
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Rady seniorov a osôb so zdravotným postihnutím mesta Malacky, 

konaného dňa 10.06.2021 
 

Prítomní:  (prezenčná listina - 7) 
Neprítomná/ý: 1 
Ospravedlnení: 2 
 
Program zasadnutia Rady seniorov a osôb so zdravotným postihnutím mesta Malacky 
 
1) Úvod a otvorenie 
2) Príprava dotácií na OZ a organizácie v sociálnej oblasti na rok 2021  
3) Zabezpečenie ústavnej pohotovostnej služby v NsP Malacky 
4) Investičné projekty na území mesta 
5) Zhrnutie k sčítaniu obyvateľov 2021 
6) Očkovanie v Malackách 
7) Diskusia 
8) Rôzne 
9) Záver 
     
K bodu 1) 
    Na úvod zasadnutia primátor mesta privítal členov Rady seniorov a osôb so zdravotným 
postihnutím mesta Malacky (ďalej len „Rada“) a následne otvoril zasadnutie Rady. Zhrnul 
obdobie počas dvoch rokov, ktoré nebolo jednoduché. Vzhľadom na obmedzenia a opatrenia 
vyplývajúce z pandemickej situácie, musela byť činnosť organizácií, klubov a zariadení 
prerušená, avšak ich chod sa udržal. Primátor mesta sa im za to poďakoval. Primátor mesta 
doplnil, že sa podarilo ukončiť minulý rok dôstojne a z hľadiska ekonomiky mestu vznikol 
prebytok vyše milióna eur.  
 
K bodu 2)  
   Primátor mesta informoval prítomných o príprave dotácií pre OZ a organizácie v sociálnej 
oblasti na rok 2021. Návrh na dotácie je pripravený na júnové rokovanie Komisie pre sociálne 
veci a zdravotníctvo, ktorá bude žiadosti OZ a organizácií hodnotiť a posudzovať jednotlivo 
podľa aktuálneho všeobecne záväzného nariadenia mesta. Zároveň doplnil, že súčasťou zmlúv 
k dotáciám ako aj ich vyúčtovania sa budú akceptovať výdavky na ochranné pomôcky (rúška, 
respirátory príp. dezinfekcia). 
 
K bodu 3) 
    V súvislosti s riešením udržania ústavnej pohotovostnej služby (ďalej len „ÚPS) v NsP 
Malacky  (Nemocničná, a.s.) prebehli vzájomné rokovania mesta s BSK, pričom sa podarilo 
ÚPS zaradiť do siete zdravotnej starostlivosti. Poskytnutie dotácie z VÚC prostredníctvom 
mesta Malacky vo výške 122.000 Eur zaručí, že do januára 2023 je služba ÚPS v Malackách 
zabezpečená. V danej veci počas dvoch rokov budú prebiehať ďalšie rokovania mesta, VÚC 
a MZ SR, uviedol primátor mesta.    
 
K bodu 4)   
   Primátor mesta zhodnotil stav investičných projektov. Informoval členov Rady o realizácií 
cyklotrás.  1 .etapa  Pezinská ul. → Priemyselný prak už prebieha, 2.etapa – Družstevná → 
Radlinského koncom júna 2021 ide do verejného obstarania, 3.etapa Partizánska → Cesta 
mládeže na jeseň 2021 pôjde do verejného obstarania. Predpokladaný termín ukončenia   
na prepojenie všetkých ulíc je december 2021 resp. január 2022. Čerpanie financií 
z eurofondov z hľadiska budovania cyklotrás je účelovo viazané. V záujme mesta bezpečnosť 
v rámci cestnej premávky je najdôležitejšia, doplnil primátor. 
      V rámci investičných projektov mesto Malacky bude realizovať rekonštrukciu priestorov 
CVČ v súvislosti s výstavbou komunitného centra v areáli CVČ, v júni 2021 začne proces 



verejného obstarania. Do realizácie v tomto roku pôjde výstavba novej Športovej arény 
v priestoroch bývalej píly, zámer sa pripravoval 2 roky, informoval primátor mesta. Následne 
hovoril o prípravách projektovej dokumentácie k projektu „Kultúrny dom “. Čo sa týka 
výstavby nového námestia v centre mesta, primátor mesta spomenul, že s tým spojené 
vybudovanie podzemných garáží je pred procesom ukončenia stavebného povolenia, stavebné 
práce by mali začať na jeseň 2021.     
 
