
Vážení občania mesta  Nitry, členovia formalizovaných seniorských skupín, 

 

predsedníčka Rady seniorov mesta Nitry, PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. 
vyzýva zrealizovať voľbu a predložiť meno kandidáta na člena v Rade seniorov mesta Nitry  

 

V zmysle článku 5 Štatútu Rady seniorov sa o členstvo v Rade môže uchádzať: 

(1) Každá formalizovaná skupina seniorov, ktorá je registrovaná v registri Ministerstva vnútra SR resp. 

registri iného príslušného orgánu a v zmysle svojej zakladateľskej dokumentácie združuje fyzické osoby 
prevažne v seniorskom veku, ktoré sa v prevažnej miere aj priamo zúčastňujú na jej riadení a činnosti, 

ktorá reprezentuje záujmy seniorov a pôsobí v jednotlivej mestskej časti mesta Nitry alebo na celom 

území mesta Nitry, môže nominovať svojho člena, ktorý spĺňa podmienky uvedené v čl. 4 ods. 5, za 

člena Rady. Ak v zakladateľskej dokumentácii organizácie nie je  explicitne zadefinovaná adresa jej 
sídla, považuje sa za adresu miesto, kde sa členovia organizácie pravidelne stretávajú. 

(2) Výzvu za účelom voľby reprezentantov do Rady uvedených v čl. 4 ods. 2 písm. b) vyhlasuje predseda 
Rady zverejnením na webovom sídle Mesta Nitry po dobu najmenej 10 pracovných dní pred určeným 
termínom doručenia nominácií mestu Nitra. Pritom primerane využije ďalšie dostupné formy 
zverejnenia. Výzvu môže predseda Rady vyhlásiť, najmä v prípade doplňujúcej voľby, aj osobitne – t. j. 
len pre organizácie seniorov v určených mestských častiach mesta Nitry alebo len pre organizácie 
s celomestskou pôsobnosťou. 
 
(3) Každá organizácia seniorov má právo navrhnúť mestu Nitra jedného svojho člena, ktorý spĺňa 
podmienky ustanovené v čl. 4 ods. 5, ako kandidáta na členstvo v Rade.  Organizácia   seniorov  
k nominácii svojho člena do Rady prikladá: štruktúrovaný životopis kandidáta so zameraním sa na jeho 
predchádzajúce profesijné pôsobenie, zakladateľskú dokumentáciu organizácie seniorov, ktorá 
preukazuje existenciu organizácie, ktorú člen zastupuje, predmet činnosti organizácie a územný rozsah 
pôsobnosti organizácie a ďalšie skutočnosti uvedené v ods. 1 tohto článku.  
 
(4) „Ak v mestskej časti nepôsobí žiadna seniorská organizácia, alebo v mestskej časti pôsobiaca 
organizácia seniorov v určenej lehote neprejaví záujem nominovať svojho člena do Rady, za príslušnú 
mestskú časť nebude nominovaný žiadny kandidát. Ak len jedna seniorská organizácia z 
príslušnej mestskej časti prejaví záujem nominovať svojho člena do Rady, členom Rady za túto mestskú 
časť sa stane nominovaný kandidát.  
Ak sa v mestskej časti nachádza viacero seniorských organizácií, reprezentanti jednotlivých organizácií 
z daného územia absolvujú voľbu, ktorá určí definitívneho nominanta. Takáto voľba prebehne za účasti 
predsedu a tajomníka Rady seniorov v priestoroch MsÚ v Nitre. Ak výsledok voľby bude nerozhodný, 
člen Rady sa určí po vzájomnej dohode spomedzi viacerých kandidátov. Pokiaľ nepríde k dohode medzi 
navrhnutými kandidátmi príslušnej mestskej časti, príslušná  mestská časť nebude mať v Rade seniorov 
zástupcu. 
Pre seniorské organizácie s celomestskou pôsobnosťou sú vytvorené tri miesta v Rade seniorov. 
V prípade predloženia nominácií na členstvo v Rade s vyšším počtom seniorských organizácií 
s celomestskou pôsobnosťou platia na spôsob určenia členov Rady z radov organizácií s celomestskou 
pôsobnosťou ustanovenia predchádzajúcej vety o výbere členov Rady predsedom Rady.“ 
 
Formalizované tlačivo kandidáta nominovaného do Rady seniorov je súčasťou prílohy tejto výzvy. 
Dokumenty je potrebné odoslať poštou alebo podať osobne v podateľni MsÚ v Nitre na nižšie uvedenú 
adresu najneskôr do 30. 10. 2019: 
 
Doc. PhDr. Martina Hrozenská, PhD. 



Tajomníčka Rady seniorov mesta Nitry 
Odbor sociálnych služieb 
Štefánikova tr.60 
950 06 Nitra 
 

V Nitre, 16.10.2019     Predsedníčka Rady seniorov mesta Nitry 
       PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. 



 
 
 
 
 

 

 

Kandidačná listina na členstvo v Rade seniorov v meste Nitra 

 

 
 

 

Meno, priezvisko a titul kandidáta 

na členstvo v Rade seniorov: 

 

 

Plný názov organizácie, ktorá 

nominuje člena do Rady seniorov: 

 

 

Adresa organizácie, ktorá 

nominuje člena do Rady seniorov: 

 

 

Miesto organizácie, ktorá 

nominuje člena do Rady 

seniorov1: 

 

 

Nominovaný člen/členka bude 

zastupovať mestskú časť2: 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Miestom sa myslí adresa miesta, kde sa členovia organizácie pravidelne stretávajú 
2 Mesto Nitra sa člení na 13 častí mesta: Horné Krškany; Dolné Krškany; Staré mesto; Čermáň; Klokočina; Diely; 
Párovské Háje; Kynek; Mlynárce; Zobor; Dražovce; Chrenová, Janíkovce 



 
 
 
 
 
 
 


