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Kód uznesenia: 13.2 
 

Návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní 
materiálu 
 

s c h v a ľ u j e 
 
materiál „Návrh projektového zámeru financovaného z EU pre seniorov - Seniori 
v európskom priestore“ v rámci projektu cezhraničnej spolupráce INTERREG. 
 
 



Dôvodová správa 
 

 
Presadzovať myšlienku sociálneho mesta priateľského k seniorom,  podporovať aktívny život 
v seniorskom veku ponukou vzdelávania, cvičenia, kurzov na počítač, budovať kvalitu a 
sledovať efektívnosť poskytovania sociálnych služieb je súčasťou Plánu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja mesta Bratislavy ako aj Programových cieľov Bratislavy na roky 2011-
2014. 
 
Základné východiská projektu, o ktorý sa Bratislava uchádza v rámci cezhraničnej 
spolupráce INTERREG sú: 

• skvalitniť život seniorov v hlavnom meste SR a opätovne ich vrátiť do aktívneho 
života a záujmu o dianie v meste, 

• zabezpečiť seniorom právo na dôstojný život a plnohodnotnú účasť v spoločenskom 
živote, 

 
Špecifické ciele: 

• vybudovanie interaktívnej komunikačnej siete, 
• vytvorenie Rady seniorov a jej pracovných skupín, 
• vytvorenie stálej konferencie seniorov, 
• vytvorenie stratégie aktívneho starnutia. 

 
Cieľová skupina: 

• Senior je osoba vo vekovej hranici 50+, obyvateľ mesta Bratislavy. 
 
Predpokladaný rozpočet je vo výške 196 006 EUR. Spolufinancovanie mesta Bratislava vo 
výške 5% predstavuje 9 800 EUR. 
 
Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na rok 2012, teda nevytvára potreby financovania 
z rozpočtu na rok 2011. 



Návrh projektového zámeru financovaného z EU pre seniorov 
„Seniori v európskom priestore“ 

 
 
Základné východiskové tézy: 

• Cieľom je skvalitniť život seniorov v hlavnom meste SR a opätovne ich vrátiť do 
aktívneho života a záujmu o dianie v meste. 

• Zabezpečiť seniorom právo na dôstojný život a plnohodnotnú účasť v spoločenskom 
živote. 

• Starnutie populácie je najdôležitejší fenomén demografického vývoja nielen 
v súčasnom svete ale aj na Slovensku a v Bratislave. 

• Hrozí pokles mladých ľudí na trhu práce a tým spôsobený pokles tvorby HDP 
s príslušným dopadom na seniorov. 

• Narastá problém možného vzniku bezdomovectva seniorov ekonomickým vývojom 
spoločnosti. 

• Nárastom podielu starších vzniká možnosť zvýšenia napätia v medzigeneračných 
vzťahoch. 

  
Špecifické ciele: 

• Vybudovanie interaktívnej komunikačnej siete 
• Vytvorenie Rady seniorov a jej pracovných skupín 
• Vytvorenie stálej konferencie seniorov 
• Vytvorenie stratégie aktívneho starnutia 

 
Cieľová skupina: 

• Senior je osoba vo vekovej hranici 50+, obyvateľ mesta Bratislavy 
 
Aktivity: 
 
1. Okrúhly stôl k problematike seniorov hl. m. SR Bratislavy - zadefinovanie prioritnej 

témy pre mesto, definovanie strategických krokov a vytvorenie návrhu cyklického 
opakovania zasadnutí okrúhleho stola. Účastníci: zástupcovia mesta, odborníci z Viedne, 
Jednota dôchodcov, zástupcovia BSK, zástupcovia regionálneho združenia miest a obcí, 
zástupcovia akademickej obce a prizvaní. 