  K bodu 5)   
     Sčítanie obyvateľov je dôležitý proces v rámci mesta. Výsledky sčítania priamo ovplyvnia 
život v Malackách. Od počtu sčítaných obyvateľov bude mesto najbližších desať rokov 
dostávať od štátu peniaze vo forme podielových daní, uviedol k danej téme primátor mesta. 
Zároveň ocenil aktivitu seniorov v záujme sčítať sa, nielen v rámci procesu samosčítania, ale 
aj v čase asistovaného sčítania či už na kontaktnom mieste alebo pomocou mobilného 
asistenta. Vyjadril poďakovanie tým, čo sa sčítali.     
 
  K bodu 6)   
    Očkovanie je najdiskutovanejšia spoločenská téma, na úvod podotkol primátor mesta. 
Informoval prítomných o zriadení očkovacieho centra v Malackách v zdravotnom stredisku  
za obchodným centrom Billa, ako 2. očkovacie centrum BSK. Očkovacie centrum Na brehu 
umožňuje sa zaočkovať obyvateľom nad 60 rokov aj bez registrácie, čo môžu využiť počas 
soboty a nedele. V NsP Malacky je taktiež očkovacie centrum, avšak je k dispozícií len  
na základe registrácie cez informačný systém doplnil primátor mesta  
       
  K bodu 7)   
      Primátor mesta vyzval prítomných členov Rady k diskusii, ako vidia svoju situáciu, 
a v čom  by ich mohlo mesto podporiť (okrem dotácií). Zástupcovia jednotlivých organizácií 
a OZ hovorili o tom, ako fungovali počas pandémie. Kontakty so svojimi členmi udržiavali 
prevažne telefonicky a elektronicky. Veronika Jahodová podotkla, že klubová činnosť v rámci 
denného centra bola počas pandémie taktiež pozastavená, postupne sa seniori začínajú 
mobilizovať. Členom denného centra sprostredkuje informácie o aktuálnej situácii, 
o možnosti očkovania sa, aj napriek rôznym názorom k danej téme. Denné centrum 
organizuje seniorskú mestskú bowlingovú ligu v menšom počte účastníkov - seniorov. Výlety 
a zájazdy momentálne denné centrum neorganizuje, skôr  sa spája s inými OZ napr. s JDS, so 
ZZP Viktória a pod. Viera Janečková zo SZTP informovala prítomných o novom predsedovi 
ZO SZTP. Klub zdravotne postihnutej mládeže začína obnovovať krúžkovú činnosť v CVČ, 
voľbu nového predsedu plánujú na 11.6.2021. Počas leta pripravujú 1-dňové výlety  
na termálne kúpaliská. Komunikácia medzi členmi SZTP počas pandémie prebiehala v rámci 
možností, doplnila Viera Janečková. Juraj Balogh z OZ Zlatý vek v rámci diskusie uviedol, že 
členovia spolu komunikovali cez telefón resp. informácie poskytovali cez svoju informačnú 
tabuľu. Nemali možnosť sa stretávať. Pre členov pripravujú zájazd do Skalice, na Moravu, 
výlety na kúpanie. Tému očkovania neriešia, nakoľko si to každý rieši individuálne. Peter 
Veruzáb z Únie nevidiacich a slabozrakých taktiež uviedol, že členovia spolu komunikovali 
cez skype, alebo telefonicky, výbor organizácie sa stretával v Malackách alebo v Pezinku. 
Tradične plánujú rekondično-rehabilitačný pobyt v Liptovskom Jáne, na jeseň akciu „Biela 
pastela“ a  návštevu divadla do Bratislavy ku Dňu nevidiacich. Viera Lahová uviedla, že 
najstarší a imobilní členovia zo Združenia kresťanských seniorov boli k sviatkom obdarení 
kvetmi. Plánujú organizovať 2 výlety po Záhorí a do Moravského krasu, návštevu pútnických 
miest, podľa situácie by radi navštívili klientov MsCSS (ZOS, denného stacionára) a 
pripravili výstavu ručných prác v spolupráci s ostatnými OZ. Privítali by viacej lavičiek 
v meste a poriadok v parku, na oddychových plochách. Eva Dúnarová zo ZZP Viktória 
hovorila  o tom, že organizácia postupne začala rozvíjať svoju činnosť, komunikácia medzi 
členmi prebieha cez telefón, facebook, cez informačnú tabuľu. ZZP Viktória poskytla svojim 
členom Malačanom respirátory a vitamíny. Plánujú zorganizovať zájazdy a výlety na kúpanie. 
Vakcináciu neriešia, nakoľko je to každého osobný záujem. Stretávajú sa vo svojom klube 
jedenkrát v týždni len v rámci vybavovania úradných záležitostí. Radi by sa stretávali,ale 



