
Rada seniorov mesta Nitra                 


SPRÁVA O 
ČINNOSTI     
RADY 
SENIOROV 
MESTA NITRY 
nov 2019 - okt 2022         
PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD.

Predsedníčka Rady seniorov mesta Nitra 
Predsedníčka Komisie MZ v Nitre pre sociálne veci, 
bývanie a podporu verejného zdravia 
Poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Nitre 
Poslankyňa Zastupiteľstva Nitrianskeho 
samosprávneho kraja



I. Zriadime Radu seniorov mesta Nitry v 
spolupráci s dennými centrami a 
Jednotou dôchodcov 🟢✅ 


II.Zachováme jednorazový príspevok pri 
odchode do dôchodku 🟢✅ 


III.Podporíme dostupnosť 
opatrovateľskej služby pre odkázaných 
občanov s cieľom zotrvania čo 
najdlhšie v domácom prostredí 🟢✅ 


IV.Podporíme klubovú činnosť aktívnych 
seniorov 🟢✅ 


V. Budeme podporovať projekty, v rámci 
ktorého budú seniori môcť navštíviť 
zaujímavé miesta za minimálne 
náklady z vlastného vrecka 🟠  


VI.Podporíme hospicovú starostlivosť v 
meste Nitra 🟢✅

Aktívni aj v starobe - Program ZMENY



ZAMERANIE 

Rada seniorov je stálym poradným orgánom primátora mesta v 
oblasti práv seniorov a dôstojných životných podmienok pre 
život v meste pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. 

	 	 	 	 	 DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

05. 09. 2019 Zriadenie Rady seniorov mesta Nitra (uznesenie MZ č.  
	 	 	 	 260/2019-MZ) 
14. 11. 2019 		 Ustanovujúce zasadnutie Rady seniorov mesta Nitra 

6	 	 	 	 Riadnych zasadnutí Rady seniorov 
3	 	 	 	 Pracovné stretnutia zamerané na riešenie podnetov 
4	 	 	 	 Spracované dokumenty k problematike seniorov 

VÝCHODISKOVÝ STAV

 



 
PRAX A AKTIVITA V OBLASTI PRÁCE SO SENIORMI 
PÔSOBNOSŤ NA ÚZEMÍ MESTA 
SKÚSENOSŤ 
AUTORITA PRE CIEĽOVÚ SKUPINU 

	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 Zloženie Rady seniorov mesta Nitra 
Predsedníčka: 	PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. 

	 	 	 	 	 Podpredseda: 	PaedDr. Anton Chudík 
	 	 	 	 	 Členovia: 		 Daniela Maceková, Ján Divinec, Oľga Haringová, PaedDr. Anton 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 Chudík, Mária Martincová, Mária Molnárová, PaedDr. Oľga 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 Bédiová, Helena Hlavačková, Ing. Pavel Luspaj, Mgr. Marta 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 Kočajdová	 	 	 	  
	 	 	 	 	 Tajomníčky: 	 Doc. PhDr. Martina Hrozenská, PhD. (bývalá) 
	 	 	 	 	 	 	 	 Mgr. Lívia Beňová (súčasná) 

	 	 	 	 	 Akceptácia zo strany vedenia mesta a 
najmä Mestského zastupiteľstva v Nitre pri 
hlasovaní 

 

REFLEXIA NA ZOSTAVENIE RADY

 

 

 



Diskusná relácia k téme COVID 19 (Primátor mesta Nitra, PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, 
PhD., PhDr. Naďa Šimová, MUDr. Mária Čechová PhD. v nitrianske Synagóge)


Memorandum o  spolupráci medzi Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov na 
Slovensku a Mestom Nitra 2021 


Seniorská obálka a I.C.E. karta 


Distribúcia Radničných novín pre JDS v Olympii 


Bližšie k sebe vďaka tvorivosti – projekt pre seniorov cez grantovú schému MK SR „Bližšie 
k sebe vďaka tvorivosti“ v spolupráci s KOS v Nitre  (akvarel workshopy, kresba workshop, 
maľba workshop, paličkovanie workshop, pletenie z pedigu workshop, háčkovanie workshop)  

