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

konaného dňa 12.09.2019 
 

Prítomní:  (prezenčná listina - 11) 
Neprítomná/ý: 0 
Ospravedlnená/ý: 0 
 
Program zasadnutia Rady seniorov a osôb so zdravotným postihnutím mesta Malacky 
 
1) Úvod a otvorenie 
2) Užívanie zasadacej miestnosti na 1. poschodí v budove na Radlinského 1    
3) Úprava liniek MHD pre seniorov 
4) Prieskum záujmu o zariadenie krízovej signalizácie  
5) Prieskum záujmu o kurz na PC 
6) Rôzne  
7) 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. 
 
K bodu 2)  
     Primátor mesta zhrnul situáciu ohľadom budovy Radlinského 1, kde OZ a organizácie 
užívajú priestory na svoju činnosť. Zároveň navrhol prítomným, aby vzhľadom na zvýšené 
náklady na energie a nie optimálne podmienky hlavne počas vykurovacej sezóny 
v priestoroch veľkej zasadačky, organizovali väčšie akcie v školskej jedálni pri ZŠ Dr. J. 
Dérera. Primátor sa dohodol s riaditeľkou ZŠ Dr. J. Dérera, že bude školská jedáleň pre OZ 
a organizácie seniorov a ťažko zdravotne postihnutých (ďalej len „ŤZP“) na ich stretnutia 
sprístupnená. Riaditeľka ZŠ poskytne priestory bezodplatne. Je potrebné, aby si organizácie 
naplánovali termíny akcií a odovzdali ich zoznam riaditeľke ZŠ. Školská jedáleň pri ŽŠ Dr. J. 
Dérera má bezbariérový prístup, čo je pre seniorov a ŤZP vyhovujúce, dodal primátor mesta. 
V spolupráci s riaditeľkou ZŠ mesto bude riešiť ozvučenie, čo zabezpečí koordinátorka Rady. 
Členovia Rady vyjadrili súhlas a následné požiadavky na možnosti užívania priestorov 
školskej jedálne v rámci konania akcií, či bude možné zo strany školskej jedálne zabezpečenie 
stravy resp. občerstvenia, či budú k dispozícii aj príručné miestnosti napr. šatne, WC a pod. 
Na konkrétnych podmienkach bude potrebné sa dohodnúť s riaditeľkou ZŠ, doplnil primátor 
mesta. Členovia Rady požiadali o kontakt na riaditeľku ZŠ Mgr. Katarínu Habovú, 
telefonický kontakt: 034/772 2281, 034/774 1043 (44), e-mailový kontakt: 
zsderera@dererka.sk. Primátor mesta uistil prítomných členov Rady, že prízemie v budove  
na Radlinského 1 zatiaľ zostáva v prevádzke ako doteraz. Mesto Malacky nič neruší a v rámci 
možností organizovať väčšie akcie OZ a organizácií zabezpečilo plnú náhradu. Primátor 
mesta uviedol, že v tomto roku bude pravdepodobne rozhodnuté aj o kultúrnom dome, 
zároveň vyjadril prosbu o pochopenie k daným podmienkam.     
     V súvislosti s blížiacim sa „Mesiacom úcty k starším“ mesto plánuje v spolupráci s MCK  
opäť zorganizovať pre členov OZ a organizácií kultúrno-spoločenské podujatie, a to  
v druhej polovici októbra. O termíne podujatia bude mesto OZ a organizácie vopred 
informovať. Organizácia podujatia ohľadom výberu členov a pozvánok prebehne ako 
v predchádzajúcom období  na základe zoznamov z OZ a organizácií.  
 
Uznesenie k bodu 2) - Užívanie zasadacej miestnosti na 1. poschodí v budove  
na Radlinského 1    
Rada berie na vedomie informácie o situácii ohľadom budovy na Radlinského 1  
a o možnostiach jej ďalšieho využívania 1 a zároveň súhlasí s organizovaním väčších 



akcií OZ a organizácií v priestoroch školskej jedálne pri ZŠ Dr. J. Dérera s určením 
konkrétnych podmienok po vzájomnej dohode s riaditeľkou ZŠ. 
 
