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

konaného dňa 21.05.2015 
 

Prítomní:  13 (prezenčná listina) 
Ospravedlnení: 0 
 
Na úvod zasadnutia primátor mesta privítal členov Rady seniorov a osôb so zdravotným 
postihnutím mesta Malacky (ďalej len „Rada“), uviedol cieľ čestnej funkcie člena Rady 
s poďakovaním prijatia tejto funkcie. Prítomných oboznámil so Štatútom Rady a prezentoval 
jej postavenie, pôsobnosť, zloženie Rady, orgány Rady, spôsob zasadnutí Rady a pod.  
Následne vyzval členov Rady o predstavenie sa a stručnú charakteristiku zamerania 
jednotlivých organizácií a združení, z ktorých boli delegovaní do funkcie člena Rady.     
Primátor mesta zdôraznil prvoradú úlohu zo strany členov Rady, a to monitorovanie rozvoja 
sociálnych služieb, s výzvou iniciatívnych návrhov a podnetov k problematike seniorov 
a osôb so zdravotným postihnutím. Zároveň podotkol, že má záujem zvolať ďalšie stretnutie 
Rady koncom júna 2015.  
 
Návrh programu Rady predložený primátorom mesta 
1) Informácia o finančnej podpore mesta pre organizácie, občianske združenia pôsobiace  
    v oblasti sociálneho zabezpečenia na území mesta a Klubu dôchodcov mesta Malacky 
2) Informácia o príprave aktivít v oblasti sociálnych služieb a pomoci 
3) Informácia o príprave záväzného dokumentu „Komunitný plán sociálnych služieb mesta  
    Malacky na roky 2015 – 2020“ 
4) Rôzne 
5) Záver 
S predloženým návrhom programu Rady všetci prítomní členovia Rady súhlasili.  
  
K bodu 1)  
Primátor mesta informoval členov Rady o možnostiach finančnej podpory mesta pre NO a OZ 
a o zvýšení dotácie v oblasti sociálneho zabezpečenia z rozpočtu mesta na rok 2015 o 9000 € 
z pôvodnej sumy 3300 €, taktiež o zvýšení rozpočtových prostriedkov na rok 2015  
pre činnosť Klubu dôchodcov o 700 €. V súvislosti s uvedenou informáciou hovoril o Pokyne, 
ktorým určil  kritéria  rozdelenia dotácií OZ a iným organizáciam pôsobiacich v sociálnom 
zabezpečení. V rámci tohto Pokynu sa zameral hlavne na možnosť podpory seniorských 
organizácií a organizácií zdravotne postihnutých. Ostatným organizáciam pôsobiacich 
v sociálnej oblasti má záujem zvýšiť dotáciu budúci rozpočtový rok. Na základe kritérií 
uvedených v Pokyne (napr. počet aktivít, počet členov ako aj podpora hlavne klubovej 
činnosti) návrh prerozdelenia dotácií z rozpočtu mesta pre občianske združenia a organizácie 
pôsobiace v sociálnej oblasti na rok 2015 prerokovala Komisia pre sociálne veci 
a zdravotníctvo dňa 21.04.2015 a odporučila primátorovi takto rozdelené dotácie schváliť.  
Uznesenie k bodu 1)  
Informáciu o finančnej podpore mesta pre organizácie, občianske združenia pôsobiace 
v oblasti sociálneho zabezpečenia na území mesta a Klubu dôchodcov mesta Malacky zobrala 
Rada na vedomie. 
 
K bodu 2) 
V rámci prípravy aktivít v oblasti sociálnych služieb a pomoci primátor mesta vyzval členov 
Rady na aktívnu spoluprácu s tým cieľom, že členovia Rady predložia na júnové zasadnutie 
Rady iniciatívne návrhy a podnety k problematike v oblasti sociálnych vecí a služieb 
(strategické, finančné). V rámci projektu „ Národný program aktívneho starnutia“ primátor 
mesta predložil Rade ďalšie nasledovné ciele v oblasti podpory seniorských klubov, a to: 



- zabezpečiť osvetu seniorov v rôznych otázkach formou rubrík v novinách, prednášok  
   a tlačovín   
- zapájať seniorov do dobrovoľníckych aktivít resp. vytvárať podmienky na zapojenie  
   dobrovoľníkov do aktivít určených pre seniorov 
- podporovať aktívne starnutie a zdravý životný štýl seniorov prostredníctvom aktívnych   
   foriem či skupinového poradenstva 
- podporiť rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb podporujúcich zotrvanie  
   seniorov v prirodzenom rodinnom prostredí 
- zabezpečiť rozvoj odľahčovacej služby pre rodinných príslušníkov v záujme udržania ich  
   fyzického a duševného zdravia 
- podporiť mobilitu seniorov formou zlepšovania prístupnosti a bezbariérovosti dopravnej   
   infraštruktúry a služieb verejnej osobnej dopravy atď. 