Zisk ocenenia Mesta Nitra – Senior Friendly v kategórii samospráv 


Prezentácia a informovanie o možnostiach poskytovania sociálnej služby s  využitím 
telekomunikačných technológií (monitoring a signalizácia pomoci)


Otvorenie témy sociálnej služby v jedálni pre seniorov a hľadanie možností na jej rozšírenie 


Vytvorenie priestoru v Radničných novinách na propagáciu aktivít seniorov 


NAJDÔLEŽITEJŠIE AKTIVITY



PREVENTÍVNE AKTIVITY - COVID 19

Šitie rúšok seniorskými organizáciami  


Distribúcia vitamínových balíkov (členom formalizovaných seniorských organizácií 
pôsobiacich na území mesta / 1500 balíkov)  


Distribúcia respirátorov seniorov zamestnancami MsÚ v Nitre 2021


Zabezpečenie služby nákupu potravín cez telefón (nielen) pre seniorov prostredníctvom 
Nitrazdroj a Tesco Nitra   

 Spracovanie a publikovanie informácií pre seniorov na webe mesta

https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/rada-seniorov-10457: 

a) Informácia pre seniorov o COVID-19 
b) Prehľad aktivít a opatrení, ktoré boli realizované pre seniorov v súvislosti s ochorením COVID-19 
c) Zoznam preventívnych opatrení na zabránenie šírenia Koronavírusu v ZpS ZOBOR 
d) Prehľad opatrení realizovaných v prospect seniorov mesta Nitry (vrátane opatrení v pobytových 

sociálnych službách SZSS mesta Nitry)


List k očkovacej stratégii adresovaný predsedníčke Výboru NR SR pre sociálne veci p. 
Jane Žitňanskej 2021 

https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/rada-seniorov-10457


RIEŠENIE PODNETOV OD SENIOROV

RIEŠENIE PODNETOV a  KOMUNIKÁCIA so SENIORMI, ktorí adresovali svoje podnety 
Rade seniorov – išlo napríkad o:


	 riešenie situácie obyvateľa v pobytovom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 	 	 	
	 Nitrianskeho samosprávneho kraja  


	 informácie na možnosť vstupu do Rady seniorov mesta Nitry respektíve na členstvo 		
	 v miestnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska  


	 otázky k vitamínovým balíkom a distribúcií respirátorov pre seniorov  


	 výška daní a poplatkov pre seniorov


	 nárok na príspevok pri odchode do dôchodku


	 vyhradené parkovacie miesta a parkovacie karty   

	 zabezpečenie nákupu potravín cez telefón 


	 a iné



OTVORENÉ TÉMY A VÝZVY                
PRE RADU SENIOROV v novom volebnom období

Vzájomné zdieľanie kalendára podujatí seniorských organizácií   


Zavedenie gratulácií jubilantom (Gratulačné karty) do praxe   


Príprava vzdelávacieho cyklu pre rozvoj digitálnych zručností 


Riešenie poplatkov za mestské priestory a úpravu exteriéru 
mestských priestorov (kosenie a úprava zelene), ktoré využívajú 
seniorské organizácie na svoju pravidelnú činnosť 

Rozšírenie sociálnej služby monitoring a signalizácia pomoci pre 
seniorov

Zavedenie pravidelného finančného príspevku zo strany mesta na 
každého evidovaného člena seniorskej organizácie na rok určený na 
činnosť seniorskej organizácie


Hromadná distribúcia Radničných novín do seniorských denných 
centier


A ďalšie



VÝZVY PRE ĎALŠIE OBDOBIE

 

 

SPOLUPRÁCA

POKRAČOVANIE V ĎALŠOM 
VOLEBNOM OBDOBÍ

 

 



              


ĎAKUJEM ZA 
SPOLUPRÁCU     
členom a 
spolupracovníkom  
RADY SENIOROV 
MESTA NITRY        
V ROKOCH 2019 - 2022         
PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD.


Predsedníčka Rady seniorov mesta Nitra 
Predsedníčka Komisie pre sociálne veci, 
bývanie a podporu verejného zdravia 
Poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Nitre 

Poslankyňa Zastupiteľstva Nitrianskeho 
samosprávneho kraja


