Zápisnica
z ustanovujúcej schôdze Rady seniorov mesta Žilina
konaného dňa 6.2.2015 v priestoroch Radnice mesta Žilina

Prítomní :
podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: pp. Mária Antalová, Gabriela Hamalová, Juraj Drotár, Iveta Fedorčíková
Program:
1. Otvorenie, príhovor primátora
2. Voľba volebnej komisie
3. Voľba návrhovej komisie
4. Voľba Užšieho predsedníctva a Pracovného predsedníctva Rady seniorov mesta Žilina
5. Štatút Rady seniorov mesta Žilina – schválenie
6. Plán činnosti Rady seniorov mesta Žilina na rok 2015 – schválenie
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

K bodu 1. Otvorenie, príhovor primátora
Ustanovujúcu schôdzu Rady seniorov mesta Žilina otvoril príhovorom I. viceprimátor mesta
Žilina Ing. Patrik Groma, v ktorom ospravedlnil neprítomnosť pána primátora Ing. Igora Chomu pre
pracovnú zaneprázdnenosť a všetkých prítomných privítal.
Za mesto Žilina predniesla príhovor a privítala všetkých prítomných vedúca Odboru
sociálneho, bytového a zdravotného MsÚ Žilina Mgr. Slavomíra Brezovská, PhDr. Zosumarizovala
prvé pracovné stretnutie Rady seniorov konaného dňa 17.12.2014 a neformálneho zasadnutia Rady
seniorov dňa 8.1.2015 na Mestskom úrade v Žiline. Oboznámila prítomných o fungovaní Rady
seniorov aj pri Vláde SR. Oznámila, že všetky podklady k dnešnej ustanovujúcej schôdze Rady
seniorov boli zaslané elektronickou poštou všetkým členom. Na základe pripomienok k Štatútu Rady
seniorov a návrhov k štatútu zo strany členov Rady seniorov doručené do 15.1.2015 boli doplnené
a štatút upravený. Mgr. Slavomíra Brezovská, PhDr. Odovzdala slovo p. Židekovej Márii, aby viedla
schôdzu ako bolo odsúhlasené na schôdzi 8.1.2015.
- p. Mária Žideková oboznámila prítomných s programom ustanovujúcej schôdze Rady seniorov
a navrhla zmenu v programe. Zmeniť bod 2 na – Voľba mandátovej komisie a ostatné body
v číslovaní posunúť. Dala o zmene programu hlasovať.
Za:
všetci prítomní
Proti: nikto
Zdržal sa:
nikto
- p. Mária Žideková dala hlasovať o programe dnešnej schôdze.
Za:
všetci
Proti: nikto
Zdržal sa:
nikto
K bodu 2. Voľba mandátovej komisie
p. Žideková Mária prečítala kandidátov do mandátovej komisie, títo sa predstavili a dala hlasovať.
p. Vlasta Brezianska predseda mandátovej komisie
- p. Lýdia Macháčová člen – nebola prítomná
- p. Eva Beráková
člen / za pani Macháčovú/
- p. Eva Országová člen
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Za: všetci

Proti: nikto

Zdržal sa:

nikto

K bodu 3. Voľba volebnej komisie
- Navrhnutí boli a predstavili sa.
- p. Alena Kuniaková predseda volebnej komisie
- p. Juraj Konečný člen
- p. Jaroslav Hrdý
člen
Hlasovanie:
Za:
všetci
Proti: nikto
Zdržal sa:

nikto

K bodu 4. Voľba návrhovej komisie
- Navrhnutí boli a predstavili sa:
- p. Alžbeta Vítová predseda návrhovej komisie
- p. Daniela Daníkováčlen
- p. Mária Tamášiová člen
Hlasovanie:
Za:
všetci
Proti: nikto
Zdržal sa:
nikto
- Mandátová komisia zrátala prítomných a počet podpísaných na prezenčnej listine. Pani Brezianska
Vlasta predseda mandátovej komisie informovala prítomných o výsledkoch sčítania: Pozvaných
členov Rady seniorov bolo 31.
Prítomných členov Rady seniorov bolo 23 t.j.

74,0 %.

