
 
 

Zápis 
zo 5. zasadnutia Rady seniorov mesta Nitry 

28.4.2022 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.  
Členovia Rady seniorov: p. Chudík, p. Maceková ospravedlnili svoju neúčasť  
 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných predsedníčkou RS - PhDr. Anna Šmehilová, 
PhD.; 

2. Kontrola plnenia uznesení z 4. riadneho zasadnutia RS (Mgr. Lívia Beňová, tajomníčka RS); 
3. Predstavenie sociálnej služby poskytovanej neziskovou organizáciou Santea n. o. (Ing. 

Ladislav Kollár, MBA, predseda správnej rady Santea n.o.); 
4.    Aktuálne informácie o stave a časovom pláne sociálnej služby poskytovanej neziskovou  
       organizáciou Santea n. o.  (PhDr. Naďa Šimová, vedúca OSS); 
5.    Seniorská obálka – služba pre občana (Mgr. Lívia Beňová, tajomníčka RS); 
6.    Diskusia 
7.    Záver  

 
- Bod 1/Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných predsedníčkou RS; 

Predsedníčka Rady seniorov mesta Nitry (ďalej len RS), PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, 
PhD., otvorila zasadnutie a privítala prítomných a zástupcu primátora mesta Nitra Mgr. Miloslava 
Špotáka na 5. riadnom zasadnutí RS. 

Oboznámila prítomných s pripraveným programom zasadnutia, zároveň predstavila novú 
tajomníčku RS Mgr. Líviu Beňovú, ktorá bola menová na túto funkciu od 1.4.2022 po skončení 
pracovného pomeru Doc. Martiny Hrozenskej PhD., na MsÚ v Nitre.  
 

- Bod 2/Kontrola plnenia uznesení z 4. riadneho zasadnutia RS; 

Predsedníčka RS PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD., vyzvala tajomníčku RS ku kontrole 
uznesení z 4. riadneho zasadnutia RS.  
 

Uznesenie č.  1- 2021 -RS  
Rada seniorov Nitry (ako poradný orgán primátora mesta) navrhuje primátorovi mesta vyčleniť 

z rozpočtu mesta finančné prostriedky vo výške min. 80.000;-€ ( čo činí 5;-€ na osobu/ obyvateľa mesta 
Nitry vo veku 65 a viac rokov + administratívne náklady) pre účely prevencie a eliminácie dopadov 
nadchádzajúcej vlny pandémie Covid -19  - nesplnené uznesenie  z dôvodu, že neboli vyčlenené 
finančné prostriedky pre tento účel, návrh na vypustenie uznesenia č. 1-2021- RS z kontroly.  
Členovia jednohlasne schválili vypustenie uznesenia č. 1-2021- RS z kontroly. 



  

 
Uznesenie č. 2-2021-RS 

Členovia RS, ktorí budú chcieť propagovať aktivity svojich klubov a združení môžu tak urobiť 
prostredníctvom tajomníčky RS, ktorá zabezpečí propagáciu pripravovaného seniorského podujatia  
prostredníctvom oznamu v Radničných novinách – plní sa a zostáva v platnosti 

Úloha: 
Členovia RS, ktorí budú chcieť propagovať aktivity svojich klubov a združení môžu tak 

urobiť prostredníctvom tajomníčky RS, ktorá zabezpečí propagáciu akcie prostredníctvom oznamu 
v Radničných novinách. Články na publikovanie v Radničných novinách je potrebné zasielať 
najneskôr do 18 dňa v mesiaci predchádzajúceho mesiaca, ako má byť článok uverejnený.  
T: priebežne 
Z: L. Beňová, tajomníčka RS 
 

Uznesenie č.3-2021-RS 

Plnenie požiadavky doručovania 40 ks RN do  b.d. Olympia zostáva naďalej v platnosti – 
plní sa.  
 

Uznesenie č. 4-2021-RS 

Memorandum o spolupráci mesta s JDS  

Memorandum o spolupráci mesta Nitra a Jednoty dôchodcov Slovenska bolo uzatvorené dňa  
15.12.2021 – splnené. 

Členovia jednohlasne schválili vypustenie uznesenia č. 4-2021- RS z kontroly. 
 

Uznesenie č.5-2021-RS 

Rada seniorov mesta Nitry odporúča primátorovi mesta vyčleniť finančné prostriedky 
v rozpočtovej kapitole kancelárie primátora mesta na realizáciu akcie Deň úcty k starším – nesplnené 
Členovia jednohlasne schválili zmenu uznesenia č.5-2021-RS z dôvodu, že po argumentácii úradu, nie 
je možná vykonateľnosť tohto uznesenia a preto RS navrhla zmenu v znení:  

Rada seniorov mesta Nitry navrhuje uznesenie č.5-2021- RS doplniť a zmeniť nasledovne: RS 
odporúča prednostovi Mestského úradu v Nitre vyčleniť finančné prostriedky v rozpočtovej kapitole 
Dotácie Odboru kultúry  Nitriansky deň úcty k starším 2022.  

