
 

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina 

dňa 06. 08. 2019 v Dennom centre Bytčica, ul. Dlhá 1/1, Žilina 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Hostia: PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, za Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Program: 

1. Otvorenie   

2. Informácia z ÚPSVaR SR 

3.Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Ţilina   

4. Plán činnosti Rady seniorov mesta Ţilina  

5. Diskusia  

6. Uznesenie   

7. Záver 

1. Otvorenie: 

Zasadnutie Rady seniorov mesta Ţilina (ďalej len RS) otvorila p. Mária Ţideková, 

predsedníčka RS. Privítala p. Brezovskú za ÚPSVaR a všetkých prítomných.  

Po úvodných slovách konštatovala, ţe RS je uznášaniaschopná. Program bol 

jednomyseľne schválený.  

2. Informácia z ÚPSVaR SR: 

Pani Brezovská prezentovala národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím, 

ktorý je zameraný na zefektívnenie celého systému ochrany detí pred násilím. Vybraté 

subjekty zvýšia efektivitu a profesionalitu pri riešení násilia. Zároveň tieto subjekty budú 

aktívne informovať odbornú i laickú verejnosť k problematike násilia páchaného na deťoch. 

Národná linka bude fungovať v prostrediach on-line nonstop linka, e-mailové poradenstvo 

a v prostredí telefonickej nonstop linky. Bliţšie informácie bude moţné získať 

www.employment.gov.sk/ www.esf.gov.sk/ www.ludskezdroje.gov.sk/ www.upsvr.gov.sk    

3. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Žilina:  

Na všetky podnety z predchádzajúceho zasadnutia RS zo dňa 16. 5. 2019 príslušné 

odbory MsÚ odpovedali, ţiaľ nie všetky sa podarilo aj napriek prísľubu odstrániť a naďalej je 

potrebné sa nimi zaoberať.  

Dňa 21. 06. 2019 sa konal 2. ročník Športového viacboja  seniorov v DC Bytčica, 

avšak bez prisľúbenej spolupráce  Ţilinského mládeţníckeho parlamentu. Organizačne 

pomohli študenti zo Spojenej školy v Bytčici. Vedeniu Spojenej školy v Bytčici vyslovujeme  

verejnú pochvalu za pochopenie a spoluprácu.  

Aj keď organizácia prípravy a priebehu súťaţí boli náročné, určite je potrebné 

pochváliť organizačný tím Denného centra a Jednoty aktívnych seniorov Bytčica pod 

vedením p. Ţidekovej. Nielenţe organizačne vynikajúco zvládli priebeh počas celého dňa, ale 

aj vyhodnotenie víťazov za účasti viceprimátora p. Vladimíra Randu a predvedený kultúrny 

program detí z CVČ Ţilina, pod vedením M. Vršanskej  nemali  chybu. 

 

4. Plán činnosti Rady seniorov mesta Žilina RS  

1) Dňa 04. 10. 2019 je plánované verejné zasadnutie RS v rámci  Primátorského dňa. 

2) Dňa 27. 09. 2019 so začiatkom o 13.00 h na Mariánskom námestí sa uskutoční XII. 

Festival seniorov. O organizačných prípravách informovala p. Mária  Tamášiová. Pozýva 

kaţdého, kto sa chce zabaviť, zatlieskať účinkujúcim a stretnúť sa s priateľmi.  Občianske 

zdruţenia pôsobiace v meste Ţilina ak chcú prezentovať svoju záujmovú činnosť, je potrebné 

nahlásiť svoju poţiadavku u p. Tamášiovej. 

 

http://www.employment.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.ludskezdroje.gov.sk/
http://www.upsvr.gov.sk/


 

5. Diskusia – podnety:  

1. V Parku Ľudovíta Štúra (Bôrický park) by bolo vhodné umiestniť  informačnú  tabuľu, 

na ktorej by boli vyznačené pravidlá slušného správania návštevníkov parku (návštevný 

poriadok). 

2. Bolo by vhodné mimoriadne umoţniť Mestským policajtom civilné oblečenie, aby 

odhalili viac priestupkov (a nie iba napr. psíčkarov). 

3. Pre zabránenie rozfúkaného lístia je vhodné do lokalít umiestniť veľké vrecia, kde by 

sa lístie hneď vkladalo. (Vzory z iných miest, napr. Keţmarok.) 

4. Opakovaný podnet vo veci odstránenia prevísajúcich konárov na mestské chodníky, 

napr. Tajovského ul.. 

5. Venovať zvýšenú pozornosť lokalite Studničky. Opäť je  otvorený Kominár (krčma) 

a s tým súvisí aj prebývanie bezdomovcov na lavičkách parku. Na lavičkách robia všetko, 

prespávajú, dokonca vykonávajú svoje potreby.  

6. Priechody pre chodcov na Kamennej ulici od Kinekusu nie sú označené. 

7. Na zastávkach MHD je potrebné osvietiť cestovné poriadky. Vo večerných a nočných 

hodinách ich vôbec nevidno.  

8. Prístrešky na zastávkach MHD sú nefunkčné, zvlášť  v horúcich dňoch nie sú cestujúci 

chránení pred slnkom.  

9. Veľkokapacitné smetné nádoby pri kultúrnom dome v Bytčici sú často preplnené, 

rozhádzané. Okolo nich je neporiadok a neprimeraný zápach. Je vhodné buď premiestniť, 

prípadne ohradiť, veď smetisko je pri kultúrnom stánku.  

 

 

6. Uznesenie 

RS na svojom zasadnutí zo dňa 06. 08.2019   

Berie na vedomie: 

1. Informáciu z ÚPSVaR SR 

2. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Ţilina   

3. Plán činnosti Rady seniorov mesta Ţilina  

Schvaľuje: 

Prerokovať so zástupcami seniorských subjektov miesto a organizačné zabezpečenie 

športového viacboja  seniorov na najbliţšom zasadnutí RS. 

Ukladá:  

Predkladanie podnetov primátorovi  mesta Ţilina a kontrolovať ich plnenie pre zlepšenie 

ţivota občanov. 

Termín: podľa potreby    Zodpovední: Predsedníčka, členovia RS 

 

7. Záver 

Na záver predsedníčka RS poďakovala prítomným za aktívnu účasť a ukončila zasadnutie.  

 

V Žiline dňa: 06. 08. 2019  

Zapísala: Gabriela Hamalová  

tajomníčka RS  

Overila: Jana Comorková 

 

Mária Žideková v. r. 

predsedníčka RS mesta Žilina 

 