- Mandátová komisia nezistila žiadne nedostatky a nezrovnalosti. Vyhlásila Radu seniorov za
uznášaniaschopnú.
K bodu 5. Voľba Užšieho predsedníctva a Pracovného predsedníctva Rady seniorov mesta
Žilina
- p. Alena Kuniaková predsedníčka volebnej komisie oboznámila prítomných s návrhom užšieho
predsedníctva, ktorý bol odsúhlasený a navrhnutý dňa 8.1.2015 na neformálnom stretnutí Rady
seniorov. Neboli podané žiadne námietky ani pripomienky. Navrhnutí boli a predstavili sa:
- p. Mária Žideková – predseda Rady seniorov mesta Žilina
p. Kuniaková vyzvala k hlasovaniu:
Za: 22
Proti: nikto
Zdržal sa:
1
- p. Augustín Lonc – podpredseda Rady seniorov mesta Žilina
p. Kuniaková vyzvala k hlasovaniu:
Za:
22
Proti: nikto
Zdržal sa:
1
- p. Daniela Hnátová – tajomníčka Rady seniorov mesta Žilina
p. Kuniaková vyzvala k hlasovaniu:
Za:
22
Proti: nikto
Zdržal sa:
1
- Do pracovného predsedníctva bolo navrhnutých 12 členov Rady seniorov, ktorí sú aktívni členovia
Rady seniorov angažovaní v jednotlivých oblastiach života seniorov v zmysle Štatútu Rady seniorov
čl.5 bod 3.

1/
2/
3/
4
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/

p. Mária Antalová
p. Július Buchel
p. Juraj Drotár
p. Gabriela Hamalová
p. Jaroslav Hrdý
p. Milan Hudec
p. Mária Chomisteková
p. Alena Kuniaková
p. Libuša Mišová
p. Milan Starinský
p. Anna Šamajová
p.Mária Tamašiová
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šport
SZPB
právna oblasť
doprava
informačné technológie
turistika a cestovný ruch
Únia žien + Živena
zahraničná spolupráca
ekonomická oblasť – kontrolór
Zariadenie pre seniorov
kultúra a podnikanie