 
2. Definovanie kostry materiálu Stratégia aktívneho starnutia v meste Bratislava - 

V uvedenom materiály definovať predovšetkým východiskovú pozíciu, strategické 
míľniky, časové horizonty a kľúčových hráčov. Zadefinovať dlhodobé, strednodobé a 
krátkodobé ciele, ktoré následne rozpracujeme na malé projekty s možnosťou 
viaczdrojového financovania. Navrhované základné segmenty stratégie: aktívne starnutie, 
flexibilné formy organizácie práce a pracovného času, celoživotné vzdelávanie, 
ústretovosť prostredia a komunity k starobe, hmotné zabezpečenie v starobe, zdravie 
a zdravé starnutie, bývanie v starobe, rodinná a profesionálna starostlivosť v starobe, 
zapájanie do života komunity a spoločnosti, uspokojovanie kultúrnych potrieb, 
dodržiavanie ľudských práv, zapájanie seniorov do práce seniorských organizácií, 
koordinácia činností a všestranná podpora činnosti seniorských organizácií zo stranu 
mesta a iných vládnych inštitúcií ako aj zo strany sociálnych partnerov. Po vytvorení 
stratégie sa vytvoria odborné skupiny, ktoré budú mať za cieľ rozpracovať realizačný plán 



stratégie vrátane nastavenia mechanizmov riadenia. To všetko za účasti partnerov 
z Viedne. 

 
3. Vytvorenie siete interaktívnych diskusných klubov. Vzdelávacích a informačných 

centier v kluboch dôchodcov.  
Ide o významný krok v otvorení priamej komunikácii jednak medzi magistrátom 

mesta a seniormi ako aj s osobami zodpovednými za riešenie problematiky obyvateľov 
hlavného mesta. Navrhujeme vytvorenie nasledovného modelu: Centrálne vysielacie 
miesto bude na magistráte a prijímacie miesta budú v kluboch dôchodcov, domovoch 
dôchodcov ako aj v penziónoch pre dôchodcov. V Bratislave je 27 klubov dôchodcov, 9 
domovov dôchodcov a 4 penzióny pre dôchodcov.   

Základný a výsledný cieľ je dostať komunikačné cieľové body do každého klubu 
dôchodcov formou plazmového prijímača so zariadením na možnosť realizácie 
konferenčných hovorov . V prvom rade sa vyškolí tím odborníkov pre každé cieľové 
miesto v problematike ovládania a prevádzkovania daného zariadenia a následne sa bude 
realizovať aj ich pravidelné doškoľovanie na nové produkty a metodiku práce v danom 
segmente. 

Cez uvedený systém sa budú realizovať stretnutia s odborníkmi, prednášky na zvolené 
témy, diskusie ale aj komunikácie medzi jednotlivými klubmi dôchodcov ako aj priebežná 
informačná kampaň o akciách, predkladaných materiáloch a pod. Cez dané zariadenie je 
bude možne sledovať aj priebeh zastupiteľstva a iných verejných rokovaní  orgánov 
mesta, ako aj iné akcie zaznamenávané na prenos. V čase ostatného času by zariadenie 
mohlo byť využívané aj na reklamu a publicitu. Veľký význam vidíme v tom, že takto sa 
problematika o ktorej je potrebné diskutovať dostane naraz do všetkých klubov 
dôchodcov a časovo nie je nikto obmedzený len na jednu lokalitu. Tak isto v procese 
vzdelávania prednášajúci k vybraným témam vie prezentovať odbornú problematiku pred 
oveľa širšiu verejnosť. Kvalitným komunikačným zariadením sa vie riadiť diskusia ako 
celok.  

V rámci práce odborných skupín a lekcií počítame aj so zapojením odborníkov z 
univerzity tretieho veku, ktorí budú zároveň garantmi odbornosti. 

 
4. Vytvorenie Rady seniorov - Rada seniorov bude zložená z 10-15 osobností z radov 

seniorov, ktoré budú zastupovať názory a stanoviská svojej cieľovej skupiny vo vzťahu 
k mestu, kde žijú. Budú oficiálnym poradným orgánom primátora hl. m. SR. Štatút Rady 
ako aj metodika jej tvorby a obsahu činnosti bude spracovaná v priebehu projektu 

 
5. Vytvorenie pracovných odborných skupín pre Radu seniorov - Pracovné skupiny budú 

založené na základe definovania problematiky, ktorá je zaujímavá pre riešenie otázky 
seniorov a to: zdravá výživa, sociálne istoty, vzdelávanie. V pracovných skupinách budú 
zapojení odborníci z radov seniorov so skúsenosťami v riešení danej problematiky, Ich 
obsah práce bude v stanoviskách k daným problematikám v materiáloch , predkladaných 
primátorom ako aj v iniciatívnych vlastných návrhoch. 

