
    Zápisnica zo zasadnutia Rady seniorov mesta Žilina  

dňa 09. 03. 2022 v Dennom centre Bytčica 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 73% 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Žilina   

3. Plán činnosti Rady seniorov mesta Žilina  

4. Diskusia  

5. Uznesenie   

6. Záver 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie Rady seniorov mesta Žilina (ďalej len RS) otvorila p. Mária Žideková, 

predsedníčka RS. Ospravedlnila koordinátorky za MsÚ p. Praženicovú a p. Číkovú. 

Konštatovala, že RS je uznášaniaschopná, preto požiadala členov RS o hlasovanie k programu 

zasadnutia a k návrhu o prijatí do RSMŽ p. Oľgy Lenkovej. Program bol jednomyseľne 

schválený. Po predstavení p. Lenkovej a oboznámení prítomných členov o jej pôsobení v Únii 

žien, členovia RS jednomyseľne prijali p. Lenkovú za členku RS.  

 

2. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Žilina 

RS z dôvodu karanténnych opatrení spojených s koronavírusom naposledy zasadala dňa 

21.06.2021. Podnety, ktoré RS postúpila na Mestský úrad v Žiline boli riešené čiastočne.  

 

3. Plán činnosti Rady seniorov mesta Žilina 

Vzhľadom na epidemiologické opatrenia SR je plán činnosti orientačný. RSMŽ 

si  naďalej bude plniť svoje poslanie v rámci možností. 

 p. Tamašiová predpokladá, uskutočniť Festival seniorov spojený s  Kapustovým dňom  

na  29.09.2022.   

Rada seniorov  mesta Žiliny sa prihlásila a má záujem o preškolenie čo najväčšieho 

počtu seniorov v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky - Prostredníctvom projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností 

seniorov. “ MIRRI SR pomôže seniorom zorientovať sa v oblasti nových technológií, naučiť sa 

ich používať alebo zlepšiť svoje IT zručnosti.  

4. Diskusia, podnety:  

1. Na Bôriku v oplotenom priestore pri bývalej športovej hale tzv. Korytnačka sú chované lamy, 

ovce, kozy. Je tam aj hnojisko, priestor je znečistený a šíri sa v okolí smrad. V letnom období 

sa intenzita znásobí a hrozí aj prenos infekčných chorôb. Je žiadúce upozorniť majiteľa na 

povinnosť udržiavať priestor v čistote, prostredníctvom Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v Žiline, aby sa zabránilo  nežiadúcim účinkom na široké okolie.  



2. Mesto Žilina je veľmi znečistené, tak ako nikdy predtým. Znečistené sú aj chodníky na 

cintoríne a tým aj hroby. Spôsobujú to staré stromy. 

3. Pod nadjazdom za veľkým Tescom je sústavný neporiadok. Rovnako v Strážove je 

znečistený priestor využívaný hlavne neprispôsobivými osobami, bezdomovcami.  

4. Na  rohu križovatky Predmestská s Májovou ulicou,  budova bývalej galantérie a garáži 

v smere do mesta je zdevastovaný priestor, čo nie je tou správnou vizitkou mesta.  

5. p. Vítová predložila požiadavku p. Lýdie Macháčovej o opätovné prijatie do RSnaMŽ. 

6. V jedálni na Lichardovej ulici  podávajú už pri otvorení o 11:30 hod. studené  jedlá.  

7. Stavba premostenia na Vlčincoch II, nad Obchodnou ulicou má zmätočné informačné 

označenie, ktoré riadne neinformuje chodcov o bezpečnom možnom prechode v smere 

z Vlčiniec na Okresný úrad, Klientske centrum, či zdravotného strediska ŽILPO a  späť. 

8. p. Antalová z komisie o bezbariérovosti informovala,  že v Žiline sú len dve školy, ktoré 

majú bezbariérový prístup. Je potrebné, aby mesto rozširovalo počty škôl, ktoré by mali štatút 

bezbariérovosti. Ani knižnica na Vlčincoch nemá bezbariérový prístup.  

9. Ďalej poukázala na nebezpečnosť cyklo chodníkov tam, kde môže prísť k stretu cyklistov 

s chodcami alebo na ukončenie cyklotrasy bez upozornenia, že ďalej už je len pešia zóna. Tak 

je tomu na Bulvári, kde končí cyklotrasa a cyklisti naďalej pokračujú pozdĺž pravej strany 

Auparku pred Domom odborov, Sociálnou poisťovňou. Je to priestor, kde je veľký počet 

chodcov v ohrození cyklistami. 

 5. Uznesenie    RS na svojom zasadnutí zo dňa 09. 03. 2022   

Berie na vedomie:  

1. Zhodnotenie doterajšej činnosti Rady seniorov mesta Žilina   

2. Plán činnosti Rady seniorov mesta Žilina  

3. Požiadavku ohľadom p. Macháčovej 

Schvaľuje:  

Prijatie do členstva RSMŽ  p. Oľgy Lenkovej   

Odporúča:  

Predkladať podnety primátorovi  mesta Žilina a kontrolovať ich plnenie pre zlepšenie života 

občanov. 

Termín: podľa potreby    Zodpovední: Predsedníčka, členovia RS 

Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

6. Záver   

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

 

V Žiline dňa 09. 03. 2022  

Zapísala: Gabriela Hamalová, tajomníčka RS MŽ 

Overila: Jana Comorková, Júlia Staňová 

 

Mária Žideková v. r. 

predsedníčka RS mesta Žilina 


