
 
 

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia pracovného predsedníctva  

Rady seniorov mesta Žilina, 

konaného dňa 27. 03. 2017 na Mestskom úrade v Žiline 

 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

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

 Anna Dugovičová, koordinátorka za MsÚ Žilina  

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Informácia o príprave všeobecne záväzného nariadenia mesta k stravovaniu seniorov  

3. Účasť na komisiách   

4. Príprava spolupráce s Mládežníckym parlamentom mesta Žiliny  

5. Diskusia  

6. Návrh uznesenia  

7. Záver  

 

1. Otvorenie 

Pani Mária Žideková, predsedníčka RS privítala PhDr. Mgr. Slavomíru Brezovskú, vedúcu 

odboru sociálneho a bytového, Annu Dugovičovú, koordinátorku MsÚ v Žiline a všetkých 

prítomných. Konštatovala, že Rada seniorov mesta Žilina (ďalej len RS) je uznášaniaschopná a 

požiadala členov RS o hlasovanie k programu zasadnutia. Program bol jednomyseľne schválený.  

 

2. Informácia o príprave všeobecne záväzného nariadenia mesta k stravovaniu 

seniorov  

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

informovala prítomných o pripravovanej novele zákona o sociálnych službách s predpokladanou 

účinnosťou od 01.01.2018. 

Ďalej informovala, že mesto Žilina pripraví pre júnové Mestské zastupiteľstvo zmenu 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorou sa rozšíria sociálne služby pre seniorov o 2 

druhy: 

1. Služba v dennom stacionári,  ul Borodáča, Žilina - Vlčince  

2. Denné centrum v mestskej časti Trnové 

Do denného stacionára je možné podávať žiadosti na Mestskom úrade - vedúcej odboru Soc. a 

bytového PhDr. Mgr. Slavomíre Brezovskej, kde budú poskytnuté komplexné informácie pre 

daný prípad. 

Predpoklad začatia poskytovania tejto služby je od júla 2017.  

V dennom stacionári bude denná ambulantná služba od 7.00 h do 16.00 h. S poukazom na 

zdravotný stav seniorov a stupňa odkázanosti budú poskytované najmä tieto služby: sociálne 

poradenstvo, rehabilitácie, obedy, záujmové činnosti. Prijímateľ tejto sociálnej služby musí  
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odobrať aspoň jedno jedlo denne. Pre využívanie takejto služby je potrebná žiadosť 

o posúdenie, sociálny a lekársky posudok a následne lekárske posúdenie stupňa odkázanosti.  

Následne prítomní boli informovaní, že Outdoorový fitt park v areáli Denného centra pre 

seniorov na Vlčincoch kolaudáciou, ktorá sa uskutoční dňa 30.03.2017 prevezme do správy 

Mesta Žiliny, odbor dopravy a komunálnych služieb Mestského úradu v Žiline. Predpoklad 

využívania tohto zariadenia je od pondelka 03.04.2017 nasledovne: Každý pracovný deň od 

pondelka do piatku v čase od 8.00 h do 19.00 h. 

 

3. Účasť na komisiách 

p. Mária Žideková, predsedníčka RS informovala prítomných o programoch zasadania 

komisií v dňoch 29. a 30.03. 2017 s tým, že program zasadnutia odovzdala členom, ktorí prejavili 

záujem o účasť nasledovne: 

Dňa 29. 03.2017 Komisia finančná o 9.00 h pani Comorková a Chomisteková,  

Komisia školstva a mládeže o 14.00 h pani Fedorčíková a Kuniaková,  

Komisia dopravy a komunálnych služieb o 16.00 h pani Frličková,  

Komisia sociálna a bytová o 15.00 h pani Žideková,  

Komisia územného plánovania a výstavby o 13.00 h nikto z dôvodu iných povinností a aktivít. 

Dňa 30.03.2017 Komisia kultúry a športu o 13.30 h pani Žideková, Komisia životného 

prostredia o 15.00 h pani Žideková. 

 

4. Príprava spolupráce s Mládežníckym parlamentom mesta Žiliny 

Predpoklad stretnutia s Mládežníckym parlamentom mesta Žiliny je po maturitných skúškach. 

RS spoluprácu s mládežou vidí v rôznych oblastiach po dohode s MP. 