p. Šamajová Anna sa chcela vzdať členstva v pracovnom predsedníctve vzhľadom na sťaženú
chôdzu. Pani Žideková a Kuniaková vysvetlili pani Šamajovej v čom by mala spočívať jej úloha
v pracovnom predsedníctve. Po konzultácií svoj návrh vzdať sa člena pracovného predsedníctva
vzala späť.
Pristúpilo sa k hlasovaniu verejne v bloku ako bolo dohodnuté na zasadnutí 8.1.2015.
Za:
23
Proti: nikto
Zdržal sa:
nikto
Ostatných 16 členov Rady seniorov sa môže svojou činnosťou prepracovať do pracovného
predsedníctva postupne svojou aktívnou činnosťou doplnením po uvoľnení niektorého člena podľa
Štatútu – článok 5 – Zloženie rady.
1/
p. Eva Beráková
2/
p. Vlasta Brezianska
3/
p. Daniela Daníková
4/
p. Iveta Fedorčíková
5/
p. Zuzana Gregorová
6/
p. Magdaléna Jakubcová
7/
p. Eva Kmeťová
8/
p. Juraj Konečný
9/
p. Darina Kostelná
11/
p. Anna Maljarová
12/
p. Eva Országová
13/
p. Anna Pinzíková
14/
p. Anna Rusnáková
15/
p. Alžbeta Vítová
16/
p. Mária Zagatová
Hlasovanie, že menovaní sú členmi Rady seniorov bolo spoločne v bloku.
Za:
23
Proti: nikto
Zdržal sa:
nikto
Pani Eva Beráková sa prihlásila s pripomienkou k uskutočneným voľbám. Menovala pani Vítovú
Alžbetu, že je predsedníčka JDS s najväčším počtom členov /niečo vyše 1000/ a uvažovala nad tým,
či sa dobre zvážila kandidatúra do pracovného predsedníctva a užšieho predsedníctva a či by pani
Vítová nemala byť v niektorom z nich vzhľadom na jej skúsenosti a doterajšiu činnosť v JDS.
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s pripomienkami a koordinátorom mestom Žilina boli návrhy spracované. Upozornila na článok č. 5
– Zloženie rady, kde sa po uvoľnení miesta môžu svojou činnosťou nominovať ostatní členovia Rady
seniorov. Upozornila na skutočnosť, že Rada seniorov nie je za JDS, ale je za všetkých seniorov
mesta bez ohľadu na príslušnosť k občianskemu združeniu alebo spolku. Rada seniorov nie je
občianske združenie. Je to poradný orgán pána primátora mesta Žilina.
Ing. Patrik Groma spresnil, že Rada seniorov nemôže suplovať činnosť seniorských organizácií. Ide
o to, aby bolo čo najpestrejšie zastúpenie seniorov z rôznych oblastí. Činnosť Rady seniorov je
poradný orgán pána primátora a je ešte len na začiatku svojej činnosti. Na konci roka sa vyhodnotí
činnosť Rady seniorov a môže dôjsť k zmenám.
Pani Kuniaková Alena predsedníčka volebnej komisie zdôraznila, že prebehli voľby a všetci boli
právoplatne zvolení. Spôsob hlasovania bol schválený na pracovnom prípravnom zasadnutí dňa
8.1.2015.
K bodu 6. Štatút Rady seniorov mesta Žilina – schválenie
Pani Žideková informovala, že Štatút Rady seniorov bol všetkým členom zaslaný elektronickou
poštou a každý bol s jeho obsahom oboznámený a preto sa nebude čítať. Nikto nepodal pripomienky
k doručenému štatútu. Je potrebné ho uviesť do praxe. Počas činnosti Rady seniorov sa štatút môže
meniť a dopĺňať podľa toho čo prinesie prax. Dala hlasovať za prijatie Štatútu Rady seniorov –
verejne.
Za:
23
Proti: nikto
Zdržal sa:
nikto
Štatút Rady seniorov bol jednomyseľne schválený.
K bodu 7. Plán činnosti Rady seniorov mesta Žilina na rok 2015 – schválenie
Plán činnosti Rady seniorov bol spracovaný na základe pripomienok členov Rady seniorov
v spolupráci s koordinátorom mesta Žilina a užším predsedníctvom Rady seniorov. Všetkým členom
bol doručený elektronickou poštou. Vyzvala prítomných ak majú pripomienky k navrhnutému plánu,
aby ich predložili. Nebola podaná žiadna pripomienka tak dala hlasovať o prijatí Plánu činnosti Rady
seniorov na rok 2015.
Za: 23
Proti: nikto
Zdržal sa:
nikto
- Mgr. Slavomíra Brezovská, PhDr. Oboznámila prítomných s ponukou, ktorú mesto dostalo
z Odboru školstva a mládeže MÚ Žilina. Uvedený návrh sa týka vytvorenia klubovne / názov sa
spresní neskôr/ v priestoroch Základnej školy , Jarná ul. Žilina. To znamená, že riaditeľ školy spolu
s Odborom školstva a mládeže MÚ Žilina v rámci projektu Otvorená škola ponúkli priestory na
voľno časové aktivity pre seniorov. Vyzvala prítomným o zasielanie námetov a podnetov na
využívanie uvedených priestorov koordinátorovi mesta Žilina. Žilinský mládežnícky parlament
prejavil záujem o spoluprácu s Radou seniorov. Stretnutia Rady seniorov a Žilinského
mládežníckeho parlamentu by sa tiež mohli konať v uvedených priestoroch. Predpokladaný termín
začatia užívania priestorov na ZŠ Jarná ul. Žilina je od septembra 2015.
- Rozšíriť Plán činnosti o vytvorenie a využívanie klubovne na ZŠ Jarná ul. Žilina od septembra
2015.
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Za:
23
Proti: nikto
Zdržal sa:
nikto
- Ing. Jaroslav Hrdý navrhol užšiemu a pracovnému predsedníctvu aby vyriešilo spôsob
oboznámenia seniorov v meste Žilina o možnosti a spôsobe využívania priestorov na ZŠ Jarná ul.
Žilina.
Prebehlo hlasovanie, aby užšie a pracovné predsedníctvo mohlo o tomto bode rokovať.
Za:
23
Proti: nikto
Zdržal sa:
nikto
K bodu 8. Diskusia
- p. Slavomíra Brezovská upozornila na web stránku Rady seniorov, ktorá je stále od mesta Žilina v
ponuke. Bude to subdoména na ktorú bude mať Rada seniorov bezplatný prístup, len treba určiť
osobu, ktorá bude príspevky na túto stránku vkladať. Stránka by mala informovať seniorov
o aktivitách a činnosti v meste Žilina.
- p Žideková informovala, že ovláda prácu s web stránkou a máme v pracovnom výbore p. Milana
Hudeca odborníka na informačné technológie, ktorý súhlasí s prácou na web stránke Rady seniorov.
- p. Patrik Groma vyzval členov Rady seniorov, aby podali návrhy do nasledujúcej schôdze.
Informoval, že majú vychádzať Radničné noviny, v ktorých bude mesto informovať o zriadení Rady
seniorov.
K bodu 9. Návrh na uznesenie
p. Žideková vyzvala predsedníčku návrhovej komisie p. Alžbetu Vítovú, aby predložila uznesenie
z ustanovujúcej schôdze Rady seniorov. Návrhová komisia skonštatovala, že celá ustanovujúca
schôdza prebehla podľa platných pravidiel a zákonov a nemá žiadne návrhy o ktorých sa
nehlasovalo.
p. Žideková vyzvala prítomných, aby hlasovali o uznesení z ustanovujúcej schôdze Rady seniorov zo
dňa 6.2.2015.
Za:
23
Proti: nikto
Zdržal sa:
nikto
K bodu 10.Záver
Predsedníčka Rady seniorov p. Mária Žideková poďakovala všetkým prítomným za účasť a prizvala
k úprimnej, otvorenej a objektívnej spolupráci s mestom Žilina pre skvalitnenie života seniorov
v meste Žilina. Zdôraznila, že Rada seniorov je tu predovšetkým pre všetkých seniorov bez ohľadu
na príslušnosť k akémukoľvek občianskemu združeniu alebo skupine.
V Žiline 6.2.2015
Zapísala: Daniela Hnátová
tajomníčka
Rady seniorov mesta Žilina

