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

konaného dňa 10.02.2016 
 

Prítomní:  13 (prezenčná listina) 
Neprítomná: 1 
Ospravedlnení: 0 
 
Na úvod zasadnutia primátor mesta privítal členov Rady seniorov a osôb so zdravotným 
postihnutím mesta Malacky (ďalej len „Rada“), otvoril zasadnutie Rady a predložil 
nasledovný návrh programu zasadnutia Rady.  
 
Návrh programu zasadnutia Rady predložený primátorom mesta: 
 
1) Lekárska služba prvej pomoci v Malackách (ďalej len „LSPP“) 
2) Mestská hromadná doprava v Malackách (ďalej len „MHD“) 
3) Dotácie na rok 2016 
4) Debarierizácia verejných priestranstiev  
5) Rozhlas 
6) Rôzne 
7) Záver 
 
Uznesenie 
S predloženým návrhom programu zasadnutia Rady všetci prítomní členovia Rady súhlasili.  
  
K bodu 1)  
Primátor mesta informoval členov Rady o existencii LSPP v meste Malacky a o tom, že LSPP 
na Malom nám. de facto zanikla. Zároveň k LSPP uviedol skutočnosť, či LSPP z hľadiska 
priestorov nebola vhodná a zároveň pre občanov nebola dostupná, vzhľadom na bariérovosť, 
aj napriek tomu, že bola umiestnená v centre mesta. Vychádzajúc z podnetov od občanov 
mesta, ktorí neboli spokojní s personálom, prístupom lekárov ani s priestormi LSPP na 
Malom nám., primátor mesta rokoval o vhodnejších priestoroch a o novom prevádzkovateľovi 
LSPP. Primátor mesta ďalej informoval členov Rady o podaní žiadosti o vydanie licencie, aby 
bola LSPP poskytovaná pre dospelých priamo v priestoroch nemocnice. Prevádzkovanie 
LSPP schvaľuje vyšší územný celok, v prípade Malaciek Bratislavský samosprávny kraj 
(ďalej len „BSK“). O licenciu na prevádzkovanie LSPP požiadala Nemocničná a.s.  
Občania si často spájajú LSPP so službou ústavnej pohotovostnej služby (ďalej len „ÚPS“). 
Sú to však dve odlišné služby zdravotníckej starostlivosti. LSPP poskytuje všeobecnú 
ambulantnú starostlivosť pre pacientov, ktorých zdravotný stav sa náhle zhoršil, ale nemusí 
im priamo ohrozovať život. ÚPS je určená pre pacientov s vážnym, život ohrozujúcim 
stavom, ktorých prijíma centrálny príjem (taktiež privezených záchrannou zdravotnou 
službou) a zabezpečuje pre nich okamžitú neodkladnú zdravotnú starostlivosť. V roku 2015 
bola ÚPS financovaná formou dotácie. Od roku 2016 ÚPS bude fungovať formou 
zazmluvneného vzťahu medzi Nemocničkou a.s. a  BSK. 
Služby pohotovosti pre dospelých v obmedzenom režime dočasne prevzala Nemocnica  
v Malackách. V prípadoch bežného prechladnutia, teploty, virózy, menších poranení a pod. by 
mali pacienti navštíviť svojho všeobecného lekára. LSPP dočasne zastupuje urgentný príjem 
Nemocnice Malacky, a to naozaj v opodstatnených prípadoch.  
Ďalším problémom je zabezpečenie služby detskej pohotovosti, ktorú za súčasných 
podmienok nie je možné v Malackách poskytovať. Služby detskej pohotovosti zabezpečuje 
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou na Kramároch, pretože vyžaduje iné personálne  
i finančné zabezpečenie ako služby pre dospelých. Primátor mesta oboznámil členov Rady, že 



je pripravený rokovať o možnostiach vytvoriť detskú LSPP, avšak v prvej fáze má záujem, 
aby bola v čo najkratšom čase zabezpečená LSPP pre dospelých  
 
Členovia Rady diskutovali aj o riešení pohotovostných služieb lekární, ktoré by mali slúžiť na 
počas noci na výdaj liekov. Celonočná pohotovostná služba lekární funguje len cez víkendy 
a je predpisovaná BSK.  
 
Uznesenie k bodu 1)  
Rada berie na vedomie informáciu o riešení LSPP v Malackách. 
 
