta 

odporúča realizovať na okraji mesta a to z dvoch dôvodov, kvôli turistom i kvôli bezpečnosti 

obyvateľov mesta. 

JUDr. E. Weissová (KO JDS): skonštatovala, že seniorom sa venuje veľa organizácií 

v Bratislave a problémy a  nedostatky, ktoré seniorov trápia, majú už dostatočne zmapované 

tak ako je aj uvedené v SWOT analýze HM SR BA (viď príloha) . Na základe tejto skutočnosti, 

vyslovila názor, že treba hľadať už len riešenia a to vidí ako hlavnú úlohu novej platformy. Je 

potrebné si ujasniť kompetencie magistrátu, BSK aj mestských častí. Poznamenala, že zachytila 

medzigeneračné invektívy zo strany mladých (napr., že seniori zadarmo cestujú). Treba mať na 

zreteli, že Bratislava starne a bude v budúcnosti patriť k najstarším mestám.  

p. Kvasnička (MČ BA Lamač): zastupoval manželku T. Kvasničkovú, ktorá bola 

hospitalizovaná. Domnieva sa, že spolupráca medzi dôchodcami nie je dobrá, medzi zariadením 



pre seniorov a denným centrom pre seniorov nie je spolupráca žiadna. Spomenul činnosť OZ 

Obláčik a  Fotoklub-u, ktoré spolupracujú. Poukázal však na nedostatok finančných 

prostriedkov ako i veľkú administratívu za účelom ich získavania.  

Ing. arch.  L. Štasselová, nám. primátora: existuje tzv. grantový program, podrobnosti sú 

uvedené na web stránke: https://www.bratislava.sk/sk/grantovy-program-pre-volny-cas-sport-

a-socialne-aktivity . 

p. K. Kostková (MČ BA Petržalka): uviedla, že seniori MČ Petržalka, členovia denných centier 

pre seniorov ako aj Jednoty dôchodcov na Slovensku, hrávali 8 rokov stolný tenis na 

Hrobákovej 5 v budove spravovanej Centrom voľného času Gessayova ul. 6. Hralo sa tam 3x 

týždenne v dopoludňajších hodinách, keď nebol o priestory iný záujem. CVČ postupne zrušilo 

všetky činnosti a už 4 roky je táto bývalá budova materskej škôlky nevyužitá, zatvorená a ako 

nepotrebná budova bola vrátená Magistrátu hl. m. SR BA. Seniori by uvítali možnosť 

v uvedenej budove opäť hrať stolný tenis 2-3 krát týždenne, príp. aj za neveľkú úhradu. 

Ing. arch.  L. Štasselová, nám. primátora: informovala, že mesto v súčasnosti mapuje budovy 

a priestory v správe HM SR BA v podobe auditu a na základe uvedeného bude vyhodnotené 

následné využitie týchto priestorov. 

A. Khandl (MČ BA Rača): v Rači majú dobre fungujúce denné centrum pre seniorov, ktoré je 

stále obsadené a navštevuje ho 25 ľudí. Mal pripomienky k zastávkam MHD – vyriešiť sedenie 

na lavičkách, na zastávkach, kde ľudia prestupujú ako i doplniť k názvu niektorých  zastávok 

bližšiu identifikáciu miesta, kde sa zástavka nachádza napr.,  že je to zastávka pri kultúrnom 

dome a pod.. 

 Ing. arch. M. Vallo, primátor: vyjadril sa, že má v pláne prerobiť Račianske mýto, uviedol 

napr., že zastávky MHD nemajú prístrešky a tejto téme sa bude HM SR BA venovať. 

 p. Kvasnička (MČ BA Lamač): dal do pozornosti skutočnosť, že ľudia na zastávkach MHD 

fajčia, napriek zákazu fajčenia na zastávkach MHD. 

Ing. arch.  L. Štasselová, nám. primátora: udržiavanie čistoty je vecou mesta aj mestskej časti 

v súčinnosti s mestskou políciou. Vzniká pracovná skupina, ktorá sa bude venovať čistote 

ovzdušia. Čistota ovzdušia veľmi úzko súvisí napr. aj s čistotou chodníkov, v rámci tejto 

skupiny sa budú venovať aj čistote zastávok.  

Ing. J. Káčer, námestník primátora: v súčasnosti chýba cca 250 mestských policajtov, čo sa 

prejavuje aj v poriadku/neporiadku a čistote mesta.  

