
 
 

Zápis 
zo 6. zasadnutia Rady seniorov mesta Nitry 

21.9.2022 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.  
Členovia Rady seniorov: p. Molnárová, p. Kočajdová ospravedlnili svoju neúčasť.  
 

 

Program:  

 

 

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných predsedníčkou RS - PhDr. Anna Laurinec  
     Šmehilová, PhD.; 
2. Kontrola plnenia uznesení z 5. riadneho zasadnutia RS (Mgr. Lívia Beňová, tajomníčka RS); 
3. Informácia o aktivitách - Seniorská obálka a I.C.E. karta, vzdelávanie seniorov digitálnych  
     zručnostiach, gratulácie jubilantom (Mgr. Lívia Beňová, tajomníčka RS); 
4. Október úcty k starším (členovia RS – zástupcovia jednotlivých mestských organizácií  
     informujú o pripravovaných podujatiach a aktivitách pre seniorov); 
5. Zhodnotenie doterajšej činnosti RS (PhDr. Anna Laurinec Šmehilová PhD.,  
    predsedníčka 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 6. riadne zasadnutie a privítala primátora mesta Nitra Mareka Hattasa, vedúcu odboru 
sociálnych služieb PhDr. Naďu Šimovú, prítomných členov RS a pozvaných zástupcov z jednotlivých 
mestských seniorských organizácií.  

Následne predniesol príhovor primátor mesta Nitry Marek Hattas, ktorý vyzdvihol dôležitú 
úlohu RS pri sieťovaní a tlmočení potrieb seniorov, vyzdvihol klubovú činnosť seniorov a poďakoval 
všetkým prítomným za aktívnu prácu a záujem o činnosť RS.  

Primátor mesta Nitry Marek Hattas odovzdal predsedníčke RS, prítomným členom RS  ďakovný 
list a následne bola vyhotovená spoločná fotografia všetkých zúčastnených.  

Predsedníčka RS PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. oboznámila prítomných s pripraveným 
programom zasadnutia, ktorý bol následne jednomyseľne schválený.  

 
  
 

 



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

Predsedníčka RS PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD., vyzvala tajomníčku RS ku kontrole 
uznesení z 5. riadneho zasadnutia RS.  

 
Uznesenie č.  2- 2021 -RS  

Rada seniorov ukladá Odboru sociálnych služieb MsÚ Nitra pripraviť právny rámec na zabezpečenie 
jednorazového príspevku na činnosť združených seniorov v meste Nitra. Uznesenie jednomyseľne 
schválené.  
T: r. 2022 
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 
a dopĺňa sa o požiadavku doručovania Radničných novín na Baničovú ul. v Nitre, v počte 40 ks, 
požiadavka bola jednomyseľne schválená členmi RS.  

T: september 2022 
Z: Odbor komunikácie a propagácie  
 

 
Uznesenie č.5-2021-RS 

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 na aktivitu:  Nitriansky deň úcty k starším 2023 vo výške 3000, - €.  

Členovia jednomyseľne schválili zmenu uznesenia. 
T: september 2022 
Z: prednosta MsÚ Nitra  

 
Uznesenie č.6-2021-RS 

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. Členovia RS nahlásia tajomníčke RS potrebu zaslania 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. Uznesenie sa dopĺňa nasledovne: Zabezpečenie propagácie Seniorskej 
obálky a I.C.E. karty v RN a zhromažďovanie príkladov dobrej praxe v súvislosti s využitím Seniorskej 
obálky. Členovia doplnenie uznesenia jednomyseľne schválili.  

T: priebežne 2022 
Z: L. Beňová, tajomníčka RS, Odbor komunikácie a propagácie 

 
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, vedúcemu Strediska mestských služieb 
predložiť informatívnu správu o realizovanej kosbe v areáloch kultúrnych domov mesta Nitry s 
presnými termínmi realizácie a vytýčenia presných lokalít kosenia – plní sa  čiastočne a zostáva 

v platnosti  
T: priebežne  
Z: Stredisko mestských služieb, Odbor životného prostredia  
 

Uznesenie č. 1-2022-RS 

Rada seniorov ukladá Odboru sociálnych služieb MsÚ Nitra zorganizovať vzdelávacie podujatie 
zamerané na rozvoj digitálnych zručností seniorov. Uznesenie jednomyseľne schválené.  

T: november 2022 
Z: Odbor sociálnych služieb MsÚ Nitra  
 
Uznesenie č. 2-2022-RS 

Rada seniorov ukladá Odboru sociálnych služieb MsÚ Nitra pripraviť právny rámec na 
zabezpečenie jednorazového príspevku na činnosť združených seniorov v meste Nitra. Uznesenie 
jednomyseľne schválené.  

