
 
ZDRUŽENIE  KRESŤANSKÝCH  SENIOROV  SLOVENSKA 

Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - Ružinov 
 
 

 

Z á p i s n i c a 

z 12. Valného zhromaždenia ZKS, ktoré sa konalo 8. novembra 2019 v Bratislave  

 

Program Valného zhromaždenia:  

1. Otvorenie VZ predsedom ZKS, privítanie, duchovné slovo  
2. Schválenie programu VZ 
3. Kontrola uznesenia z VZ v roku 2015 
4. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie  
5. Správa o činnosti ZKS v rokoch 2015-2019 
6. Správa o hospodárení 
7. Správa kontrolnej komisie  
8. Diskusia k správam 

Obed 
9. Návrh Volebného poriadku a zmeny Stanov 
10. Diskusia a schválenie Volebného poriadku a Stanov  
11. Návrh Ústredia na kandidátku predsedu, podpredsedov, členov Predsedníctva 

a Kontrolnej komisie 
12. Vystúpenie kandidátov na predsedu  
13. Predstavenie ďalších kandidátov 
14. Správa mandátovej komisie 
15. Voľby 

Prestávka – občerstvenie 
16. Výsledky volieb (predseda volebnej komisie)  
17. Odsúhlasenie uznesenia VZ  
18. Záverečné slovo nového predsedu, ukončenie VZ  

 

1. Otvorenie VZ predsedom ZKS, privítanie, duchovné slovo  

Rokovanie Valného zhromaždenia (ďalej VZ) otvoril a v prvej časti viedol predseda 
ZKS Jozef Mikloško. Privítal všetkých prítomných a konštatoval, že VZ sa schádza 
v zmysle čl. 13, ods. 1 Stanov ZKS a  podľa §8 ods. 1 Organizačného poriadku ZKS. 
Vyslovil poľutovanie nad tým, že z  27 delegátov ÚC 7 (Prešov) sú prítomní len 2. 
Pripomenul tiež, že tesne pred VZ (6.-7.11.2019) usporiadalo ZKS regionálna 
konferencia Európskej únie seniorov (ESU) s  názvom „30 rokov slobody očami 
seniorov“. Na konferencii sa zúčastnili vedúci predstavitelia ESU (prezidentka ESU 
An Hermans a generálny tajomník ESU Guido Dumon), zástupcovia seniorských 
organizácií z Česka, Maďarska, Poľska, Nemecka a  Rakúska a predstavitelia nášho 



Zápisnica z 12. Valného zhromaždenia ZKS, ktoré sa konalo 8. novembra 2019 v Bratislave 

2 

združenia. Konferenciu hodnotili jej účastníci ako veľmi podnetnú a ocenili jej 
prípravu. 

Úvodnú modlitbu predniesli podpredsedníčka ZKS Mária Muchová a  predsedníčka 
klubu ZKS Bratislava – Petržalka II Viera Beňová.  

 

2. Schválenie programu VZ  

Predseda ZKS Jozef Mikloško predložil návrh programu VZ tak, ako je uvedený 
vyššie. K návrhu programu VZ neboli vznesené žiadne pripomienky a  delegáti VZ ho 
jednomyseľne schválili. 

 

3. Kontrola uznesenia z VZ v roku 2015 

Kontrolu uznesenia z 11. VZ v roku 2015 predniesol člen Predsedníctva ZKS Ján 
Uhnák. Komentár k jednotlivým bodom uznesenia doplnili predseda ZKS Jozef 
Mikloško a programový manažér ZKS Miloš Nemeček. VZ vzalo splnenie uznesení na 
vedomie. 