chýba im väčší priestor, nakoľko majú spolu cca 300 členov. Privítali by možnosť využitia 
priestorov veľkej zasadačky na Radlinského 1.  
     Nakoľko problematika stretávania sa seniorov rezonovala počas zasadnutia Rady, primátor 
mesta dal OZ a organizáciám možnosť využitia priestorov veľkej zasadačky na Radlinského 
1, ktoré môžu využiť na klubovú činnosť a organizovanie aktivít v prípade, že príde k ich 
vzájomnej dohode. Kľúč bude k dispozícií na recepcii MsÚ, kde sa bude evidovať užívateľ 
v danom termíne a kľúč sa zástupcovi OZ a organizácie poskytne.  
        Činnosť n.o. Vstúpte počas pandémie prezentovala Lucia Vidanová. Protipandemické  
usmernenia a opatrenia sa ich blízko dotýkali. Nakoľko Centrum bolo zatvorené, zamerali sa 
viac na terénnu sociálnu prácu, s klientami komunikovali prostredníctvom telefónu, sociálna 
rehabilitácia bola v tomto období obmedzená. Ak situácia bude priaznivejšia, plánujú 
liečebný pobyt v Bojniciach. Zdôraznila, že ich čaká rekonštrukcia budovy Vstúpte. Proces 
prípravy a realizácie projektu je náročný, doplnila. V rámci riešenia ÚPS ocenila úsilie VÚC 
v spolupráci s mestom na zachovanie ÚPS. K problematike očkovania uviedla, že očkovanie 
je dôležité, zamestnanci sú na 90% očkovaní, klienti na 80%, využijú možnosť zaočkovať sa 
v očkovacom centre Na brehu. Taktiež spomenula prípravu komunitného plánu sociálnych 
služieb mesta Malacky na obdobie 2021-2030.    
      
Uznesenie k bodu 7) k veci využitia veľkej zasadačky pre OZ a organizácie na základe 
vzájomnej dohody  
Predloženú informáciu Rada zobrala na vedomie a vyjadrila súhlas s možnosťou 
využitia veľkej zasadačky na základe vzájomnej dohody medzi organizáciami.  
 
 
K bodu 8)  
    Alena Kmecová informovala prítomných členov o príprave a aktualizácií dokumentu 
Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len „KPSS“) na roky 2021-2030, o júnovej 
príprave stretnutia riadiacej skupiny ako aj  zasadnutia pracovných skupín, o prebiehajúcom 
procese dotazníkového prieskumu poskytovateľov ako aj prijímateľov sociálnych služieb. Na 
základe získaných výsledkov bude možné identifikovať potreby občanov v oblasti 
poskytovania sociálnych služieb  v súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb 
na obdobie 2021 - 2030. Následne poďakovala subjektom, ktoré majú záujem podieľať sa na 
jeho príprave. To, že plánovanie sociálnych služieb má svoje opodstatnenie, svedčí aj 
výsledok schválených a realizovaných projektov v rámci plnenia jednotlivých aktivít v oblasti 
sociálnych služieb počas obdobia 2015-2020. Výsledky plnenia jednotlivých úloh 
komunitného plánovania v rámci KPSS 2015-2020 ako aj reálne zdôvodnenie nesplnenia či  
zmien aktivít je možné nájsť v Informácií o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb 
2015-2020, ktorá bude predložená na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva.    
  
 
K bodu 9) 
Primátor mesta na záver zasadnutia Rady poďakoval členom Rady, zástupcom OZ 
a organizácií seniorov a ZP za aktívnu účasť a zasadnutie Rady ukončil.  
 
 

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
          primátor mesta 
 
 
 
Zapísala: Mgr. A. Kmecová, koordinátorka Rady   
Malacky, dňa 10.06.2021       