Rada podporuje rokovania a komunikáciu vedenia mesta k zabezpečeniu LSPP pre dospelých 
a k preskúmaniu možností poskytovania detskej LSPP v Malackách a prevádzky lekárenskej 
pohotovostí na území mesta počas pracovných dní.  
 
K bodu 2)  
Informáciu o obnove a zavedení MHD na území mesta Malacky podal primátor mesta 
s cieľom prehodnotiť systém existujúcej prímestskej  dopravy, ktorej službu zabezpečujú 
autobusové linky medzimestských spojov a ponúknuť občanom pravidelnú dopravu – MHD 
v pravidelných linkách a intervaloch. Podľa predbežného plánu (príloha) by mala MHD 
premávať na štyroch trasách  (4 linky) s cieľom zabezpečiť spojenie dôležitých bodov v meste 
a prepojenie obytných zón mesta, z čoho vyplýva, že zámerom je dostať MHD tam, kde 
nejazdia linky autobusovej dopravy medzimestskej dopravy.  
 
Primátor mesta ďalej rozprával o značení liniek MHD, o bezbariérovom vstupe do vozidiel 
MHD (nízkopodlažné), o možnosti zavedenia mikrobusov, o tom, že systém MHD by sa 
mohol spustiť cca v II. kvartáli roku 2016, o možnosti zvýhodnenia pre občanov s trvalým 
pobytom v Malackách a pod. 
 
V rámci diskusie p. Trenčíková podala primátorovi mesta otázku, či budú Malacky aj 
súčasťou integrovanej dopravy (ďalej len „BID“), či seniori a osoby s ŤZP budú mať 10%-nú 
zľavu z ceny cestovného lístka. Primátor mesta odpovedal, že možnosti sú rôzne, ale v 1. 
etape je nutné zhodnotiť výhody resp. nevýhody BID, čo prinesie celkový systém 
prevádzkovania MHD. P. Dúnarová podotkla, že zavedenie resp. obnova MHD môže mať 
u občanov aj opačný efekt, vzhľadom na celkovú úroveň ciest v jednotlivých lokalitách napr. 
úzke cesty, nevyhovujúce a pod. Primátor mesta tiež vidí isté úskalia, čo sa v súčasnosti javí 
ako problém s komunikáciami – na stránke ODKAZ PRE STAROSTU, kde sa vyskytujú 
hlavne otázky s parkovaním na uliciach, v obytných zónach, parkovanie na chodníkoch, na 
bokoch cesty atď. Primátor mesta v záujme riešenia parkovania otvorí problematiku 
parkovacej politiky mesta. Mgr. Šimeková dala primátorovi mesta otázku: „Aké budú 
intervaly MHD?“ Primátor mesta odpovedal, že navrhnuté sú polhodinové intervaly, a to 
predovšetkým ráno a popoludní, s možnosťou napojenia na odchody a príchody vlakov 
a autobusov (medzimestské linky).                    
 
Uznesenie k bodu 2) 
Rada berie na vedomie informáciu o plánovanom návrhu zavedenia MHD a podporuje návrh 
obnovy a zavedenia MHD na území mesta Malacky podľa predloženého predbežného plánu. 
 
K bodu 3)  
Dotácie na rok 2016 pre OZ a organizácie v sociálnom zabezpečení (SZ), ktoré sú v rámci 
rozpočtu začlenené v kap. 10 (SZ – združenia, nadácie) sú schválené v rozpočte mesta na rok 
2016 v celkovej výške 13 300 Eur, čím dochádza k navýšeniu objemu peňazí aj pre 
organizácie zaoberajúce sa pomocou v sociálnej oblasti, uviedol primátor mesta. Zároveň 



poznamenal, že uvedené dotácie budú prerozdelené podľa Pokynu primátora mesta 
č.1/2015, taktiež zdôraznil možnosť čerpania mimoriadnej dotácie z vytvorenej rezervy. 
K otázke vyúčtovania dotácie pripomenul, že treba postupovať v súlade s príslušným VZN 
ako aj komunikovať s kompetentnými pracovníkmi MsÚ.          
 
Uznesenie k bodu 3) 
Rada berie na vedomie systém prerozdelenia dotácií na rok 2016 podľa Pokynu primátora 
č.1/2015 a  zvýšenie objemu dotácií na rok 2016 v rámci rozpočtu mesta pre občianske 
združenia a organizácie v sociálnom zabezpečení.   
 
