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Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov zo dňa 25.04.2022 (14:30-16:30), 

Mezanín  Primaciálneho paláca 

 

Prítomní: 

 

Predsedníčka a členovia Rady seniorov: 

1. Antalová Plavuchová Lenka, Mgr., námestníčka primátora, predsedníčka rady   

2. Bereš Ivan, zástupca mestskej časti Lamač   

3. Brániková Anna, zástupkyňa mestskej časti Podunajské Biskupice  

4. Hrušovská Gabriela, zástupkyňa mestskej časti Vrakuňa  

5. Karácsonyová Edita, zástupkyňa mestskej časti Rusovce  

6. Krištofič Ján, zástupca mestskej časti Vajnory  

7. Krumlová Štefánia, Ing. arch., zástupkyňa mestskej časti Nové Mesto  

8. Mravcová Zdenka, Ing., zástupkyňa mestskej časti Dúbravka 

9. Musilová Milota, Ing., zástupkyňa mestskej časti Staré Mesto  

10. Sedlák Peter, Ing., zástupca mestskej časti Karlova Ves  

11. Vráblik Miroslav, zástupca mestskej časti Ružinov   

12. Weissová Eva, JUDr., zástupkyňa krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 

(JDS) Petržalka 

 

Ospravedlnení: 

Batovičová Gizela, zástupkyňa mestskej časti Devín 

Capková Alžbeta, zástupkyňa mestskej časti Rača  

Hrmová Ľudmila, zástupkyňa mestskej časti Záhorská Bystrica 

Klučková Elena,  zástupkyňa mestskej časti Čunovo 

Klučková Jaroslava zástupkyňa mestskej časti Jarovce 

Kostková Katarína, zástupkyňa mestskej časti Petržalka 

Lipková Daniela, zástupkyňa mestskej časti Devínska Nová Ves 

Gaálová Mariana, Asociácia prijímateľov sociálnych služieb v SR 

 

Za sekciu sociálnych vecí: 

Tomešová Ingrid, Mgr., tajomníčka rady, oddelenie sociálnej podpory  pre seniorov a ľudí so 

znevýhodnením, Magistrát hl.m. Bratislavy  

Veronika Špániková, Mgr., administratívna podpora, oddelenie sociálnej podpory pre 

seniorov a ľudí so znevýhodnením, Magistrát hl.m. Bratislavy 

Pivková Anna, Ing., oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením, 

Magistrát hl.m. Bratislavy  

Kanioková Miriama, Mgr., Sekcia sociálnych vecí, Magistrát hl.m. Bratislavy 

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

znevýhodnením, Magistrát hl.m. Bratislavy  

 

 Body programu:   

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Diskusia ku Komunitnému plánu sociálnych služieb 2030 

3. Opatrenia na úrovni mesta pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny 

4. Rôzne 
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1. Otvorenie zasadnutia  

Námestníčka primátora, Lenka Antalová Plavuchová, privítala prítomne členky a členov 

Rady seniorov (ďalej len „RS“) a predstavila program zasadnutia. Vyzvala prítomných  na 

hlasovanie o programe. 

Hlasovanie: Prítomných: 12,   za: 12, proti: 0,  zdržal sa: 0 

 

2. Diskusia ku Komunitnému plánu sociálnych služieb 2030 

 

Hlavným bodom zasadnutia bola diskusia ku Komunitnému plánu sociálnych služieb 2030 

(ďalej len „KPSS“). V procese prípravy plánu v uplynulých mesiacoch zastupovala RS p. 

Lipková, ako členka pracovnej skupiny Starší obyvatelia.  Vzhľadom na to, že ide o obsiahly 

strategický dokument, na zasadnutí RS Sekcia sociálnych vecí (ďalej len „SSV“) predstavila 

plán rozvoja sociálnych služieb - ciele a opatrenia spolu s finančnými podmienkami ich 

zabezpečenia do roku 2030, týkajúce sa iba cieľových skupín starší obyvatelia a osoby so 

zdravotným znevýhodnením. Príslušné materiály boli  zaslané členkám a členom RS v tlačenej 

podobe vopred.  