Členovia jednohlasne schválili zmenu uznesenia č. 5-2021- RS. 
 

Uznesenie č.6-2021-RS 

Rada seniorov odporúča zasielať jubilantom (osobám ktoré dosiahli 75, 80 ,85 ,90 a viac rokov) 
gratulačný pozdrav parafovaný primátorom Mesta a predsedníčkou RS, ako formu symbolického 
ocenenia týchto osôb – nesplnené.  

Členovia jednohlasne schválili vypustenie uznesenia č. 6-2021- RS z kontroly 
Predsedníčka RS PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD., proaktívne navrhla, aby vzhľadom 

k súčasnej právnej úprave v problematike ochrany osobných údajov, jednotliví členovia RS podali  

z vlastného podnetu návrh na vyhotovenie gratulácií jubilantom zo svojich mestských častí. A na 

základe podnetu zo strany členov RS, Kancelária primátora zabezpečí vyhotovenie gratulácie v mene 

p. primátora a predsedníčky RS. 

Úloha:  
Členovia RS nahlásia tajomníčke RS potrebu vyhotovenia gratulačného pozdravu jubilantom (osobám, 
ktoré dosiahli vek 75, 80, 85,90, 95 a viac rokov) a tajomníčka tento podnet vyrieši v spolupráci 
s Kanceláriou primátora mesta Nitra.  
T: Priebežne rok 2022 
Z: L. Beňová, tajomníčka RS  



 
Uznesenie č.7-2021-RS 

V spolupráci s Odborom propagácie vytvoriť návrh na túto tzv. I.C.E kartu vo formáte A4, ktorú 
si môže občan umiestniť v domácnosti a zároveň vo veľkosti preukazu, ktorý môže nosiť so sebou pri 
pohybe mimo domácnosť – plní sa a zostáva v platnosti 

 
Uznesenie č. 8-2021-RS a uznesenie č.10-2021-RS 

Rada seniorov navrhuje odboru školstva v spolupráci so Strediskom mestských služieb 
zabezpečiť realizáciu pravidelnej kosby areálu MŠ Staromlynská. 
Rada seniorov ukladá vedúcemu Odboru životného prostredia predložiť informatívnu správu o 
realizovanej kosbe v areáloch kultúrnych domov mesta Nitry s presnými termínmi realizácie a 
vytýčenia presných lokalít kosenia – plní sa a zostáva v platnosti  

Predsedníčka RS PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD., upresnila, že v prípade kosenia areálu 
MŠ Staromlynská je potrebné kosiť celý areál, t. j. aj priestranstvo, ktoré využíva organizácia seniorov. 
Na ďalšie zasadnutie RS je potrebné predložiť harmonogram kosenia v areáli MŠ Staromlynská 
a kultúrnych domov mesta Nitra.  
T: september 2022 
Z: Stredisko mestských služieb, Odbor životného prostredia  
 

- BOD 3/ Predstavenie sociálnej služby poskytovanej neziskovou organizáciou Santea n. o. 

(Ing. Ladislav Kollár, MBA, predseda správnej rady Santea n.o.); 

 

Predseda správnej rady neziskovej organizácie Santea n.o., Mgr. Ladislav Kollár, MBA, 
predstavil sociálnu službu s využitím telekomunikačných technológií, ktorá je zameraná na 
zabezpečenie bezpečného života pre seniorov.  

 
Vo svojej prezentácii vysvetlil podstatu fungovania ponúkanej sociálnej služby v zmysle § 52 

zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Predstavil jednotlivé programy – balíčky (3 balíky 
služieb), ktoré ich nezisková organizácia ponúka. Následne predviedol monitorovaciu službu okamžitej 
pomoci 24/7 volaním prostredníctvom hodiniek, ktoré sú súčasťou poskytovanej služby. Členovia RS 
mali možnosť si priamo vyskúšať volanie na centrálny pult pomoci, hlasitosť zariadenia a iné. 
Prítomných oboznámil s cenníkom jednotlivých programov – balíkov.  Zároveň ponúkol možnosť 
prezentovať túto službu aj v jednotlivých seniorských organizáciách pôsobiacich na území mesta Nitra. 
V rámci diskusie k sociálnej službe poskytovanej neziskovou organizáciu Santea, n. o., predseda 
správnej rady Mgr. Ladislav Kollár, MBA odpovedal na otázky prítomných členov RS (technické 
zabezpečenie sociálnej služby, štatistické údaje vzťahujúce sa k prevádzkovaniu sociálnej služby).  
 

