
Štatút 

Rady seniorov mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

Čl. I 

Základné ustanovenia 

Štatút Rady seniorov mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len Rada) upravuje jej postavenie, 

pôsobnosť, zloženie a jej základné činnosti. 

Čl. II 

Postavenie Rady 

Rada je poradným orgánom starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „starosta“) v oblasti 

ochrany a podpory ľudských práv a životných podmienok seniorov. 

Čl. III 

Rodovo citlivý jazyk 

Kde sa v ustanoveniach štatútu používa označenie osoby, skupiny osôb a funkcie v mužskom rode, 

primerane a podľa vhodnosti sa tým myslí aj označenie osoby, skupiny osôb a funkcie v ženskom 

rode. 

Čl. IV 

Vymedzenie pojmu senior 

Na účely pôsobnosti Rady sa za seniora považuje fyzická osoba vo veku 55 a viac rokov s trvalým 

pobytom na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Čl. V 

Pôsobnosť Rady 

1) Rada plní úlohy podľa vlastného plánu činností a v súlade s postupmi odporúčanými 

starostom, ktoré nadväzujú na prioritné ciele a iné koncepčné dokumenty. 

2) Rada najmä: 

a. Dáva starostovi podnety na zvýšenie úrovne, ochrany a dodržiavania práv seniorov,  

b. Spracúva pre starostu návrhy a podnety na podporu zvýšenia úrovne životných 

podmienok, presadzovania a dodržiavania práv seniorov, 

c. Aktívne spolupracuje a zúčastňuje sa na realizácii úloh vyplývajúcich z vládneho 

dokumentu Program aktívneho starnutia na roky 2014-2020 prispôsobených na 

podmienky v Petržalke, 

Čl. VI 

Zloženie Rady a spôsob jej kreovania 

1) Rada sa skladá z predsedu a ďalších členov 

2) Predseda Rady je poradcom starostu pre seniorskú problematiku 

3) Ďalšími členmi Rady sú: 

a. Šesť zástupcov denných centier, po jednom z každého, 

b. Jeden zástupca Jednoty dôchodcov na Slovensku, 

c. Jeden zástupca seniorskej organizácie Združenia kresťanských seniorov Slovenska,  



4) Predsedu a ďalších členov Rady vymenúva a odvoláva starosta, 

5) Členstvo v Rade je čestnou funkciou. Za výkon funkcie členovi Rady nepatrí odmena, 

6) Na zasadnutia Rady možno prizývať ďalších odborníkov na preskúmanie problému seniorov, 

7) Členstvo v Rade zaniká: 

a. Smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, 

b. Odvolaním, ak sa člen Rady trikrát po sebe bez náležitého ospravedlnenia nezúčastnil 

na zasadaní Rady, 

c. Písomným vzdaním sa členstva, v takom prípade členstvo zaniká nasledujúci mesiac 

po doručení písomného oznámenia o vzdaní sa členstva predsedovi Rady, 

d. Právoplatným odsúdením člena Rady za úmyselný trestný čin. 

Čl. VII 

Predseda a ďalší členovia Rady 

1) Predseda Rady najmä: 

a. Zastupuje Radu navonok, 

b. Riadi a zodpovedá za činnosť Rady, 

c. Zvoláva a vedie zasadania Rady, v prípade potreby poverí koordinátora Rady vedením 

zasadania, 

d. Predkladá Rade návrh plánu činnosti rady seniorov, 

e. Predkladá Rade iniciatívne návrhy a odporúčania, 

f. Navrhuje program zasadania Rady, 

g. Schvaľuje zápis zo zasadnutia Rady. 

2) Členovia Rady najmä: 

a. Zúčastňujú sa na zasadnutí Rady, 

b. Schvaľujú program zasadnutí Rady, 

c. Vyjadrujú sa k plánu činnosti Rady, programu zasadnutia Rady a k materiálom 

predkladaným na zasadnutia Rady, 

d. Iniciatívne predkladajú návrhy, odporúčania a stanoviská k problematike seniorov. 

Čl. VIII 

Zasadnutia Rady 

1) Rada sa schádza štyrikrát do roka, v prípade potreby zvolá predseda Rady zasadnutie, 

2) Na zasadnutí Rady sa spravidla zúčastňuje aj starosta, 

3) Zasadnutia Rady sa riadia rokovacím poriadkom, ktorý na návrh predsedu Rady schvaľuje 

Rada. 

4) Zasadnutia Rady sú neverejné, ak Rada nerozhodne inak. O výsledkoch zasadnutia Rady 

v prípade potreby informuje verejnosť koordinátor Rady prostredníctvom oddelenia 

komunikácie s verejnosťou. 

ČL. IX 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1) Zriaďovateľom Rady je starosta, 

2) Výdavky spojené so zasadnutím Rady sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov miestneho 

úradu Bratislava-Petržalka. 

Čl. X 

Dodatky k Štatútu 

Štatút Rady možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami, ktoré schvaľuje na návrh Rady starosta. 



 

Čl. XI 

Účinnosť 

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania starostom 

 

Bratislava dňa: .................................................. 

 

Ján Hrčka 

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka 