 

Koncepciu dokumentu ako aj celý proces tvorby KPSS prezentovala RS Mgr. Miriama 

Kanioková, expertka na tvorbu politík a participácie, zo Sekcie sociálnych vecí.  Zdôraznila, že 

návrh KPSS 2030 je zverejnený na pripomienkovanie a odborná aj laická verejnosť sa tak 

k nemu môžu vyjadriť. Pripomienkovanie je možné v určenej lehote, a to do 10. 05. 2022 

vrátane. Uviedla, že materiál sa okrem častí týkajúcich sa starších obyvateľov a ľudí so 

znevýhodnením zameriava taktiež na problematiku exponovaných lokalít a drogovú politiku; 

deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození a na ľudí bez domova. Na záver uviedla, že názor  členiek  

a členov RS je dôležitý ku všetkým témam, a pozvala členky a členov RS na verejné 

prerokovanie návrhu KPSS 2030, ktoré sa bude konať 10. mája 2022.  

 

Strategický cieľ 2 KPSS -  Dôstojný, bezpečný a čo najsamostatnejší  život starších obyvateľov 

podporený dostupnou sieťou sociálnych služieb  za SSV  predstavila Mgr. Ingrid Tomešová. 

Strategický cieľ 6 KPSS - Nezávislý život osôb so zdravotným znevýhodnením s vyššou 

dostupnosťou a kvalitou komunitných sociálnych služieb a súvisiacich podmienok, 

prezentovala odborná garantka Pracovnej skupiny pre osoby so zdravotným znevýhodnením,  

Ing. Anna Pivková zo SSV (obsah oboch vstupov dostupný v prezentácii v prílohe). 

 

Diskusia k danému bodu programu.  

- Pán Sedlák z MČ Karlova Ves: Ocenil zaslanie vytlačených podkladov na zasadnutie RS. 

Vyjadril prekvapenie, že sú v KPSS  v samostatných strategických cieľoch ako cieľové skupiny 

oddelení starší obyvatelia od osôb so zdravotným znevýhodnením. Poukázal na to, že 

osamelosť starších obyvateľov je samostatnou kapitolou na riešenie a podľa jeho názoru sa nedá 

riešiť komunitným plánom. Poukázal na trend nárastu obyvateľov nad 65 rokov. Ocenil 

štatistické údaje dostupné z analytickej časti KPSS, pretože inak je ťažké niekde získať 

relevantné štatistiky. Podľa jeho slov je možné seniorov do 70 rokov označiť ako sebestačných. 

Od 70 rokov sebestačnosť každým rokom rapídne klesá a narastá odkázanosť. V rámci 

uvedeného ocenil snahu KPSS vytvoriť pre seniorov podmienky a zdostupniť možnosť starnúť 

v domácom prostredí a upozornil na nutnosť rozšíriť počet opatrovateľov v domácej 

opatrovateľskej službe. Na druhej strane si však plne uvedomuje, že s narastajúcim vekom 
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seniora je nevyhnutnosťou presun do pobytového zariadenia s neustálou starostlivosťou. 

Predostrel názor, že je málo nízkokapacitných pobytových zariadení v Bratislave a ich kapacita 

by mala byť nižšia, pretože sa nedosahuje optimálny počet ošetrovateľov. Vzniesol otázku aké 

sú to nízkokapacitné zariadenia. 

- Pani Kurillová (SSV): Uviedla, že v zmysle zákona o sociálnych službách v zariadení pre 

seniorov (ďalej len „ZPS“), možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov 

sociálnej služby v budove zariadenia. V Pláne obnovy sa počíta s nízkokapacitnými do 30. 

 - Pán  Bereš z MČ Lamač: Uviedol že očakáva od RS podanie konkrétnych podnetov. V období 

pred 10 rokmi nebola snaha pomáhať seniorom. Nepovažuje za dôležité venovať sa kapacitám, 

ale radšej žiadať, aby mala každá MČ svoje ZPS, ktoré sa venuje seniorom bez rozdielu veku.  

- Pán  Sedlák z MČ Karlova Ves: Uviedol, že v Karlovej Vsi nie je ZPS. Dotazoval sa, či bude 

na to vyčlenený rozpočet v KPSS. 

- Pán  Bereš z MČ Lamač: Vyjadril názor, že v Lamači sa stráca medzigeneračný vplyv v 

komunite. Apeluje na implementáciu do KPSS. Navrhuje, aby sa zrekonštruovali chátrajúce 

budovy a zriadili sa napr. služby ako pedikúra pre seniorov, kde sa reálne dá riešiť spolupráca 

s mladými občanmi.  

