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

konaného dňa 18. 06. 2018 
 

Prítomní:   (prezenčná listina - 9) 
Neprítomná/ý: 1 
Ospravedlnená/ý: 1 
 
Program zasadnutia Rady seniorov a osôb so zdravotným postihnutím mesta Malacky 
 
1) Úvod  
2) Možnosť účasti seniorov a osôb s ŤZP na akcii „Stretnutí Záhorákú“ 28.07.2018 
3) Rekonštrukcia a nadstavba budovy MsCSS na Ul. 1.mája 
4) Príprava projektu mesta k výstavbe nízkonákladových bytových jednotiek pre seniorov 
5) Príprava projektu mesta k rekonštrukcii budovy rehabilitačného centra Vstúpte, n.o.   
6) Príprava projektu komunitného centra pri CVČ 
7) Projekt krízovej signalizácie pomoci pre seniorov a osoby s ŤZP 
8) Schválenie projektu k vybudovaniu cyklotrasy v meste Malacky 
9) Rôzne 
10) Diskusia  
11) 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 informoval prítomných o podpore mesta k možnosti účasti seniorov a osôb  
s ŤZP na akcii „Stretnutí Záhorákú“, ktoré sa uskutoční v areáli rekreačného strediska Rudava 
dňa 28.07.2018. Mesto Malacky podporí dva autobusy pre 100 účastníkov z OZ a organizácií. 
Rozdelenie účastníkov podľa zoznamov z  OZ a organizácií sa uskutoční v priestoroch 
klubovne JDS na Radlinského ulici. dňa 03.07.2018 o 13,00h.   
 
Uznesenie k bodu 2) Účasť seniorov a osôb s ŤZP na akcii „Stretnutí Záhorákú“ 
28.07.2018“ 
 
Rada berie na vedomie informáciu o možnosti účasti seniorov a osôb s ŤZP na akcii 
„Stretnutí Záhorákú“ 28.07.2018“ a zároveň súhlasí s výberom účastníkov (členov) 
z jednotlivých seniorskych organizácií a OZ resp. organizácií a OZ pre ŤZP podľa 
záujmu. 
 
K bodu 3) 
Primátor mesta podal informáciu o prebiehajúcej rekonštrukcii budovy na Ul. 1.mája  
za účelom dobudovania nadstavby pre zariadenie opatrovateľskej služby. Táto investičná 
aktivita v hodnote 500 tis. Eur bude ukončená v októbri 2018. Z tohto dôvodu k danému stavu 
a priebehu rekonštrukčných a stavebných prác vyjadril primátor prosbu o zhovievavosť  
a pochopenie, vzhľadom na obmedzenie prevádzky v budove MsCSS na Ul. 1.mája. Zároveň 
pripomenul členom Rady ako zástupcom OZ a organizácií, aby svojim členom ako aj 
prívržencom OZ a organizácií tlmočili náhradné riešenia v rámci poskytovania sociálnych 
služieb v budove MsCSS na Ul. 1. mája ako aj v oblasti zabezpečenia stravovania počas 
prebiehajúcich stavebných prác v súvislosti s bezpečnosťou klientov MsCSS.     
 



 
 
Uznesenie k bodu 3) – Rekonštrukcia a nadstavba budovy MsCSS na Ul. 1.mája 
 
Rada zobrala na vedomie predloženú informáciu a vyjadrila uznanie k náhradnému 
riešeniu zabezpečenia sociálnych služieb MsCSS. 
 
K bodu 4)   
Primátor mesta v nadväznosti k predchádzajúcemu bodu uviedol, že následne po ukončení 
rekonštrukcie a nadstavby bude zariadenie opatrovateľskej služby z Mierového nám. 
presťahované do nových priestorov, pričom sa uvoľní  1. poschodie v budove na Mierovom 
nám. Z tohto dôvodu mesto Malacky zvažuje alternatívy a možnosti využitia majetku mesta, 
a to: 

a) predajom 1. poschodia a použitia finančných zdrojov z odpredaja na výstavbu 
nízkonákladových bytových jednotiek pre seniorov, alebo  

b) zriadením núdzového bývania pre matky s deťmi,  
pričom obidve alternatívy sú aktivitou akčného plánu realizácie komunitného plánu rozvoja 
sociálnych služieb mesta Malacky na obdobie 2015-2020. Mesto Malacky pripraví projekty 
k uvedeným aktivitám aj vzhľadom na možnosti čerpania finančných prostriedkov z iných 
zdrojov.      
 
Uznesenie k bodu 4) – Príprava projektu mesta k výstavbe nízkonákladových bytových 
jednotiek pre seniorov 
 
Predloženú informáciu Rada zobrala na vedomie.  
 