K bodu 3)  
    Primátor mesta informoval prítomných o postupných úpravách MHD v prospech 
obyvateľov. V súvislosti s úpravou liniek MHD pre seniorov vyzval zástupcov OZ 
a organizácií seniorov a ŤZP o zozbieranie návrhov, požiadaviek a podnetov na MHD 
v záujme nastavenia modelu linky „senior Bus“ (miesta zastávok, začiatok a koniec trasy, 
časové frekvencie a pod.).  Zozbierané údaje budú predpokladom na optimálne riešenie MHD 
pre seniorov. Následne informoval o možnostiach navýšenia rozpočtu na MHD a o stave 
projektov cyklotrás na území mesta v jednotlivých úsekoch (cyklotrasa Pezinská, 
Priemyselná, Padzelek – v hodnotení, úsek cyklotrasy Sasinkova, 1. mája – zo zdrojov mesta, 
cyklotrasa Nám. SNP smerom na Juh – projektová príprava).    
 
Uznesenie k bodu 3) – Úprava liniek MHD pre seniorov 
Rada zobrala na vedomie predloženú informáciu a vyjadrila súhlas  
so zozbieraním údajov k optimalizácií MHD pre seniorov. 
 
K bodu 4)   
    Mesto Malacky v súvislosti s rozvojom sociálnych služieb s využitím telekomunikačných 
technológií pre seniorov a ŤZP má záujem vypracovať projekt krízovej pomoci poskytovanej 
prostredníctvom telekomunikačných technológií  t.j. zariadenie krízovej signalizácie, uviedol 
primátor mesta. V nadväznosti na to požiadal zástupcov OZ a organizácií zistiť potreby 
zariadenia signalizácie pre seniorov a ŤZP, a to, koľko je v rámci OZ a organizácií  
osamelých seniorov a ŤZP a aký by bol z ich strany záujem o daný druh sociálnej služby. 
Využitím zariadenia krízovej signalizácie by mali seniori a ŤZP v prípade potreby poskytnutú 
okamžitú pomoc. Poplatok za používanie takéhoto zariadenia by bol len symbolický, doplnil 
primátor mesta.     
 
Uznesenie k bodu 4) – Prieskum záujmu o zariadenie krízovej signalizácie 
Predloženú informáciu Rada zobrala na vedomie a vyjadrila súhlas s realizáciou 
prieskumu v rámci OZ a organizácií.  
 
K bodu 5)  
    Primátor mesta informoval členov Rady o možnosti realizácie počítačového kurzu  
pre seniorov. V súvislosti s tým je potrebné zistiť záujem o tento kurz a počty seniorov, ktorí 
by mali záujem o kurz, t. j. koľko by bolo začiatočníkov a koľko pokročilých. Počas diskusie  
p. Trenčíková informovala o organizovaní podobného kurzu cca pred 10-timi rokmi 
v priestoroch CVČ v rámci európskeho projektu pre ŤZP. Počítačový kurz pre seniorov sa 
dávnejšie realizoval aj v priestoroch Inkubátora, informoval MUDr. Balogh. V rámci kurzu sa 
seniori naučili základné úkony k používaniu PC, doplnila Ing. Dúnarová. K záveru diskusie 
primátor mesta dodal, že podľa záujmu by kurz PC sa pravdepodobne mohol realizovať ešte 
v tomto roku.   
 
Uznesenie k bodu 5 - Prieskum záujmu o kurz na PC 
Rada zobrala predloženú informáciu na vedomie a členovia súhlasili s prieskumom 
o záujem na kurz PC v rámci svojej organizácie.  
 
