Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina
konaného dňa 4. 9. 2018 na Mestskom úrade v Žiline
Prítomní:
Hostia:

Podľa prezenčnej listiny
PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, vedúca odboru sociálneho a bytového MsÚ
Ţilina, Anna Dugovičová, koordinátorka za MsÚ Ţilina

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Otvorenie
Zhodnotenie doterajšej činnosti RS
Plán činnosti RS
Diskusia
Záver

1) Otvorenie
Pracovné zasadnutie otvorila predsedníčka Rady seniorov p. Mária Ţideková. Privítala
zástupcov mesta PhDr. Slavomíru Brezovskú, p. Annu Dugovičovú a všetkých prítomných.
Konštatovala, ţe RS je uznášaniaschopná a poţiadala členov RS o hlasovanie k programu
zasadnutia.
Program bol jednomyseľne schválený.
PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, vedúca odboru sociálneho a bytového MsÚ Ţilina
informovala prítomných o činnosti odboru sociálneho a zdravotného. Stále je v platnosti VZN
o sociálnych sluţbách a úhrady za tieto sluţby 15/2004 a tri dodatky. Odbor sociálny a bytový
pracuje na tvorbe nového VZN z dôvodu legislatívnych zmien. Návrh nového VZN by mal
byť predloţený na najbliţšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Zmeny sa týkajú:
a) detské jasle zmena úhrady – starostlivosť o deti do 3 rokov – úhrada 280,0 €, nad 3
roky 90,0 € bez rozdielu trvalého alebo prechodného pobytu
b) opatrovateľská sluţba – úhrada 1hod/1 € bez rozdielu pobytu
c) prepravné 0,50 €/ km.
d) DC sú bezplatné
e) poplatky a podmienky poskytovania stravy sa nemenia.
PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, vedúca odboru sociálneho a bytového MsÚ Ţilina
informovala prítomných o tvorbe Komunitného plánu sociálnych sluţieb pre roky 2019 –
2023. Vytvoriť Komunitný plán je povinnosťou mesta. V Ţiline to uţ bude tretí strategický
dokument. V tomto dokumente je prioritou starostlivosť o seniorov, debarierizácia
a modernizácia zariadenia Úsmev, zriadenie DC v Mojšovej Lúčke, Budatíne, Vraní atd.
Vytvoriť celoročnú pobytovú formu pre seniorov odkázaných na túto sluţbu /zariadenie pre
cca 40 osôb/ na ul. J. Borodáča, rozšírenie sociálnych sluţieb /opatrovateľská sluţba cez
víkendy a sviatky/. Mesto ročne platí cca 70 000 €, Diecéznej charite za terénne sluţby.
Mesto má návrh zvýšiť príspevok Diecéznej charite za poskytovanie terénnych sluţieb aj cez
víkendy a sviatky. Vytvoriť mestečko seniorov na Solinkách, alebo v Bytčici. Rozšírenie
ambulantných sluţieb, zvýšiť štandard kvality v DJ, soc. zariadeniach a poskytovaných
sluţbách,. Bolo vytvorené nové DC v Trnovom – zodpovedná. p. Marta Chovanová.