 

4. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie  

Predseda ZKS Jozef Mikloško predložil návrhy Ústredia ZKS na predsedov 
jednotlivých komisií a na základe návrhov delegátov boli pracovné komisie VZ 
vytvorené takto: 

Návrhová komisia: Miloš Nemeček (predseda), Jozef Gburik a Jozef Švec, 

Mandátová komisia: Margita Alakšová (predseda), Viera Beňová  a Václav Drabant, 

Volebná komisia: Martin Lauko (predseda), Katarína Darvašová, Daniela Ďuricová, 
Libuša Madoľová, Ján Uhnák a Ján Vlasák. 

Návrhová a volebná komisia boli zvolené jednomyseľne, pri voľbe mandátovej 
komisie sa 2 delegáti zdržali hlasovania , ostatní hlasovali za. 

 

Rokovanie VZ v bodoch 5. až 8. viedol Peter Mach. 

5. Správa o činnosti ZKS v rokoch 2015-2019 

Písomnú Správu predsedu ZKS o činnosti od Valného zhromaždenia v  roku 2015 
dostali delegáti pri prezentácii. Správu stručne uviedol predseda ZKS Jozef Mikloško.  

 

6. Správa o hospodárení 

Písomnú Správu o hospodárení Ústredia ZKS v rokoch 2015-2019 dostali delegáti pri 
prezentácii. Správu stručne uviedla hospodárka ZKS Viera Čeplíková. V  rámci svojho 
vystúpenia prezentovala tiež výhrady územného centra ZKS č. 7 (Prešov) k  legitimite 
ústredných orgánov ZKS a k činnosti Ústredia a predsedu ZKS. 
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7. Správa kontrolnej komisie 

Písomnú Správu o činnosti kontrolnej komisie Ústredia ZKS Slovenska za obdobie 
medzi valnými zhromaždeniami od  roku 2015-2019 dostali delegáti pri prezentácii. 
Správu uviedol predseda Kontrolnej komisie Václav Drabant.  

 

8. Diskusia k správam 

V rámci diskusie Stanislav Husár (Partizánske) navrhol, aby sa zvýšil počet členov 
Kontrolnej komisie z 3 na 5. Tento návrh sa posudzoval v rámci zmeny Stanov. Ďalej 
informoval o výstavbe Krížovej cesty v Partizánskom a v tej súvislosti avizoval, že 
osloví kluby s prosbou o finančný príspevok. Spresnil tiež dátumy niektorých akcií 
ich klubu, ktoré boli uvedené v  správe predsedu ZKS. 

Viera Lahová (Malacky) navrhla, aby sa členský príspevok zvýšil z  2,- € na 3,- €, aby 
mali kluby viac prostriedkov na svoju činnosť. Tento návrh, o  ktorom sa diskutovalo 
už na predchádzajúcich VZ, sa stretol s  pozitívnymi i negatívnymi reakciami. Jozef 
Gburik (Košice) poukázal na to, že najmä na východe republiky sú dôchodky veľmi 
nízke a zvýšenie členského by malo za následok pokles členskej základne. Libuša 
Iványová (Bratislava – Dúbravka) informovala, že v ich klube si okrem oficiálneho 
členského schválili aj klubový príspevok, z  ktorého (spolu s príspevkom od mestskej 
časti) financujú akcie klubu. Na základe diskusie Viera Lahová svoj návrh, aby VZ 
rozhodlo o celoštátnom zvýšení členského príspevku stiahla.  

Na základe vystúpenia Ernesta Birvoňa (predseda ÚC 5) sa rozvinula diskusia 
o príčinách neúčasti delegátov ÚC 7 (Prešov) na VZ a  o tom, či by VZ malo 
akceptovať personálne návrhy ÚC 7, ak si UC 7 dlhodobo neplní základné povinnosti 
pri odvode 50 centov členského pre Ústredie ZKS, čím vznikajú pochybnosti o tom, 
koľko členov ÚC reprezentuje a či a ako sa chce zapájať do činnosti ZKS. Jozef Gburik 
(Košice) informoval o tom, že kontaktoval predsedu ÚC 7 a naliehavo ho žiadal, aby 
sa delegáti ÚC zúčastnili na VZ. Z diskusie vyplynulo, že účastníci VZ majú záujem na 
udržaní jednoty združenia a  preto sa VZ zdrží jednostranných krokov.  