K bodu 6)  
   Primátor mesta vyzval prítomných členov Rady na riešenie ďalších otázok. MUDr. Balogh 
sa vyjadril k otázke stravovania seniorov, ktorí sa doposiaľ stravovali v školskej jedálni  
pri ZŠ Dr. J. Dérera, že v súčasnosti je to problém, vzhľadom na zabezpečenie bezplatnej 
stravy pre žiakov školy. Seniori sú si vedomí, že sa môžu stravovať v jedálni MsCSS, avšak 
niektorí, vzhľadom na dostupnosť a vzdialenosť k svojmu bydlisku, tieto možnosti 
nevyužívali. Primátor mesta odpovedal, že školská jedáleň pri ZŠ Dr. J. Dérera má problém  



so zabezpečením stravy pre svojich žiakov (kapacitne). Mesto postupne realizuje úpravy 
školských jedální, aby školy dokázali zabezpečiť stravu pre svojich žiakov. Zároveň doplnil, 
že je nutné vedieť počty žiakov (stravníkov), či nastala situácia, že všetci žiaci sa stravujú 
v školských jedálňach. Stravovanie nie je úplne zdarma, rodičia doplácajú za režijné náklady.  
    MUDr. Balogh sa vyjadril k vývozu biologického odpadu v rodinných domoch, či je možné 
vyvážať biologický odpad aj mimo odpadovej nádoby. Primátor mesta informoval, že  
biologický odpad navyše je možné vyviesť na odpadový dvor. Ing. Dúnarová to vidí podobne 
ako s vývozom KO, odvoz je zabezpečený na nádobu. Zároveň primátor mesta doplnil, že 
systém triedenia odpadu sa bude meniť, vzhľadom na zálohovanie PET fliaš. Zmena nastane 
aj v zvoze veľkoobjemového odpadu, ktorý sa na území mesta uskutočňuje 2x do roka. 
V meste budú vytvorené stanoviská tzv. zberné miesta, kde obyvatelia budú môcť sústrediť 
veľkoobjemový odpad. Zistilo sa, že pri pôvodnom zvoze veľkoobjemového odpadu sa 
vytváral odpad vo veľkom objeme všade. Následne doplnil informáciu, že sa treba v budúcom 
roku pripraviť na zvýšenie výdavkov za odpad a zahrnúť ich do rozpočtu mesta na ďalšie 
obdobie. 
   MUDr. Balogh ďalej tlmočil požiadavku seniorov, či by nebolo možné na informačnej 
tabuli na cintorínoch zverejňovať oznamy pohrebov. Smútočné oznamy zverejňujú pohrebné 
služby na základe žiadosti pozostalých. Mesto preverí, či by pohrebné služby súhlasili 
s takouto požiadavkou.  
   Primátor mesta sa spýtal prítomných, aké problémy riešia členovia v rámci OZ 
a organizácií.  
    P. Jahodová vzniesla požiadavku možnosti zamykania bicyklov v plechovej  úschovni 
na bicykle pred vstupom do Denného centra (Klubu dôchodcov). Kľúč zabezpečí 
koordinátorka Rady.  
    Zástupkyňa JDS p. Kopčová požiadala primátora o možnosť poskytnutia plochy k hre 
petang v zámockom parku. Primátor mesta preverí možnosti.   
     P. Jahodová informovala prítomných o priebehu bowlingovej ligy seniorov a požiadala 
o podporu zo strany mesta, nakoľko je táto činnosť finančne náročná. Mesto Malacky 
poskytuje OZ a organizáciám na činnosť dotácie. Denné centrum ako sociálna služba v rámci 
mesta má taktiež na svoju činnosť  v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky. Primátor 
mesta dodal, že je to na samotných senioroch, ktorí sa môžu rozhodnúť, akú činnosť budú 
finančne podporovať.  
     P. Veruzáb podal informácie o možnosti účasti na divadelných predstaveniach a PhDr. Ing. 
Vidanová informovala prítomných o organizovaní podujatia „Malacká šošovica“, ktoré sa 
uskutoční v sobotu 28.09.2019. 
 
Uznesenie k bodu 6) – Rôzne 
Mesto sa jednotlivými podnetmi a námetmi bude zaoberať, čo Rada zobrala na 
vedomie.  
 
K bodu 7) 
Primátor mesta na záver zasadnutia Rady poďakoval členom Rady, zástupcom OZ 
a organizácií seniorov a ŤZP za aktívnu účasť a zasadnutie Rady ukončil.  
 
 

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
          primátor mesta 
 
 
 
Zapísala: Mgr. A. Kmecová, koordinátorka Rady   
Malacky, dňa 12.09.2018       