Zhodnotenie doterajšej činnosti RS
Predsedníčka RS Mária Ţideková zhodnotila činnosť RS.
1) Poďakovala Mestu Ţilina a sponzorom 1. ročníka Športového viacboja seniorov,
Ţilinskému mládeţníckemu parlamentu za spoluprácu /rozhodcovia/, členom DC,
JAS Bytčica a členom RS za dobrovoľnícku pomoc, členom RS, ktorí sa
zúčastňovali na komisiách mesta.
2) Bola uskutočnená návšteva na Ministerstve práce a soc. vecí a rodiny u št. tajomníka
p. Švejnu. Členovia RS poţiadali o pomoc pri riešení Európskeho preukazu
seniora, príspevok na kúpele pre seniorov, kaštieľa v Bytčici a lieky pre seniorov –
systém čerpania sa preverí.
3) Informovala o nastávajúcom Festivale seniorov, ktorý finančne zabezpečuje Mesto
Ţilina - OKŠCRMR a organizačne Senior klub Priatelia v spolupráci s odborom
sociálnym a bytovým, RS mesta Ţilina, Radničné noviny mesta Ţilina,
ARDSYSTÉM, TV Severka a Frontinus. Festival seniorov sa koná 28.9.2018
v čase od 12,30 – do 18,00 hod., účinkuje 20 seniorských súborov.
4) Dňa 5.10.2018 sa koná Primátorsky deň.
Vybavenie podnetov:
- osvetlenie ul. Vysokoškolákov – je podľa normy
- Dom smútku – málo stoličiek – stoličiek je dosť – obrátiť sa s potrebou na pohrebnú sluţbu,
ktorá vybavuje pohreb
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v realizácií
- ul. Rudnaya – poškodené a chýbajúce retardéry – budú dodané nové
- Hliny IV, Krajská kniţnica, zamyká park pre deti po pracovnej dobe – bol rozkradnutý tak
sa zamyká
- podchod na ul. Bernoláka , pri plavárni a na Saleziánskej ul. – nie sú financie .
- v meste chýbajú na niektorých miestach dlaţdice – lokálne opravy sa robia priebeţne.
- chodník do Trnového treba určiť presnú lokalitu a odfotiť.
Plán činnosti RS
Pani predsedníčka poţiadala aby sa členovia zúčastnili Festivalu seniorov a Primátorského
dňa. Podávali podnety od občanov pre skvalitnenie ţivota v meste. Ďalej spolupracovať s
Mládeţníckym parlamentom mesta Ţiliny, mestom Ţilina a odborom sociálnym a bytovým.
Diskusia
Nové podnety:
1) Zájazdové autobusy nemajú kde parkovať v Ţiline, resp. ak také parkovisko je
bolo by dobré, na príjazdových cestách do Ţiliny umiestniť značky, ktoré by
navigovali, kde majú autobusy parkovať.
2) na Brezovej ul. smetiari berú do jedného auta smeti zo všetkých kontajnerov,
/komunálny odpad, sklo, plasty .../ / napr. 20.8.2018/. Na otázku obyvateľov, prečo
tak robia, keď obyvatelia odpad triedia, bolo im povedané, ţe to budú triediť
centrálne.
3) v oddychovej zóne na Vlčincoch – Dobšinská sú osadené lavičky bez operadiel.
To nie je na oddych. Okrem toho sú na otvorenom priestranstve – takţe bude sa na
nich dať sedieť len ak bude zamračené, alebo keď zapadne slnko
4) na autobusovej zastávke na Matici Slovenskej sú umiestnené dve zvislé dopravné
značky. Zákaz odbočenia vľavo a značka upozorňujúca na priechod pre chodcov.
Sú umiestnené tak, ţe ak na zastávku príde autobus alebo trolejbus, tento ich
zakryje. Na ľavej strane cesty sú síce viditeľne umiestnené, ale často tam parkujú
dodávky, ktoré značky prekryjú. Keď cestujúci vystúpia z autobusu a chcú prejsť
na druhú stranu cesty po vodorovne značenom priechode, je to dosť nebezpečné.
Výhľad zakrýva autobus, a vodiči osobných áut zriedka zníţia rýchlosť. Bolo by

5)

6)

7)
8)

vhodné uvaţovať o zriadení retardéra na oboch stranách, pretoţe sú na oboch
stranách po dva priechody pre chodcov.
Začiatok Bulvára, pri zastávke Aupark, je v katastrofálnom stave - kovové
lešenie, zanedbané, neskosená tráva, nefunkčné predajné stánky. V takomto stave
je to uţ dlho. Podnet: ţiadať majiteľa, aby dal priestor čo najskôr do poriadku.
V jedálni na Lichardovej ulici treba upraviť čas pre nákup stravných lístkov. Teraz
sa predávajú kaţdý týţdeň iný deň. Tento mesiac utorok a štvrtok. Kapacita dva
dni nestačí na počet stravníkov.
Podchod na Vlčincoch je pekne vymaľovaný. Bolo by dobré vymaľovať aj ostatné
podchody.
V MHD jazdia nové autobusy / Hybrid/ ktoré majú nefunkčný informačný systém.
Obrazovka nefunguje, chýba čas, zastávka, nie sú ţiadne informácie. Na
zastávkach tieţ zmizli elektronické informácie.

Záver
Predsedníčka RS p. Ţideková poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť, podnetné
návrhy a zasadnutie ukončila.
V Ţiline dňa: 04.09.2018
Zapísala: Gabriela Hamalová
tajomníčka RS
Overovateľ zápisnice:
Júlia Staňová
Mária Ţideková v. r.
predsedníčka
Rady seniorov mesta Ţilina