- Pán  Sedlák z MČ Karlova Ves: Poukázal na to, že pri svojej návšteve zahraničia pred 10 

rokmi si všimol, že  ZPS sú umiestnené v blízkosti bytových domov s mladými rodinami a má 

pocit, že aktuálne sú ZPS na periférii, vyčlenené od komunity. Poukazuje na väčšiu potrebu 

stretávania seniorov s mladšími generáciami.  

- Pani Krumlová z MČ Nové Mesto: Poďakovala sa za vytvorenie dokumentu KPSS a uviedla, 

že sa domnieva, že ide o odborný dokument, ktorý nevie celistvo spripomienkovať. Vyjadrila 

potešenie nad KPSS a procesom, kde sa budú MČ “napájať” na prezentovaný dokument s 

vlastnými KPSS. Zároveň ešte pripomenula, že by očakávala aj konkrétny plán, čo sa bude 

budovať. Dala otázku priamo na zámer vybudovať Mestské komunitné medzigeneračné 

centrum (bod.2.1.7 KPSS) t.j. či existuje konkrétna budova a či sú  zrejmé už bližšie informácie. 

- Pani Kurillová (SSV): Reagovala, že dokument KPSS je strategický dokument a v rámci jeho 

implementácie sa navrhujú akčné (realizačné) plány na príslušný rok s prepojením na  rozpočet 

mesta a disponibilné zdroje z vyhlásených výziev, dotácií a pod.  

- Predsedníčka RS p. Plavuchová: Dodala, že Mestské zastupiteľstvo schvaľuje každoročne 

nový návrh rozpočtu a KPSS bude ako základ pre položky v rozpočte. 

- Pani Kurillová (SSV): Reagovala na dotaz ozrejmením, že plán vytvoriť Medzigeneračné 

komunitné centrum nie je zatiaľ zameraný na konkrétnu budovu, avšak určite sa bude hľadať 

vhodný priestor prvotne z budov vo vlastníctve mesta, tak aby bolo komunitné centrum dobre 

dostupné a bezbariérové. 

- Pani Weissová z JDS: Tiež súhlasila, že dokument je spracovaný analyticky. Vyjadrila názor, 

že starostlivosť o starnúcich obyvateľov by mala byť prioritne v rukách mestských častí. Podľa 

jej názoru KPSS Petržalky nie je zlý a je realizovateľný. Informovala, že od októbra 2021 začala 

fungovať Petržalská klubovňa seniorov, kde sú denne vykonávané činnosti a je to úžasná pomoc 

pre seniorov, ktorí nie sú organizovaní napr. v denných centrách. Dotazovala sa, či do tvorby 

KPSS bola prizvaná aj Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím a tiež napr. Červený 

kríž. Zdôraznila, že Komisárka  pre osoby so zdravotným postihnutím pri opätovnom zvolení 

Národnou radou SR uviedla svoj zámer rozšíriť pôsobnosť jej úradu aj na ochranu práv 

seniorov, čo vyplynulo z doterajšej praxe. Ďalej  poukázala na význam prepravnej služby, ktorú 

zriadili  niektoré mestské časti, ale tiež SČK US Bratislava, ktorých vozidlá  sú vybavené 

potrebnými zariadeniami na prepravu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. 
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- Pani Pivková (SSV): Na dotaz reagovala s tým, že Komisárka pre osoby so zdravotným 

postihnutím nebola oslovená, ale boli priamo oslovené viaceré organizácie, ktoré zastupujú 

záujmy osôb s rôznym zdravotným znevýhodnením, a tie boli zapojené do procesu KPSS.  

Červený kríž  bol oslovený na spoluprácu, ale bohužiaľ nereagoval na ponuku a na tvorbe KPSS 

sa nepodieľal.  

- Pán Vráblik z MČ Ružinov: Súhlasil, že KPSS dokument RS nemôže posudzovať z odborného 

hľadiska. Konkrétne záležitosti budú riešené v akčnom pláne. Informoval, že podľa jeho 

informácií od vedúcej odd. sociálnych služieb MČ Ružinov má mestská časť možnosť 

dokument KPSS mesta pripomienkovať. Vymenoval konkrétne ciele, ktoré sú obsiahnuté v 

KPSS Ružinova. Navrhol, aby organizácia Mosty pomoci mala možnosť školiť opatrovateľov 

aj pre mestské časti a samotných rodinných príslušníkov.  