Uznesenie k bodu 2) 
Informáciu o príprave aktivít v oblasti sociálnych služieb a pomoci zobrala Rada na vedomie. 
 
K bodu 3)  
Mgr. Kmecová predložila členom Rady ústnu Informáciu o príprave záväzného dokumentu 
„Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky na roky 2015 – 2020“, následne vyzvala 
k aktívnej spolupráci pri procese prípravy a iniciatívne zapojenie sa organizácií a OZ  
do tvorby komunitného plánu v súvislosti s činnosťou v pracovných skupinách (niektorí 
členovia Rady majú už skúsenosti s predchádzajúceho obdobia prípravy a tvorby 
komunitného plánu, kedy mali možnosť v pracovných skupinách pôsobiť). 
Uznesenie k bodu 3) 
Informáciu o príprave záväzného dokumentu „Komunitný plán sociálnych služieb mesta     
Malacky na roky 2015 – 2020“ zobrala Rada na vedomie. 
 
K bodu 4) 
- Mgr. Dubajová sa vyjadrila k otázke občianskych pohrebov, a to k rozlúčke so zosnulým  
občanom v rámci pohrebného obradu zo strany zástupcu mesta (napr. poslanec MsZ)  
- Mgr. Kmecová objasnila otázku s tým, že problematikou zabezpečenia občianskych 
pohrebov sa zaoberala Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo MsZ v Malackách v roku 
2012 (Správa o zabezpečovaní občianskych obradov mestom Malacky, ktorú spracovala Mgr. 
Kmecová – ďalej len „Správa“). V súvislosti so zabezpečovaním občianskych pohrebov  
mestom Malacky sa Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo zaoberala s návrhom 
uvedeným v Správe, že túto činnosť výkonu občianskych pohrebov môže zabezpečovať servis 
pohrebnej spoločnosti, s ktorou má mesto Malacky podpísanú zmluvu o poskytnutí 
pohrebných služieb, a to formou Dodatku k zmluve aj na zabezpečenie občianskych 
pohrebov. Prax postupne dokazuje, že občianske pohreby (obrady) zabezpečované pohrebnou 
spoločnosťou sú na vysokej profesionálnej úrovni (aj podľa zistených informácií z okolitých 
obcí a miest). V Správe bola uvedená taktiež možnosť občianskej rozlúčky za mesto Malacky 
(určený poslanec MsZ). Pohrebná služba zabezpečí a predovšetkým organizuje pohrebný 
obrad s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu t.j. na požiadavku obstarávateľa v súlade 
s príslušným  zákonom o pohrebníctve     
- Ing. Dúnarová vyjadrila nespokojnosť s platbou za poskytnutie ozvučenia v rámci 
prenájmu veľkej zasadačky MsÚ, ktorú majú OZ a NO zdarma,  zároveň požiadala o možnosť 
rozšírenia a doplnenia informačných tabúľ pri ŠH Malina, nakoľko na ploche 2 informačných 
tabúľ poskytujú informácie pre svojich členov až tri organizácie (JDS, OZ Zlatý vek, ZZP 
Viktória) ako aj Klub dôchodcov mesta Malacky 
- p. Trenčíková  upozornila na poškodený chodník  smerom na  nájazd (bezbariérový) pred 
vstupom do MCK  na Záhoráckej ul. zároveň dala podnet na uľahčenie prístupu resp. vstupu 
do krýpt seniorom a osobám so zdravotným postihnutím.    
 



Uznesenie k bodu 4)  
Rada zobrala podnety a otázky na vedomie a odporučila primátorovi s uvedenými otázkami  
a podnetmi sa zaoberať.   
  
K bodu 5) 
Na záver primátor mesta poďakoval členom Rady za účasť na I. zasadnutí Rady a za podnety, 
ktoré vyplynuli z jej zasadnutia, následne vyzvala členov Rady na aktívnu spoluprácu  
pri riešení mnohých ďalších podnetov, otázok a úloh z rôznych oblastí, ktoré majú priamy 
dopad na kvalitu života soniorov a osôb  so zdravotným postihnutím.   
 

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
          primátor mesta 
Zapísala: Mgr. A. Kmecová,  
koordinátorka Rady   
Malacky dňa 21.05.2015       


