
  

ZDRUŽENIE   KRESŤANSKÝCH   SENIOROV   SLOVENSKA 

Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto 

 

 

Plán činnosti Predsedníctva ZKS na rok 2020 
(schválený Predsedníctvom ZKS 6.2.2020) 

 

Domáce akcie: 

 Zasadania Predsedníctva: (február - Bratislava, máj - Trenčín, september, november/december) 

 Zasadania užšieho Predsedníctva ZKS (podľa potreby – spravidla 1 x mesačne) 

 Aktívna spoluúčasť členov ZKS na podpore kandidátov ZKS vo voľbách do NR SR 

 Zorganizovanie konferencie Starnutie obyvateľstva – výzva do budúcnosti  

pri príležitosti 25. výročia vzniku ZKS (23.4., Bratislava) 

 Slávnostné odovzdanie ceny Jána Benčeka (október/november, Bratislava) 

 Celoslovenské púte ZKS: Staré Hory (13.5.), Skalka (10.6.), Levoča, Šaštín (8.9.) 

 Kresťanskí seniori v médiách (Lumen, Lux, Katolícke noviny, blogy, Facebook, twitter, Instagram) 

 Rozšírenie používania internetu v ZKS (internetová komunikácia s klubmi a webová stránka) 

 Športové súťaže seniorov: Nitra (5.9.), Partizánske (19.9.), Hlohovec 

 Vydávanie časopisu Generácie v roku 2020 (+) 

 Zakladanie nových klubov, rozšírenie členskej základne 

 Účasť v Rade vlády pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia 

populácie, spolupráca pri príprave nového Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 – 

2030 

 Vypracovanie nových projektov pre podporu činnosti ZKS 

 Aktualizácia základných interných dokumentov (Organizačný poriadok a Finančný poriadok) na 

základe zmeny Stanov prijatej na valnom zhromaždení v roku 2019 

 Spolupráca pri akciách pre seniorov s OZ Bagar 

 

Zahraničné akcie: 

 Účasť na akciách European Senior Union (ESU) v roku 2020: (+) 

- Konferencia ESU o geopolitických výzvach (marec 2020, Praha) + výkonný výbor ESU 

- Letná akadémia ESU (júl 2020, Viedeň) 

- Konferencia ESU Fórum tretieho veku (september 2020, Poľsko) 

- Oslava 25. výročia ESU (november 2020, Madrid) + výkonný výbor ESU 

 Príspevky na www a fb stránku ESU o slovenských aktivitách 

 Účasť na poznávacích a kultúrnych zájazdoch ZKS v zahraničí (+) 

 

Rôzne: 

 Aktívna účasť na akciách Fóra kresťanských inštitúcií (spomienka Sviečkovej manifestácie, Deň 

rodiny a výročie Nežnej revolúcie v novembri 2020) 

 Účasť na akciách k 70. výročiu Akcie K (likvidácia kláštorov) a Roku Božieho slova 

 Vyhľadávanie finančných zdrojov pre ZKS, 2% daň 

 Účasť na celoslovenských akciách KDH (Rada KDH, odborné podujatia/konferencie) 

 

Uskutočnenie aktivít označených s (+) bude závisieť od získania finančnej podpory na vypracované 

projekty. 