 
6. Vytvorenie stálej konferencie seniorov mesta Bratislavy aj za aktívnej účasti miest Viedeň 

(potencionálne aj Brno) – vytvoriť komunikáciu medzi inštitúciami, mimovládnymi 
organizáciami, štátnou správou, samosprávou a ďalšími subjektmi a iniciovať konferencie, 
diskusné fóra, prichádzať s témami a pod. 

 
7. Transfer know-how seniorov miest Bratislava, Viedeň (neskôr Brno) – Cieľom je, aby do 

Stratégie aktívneho starnutia na území Bratislavy boli zapracované dobré nápady 



a myšlienky z partnerských miest a zároveň, aby táto stratégia bola akceptovaná a 
implementovaná aj na celoslovenskej (vládnej) úrovni. 

 
Rozpočet 

1. Okrúhly stôl   
Občerstvenie (10 diskutérov + 40 ľudí v odbornom auditóriu) - 15€/osoba 750 
Materiály a dokumenty 50 
Moderovanie, publicita 500 
Prenájom priestorov, ozvučenie, didaktická technika 300 

Simultánny preklad a technika 295 
Stenograf so spracovaním výstupu 100 
Spolu jedno podujatie 1 995 
Spolu 3 podujatia (1x ro čne) 5 985 
  
2. Stratégia aktívneho starnutia   
Vypracovanie analýzy 11 000 
Prieskum verejnej mienky na riešenie problematiky seniorov 11 000 
Práca pracovných skupín (magistrát, SAV, odborníci z univerzít, občianske združenia) 10 000 
Spolu (medzisú čet) 32 000 
  
3. Sieť interaktívnych klubov   
Technické vybavenie siete interaktívnej komunikácie – pilotné miesta 42 000 
Lektor, natočenie programov (210€/jeden program, 1x mesačne = 36 programov za tri 
roky) 

7 560 

Konferencie (1x ročne, 3 roky) - každá z nich ako pri okrúhlych stoloch 8 085 
Celoživotné vzdelávanie (1x ročne / 3 roky / 3000€) 9 000 
Spolu (medzisú čet) 66 645 
  
4. Rada seniorov   
Supervizor pre problematiku seniorov (40 hodín / 10€ / 12 mesiacov / 3 roky) 14 400 
Stretávanie Rady seniorov (600€ / 3x ročne / 3 roky) 10 800 
Ostatné náklady (nájom, administratíva, stroje, zariadenia, nákup techniky, papiere, 
tonery - na celé tri roky na všetkých) 

5 000 

Cestovné (BA-Viedeň) 3 000 
Spolu (medzisú čet) 33 200 
  
5. práca odborných komisií   
4 komisie priemerne x 5 odborníkov x 24 mesiacov x mesačne práca 3 hodiny x 15 eur 21 600 
Lektori : 24 mesiacov x 6 hodín(2 prednáška +4 príprava)x 20,00 eur= 2880,00 eur 
celkom cena práce 

2 880 

Spolu (medzisú čet) 24 480 
  
Projektové riadenie a administrácia   
projektové riadenie 24 mesiacov x 40 hodín mesačne x 18,00 eur/hod 17 280 
administrácia: 24 mesiacov x 40 hodín  mesačne x 9,60eur/hod. 9 216 

koordinácia v štruktúrach magistrátu: 24 mesiacov x 15 hodín  mesačne x 20,00 eur/hod. 7 200 

Spolu (medzisú čet) 33 696 
  
SPOLU 196 006 
Spolufinancovanie (5%) 9 800 
Predpokladaný rozpočet je vo výške 196 006 EUR. Spolufinancovanie mesta Bratislava vo 
výške 5% predstavuje 9 800 EUR. Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na rok 2012, 
teda nevytvára potreby financovania z rozpočtu na rok 2011. 



 