Širšie sa tiež diskutovalo o  europrojekte „Seniori rodinám – rodiny seniorom“, od 
ktorého ZKS odstúpilo pre administratívnu náročnosť a  pochybnosti o tom, či by boli 
výdavky ZKS uznané alebo by muselo príspevok vrátiť. MPSVR SR žiadalo vrátiť 
všetky poskytnuté prostriedky a  tak (ako uviedol predseda Kontrolnej komisie 
Václav Drabant) bude potrebné pri uzatvorení hospodárenia za rok 2019 definitívne 
aj finančne zhodnotiť stratu z projektu, ktorý bol určený pre ÚC 1 (Bratislava), ale 
začal sa financovať cez Ústredie.   

 

Rokovanie VZ v bodoch 9. a 10. viedol predseda ZKS Jozef Mikloško.  

9. Návrh Volebného poriadku a zmeny Stanov  

10. Diskusia a schválenie Volebného poriadku a Stanov 

Návrh volebného poriadku, ktorý schválilo Ústredie ZKS 23.9.2019, dostali delegáti 
písomne spolu s pozvánkou na rokovanie VZ. Návrh uviedla podpredsedníčka ZKS 
Mária Muchová. V diskusii odznela technická pripomienka k  tomu, že v článku 1 je 
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nesprávne uvedený dátum VZ (nie 9.11.2019 ale 8.11.2019) a pripomienka k tomu, 
že ak bude pri zmene Stanov schválené navrhované zvýšenie počtu členov 
Kontrolnej komisie na 5, treba to upraviť v  článku 4. S týmito úpravami schválili 
prítomní delegáti návrh volebného poriadku, hlasovania sa zdržali 2 delegáti, nikto 
nehlasoval proti. 

Návrh zmeny Stanov ZKS v roku 2019, ktorý schválilo Ústredie ZKS 23.9.2019, dostali 
delegáti písomne spolu s pozvánkou na rokovanie VZ. Návrh uviedol Peter Mach. 
Stručne vysvetlil písomne predložený návrh zmien a autoremedúrou doplnil návrh 
zmien o ustanovenie, že v celých Stanovách sa bude používať na označenie 
ústredného orgánu hnutia názov Predsedníctvo ZKS (dnes je na niektorých miestach  
uvedené len Predsedníctvo). Súčasne predložil návrh z predpoludňajšej diskusie na 
zvýšenie počtu členov Kontrolnej komisie z  3 na 5. Keďže neboli už žiadne ďalšie 
návrhy a pripomienky, VZ pristúpilo k hlasovaniu o zmenách Stanov. Písomne 
predložený návrh Ústredia ZKS z  23.9.2019 doplnený autoremedúrou bol schválený 
jednomyseľne, pri hlasovaní o návrh na zvýšenie počtu členov Kontrolnej komisie 
boli 4 delegáti proti, 2 sa zdržali hlasovania a  ostaní delegáti hlasovali za.  

Vzhľadom na schválenie rozšírenia Kontrolnej komisie vyzval predseda ZKS Jozef 
Mikloško na predloženie ďalších návrhov do Kontrolnej komisie. Delegáti z  pléna 
navrhli Katarínu Darvašovú a  Margitu Krčmárovú, ktoré sa krátko predstavili. VZ 
potom hlasovaním schválilo doplnenie kandidátky Kontrolnej komisie, pri tomto 
hlasovaní sa 4 delegáti zdržali hlasovania, ostatní hlasovali za.  

 

Rokovanie VZ od bodu 11. do ukončenia VZ viedol  Miloš Nemeček. 

