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Čo je to program aktívneho starnutia? 

- Ide o  koncepčný dokument, ktorý komplexne rieši situáciu starších ľudí, seniorov a 
starnúcej populácie.  

- Nadväzuje na Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, ktorý 
4.12.2013 schválila vláda SR. 

- Prináša  návrh konkrétnych opatrení nielen pre súčasných seniorov, ale pripravuje aj 
podmienky pre budúce generácie. 

-    Pre účely tohto dokumentu boli seniori definovaní ako osoby vo veku     50   rokov 
a staršie. 

      -   Program aktívneho starnutia je otvorený dokument. 

 

Definícia aktívneho starnutia 

- Aktívne starnutie znamená plnohodnotné prežívanie života aj vo    vyššom veku, 
zodpovedný prístup k zdraviu, život v bezpečí a dôstojnosti  a s možnosťou zúčastniť 
sa diania v spoločnosti. 

- Aktívne starnutie je prostriedkom zamedzenia izolácie (vylúčenia) obyvateľov 
vyššieho veku zo spoločnosti, čím sa posilňuje medzigeneračná integrácia a solidarita. 

- Aktívne starnutie je prostriedkom integrácie seniorov do spoločnosti na všetkých 
úrovniach: ako občan, obyvateľ danej mestskej časti, obyvateľ Bratislavy. 

 

Informácia o prácach na dokumente 

- Na rokovaní Rady seniorov Bratislavy  19.6.2013 bol predložený návrh na 
vypracovanie komplexného materiálu k aktívnemu starnutiu pod názvom „Stratégia 
aktívneho starnutia“ s 9 nosnými témami. 

- Na rokovaní  Rady seniorov Bratislavy   4.09.2013 bola schválená 7 – členná pracovná  
skupina. 

- Na  zasadnutí Rady seniorov  Bratislavy   11.12.2013 bol predložený materiál na 
rokovanie  pod názvom „Program aktívneho starnutia Bratislavy“.  

- Na  zasadnutia Rady seniorov  Bratislavy  dňa 19.02.2014 bol predmetom rokovania  
„Program aktívneho starnutia hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2020“, 
ktorý bol prepracovaný na základe pripomienok.  

- Výsledný materiál po zapracovaní interných pripomienok oddelenia sociálnych vecí 
bol prerokovaný v Operatívnej porade primátora dňa 10.3.2014. 

Materiál bol predložený na verejné pripomienkovanie (13.3.2014), uskutočnila sa aj 
jeho verejná prezentácia a diskusia (22.4.2014). Zároveň zaslaný všetkým relevantným 



subjektom (Jednota dôchodcov, Centrum ďalšieho vzdelávania, Bratislavské dobrovoľnícke 
centrum a pod.) ako aj odborným útvarom magistrátu hlavného mesta SR, mestským častiam 
a vybraným mestským organizáciám.  
 

Dokument bol prerokovaný v nasledovných komisiách: 
- Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok, 
- Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania, 
- Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby, 
- Komisia dopravy a informačných systémov, 
- Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport. 

 

Návrh materiálu bol po prejednaní v komisiách a zapracovaní pripomienok prerokovaný  v 
Operatívnej porade primátora dňa. 2. 6. 2014. 

 
 
          Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1136/2014 zo dňa 12. 
06. 2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Program aktívneho starnutia 
hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014-2020 a predložiť na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva 26.6.2014. 

Pre množstvo materiálov nebol materiál prerokovaný a bol preložený na rokovanie 
mestského zastupiteľstva dňa 24. 09.2014. 

 
 Uznesením č. 1656/2014zo dňa 24. 09. 2014 Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 
materiálu schválilo Program aktívneho starnutia hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
 

 
Program aktívneho starnutia obsahuje 12 cieľov  a 38 opatrení pre roky 2014 – 2020: 

1. Ochrana ľudských práv, podpora aktívnej nezávislosti a bezpečnosti                
 2. Zdravie a zdravotná starostlivosť v starobe 
3. Zamestnanie a uplatniteľnosť seniorov 
4. Obmedzenie rizika chudoby seniorov, rozvoj ekonomicky dostupných sociálnych  
služieb a podpora rodinného zázemia 
5. Bezbariérovosť 
6. Doprava 
7. Bývanie 
8. Bezpečnosť 
9.  Životné prostredie a verejné priestory 

10.    Zapojenie seniorov do občianskeho života, účasť na rozvoji mesta 

11.    Zapojenie do kultúrnych, vzdelávacích, pohybových a iných aktivít na území mesta 

12.    Dostupnosť informácií pre seniorov a vzdelávanie 

 



Súčasťou Programu aktívneho starnutia je Akčný plán  na roky 2014 – 2015.                         
Tento má  v 5 oblastiach  15 opatrení: 

1. Zdravie a zdravotná starostlivosť v starobe 
2. Zamestnanie a uplatniteľnosť seniorov 
3. Doprava 
4. Bezpečnosť 
5. Zapojenie do kultúrnych, vzdelávacích, pohybových a iných aktivít na území mesta 
 

K dokumentu bol na žiadosť sociálnej komisie spracovaný a predložený aj návrh 

finančných požiadaviek. 

 

Záver. 

Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením schválilo predložený Program aktívneho starnutia, 
ale neprijalo žiadne ukladacie uznesenie.  

Samotným materiálom, pretože nemá kto,  zo zotrvačnosti zaoberá koordinátor rady seniorov. 
Ten vsak pracuje ako dôchodca na dohodu s výkonom 10 hodín týždenne a predmetom jeho 
zmluvy je organizačne a administratívne zabezpečovať chod rady seniorov - poradného 
orgánu primátora.                                                                                                                                          
Nikto sa nezaoberal rozpisom opatrení na jednotlivé odborné útvary magistrátu a mestské 
organizácie.                                                                                                                                  
Takisto nebolo prijaté uznesenie, ktoré by ukladalo primátorovi predkladať napr. ročne  
informáciu o plnení opatrení.       

Ako riešenie navrhujem, aby na najbližšom zasadaní mestského 
zastupiteľstva v bode Rôzne vystúpila predsedníčka Sociálnej komisie 
a navrhla prija ť uznesenie, ktoré by uložilo primátorovi, aby odborné 
útvary magistrátu a mestské organizácie  pripravili odpočet plnenia  
opatrení Akčného plánu programu aktívneho starnutia za roky 2014/2015 
a primátor predložil  informáciu o plnení Akčného plánu  na rokovanie 
MsZ v marci 2016. 
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