
   
 

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina,  

konaného dňa 13. 01. 2017 na Mestskom úrade v Žiline  

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 80,64% 

Hostia: PhDr., Mgr. Slavomíra Brezovská, vedúca odboru sociálneho a bytového MsÚ Ţilina, 

Mgr. Miriam Čiková ako koordinátorka za MsÚ Ţilina  

 

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Ţilina (ďalej len RS)  

3. Plánovaná činnosť RS  

5. Diskusia  

6. Návrh uznesenia  

7. Záver  

 

1. Otvorenie 

 

Pani Mária Ţideková, predsedníčka RS privítala PhDr. Mgr. Slavomíru Brezovskú, 

vedúcu odboru sociálneho a bytového a koordinátorku Mgr. Miriam Čikovú za MsÚ v Ţiline 

a všetkých prítomných. Konštatovala, ţe RS je uznášaniaschopná a poţiadala členov RS o 

hlasovanie k programu zasadnutia. Program bol jednomyseľne schválený. 

  

2. Zhodnotenie doterajšej činnosti RS 

 

Pani Mária Ţideková, predsedníčka RS zhodnotila, ţe úlohy RS za rok 2016 boli 

splnené a niektoré sa priebeţne plnia.  

RS mrzí fakt, ţe Outdoorový fitt park bol vybudovaný v areáli Denného centra pre 

seniorov na Vlčincoch aj napriek poţiadavke RS, aby zariadenie bolo umiestnené na 

verejnom priestranstve pre širokú verejnosť. 

Bola vykonaná rekonštrukcia školského ihriska pri ZŠ Martinská, aktívna bola 

spolupráca so zdruţením Nezábudka, dosiahli sa zľavy pre dôchodcov v zariadeniach mesta, 

zadarmo cestovanie pre dôchodcov v mestskej hromadnej doprave, opravuje sa kamenná 

dlaţba na Mariánskom námestí, na rizikové miesta sa doplnil kamerový systém, zabezpečilo 

sa aktívne športovanie a to aj počas leta v priestoroch Vodného diela, doplnili a kde bolo 

potrebné opravili sa lavičky, členka RS pani Mária Chomisteková predloţila grafický návrh 

na  označovanie cyklotrás pod názvom Sagan - Tourminátor. Návrh bude dopracovaný 

v spolupráci s vedúcim oddelenia mobility p. Slebodníkom a p. Zanickým. 

Priebeţne sa plnia úlohy spojené hlavne s udrţiavaním čistoty v meste. 

RS naďalej podporuje postup Mesta na vysporiadanie sa so súkromným subjektom, 

ktorý vlastní Športovú halu a starú konštrukciu pri ZŠ ul. Karpatská s cieľom vybudovania 

nového areálu ţilinského športu (AŢIŠ). 

PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, vedúca odboru sociálneho a bytového MsÚ Ţilina 

hodnotila činnosť odboru. Vyzdvihla hlavne ukončenie rekonštrukcií v sociálnych 

zariadeniach v DC A. Kmeťa, v detských jasličkách na Veľkej Okruţnej, v Dennom 

stacionári na Vlčincoch. Zhodnotila prepravnú sluţbu, ktorú pravidelne vyuţíva asi 40 

ţiadateľov, a to nielen na lekárske vyšetrenia, ale aj na rôzne kultúrne, či športové podujatia,  
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vstup do Lesoparku, na vyuţívanie rôznych sluţieb.. V mesiaci december sa vyuţili financie 

na vybavenie jedálne na Vlčincoch, opravu strechy, na výmenu okien, zníţenie stropu 

a zakúpenie koberca v DC Stráţov, v DC Bytčica bola vykonaná výmena stropu. Plánuje sa 

rekonštrukcia DC Kmeťa, Dom ovocinárov v Trnovom po rekonštrukcii bude slúţiť ako 

denné centrum pre seniorov. Sociálne zariadenia sa dopĺňajú novým nábytkom, vybavením 

a novým zariadením do kuchýň, jedální. Výťaţok z Primátorského punču sa vyuţil na kúpu 

detských matracov do detských jaslí a kúpu kuchynského robota do jedálne. Mesto Ţilina sa 

ako prvé mesto so zdruţením Náruč zapojilo do celoslovenského projektu na tému proti 

sexuálnemu zneuţívaniu detí a mládeţe. Zároveň sa mesto Ţilina pripojilo k rozdeľovaniu 

potravinových balíčkov pre sociálne slabšiu skupinu obyvateľov. Pani vedúca informovala 

prítomných aj o asanácii dvoch bytových domov na Bratislavskej ulici. Tieto aktivity sú 

zverejnené na webovej stránke: http://www.socialne.zilina.sk/ 

3. Plánovaná činnosť RS 

Predsedníčka RS p. Ţideková oboznámila prítomných s plánom činnosti na rok 2017: 

1) Prijímať a podávať podnety od občanov prostredníctvom RS  

2) Spolupracovať s vedením Mesta a poslancami MZ pri skvalitňovaní ţivota seniorov 

3) Podať podnet poslancom MZ na schválenie spätnej kúpy Bytčického kaštieľa 

s príslušným pozemkom od súkromného subjektu do vlastníctva mesta Ţiliny 

s následnou moţnosťou vybudovania DSS nakoľko mesto Ţilina disponuje iba jedným 

zariadením tohto typu. 

5. Diskusia 

Diskusia sa niesla v znamení nových podnetov, poďakovaní za aktivity pre seniorov, za ich 

pomoc, vzájomnú spoluprácu a prejavov úprimných uznaní nasledovne: 

1. Informácia, ţe v mestskej časti Stráţov majiteľ krčmy chce údajne  pre Rómov 

postaviť Unimobunky v priestoroch bývalého športového ihriska. 