11. Návrh Ústredia na kandidátku predsedu, podpredsedov, členov Predsedníctva 
a Kontrolnej komisie 

Návrh Ústredia ZKS na voľbu funkcionárov ZKS, ktorý schválilo Ústredie ZKS 
23.9.2019, predložil predseda ZKS Jozef Mikloško. Stručne pri tom vysvetlil, ako 
postupovalo Ústredie pri tvorbe návrhu.  

 

12. Vystúpenie kandidátov na predsedu  

Na žiadosť Viery Čeplíkovej VZ väčšinou hlasov schválilo, že kandidáti  vystúpia 
v poradí v ktorom sú uvedení na hlasovacích lístkoch.  

Ako prvý kandidát vystúpil Peter Mach, ktorého navrhlo územné centrum 1 
(Bratislava) a ako druhá kandidátka vystúpila Viera Čeplíková, ktorú navrhlo územné 
centrum 7 (Prešov). 

 

13. Predstavenie ďalších kandidátov 

V rámci tohto bodu sa stručne predstavili ostatní kandidáti:  

a) na funkcie podpredsedov Marta Gregušová, Mária Muchová a  Ondrej Tunega; 
neprítomného Andreja Dupaľa stručne predstavil moderátor Miloš Nemeček ; 
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b) kandidáti do Predsedníctva ZKS Rozália Palkovičová, Viera Beňová, Anna Plánková 
a Ján Vlasák; neprítomného Jozefa Draveckého predstavil predseda ZKS Jozef 
Mikloško a neprítomných Antonína Lukáča a  Františka Hanáčka predsedníčka klubu 
Stará Ľubovňa Anna Keselová;  

c) kandidáti do Kontrolnej komisie Pavol Ondrejovič, Václav Drabant, Ľudmila 
Vargová, Katarína Darvašová a  Margita Krčmárová; Anna Krajčová nebola prítomná   

 

14. Správa mandátovej komisie 

Predsedníčka mandátovej komisie Margita Alakšová informovala, že na rokovanie VZ 
bolo pozvaných 97 delegátov a  podľa zistenia mandátovej komisie je na rokovaní 
prítomných 71 delegátov, t.j. 73,2 %. VZ je teda uznášania schopné a  môže príjmať 
závery a voliť orgány ZKS. Nadpolovičná väčšina prítomných delegátov je 36. 

 

15. Voľby 

Predseda volebnej komisie Martin Lauko stručne pripomenul volebné pravidlá 
a otvoril tajné hlasovanie. Po ukončení hlasovania sa volebná komisia odobrala 
spočítať hlasy. 

 

16. Výsledky volieb  

Predseda volebnej komisie Martin Lauko oznámil tieto výsledky volieb:  

Bolo odovzdaných 70 hlasovacích lístkov A  aj B. Pri voľbe č. 4 (Kontrolná komisia) 
bol 1 odovzdaný hlasovací lístok neplatný a  2 hlasujúci sa zdržali hlasovania. Pri 
ostatných voľbách boli všetky hlasovacie lístky platné.  

Počty hlasov pre kandidátov v jednotlivých voľbách: 

a) predseda ZKS Peter Mach 60 

 Viera Čeplíková 10 

b) podpredsedovia ZKS Marta Gregušová 60 

 Mária Muchová 64 

 Ondrej Tunega 59 

 Andrej Dupaľ    8 

c) členovia Predsedníctva ZKS  Rozália Palkovičová  62 

 Viera Beňová 56 

 Anna Plánková 50 

 Jozef Dravecký 53 

 Ján Vlasák 46 

 Anton Lukáč 11 

 František Hanáček 21 
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d) Kontrolná komisia ZKS Pavol Ondrejovič 60 

 Václav Drabant 64 

 Ľudmila Vargová 52 

 Anna Krajčová 27 

 Katarína Darvašová 40 

 Margita Krčmárová 51 

Na základe výsledkov tajného hlasovania boli zvolení:  

a) za predsedu ZKS Peter Mach, 

b) za podpredsedov ZKS Marta Gregušová, Mária Muchová a Ondrej Tunega, 

c) za členov Predsedníctva ZKS Viera Beňová, Jozef Dravecký, Rozália Palkovičová, 
Anna Plánková a JánVlasák; za náhradníkov Predsedníctva ZKS František Hanáček a 

Anton Lukáč; 

d) za členov Kontrolnej komisie  ZKS Katarína Darvašová, Václav Drabant, Margita 
Krčmárová, Pavol Ondrejovič a Ľudmila Vargová; za náhradníčku Kontrolnej komisie 
ZKS Anna Krajčová. 