K bodu 5)  
Mesto Malacky pripravuje projekt  rekonštrukcie budovy rehabilitačného centra Vstúpte, n.o., 
na Ul. 1.mája, ktorý podá do konca júna 2018, oboznámil členov Rady primátor mesta.     
 
Uznesenie k bodu 5) – Príprava projektu mesta k rekonštrukcii budovy rehabilitačného 
centra Vstúpte, n.o.   
 
Rada zobrala predloženú informáciu na vedomie. 
 
K bodu 6) 
Primátor mesta podal informáciu k príprave projektu rekonštrukcie CVČ na Ul. M. Rázusa  
za účelom zriadenia komunitného centra pri CVČ. Komunitné centrum je zariadenie sociálnej 
služby krízovej intervencie, ktorého zriadenie spadá pod zákon č. 448/2018 Z. z. o sociálnych 
službách. Finančným zdrojom na rekonštrukciu sú prostriedky EÚ,  projekt je vyčíslený na 
350 tis, doplnil primátor mesta.  
 
Uznesenie k bodu 6) – Príprava projektu komunitného centra pri CVČ  
 
Rada zobrala predloženú informáciu na vedomie. 
 
K bodu 7 
Na zasadnutí Rady primátor mesta ďalej informoval členov Rady o príprave projektu  
krízovej signalizácie pomoci pre seniorov a osoby s ŤZP, pričom zdôraznil, že mesto 
Malacky má záujem skvalitňovať život seniorov a osôb s ŤZP, a to aj formou zavedenia 
služby s možnosťou využitia moderných telekomunikačných technológií a napojenia sa  
na záchranné systémy a zložky pomoci. V rámci prípravy tohto projektu bude nutné 



zrealizovať prieskum potenciálnych prijímateľov (užívateľov) tejto sociálnej služby, 
vzhľadom na reálnu potrebu a kapacitu využitia tejto sociálnej služby. 
  
Uznesenie k bodu 7) – Projekt krízovej signalizácie pomoci pre seniorov a osoby s ŤZP 
 
Členovia Rady zobrali predloženú informáciu na vedomie. 
 
K bodu 8) 
V rámci tohto bodu primátor mesta vyzdvihol schválenie projektu v objeme 850 tis. Eur na 
vybudovanie cyklotrasy smerom od dolného konca mesta k Sasinkovej ul., na Radlinského 
ul., k železničnej stanici. Ide o cyklotrasu mimo chodníka a mimo cesty, aby cyklisti  mohli 
bezpečne jazdiť cez mesto. Zároveň poskytol informáciu, že mesto pripravuje samostatnú 
dokumentáciu ku  kompletnej  cyklotrase. 2. etapa cyklotrasy bude smerovať od železničnej 
stanice k Tescu cez Pezinskú ul.                                                              
 
Uznesenie k bodu 8) – Schválenie projektu k vybudovaniu cyklotrasy v meste Malacky 
 
Členovia Rady zobrali informáciu o schválení projektu k vybudovanie cyklotrasy  
na území mesta na vedomie. 
 
K bodu 9) 
V rámci bodu rôzne primátor mesta oboznámil členov Rady o ďalších prebiehajúcich 
investičných aktivitách mesta, a to o rekonštrukcii komunikácie Veľkomoravská ul., 
vzhľadom na výmenu plynovodu Hviezdoslavova sa obnoví chodník, o rekonštrukcii 
komunikácie Písniky, rekonštrukcii vnútrobloku SNP a aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcii 
vnútrobloku M. Rázusa oproti CVČ. 
 
Uznesenie k bodu 9) – Rôzne   
 
Členovia Rady zobrali informáciu o ďalších prebiehajúcich investičných aktivitách 
mesta, ktoré súvisia s rekonštrukciou a obnovou komunikácií v jednotlivých častiach 
mesta na vedomie. 
 
K bodu 10) 
V rámci diskusie k rekonštrukcii parkoviska a chodníka pred MCK p. Trenčíková upozornila   
na úpravu nájazdu do MCK, aby bol zabezpečený bezbariérový vstup do MCK. Primátor 
mesta uistil, že situáciu ohľadom nájazdu do budovy MCK preveríme cez firmu TEKOS. 
Následne sa otvorili diskusia k MHD. P. Malinová poukázala, že cez Veľkomoravskú ul. 
neprechádza žiadna linka MHD a na zastávku smerom na Nemocnicu v Malackách treba ísť 
na zastávku Sasinkova ul. alebo na zastávku na železničnú stanicu. Zároveň poukázala  
na vyťaženosť autobusových liniek. Primátor mesta k danej problematike uviedol, že prebieha 
prieskum vyťaženosti jednotlivých liniek MHD, najviac vyťažené sú ranné linky MHD, ktoré 
sú napojené na spoje na železničnej stanici. Je nutné počkať na štatistické vyhodnotenie, 
podľa ktorého sa uvidí, či bude priestor na utlmenie niektorých denných liniek príp. 
posilnenie a vykrytie tých spojov, ktoré sa najviac využívajú. Konkrétne pripomienky k MHD 
je možné prediskutovať so zástupcom primátora Ing. Ondrovičom, aby sa mohli v MHD 
urobiť prípadné korekcie, za tým účelom sa zvolá spoločné stretnutie členov klubu 
s viceprimátorom mesta. 
 