2. Poďakovanie mestu za moţnosť cvičenia počas letných prázdnin na Vodnom diele. 

Uvítali by sme, aby mesto opäť zabezpečilo počas letných prázdnin tento druh 

relaxácie.  

3. Zároveň odporučiť, aby mesto zabezpečilo moţnosť celoročného cvičenia. 

Odpoveď: Vedúca odboru p. Brezovská informovala, ţe cvičenie sa vykonáva 

v Dennom centre na Vlčincoch, kde je aj zriadená relaxačná miestnosť. 

4. Poďakovanie mestu za zlepšenie vybavenia kuchyne. Pýta sa, či je moţno predkladané 

jedlá vizuálne skrášliť kreatívnym prístupom kuchárov. 

Odpoveď: Vedúca odboru p. Brezovská  informovala, ţe v sociálnych zariadeniach je 

nedostatok kuchárov, najčastejšie z dôvodu PN. Preto je moţné informáciu poskytnúť 

aj seniorom, ktorí majú záujem o tento druh práce. 

5. Poďakovanie mestu Ţilina pri zabezpečovaní rôznych kultúrnych podujatí. 

Predloţenie návrhu mestu, aby poskytlo finančnú dotáciu z príleţitosti zabezpečenia 

10. výročia Festivalu seniorov, ktorý sa má uskutočniť dňa 29.09.2017.  

6. Predsedníčka ZO JDS Ţilina poďakovala mestu za aktívnu spoluprácu a zároveň 

pozvala zástupcov mesta na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 08.03.2017. 

7. Poďakovanie mestu za aktívnu činnosť v postupoch pri vymáhaní dlhov od 

súkromných subjektov.  

8. RS vyslovuje nesúhlas odkúpiť od súkromného vlastníka Športovú halu a starú 

konštrukciu pri ZŠ ul. Karpatská na Vlčincoch, schvaľuje však zámer vybudovať nový 

športový areál AŢIŠ.  

 

 

http://www.socialne.zilina.sk/
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9. RS zároveň ţiada, aby mesto späť odkúpilo kaštieľ v Bytčici s príslušným parkom, 

ktorý je historický spojený s touto unikátnou historickou budovou pre ďalšie vyuţitie 

a vybudovanie DSS. Zabráni sa tým zničeniu chátrajúcej historickej pamiatky. 

10. Podľa Štatútu RS, článok 5, bod 5 funkčné obdobie člena Rady je dvojročné a môţe 

byť opakovane predĺţené. Všetci členovia RS sú ochotní  pokračovať v ďalšom 

dvojročnom období. RS konštatuje, ţe dňa 06.02. 2017 uplynie dvojročné obdobie, 

preto navrhuje pre ďalšie volebné obdobie  na najbliţšom zasadnutí RS dňa 

06.02.2017  týchto kandidátov na funkcie: 

Mária Ţideková - predseda 

Mgr. Augustín Lonc - podpredseda 

JUDr. Gabriela Hamalová - tajomník 

11. Členka pracovného predsedníctva RS p. Mária Tamášiová bola ocenená za 

dobrovoľnícku činnosť Inštitútom pre podporu a rozvoj mládeţe Srdce na dlani, 

diplomom Pevné srdce pod záštitou predsedu VÚC ŢSK Ing. Juraja Blanára. 

http://www.dobrovolnictvoza.sk/ 

12. Pani Ţideková vyjadrila spokojnosť so vznikajúcej vzájomnej spolupráce  medzi 

jednotlivými občianskymi zdruţeniami v rámci mesta Ţilina. 

6. Uznesenie 

RS na svojom zasadnutí dňa 13.01.2017 sa uzniesla takto: 

Berie na vedomie: 

1) Doplnenie do RS na uvoľnené miesto po členke Ing. Eve Berákovej, ktorá bola 

vylúčená z členstva za 3x neospravedlnenú účasť na zasadnutí RS podľa Stanov RS 

článok 5 – Zloţenie Rady 

Schvaľuje: 

1) Plán činnosti na rok 2017.    Hlasovanie: Všetci schválili 

2) Schvaľuje podnet, aby mesto uskutočnilo potrebné kroky ku kúpe chátrajúcej 

historickej budovy  kaštieľa s parkom v Bytčici od súkromnej osoby späť do 

vlastníctva mesta Ţiliny.    Hlasovanie: Všetci schválili 

3) Schvaľuje, aby na najbliţšom zasadnutí RS dňa 06.02.2017 do uţšieho predsedníctva 

RS kandidovali navrhnutí členovia podľa Stanov RS článku 5 – Zloţenie Rady, 

na uvedené funkcie: 

Predseda: Mária Ţideková,  

Podpredseda: Mgr. Augustín Lonc,  

Tajomník: JUDr. Gabriela Hamalová,    Hlasovanie: Všetci schválili 

Odporúča:  

4) Schváliť finančnú dotáciu z príleţitosti zabezpečenia 10. výročia Festivalu seniorov, 

ktorý sa má uskutočniť dňa 29.09.2017.   Hlasovanie: Všetci schválili 

7. Záver 

Predsedníčka RS pani Ţideková poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť, podnetné 

návrhy a zasadnutie ukončila.  

 

V Ţiline dňa: 13.01.2017 

Zapísala: JUDr. Gabriela Hamalová    Mária Ţideková v. r.  

tajomníčka RS mesta Ţilina     predsedníčka RS mesta Ţilina 

http://www.dobrovolnictvoza.sk/