 

5. Diskusia 

1. Už informácie o pripravovaných Všeobecne záväzných nariadení mesta k stravovaniu 

seniorov vyvolali aktívnu diskusiu. Zvlášť členovia RS nesúhlasili s tým, že niektorí seniori 

využívajú lukratívnejšie obedy ako napr. rezeň, kurča, ryba k tomu, že berú viac obedov a potom 

menej lukratívne obedy neberú vôbec. Ďalej odsúdili aj nevhodné správanie seniorov voči 

zamestnancom jedálni, alebo aj takých seniorov, ktorí prídu na obed s vnúčatami a žiadajú stravu 

aj pre nich. Jednoznačne z diskusie bol záver taký, aby mesto zabezpečilo pre seniora len jeden 

obed na každý deň a zakázal dva obedy a viac na osobu v rámci jedeného dňa. Kúpa 

zamýšľaného budúceho obedu, prípadne obedov by mala byť do času čipového spôsobu 

(analogicky školské obedy) zabezpečená dátumom označeným lístkom pre každého stravníka. 

Pre seniorov je potrebné v mesačných intervaloch zabezpečiť možnosť vrátenia zakúpených 

stravných lístkov  alebo presunúť do nasledujúceho mesiaca. Následne ako stravník naloží so 

sebe zakúpeným jedným obedom na každý deň, je problém jeho, určite nie poskytovateľa obeda. 

Stávajú sa prípady, keď vedúca jedálne napíše doklad, bez podpisu.  

V zariadení pre seniorov na Vlčincoch, kde stravníci čakajú v rade na obed sú vystavení 

nepriazni počasia, lebo stoja vonku, a tak často nervozitu prenášajú aj na zamestnancov. Preto by 

uvítali prístrešok na spríjemnenie čakania a tým zmiernenia napätia medzi stravníkmi 

a zamestnancami. 

2. Poďakovanie mestu za vybudovanie chodníka medzi Vlčince III. a II. 



3. V priestoroch DC na Kmeťovej ulici sa nachádza odkladací priestor (kočíkareň) vhodná 

pre aktivity seniorov, ktorý by tento priestor vedeli využiť a zariadiť. Žiadajú mesto, aby zvážilo 

využitie tohto priestoru a odovzdalo ho seniorom. 
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4.  Popadané lístie v meste - Hliny 6,  seniori pohrabali a ako bioodpad nebol odvezený. 

Odpoveď: Je potrebné skontaktovať sa s poslancami za príslušný obvod. 

5. Z príležitosti oslobodenia mesta Žiliny Mesto Žilina v spolupráci so SZPB pripravuje 

spomienkové podujatia  

27.04.2017 o 14.30 h v Lesoparku Chrasť, o 15.00 h na Starom cintoríne v Žiline,  

28.04.2017 v Sade SNP v Žiline, potom na Bôriku,  

07.05. bude výstup na Javorinu -  odchody autobusov o 9.30 h a o 10.00 h budú zabezpečené 

z autobusového nástupišťa pred predajňou Coop Jednota.  

O všetkých podujatiach bude informácia v regionálnych novinách. 

 

6. Uznesenie 
RS na svojom zasadnutí dňa 27.03.2017 sa uzniesla takto:  

 

Berie na vedomie:  

Informatívnu správu o príprave VZN o poskytovaných sociálnych službách  mestom Žilina   

 

  

Schvaľuje:  

Účasť členov RS na zasadnutiach komisií. 

 

Odporúča:  

Zabezpečiť pre seniora len jeden obed na každý pracovný deň a zakázať dva obedy a viac na 

osobu v rámci jedného dňa.  

Kúpa zamýšľaného budúceho obeda, prípadne obedov by mala byť do času zavedenia čipového 

spôsobu, zabezpečená dátumom označeným lístkom pre každého stravníka.  

Pre seniorov je potrebné v mesačných intervaloch zabezpečiť možnosť vrátenia včas odhlásených 

zakúpených stravných lístkov  alebo presunúť sumu do nasledujúceho mesiaca. 

 

7. Záver 

Predsedníčka RS p. Žideková poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť, podnetné 

návrhy a zasadnutie ukončila.  

 

V Žiline dňa 27.03.2017  

Zapísala: Gabriela Hamalová,  

tajomníčka RS mesta Žilina 

Mária Žideková  v. r. 

 predsedníčka RS mesta Žilina 