- Pani Musilová z MČ Staré Mesto: Ocenila tú časť KPSS ( opatrenie 2.2.4), ktorá sa zaoberá 

podporou pre fyzické osoby, ktoré svojim príbuzným a blízkym poskytujú starostlivosť 

v domácom prostredí, najmä rozšírenie kapacity odľahčovacej služby. Za Staré Mesto vyjadrila 

problém, ktorý vníma, a to nedostatok priestorov pre realizovanie aktivít. Bola by rada, ak by 

sa mohla do KPSS zapojiť aj implementácia zdravotníctva a hlavne vrátenie praxe geriatrických 

sestier a lekárov (špecializovaných).  

- Pán Sedlák z MČ Karlova Ves: Potvrdil, že v MČ Karlova Ves je jediná geriatrička. 

Argumentom pre upadanie a vytrácanie geriatrických lekárov je, že sú príliš “drahí”.  

- Predsedníčka RS p. Plavuchová:  Uzatvorila diskusiu, ale zdôraznila, že dokument je stále 

možné pripomienkovať a členom RS bude zaslaný konkrétny e-mail s linkami aj pozvánkou.  

- Pani Kurillová (SSV): Pripomenula, že sú všetci vítaní aj na verejnom prerokovaní KPSS 

10.5.2022. 

- Pani Musilová z MČ Staré Mesto: Vidí veľký posun od Národného programu aktívneho 

starnutia na roky  2014 – 2020 až ku Komunitnému plánu sociálnych služieb 2030.  

- Pani Hrušovská z MČ Vrakuňa: Opýtala sa, kto mal príležitosť pripomienkovať KPSS na 

mestských častiach a aké prišli pripomienky. 

- Pani Kanioková (SSV): Informovala, že okrem tematických pracovných skupín bol zriadený 

aj Panel MČ. Panel MČ bol tvorený odbornými pracovníkmi MČ. Panelu MČ sa pravidelne 

zúčastňovala približne polovica MČ z celkového počtu 17. Zoznam členiek Panelu mestských 

častí za jednotlivé MČ:  

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Zoznam%20%C4%8Dlen

ov_Panel%20M%C4%8C.pdf 

 

3. Opatrenia na úrovni mesta pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny 

 

- Pani Kurillová (SSV): Vysvetlila, prečo bol do programu zaradený tento bod.  Hl. mesto 

muselo reagovať na vzniknutú situáciu na Ukrajine a prijalo už viacero opatrení na 

pomoc odídencom z Ukrajiny. V uplynulých týždňoch hl. mesto  na Hlavnej vlakovej stanici 

zriadilo bod prvého kontaktu a aktuálne je výsledkom spolupráce magistrátu, štátnych inštitúcií, 

mimovládnych organizácií zriadenie veľkokapacitného Asistenčného centra pomoci na 

Bottovej ulici. Mesto však potrebuje pripraviť rámec opatrení v sociálnej oblasti pre ľudí 

prichádzajúcich z Ukrajiny aj z dlhodobejšieho hľadiska, keďže doteraz aktivity a opatrenia 

boli hlavne v reakčnej rovine na krízovú situáciu. Z uvedeného dôvodu je bod predkladaný na 

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Zoznam%20%C4%8Dlenov_Panel%20M%C4%8C.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Zoznam%20%C4%8Dlenov_Panel%20M%C4%8C.pdf
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zasadnutí na rozdiskutovanie pohľadu členov a členiek RS na potreby ľudí (nielen) v staršom 

veku prichádzajúcich z Ukrajiny. Položila otázky do diskusie: Prichádzate vo svojej mestskej 

časti pri svojej práci pre seniorov do kontaktu s ľuďmi prichádzajúcimi z Ukrajiny? Ak áno, 

vedeli by ste odhadnúť ich počet, resp. dopyt po službách/aktivitách v mestskej časti? Aké 

potreby týchto ľudí ste zaznamenali? Spolupracujete vy na opatreniach/aktivitách s inými 

organizáciami a inštitúciami?  Výstupy z diskusie budú cenným podkladom pre prípravu 

opatrení na úrovni mesta. Sekcia sociálnych vecí chce monitorovať situáciu aj s proseniorskými 

organizáciami a organizáciami pracujúcimi s ľuďmi so znevýhodnením, aby zistila všetky 

požiadavky ľudí. Je potrebné evidovať aktuálne situácie a výzvy. Stretnutie je naplánované na 

26.4.2022.   

- Pani Mravcová z MČ Dúbravka: Informovala, že evidujú k 3/2022 291 osôb z Ukrajiny. 