Po vyhlásení výsledkov volieb poďakovala kandidátka na predsedu ZKS Viera 
Čeplíková za podporu a gratulovala novozvolenému predsedovi ZKS.   

 

17. Odsúhlasenie uznesenia VZ  

Návrh uznesenia VZ predniesol predseda návrhovej komisie Miloš Nemeček. Návrh 
uznesenia bol bez pripomienok jednomyseľne schválený a  je v prílohe tohto zápisu. 
Novozvolený predseda ZKS Peter Mach navrhol na základe rozhodnutia 
novozvoleného Predsedníctva ZKS, ktoré sa stretlo hneď po vyhlásení výsledkov 
volieb, aby VZ zvolilo doterajšieho predsedu ZKS Jozefa Mikloška za čestného 
predsedu ZKS. VZ na návrh novozvoleného predsedu ZKS Petra Macha jednomyseľne 
schválilo, že voľba čestného predsedu ZKS sa uskutoční verejným hlasovaním 
a následne jednomyseľne zvolilo Jozefa Mikloška za čestného predsedu ZKS. 

 

18. Záverečné slovo nového predsedu, ukončenie VZ  

Novozvolený predseda ZKS Peter Mach sa poďakoval delegátom za dôveru 
a opakoval výzvu k aktívnemu zapojeniu sa do práce združenia. Poďakoval sa 
doterajšiemu predsedovi ZKS Jozefovi  Mikloškovi a ostatným doterajším 
funkcionárom. 

Čestný predseda ZKS Jozef Mikloško sa poďakoval za ocenenie svojej práce.  
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Uznesenie 

z 12. Valného zhromaždenia ZKS, ktoré sa konalo 8. novembra 2019 v  Bratislave 

 

I. Valné zhromaždenie schvaľuje:  

a) Správu o činnosti ZKS v rokoch 2015-2019 

b) Správa o hospodárení Ústredia ZKS v rokoch 2015 - 2019 

c) Správu o činnosti kontrolnej komisie za obdobie medzi valnými 
zhromaždeniami 2015 -2019 

d) Zmeny Stanov ZKS 

 

II. Valné zhromaždenie zvolilo:  

a) za predsedu ZKS Peter Mach, 

b) za podpredsedov ZKS Marta Gregušová, Mária Muchová a Ondrej Tunega,  

c) za členov Predsedníctva ZKS Viera Beňová, Jozef Dravecký, Rozália 
Palkovičová, Anna Plánková a  Ján Vlasák; za náhradníkov Predsedníctva ZKS 
František Hanáček a Anton Lukáč; 

d) za členov Kontrolnej komisie ZKS Katarína Darvašová, Václav Drabant, Margita 
Krčmárová, Pavol Ondrejovič a Ľudmila Vargová; za náhradníčku Kontrolnej 
komisie ZKS Anna Krajčová;  

e) za čestného predsedu ZKS Jozef Mikloško. 

 

III. Valné zhromaždenie ukladá 

novozvolenému Predsedníctvu ZKS, aby podniklo všetky potrebné kroky pre 
zachovanie jednoty ZKS a ďalší rozvoj aktivít ZKS vo všetkých regiónoch.  

 

 

V Bratislave 9.11.2019 

Zapísali: Peter Mach, Jozef Mikloško, Mária Muchová  

 

 

 

Peter Mach 

predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska 