K bodu 4) 
Primátor oboznámil členov Rady s minuloročnou snahou odstrániť bariéry na základe 
zoznamu identifikovaných bariér, ktorý doručilo mestu materské centrum Vánok. K 
debarierizácii verejných priestranstiev primátor mesta ponúkol aj zástupcom OZ a organizácií 
seniorov a osôb s ŤZP ako členom Rady možnosť predložiť ďalšie námety a návrhy na 
debarierizáciu verejného priestranstva príp. budov tak, ako boli predložené zo strany 
mamičiek. Snahou mesta je zaradiť debarierizačné prvky (pre ŤZP, nevidiacich a pod.) 
v rámci stavebných konaní. P. Kenda poskytol primátorovi mesta dokument z Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska  „Bezbariérová architektonická tvorba“. P. Trenčíková 
pripomenula, že existuje dokument ako príloha k stavebnému zákonu Vyhláška č. 532/2002 
Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami  
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
 
Uznesenie k bodu 4)  
Rada berie na vedomie informácie o začatom procese debarierizácie verejných priestranstiev 
ako aj  ponuku možnosti predloženia sumáru námetov na debarierizáciu verejných 
priestranstiev  príp. budov.  
  
K bodu 5) 
Primátor mesta podal informáciu o nefunkčnosti mestského rozhlasu, ktorý nie je v prevádzke 
už 2 roky, a o jeho nevyhovujúcom technickom stave. V súvislosti s otázkou, čo ďalej 
s rozhlasom v meste Malacky uviedol,  že existujú rôzne aj protichodné názory, ale zatiaľ 
nepadlo žiadne rozhodnutie. Občania získavajú informácie prostredníctvom informačných 
kanálov mesta, a to cez eMTV, webovú stránku mesta, Malacký hlas. Ďalej prezentoval 
možnosť zavedenia sms-kového systému poskytovania informácií. Navrhol, že diskusia môže 
prebiehať aj prostredníctvom seniorských klubov a organizácií.  
 
Primátor ubezpečil členov Rady o zabezpečení krízového riadenia prostredníctvom sirén, 
zároveň deklaroval aktuálnu snahu o zakúpenie nových mobilných sirén s hovoreným slovom 
na prípadnú inštaláciu k vozidlám MsP Malacky. 
 
V rámci diskusie k danej problematike vyjadrili členovia Rady názor, že seniori sú zväčša 
„informačne gramotní“, väčšina z nich používa mobilný telefón, internet a pravidelne číta 
Malacký hlas.  
 
Uznesenie k bodu 5 
Rada berie na vedomie predloženú informáciu o nefunkčnosti mestského rozhlasu a odporúča 
prostredníctvom seniorských klubov a organizácií diskutovať o možnosti zavedenia sms-
kového systému poskytovania informácií cez mobilný telefón. 
 



Rada podporuje návrh primátora neobnoviť mestský rozhlas a zabezpečiť na mimoriadne 
situácie mobilné sirény. 
 
Rada odporúča v súvislosti s vysielaním eMTV prehodnotiť operátora na vysielanie eMTV 
(na iné vysielacie spoločnosti), čo zdôvodnila tým, že nie každá domácnosť je užívateľom 
káblovej televízie resp. internetu spoločnosti PROGRES–T, s.r.o. (prevádzkovateľ káblového 
rozvodu a prevádzkovateľ signálu malackého informačného kanálu eMTV). 
 
K bodu 6) 
V bode Rôzne informoval  primátor mesta členov Rady o aktuálnych plánovaných aktivitách 
mesta: 
1) začiatkom marca – spustenie výmeny svietidiel verejného osvetlenia za LED technológiu,  
v prvej etape prvých 13 ulíc, príprave projektovej dokumentácie na verejné osvetlenie pre celé 
mesto. 
2) pripravuje  sa   rekonštrukcia  chodníka  oproti  okresnému  súdu s cieľom zrekonštruovať 
tento frekventovaný chodník od bašty po ZŠ Dérera. 
 
Uznesenie k bodu 6) 
Rada berie na vedomie predložené aktuálne informácie. 
 
 
 
Na záver primátor mesta poďakoval členom Rady za účasť, za podporu, podnetné návrhy  
a námety, vyplývajúce zo zasadnutia Rady.  
 
 
 
 
 

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
          primátor mesta 
 
 
Zapísala: Mgr. A. Kmecová,  
koordinátorka Rady   
Malacky dňa 10.2.2016       