Primátor mesta zároveň oboznámil s prípravou projektu tzv. seniorbusu. 



V diskusii zazneli poznámky k využitiu taxi služby zo strany seniorov, avšak p. Bukovská a p. 
Malinová udali, že za jednu jazdu taxíkom na území mesta je 5 Eur. Žiaľ reguláciu cien 
v súkromnom sektore mesto neovplyvní, dodal primátor mesta.  
P. Šimeková nadniesla otázku presunúť zastávku Fritz smerom k Penziónu Zuzana alebo 
bližšie posunúť k firme Fritz.  
 
P. Dubajová v diskusii rozprávala o stiesnených podmienkach v rámci rekonštrukcie 
a realizácie nadstavby MsCSS, nakoľko bolo nutné priestory Zariadenia opatrovateľskej 
služby na Ul. 1. mája vyprázdniť.  Primátor mesta prisľúbil, že v čo najbližšej dobe navštívi 
klientov zariadenia, ktorí sú dočasne ubytovaní na Kukučínovej ul. a na Mierovom nám. 
Zároveň uistil prítomných, že hľadá možnosti akoby zlepšil situáciu MsCSS počas 
rekonštrukcie a budovania nadstavby. Rekonštrukcia a nadstavba MsCSS bude ukončená 
v októbri 2018. Jedáleň na Ul. 1.mája bude poskytovať služby do konca júna 2018. Od júla 
2018 máme pripravené náhradné riešenie, doplnil primátor mesta.  
 
P. Veruzáb pripomenul, že nájazdy križovatky Severínek pre nevidiacich a slabozrakých sú 
problematické. Primátor mesta ubezpečil, že pri rekonštrukcii komunikácii ide mesto  
do bezbariérovosti – rekonštrukcia ostrovčekov pri O2, z druhej strany od parkoviska, od 
okresného súdu smerom na Radlinského ul. Problém s  nájazdmi  nebude, ostrovčeky sa 
zrušia, zároveň pripomenul, že mesto robí debarierizáciu v rámci rekonštrukcii komunikácii aj  
pre nevidiacich a slabozrakých.  
 
Primátor mesta vyzdvihol prácu poslancov mestského zastupiteľstva a skonštatoval vzájomnú 
podporu pri riešení jednotlivých úloh. Poslanci mestského zastupiteľstva dostali priestor  
na vyjadrenie sa v mestských médiach, kde hodnotili prácu a výsledky za volebné obdobie 
a zároveň, čo plánujú urobiť ďalej ako kandidáti.      
 
P. Trenčíková vo svojej profesijnej činnosti podporuje seniorov a osoby s ŤZP, preto 
vyzdvihla zriadenie Rady seniorov a osôb so zdravotným postihnutím mesta Malacky, ktorá 
má svoje opodstatnenie a význam, nakoľko vytvára priestor na poskytnutie dôležitých 
informácií pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, ako aj priestor na vyjadrenie 
podnetov a možnosti ich riešenia.  
 
P. Bukovská s poverením JDS poďakovala primátorovi mesta za jeho činnosť a aktivity, ktoré 
smerujú k podpore seniorov. Zvlášť poďakovala za spevácky zbor „Malinka“, ktorý  
na krajskej prehliadke speváckych súborov úspešne reprezentoval mesto Malacky a je 
v užšom výbere na celoslovenskú prehliadku seniorskych speváckych súborov, a to aj 
zásluhou podpory primátora mesta.        
 
Uznesenie k bodu 10) – Diskusia 
 
Mesto sa jednotlivými podnetmi, návrhmi a námetmi bude zaoberať, čo Rada zobrala 
na vedomie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 11) 
 
Na záver primátor mesta poďakoval členom Rady za účasť, za podporu, podnetné návrhy  
a námety, vyplývajúce zo zasadnutia Rady. Ďalšie stretnutie Rady plánuje na september 2018. 
 
 
 

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
          primátor mesta 
 
 
 
Zapísala: Mgr. A. Kmecová, koordinátorka Rady   
Malacky dňa 18.06.2018       