Najväčší problém je s umiestnením detí do MŠ a ZŠ. Aktuálne učia ukrajinské učiteľky deti z 

Ukrajiny v knižnici. Seniori ako dobrovoľníci pomáhajú pri zbierkach materiálnej pomoci. Vlna 

pomoci a podpory, ktorá bola zo začiatku veľmi vysoká postupne slabne, momentálne je 

najväčší dopyt po potravinách a letných veciach na oblečenie. Seniori z denných centier a JDS 

sa zapájajú do pomoci ako dobrovoľníci podľa prideleného harmonogramu.   

- Pani Weissová z JDS: Informovala, že v petržalskom Zrkadlovom háji sa organizovala zbierka 

materiálnej pomoci na podporu ľudí z Ukrajiny a seniori pri zbierke tiež aktívne pomáhali. 

Aktuálne vlna solidarity postupne upadá.  Významne sa však realizujú iné formy pomoci 

odídencom z Ukrajiny. Ide o pomoc konkrétnym rodinám a zriadenie centra prvého kontaktu. 

- Pán  Bereš z MČ Lamač: Informoval, že Lamač poskytuje podporu ukrajinskej komunite už 

od roku 2020. Realizovali aj rekonštrukciu kostolíka pre gréckokatolícku cirkev. Uviedol, že 

hneď po vypuknutí vojny pripravil poverený zástupca Združenia miest a obcí Slovenska pre 

civilné núdzové plánovanie a starosta MČ Lamač jednotný logistický postup, podľa ktorého 

funguje zásobovanie a podpora v rámci územia Slovenska a materiálna pomoc smerom do 

vojnou postihnutých oblastí. Tento postup sa volá Logistický model komunál. V Lamači je 

kontaktným miestom pre materiálnu pomoc Centrum sociálnych služieb Lamač v budove 

zdravotného strediska na Malokarpatskom námestí 2. Z tohto miesta sa všetka materiálna 

pomoc presúva do okresného logistického centra v OC Bory Mall, ktorého úlohou je 

sústreďovať zozbieranú materiálnu pomoc a expedovať ju priamo do vojnou postihnutých 

oblastí. Rovnako, ak utečenci potrebujú jedlo, je potrebné prísť do centra v OC Bory Mall. Tak 

ako každá MČ aj MČ Lamač v rámci okamžitej reakcie na prílev utečencov, ktorý nastal v 

súvislosti s vojnou na Ukrajine, aktivovala dostupné prostriedky pre vytvorenie podmienok na 

zabezpečenie prístrešia pre prichádzajúce osoby, ako aj dlhodobejšieho pobytu pre osoby so 

štatútom odídenca - ide o cca 54  miest pre nocľahy v telocvični a na miestnej fare. 

  - Pani Kurillová (SSV): Položila otázku, či sa stretávajú v MČ aj s ľuďmi prichádzajúcimi z 

Ukrajiny v seniorskom veku a či potrebujú sociálne služby.   

- Všeobecná zhoda prítomných, že s takýmito požiadavkami sa na mestských častiach zatiaľ 

nestretli.  Prítomní potom načrtli tému, že je nedostatok priestorov na realizáciu aktivít pre 

seniorov, ale aj pre združovanie napr. ukrajinských detí, kde by sa mohli učiť samostatne.  

- Pani Musilová z MČ Staré Mesto:  Upozornila na  budovu v držbe MŠSVaR Mičurín, ktorá 

je krásna, avšak chátra. Bolo by potrebné túto budovu získať a poskytnúť ju pre aktivity  

mladších aj starších obyvateľov Bratislavy, budova je vhodná aj na medzigeneračné stretnutia. 

- Pani Kurillová (SSV): Uviedla, že oddelenie sociálnej podpory  pre seniorov a ľudí so 

znevýhodnením, zistí na Oddelení školstva, aký je úmysel s projektom Mičurín.  
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4. Rôzne 

" Armádna jazdecká výprava 2022  - Pocta padlým v 1. sv. vojne. " - Organizátor: Klub 

vojenskej histórie GABRIŠ o.z. Členom a členkám RS boli distribuované písomné 

informácie k tejto aktivite na základe požiadavky predsedu plk. v.v. Ing. Mgr. Júliusa 

Kováča. 

 

 

Zapísala: Mgr. Veronika Špániková, oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so 

znevýhodnením, v. r. 

 

Overili:  

Mgr. Ingrid Tomešová, tajomníčka RS, oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so 

znevýhodnením, v. r. 

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

znevýhodnením, v.r. 

 