PhDr. J. Miklovičová (MČ BA Ružinov): informovala, že ako koordinátorka Rady seniorov 

zabezpečovala s pomocou dobrovoľníkov obľúbené športové podujatia ako  ČSOB Marathón - 

Beh dobrých ročníkov, Telekom Nočný beh ( Night run), DM  Ženský beh. 

Ing. M. Musilová (MČ BA Staré Mesto): vyjadrila nespokojnosť s nedostatočným odpratávaním 

snehu napr. pri vystupovaní z MHD, spomenula ulice Mudroňová, Búdková. 

Ing. arch.  L. Štasselová, nám. primátora: HM SR BA plánuje zriadiť vlastnú organizáciu za 

účelom čistenia verejných priestranstiev. V prípade, že obyvateľ chce poukázať na problém 

resp. nedodržiavanie poriadku v meste funguje ako jeden z  nástrojov portál „odkaz pre 

starostu“, kde môžu občania  zasielať podnety na nedostatky a návrhy na ich zlepšenie.    

p. Hrmová (MČ BA Záhorská Bystrica): monitorovacie zariadenia pre ľudí so zdravotným, 

sociálnym hendikepom, či by HM SR BA nemohlo iniciovať a apelovať poskytovanie 

https://www.bratislava.sk/sk/grantovy-program-pre-volny-cas-sport-a-socialne-aktivity
https://www.bratislava.sk/sk/grantovy-program-pre-volny-cas-sport-a-socialne-aktivity


monitorovacieho zariadenia pre seniorov prostredníctvom komunikácie s Ministerstvom 

zdravotníctva. 

Mgr. V. Miškaninová, vedúca OSV: poskytovanie monitorovacích zariadení pre seniorov je 

v kompetencii jednotlivých  mestských častí v rámci zákona NR SR č. 448/2008 Zb. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 

PhDr. J. Miklovičová (MČ BA Ružinov): vyjadrila sa k zrušeniu Rady seniorov, k Akčnému 

plánu Programu aktívneho starnutia hlavného  mesta Bratislavy. Program aktívneho starnutia  

zahŕňa obdobie do r. 2020 a Akčný plán bol na roky 2014-2015. Vysvetlila tiež ako a komu sa 

odovzdávali menovacie dekréty za člena Rady seniorov primátorom mesta. 

Ing. arch.  L. Štasselová, nám. primátora: „hovorili sme o krokoch, ktoré povedú k vízii, čo 

platforma pripraví, ten materiál sa dá pripomienkovať, na základe toho vznikne plán, ktorý sa 

preklopí do rozpočtu“. Niektoré opatrenia bude možné urobiť veľmi rýchlo. Bude potrebný 

motivačný list od členov Rady seniorov a uskutoční sa výber člena platformy. 

Ing. arch. S. Krumlová (MČ BA Nové Mesto): poukázala na bariérovosť v mestskej časti Nové 

Mesto a uviedla, že by bolo potrebné sa touto témou zaoberať. 

Ing. arch. L. Štasselová, nám. primátora: odpovedala, že je vytvorená pracovná skupina, ktorá 

má v kompetencii cesty, chodníky, dopravu. Bude riešiť aj odstránenie bariér. 

D. Lipková (MČ Devínska Nová Ves): je vedúcou denného centra pre seniorov. Odporúčala 

prečítať si knihu o histórii jedného denného centra s názvom „Záhrebská“ - o stacionári pre 

seniorov, jeho susedoch a kávovare ťažkom ako hroch.  

Vyjadrila sa, že je rada, že sa Rada seniorov vracia k sociálnemu aspektu. Žiada odporúčania 

pre mestskú časť. 

 

A. Királyová, predsedníčka Jednoty dôchodcov na Slovensku: žiadala, aby sa na pracovné 

stretnutia prizývali aj členovia Jednoty dôchodcov Slovenska. 

Bod č.5/ Záver 

Zasadnutie Rady seniorov ukončila Ing. arch. Lucia Štasselová, námestníčka primátora. 

Prítomným poďakovala za účasť. 

 

Odporúčania: 

- HM SR BA intervenovať na BSK a MZ SR vo veci udržania geriatrických ambulancií 

v územných obvodoch, 

- venovať sa čistote zastávok a dodržiavania VZN o čistote a poriadku....., 

- v komunikácii s MČ riešiť verejné priestranstvá, osadenie lavičiek....., 

- prizývať zástupcov Jednoty dôchodcov na Slovenku k riešeniam problematiky seniorov. 

 

Zapísala: Mgr. Daniela Mesíčková, oddelenie sociálnych vecí, v. r.           

Overila: Mgr. Vlasta Miškaninová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, v. r. 