Mária Žideková v. r.
predsedníčka
Rady seniorov mesta Žilina
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Uznesenie z Rady seniorov mesta Žilina
A. Berie na vedomie:
1. Príhovory I. viceprimátora mesta Žilina a p. Slavomíry Brezovskej
2. Pripomienky od členov Rady seniorov na skvalitnenie života seniorov v meste Žilina.
B. Schvaľuje:
1.
2.
3.
4.

Program ustanovujúcej schôdze
Štatút Rady seniorov mesta Žilina
Plán činnosti Rady seniorov mesta Žilina na rok 2015 aj s doplnením
Do funkcie:
Predsedu Rady seniorov:
p. Máriu Židekovú
Podpredsedu:
p. Augustína Lonca
Tajomníka:
p. Danielu Hnátovú
5. Do pracovného predsedníctva Rady seniorov mesta Žilina:
pp. Antalová Mária, Buchel Július. Drotár Juraj, Hamalová Gabriela, Hrdý Jaroslav, Hudec Milan,
Chomisteková Mária, Kuniaková Alena, Mišová Libuša, Starinský Milan, Šamajová Anna,
Tamášiová Mária,
6. Do Rady seniorov – za člena: pp.,Beráková Eva, Brezianská Vlasta, Daníková Daniela,
Fedorčíková Iveta, Gregorová Zuzana, Jakubcová Magdaléna, Kmeťová Eva, Konečný Juraj,
Kostelná Darina, Macháčová Lýdia, Maljarová Anna, Országová Eva, Pinzíková Anna,
Rusnáková Anna, Vítová Alžbeta, Zagatová Mária
C. Ukladá
1. Zorganizovať spoločné stretnutie s predsedníctvom Žilinského mládežníckeho parlamentu
a Zborom Žilincov.
Termín: do 30.3.2015
Zodpovední: predseda RS v spolupráci s primátorom mesta
2. Predstavenie Rady seniorov v jednotlivých volebných obvodoch, OZ, oboznámenie s činnosťou
RS a získanie podnetov.
Termín: trvalý
Zodpovední: členovia RS
3. Zhodnotenie predložených podnetov v Užšom a Pracovnom predsedníctve RS a pripraviť na
rokovanie s primátorom mesta.
Termín:
podľa potreby
Zodpovední: predseda, podpredseda, tajomník

V Žiline 6.2.2015
Mária Žideková v. r.
predsedníčka
Rady seniorov mesta Žilina