T: priebežne r. 2022 
Z: Odbor sociálnych služieb MsÚ Nitra  

 
 

- BOD 3/ Informácia o aktivitách - Seniorská obálka a I.C.E. karta, vzdelávanie 
seniorov digitálnych  zručnostiach, gratulácie jubilantom (Mgr. Lívia Beňová, tajomníčka RS); 

 

 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 
prezentovala prítomným hotový exemplár Seniorskej obálky a I.C.E. a uviedla, že od spustenia 
distribúcie v klientskom centre, bolo vydaných 1600 ks. Seniorská obálka a I.C.E. karta je naďalej 
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 bola zverejnená na 
webovom sídle MsÚ Nitra, Radničných novinách.  
T: priebežne  
Z: L. Beňová, tajomníčka RS 
 
 

- BOD 4/ Október úcty k starším (členovia RS – zástupcovia jednotlivých mestských organizácií      
informujú o pripravovaných podujatiach a aktivitách pre seniorov);  

Jednotliví členovia RS informovali prítomných o pripravovaných podujatiach vo svojich 
mestských organizáciách seniorov. PaedDr. Anton Chudík oboznámil prítomných členov RS, že v roku 
2022 sa nebude konať tradičný Ples seniorov v PKO. PaedDr. Anton Chudík navrhol, aby ako náhradu 
nekonaného Plesu seniorov v PKO bol na seniorských stretnutiach v meste jubilantom odovzdaný z 
Mesta Nitry darček. 

Harmonogram zatiaľ stanovených stretnutí seniorov v mesiaci október 2022 ku príležitosti mesiaca 

úcty k starším:  

Olympia  - 18.10.2022 o 13:00 hod. – p. Chudík  

Dolné a Horné Krškany – 2.10.2022 o 15:00 hod. -KD – p. Divinec, p. Maceková 



Zobor – 13.10.2022 o 15:00 hod. -KD p. Hlavačková 

Párovské Háje – 1.10.2022  o 16:00 hod – KD – p. Bédiová 

Janíkovce – 10.10.2022 o 14:00 hod – KD – p. Haringová 

Nitra Diely – 19.10.2022 o 15:00 hod –  reštaurácia OKO – p. Martincová 
 

- BOD 5/ Zhodnotenie doterajšej činnosti RS (PhDr. Anna Laurinec Šmehilová PhD.,  
predsedníčka RS); 
 
Predsedníčka RS PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD., pripravenou prezentáciou oboznámila 

prítomných so zrealizovanými aktivitami, iniciatívami a činnosťou RS od jej vzniku v roku 2019 
prostredníctvom predstavenia Správy o činnosti Rady seniorov mesta Nitry 2019 - 2022. V prezentácii 

vyzdvihla výnimočné úspechy dosiahnuté RS, východiskový stav pri založení RS a princípy fungovania 

RS, víziu fungovania RS do budúceho volebného obdobia. Vyzdvihla význam aktívnej participácie 

seniorov v RS, zhrnula najvýznamnejšie aktivity, ktoré sa podarilo napriek vážnej pandemickej situácii 
zrealizovať. Prezentácia je prílohou tejto zápisnice a Správa o činnosti Rady seniorov mesta Nitry 2019 

- 2022 je zverejnená na webe mesta. 

 
- BOD 6/ Diskusia  

 

Zúčastnení dostali priestor na otázky, pripomienky adresované p.  primátorovi.  
Mgr. Anna Oťapková, vedúca krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, poďakovala 
primátorovi mesta Nitry za podporu a technické zabezpečenie pri realizácii kurzov digitálnych zručností 
pre seniorov pripravené pod gesciou MIRI SR. Informovala o seniorských kultúrnych aktivitách 
v regióne. PaedDr. Chudík, podpredseda RS poďakoval primátorovi mesta Nitry a predsedníčke RS za 
ich aktívnu prácu a podporu seniorskej problematiky.  
 

- BOD7/ Záver  
 
V závere zasadnutia RS predsedníčka RS PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD., poďakovala 

pánovi primátorovi Marekovi Hattasovi, vedúcej Odboru sociálnych služieb PhDr. Nadi Šimovej, 

riaditeľke SZSS PhDr. Libuši Mušákovej, tajomníčkam Mgr. Lívii Beňovej a Doc. PhDr. Martine 

Hrozenskej, PhD. a ďalším spolupracovníkom za ich aktívnu účasť  a podporu  zasadnutí a činnosti RS a 
taktiež poďakovala prítomným členom za účasť a aktívnu prácu v RS.  

 
 
V Nitre, 27.9.2022                    Zapísala: Lívia Beňová, tajomníčka RS, v.r. 
 
                                                    Overila: PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD., predsedníčka RS, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: Správa o činnosti Rady seniorov mesta Nitry 2019-2022 


