
Združenie Kresťanských Seniorov 
Slovenska   (ZKS) 

 

Hlavné ciele združenia 

ZKS spája seniorov na miestnej, regionálnej a celoslovenskej úrovni k aktívnemu 

zapojeniu do spoločenského života, vyjadrovaniu sa k spoločenským problémom 

a k ich riešeniu. Chceme, aby seniori napriek problémom žili tvorivo, radostne 

a plnohodnotne, aby sa rozvíjala medzigeneračná spolupráca a radostný život 

viacgeneračných rodín. 

Organizačná štruktúra 

ZKS bolo založené v r. 1995. Združuje seniorov na Slovensku pracuje v 75 

kluboch. Ústredným orgánom je predsedníctvo, volené Valným zhromaždením 

na štyri roky, na jeho čele je predseda, exposlanec NR SR Jozef Mikloško. Máme 

dobré medzinárodné styky, sme členmi Európskej únie seniorov. Medzi jej 35 

organizáciami z 26 štátov sme aktívni a uznávaní. V Rade vlády máme 

4 zástupcov, sme členmi Fóra kresťanských inštitúcií. 

Čo môžu ponúknuť kluby seniorov? 

Kluby sú miestom neformálneho stretania seniorov, ktorým sú blízke kresťanské 

hodnoty, miesta vzdelávania a spolupráce, aj v spoločenstve s inými 

organizáciami.  Práca klubov zahŕňa: 

 

 Prednášky a semináre na aktuálne témy: 

 Poznávacie a kultúrne zájazdy, púte 

 Besedy so zaujímavými ľuďmi 

 Návštevy kultúrnych podujatí 

 Športové podujatia a turistika 

 Ponuky na oddychovú a liečebnú starostlivosť 

 Kurzy informačnej gramotnosti a komunikácie  na Internete 

 Posedenie pri hudbe a speve 

 

Časopis ZKS Generácie 

ZKS vydáva 3-4 krát ročne časopis o medzigeneračnej spolupráci a solidarite 

Generácie (formát A4, 50 strán, farebné fotografie). Bezplatne ho distribuujeme 

klubom ZKS. 



 

Spolupráca so samosprávou 

Kluby a regióny spolupracujú s miestnou a regionálnou samosprávou a 

ďalšími organizáciami s cieľom využiť tvorivý potenciál, skúsenosti a 

vedomosti seniorov. Ide najmä o zmeny v prístupoch, politikách a praxi voči 

seniorom, ale aj v oblasti sociálnej, zdravotnej, celoživotného vzdelávania, 

kultúry, športu a duchovných potrieb. Podporujeme aktívny prístup a 

zodpovednosť za vlastný život, solidaritu a spoluprácu generácií.  

 

Je Váš ideál ľudská spoločnosť založená na spravodlivosti 

a spoločnom dobre? 

Chcete, aby Váš hlas znel spolu s druhými v prospech lepšieho 

Slovenska? 

 

VSTÚPTE DO ZDRUŽENIA 

KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA 

 
Sme tu preto, aby sme zjednotili sily seniorov v slovenskej spoločnosti. Chceme 

spolu s Vami navrhovať riešenia a vrátiť do spoločnosti nádej. 

Pridajte sa k nám, naučte sa s nami umeniu starnúť s radosťou v srdci. 

 

Informácie a kontakty: 

 
Ústredie Združenia kresťanských seniorov Slovenska 

Bajkalská 25 

821 01 Bratislava 

 

Predseda ZKS:                    Jozef Mikloško    mikloskojozef@gmail.com, 

Podpredsedníčka ZKS:       Mária Muchová    muchovam@r24.roburnet.sk 

Predsedníčka regiónu ÚC-1:Jolana Egryová    jolanae@gmail.com,  

Predsedníčka regiónu ÚC-2:Alica Valašíková tibor.alica@gmail.com 

Predsedníčka regiónuÚC-3:Marta Gregušová marta.gregusova@zoznam.sk 

Predseda regiónu ÚC-4:        Ján Valent          jan.valent8@gmail.com 

Predsedníčka regiónu ÚC-5: Mária Káčová    zks.uc5@post.sk 

Predseda regiónu ÚC-6:        Oto Malatinsky  otomalatinsky@gmail.com 

Predseda regiónu ÚC-7:        Andrej Dupaľ     andrejdupal@mail.t-com.sk 

Predseda regiónu ŹC-8:         Jozef Gbúrik      jgburik@zoznam.sk 
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