- BOD 4/ Aktuálne informácie o stave a časovom pláne sociálnej služby poskytovanej 

neziskovou  

 
Mgr. Soňa Labovská, zastupujúca vedúcu Odboru sociálnych služieb PhDr. Naďu Šimovú, 

informovala o aktuálnom stave poskytovania sociálnej služby podľa §52 zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách, ktorú v súčasnej dobe zabezpečuje MsÚ Nitra Odbor sociálnych vecí 

prostredníctvom Asociácie samaritánov Slovenskej republiky, ktorá takúto sociálnu službu poskytuje. 

Zároveň informovala o časovom pláne možného poskytovania sociálnej služby prostredníctvom 

neziskovej organizácie Santea n.o. Predpokladaný termín začatia poskytovania sociálnej služby 

prostredníctvom neziskovej organizácie Santea n.o., je 1.1.2023.  

Finančná spoluúčasť Mesta Nitra na  zabezpečovaní tejto služby bude predmetom rokovaní na 

Komisii MZ v Nitre pre sociálne veci, bývanie, podporu verejného zdravia. Mesto Nitra však deklaruje 

záujem o zabezpečenie prevádzkovania tejto služby. Zástupca primátora Miloslav Špoták spomenul, že 



pokiaľ nebude mať poskytovanie tejto služby veľký nápor na rozpočet mesta, mohli by sa po porade 

vedenia nájsť financie aj v tomto roku 2022. Je potrebné zabezpečiť zistenie záujmu o predmetnú 

službu.  

 

T: september 2022 

Z: OSS MsÚ Nitra 

 

BOD 5/ Seniorská obálka – služba pre občana 

  
 O službe pre občana pod názvom „Seniorská obálka a I.C.E. karta“ informovala prítomných 
tajomníčka RS Mgr. Lívia Beňová. Vysvetlila prítomným účel tejto služby, ktorá je určená pre osamelo 
žijúcich seniorov a má prispieť k informovaniu záchranných zložiek o zdravotnom stave, užívaných 
liekoch, kontaktoch na blízkych, v prípade potreby výjazdu do domácnosti k seniorovi. Tajomníčka RS 
predstavila prítomným grafický návrh „Seniorskej obálky a I.C.E. karty“ pripravenej v spolupráci 
s Odborom komunikácie a propagácie.   
 
 V diskusii k tomuto bodu programu navrhli členovia RS doplnenie I.C.E. karty o adresu pobytu 
seniora, a to pre prípad nehody, náhleho zhoršenia zdravotného stavu mimo domácnosti, 
dezorientácie a i.   
 

Po doplnení I.C.E. karty „Seniorská obálka a I.C.E. karta bude dostupná v tlačenej podobe 
v Klientskom centre Mestského úradu v Nitre, v elektronickej podobe na stiahnutie na webovom sídle 
MsÚ Nitra www.nitra.sk  Informácia o tejto službe bude zverejnená na webovom sídle MsÚ Nitra, 
Radničných novinách.  
T: jún 2022 následne priebežne  
Z: L. Beňová, tajomníčka RS 
 

- BOD6/ Diskusia 

 

Členka RS p. Haringová sa dopytovala na možnosť rozšírenia ponuky stravovania o ďalšieho 
dodávateľa, nakoľko sa členovia miestnej seniorskej organizácie dopytujú na túto možnosť. 
Predsedníčka RS PhDr. Anna Laurinec Šmehilová PhD., navrhla otvoriť tému sociálnej služby v jedálni 
pre seniorov na najbližšej Komisii MZ v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia 
a hľadať možnosti rozšírenia poskytovania tejto služby.  
T: najbližšia Komisia MZ v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia 
Z: Predsedníčka RS PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. 
 

Členka RS p. Molnárová sa vyjadrila, že vníma potrebu vzdelávania seniorov v digitálnych 
zručnostiach a tlmočila záujem vzdelávanie v tejto téme od svojich kolegov z miestnej organizácie 
seniorov. Zástupca primátora Mgr. Miloslav Špoták navrhol možnosť jednania s CVČ Domino 
o možnosti realizácie takéhoto druhu vzdelávania pre seniorov. Predsedníčka RS PhDr. Anna Laurinec 
Šmehilová PhD., navrhla členom RS zistiť záujem o vzdelávanie v digitálnych zručnostiach v miestnych 
organizáciách seniorov a na základe zisteného záujmu ďalej hľadať možnosti na realizáciu uvedeného 
vzdelávania.  
T: jún 2022 
Z: Členovia RS  
 
 
 
 
 



- BOD 7/Záver 

 
V závere zasadnutia RS predsedníčka RS PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD., poďakovala 

pánovi zástupcovi Mgr. Miloslavovi Špotákovi za jeho účasť na zasadnutí RS a taktiež poďakovala 
prítomným členom za účasť. Upresnila, že najbližšie zasadnutie RS sa bude konať v septembri 2022. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
V Nitre, 4.5.2022                      Zapísala: Lívia Beňová, tajomníčka RS, v. r.  
                                                    Overila: PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD., predsedníčka RS, v. r.  
 


