
 

 

 
ZDRUŽENIE  KRESŤANSKÝCH  SENIOROV  SLOVENSKA 

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

20. júna 2020 
 

Zápisnica zo zasadania Predsedníctva ZKS, 

ktoré sa konalo 17.6.2020 od 10:30 h v Centre Salvator v Bratislave. 

 
Prítomní: 

členovia P-ZKS: Peter Mach, Marta Gregušová, Mária Muchová, Viera Beňová, Jozef 
Dravecký, Rozália Palkovičová, Anna Plánková, Jolana Egryová, Daniela Ďuricová, Ján 
Valent, Ernest Birvoň, Margita Alakšová a Jozef Gbúrik; 

prizvaní: predseda Kontrolnej komisie ZKS Václav Drabant, projektový manažér 
Miloš Nemeček, člen Predsedníctva FKI za ZKS Martin Lauko, predsedníčka klubu ZKS 
v Starej Ľubovni Mária Tureková, podpredsedníčka klubu ZKS v Starej Ľubovni 
Gabriela Malastová, Jozef Husár, kandidát ZKS vo voľbách do NR SR, Ján Uhnák 
a Michal Koniar. 

Ospravedlnení: člen P-ZKS Ján Vlasák, čestný predseda ZKS Jozef Mikloško.  

 

Programu zasadania: 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadania  

2. Kontrola úloh a zápisu zo zasadania Predsedníctva ZKS 6.2.2020 v Bratislave 

3. Informácia o činnosti užšieho Predsedníctva ZKS od zasadania Predsedníctva ZKS 

6.2.2020 v Bratislave 

4. Aktualizácia Plánu činnosti Predsedníctva ZKS na rok 2020, príprava akcií  

v 2. polroku 2020 

5. Organizačný poriadok ZKS – novelizácia 

6. Voľby do NR SR (zhodnotenie kampane kandidátov ZKS)  

7. Činnosť ÚC a klubov za rok 2019  

8. Rôzne 

 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadania  

Rokovanie Predsedníctva ZKS (P-ZKS) otvoril a viedol predseda ZKS Peter Mach. 
Predseda ZKS pripomenul, že hoci zasadanie P-ZKS bolo pôvodne plánované v máji 
v Trenčíne, koná sa neskôr vzhľadom na epidemiologické opatrenia počas 
mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou. V plánovaných priestoroch v Trenčíne nie je 
zatiaľ možné stretnutie uskutočniť a preto užšie Predsedníctvo rozhodlo zasadanie 
uskutočniť v Bratislave. 
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Návrh programu zasadania zaslaný písomne v  pozvánke na rokovanie P-ZKS bol 
schválený bez pripomienok. 

2. Kontrola úloh a zápisu zo zasadania Predsedníctva ZKS 6.2.2020 v  Bratislave 
(predseda ZKS) 

Zápis zo zasadania P-ZKS 6.2.2020 je zverejnený na webovej stránke ZKS v sekcii 
Dokumenty https://seniorizks.sk/wp-content/uploads/2020/04/2020-02-06-
Z%C3%A1pis-z-P-ZKS.pdf. K zápisu neboli žiadne pripomienky.  

 

Úlohy zo zasadania P-ZKS 28.11.2019 v Nitre: 

 Uznesenie 9.1. – podpora kandidátov ZKS vo voľbách do NR SR – bolo 
vyhodnotené ako splnené v rámci bodu 6 tohto zasadania P-ZKS. 

Úlohy zo zasadania P-ZKS 6.2.2020 v Bratislave: 

 Uznesenie 6.2. Predsedníctvo ZKS ukladá predsedovi ZKS, aby informoval P -ZKS 
o postupe hodnotenia podaných žiadostí o granty: 
a) žiadosti o dotácie na MPSVaR SR (členstvo v medzinárodnej organizácii a 

podpora edičnej činnosti) – zatiaľ neboli vyhodnotené, úloha zostáva medzi 
kontrolovanými;  

b) žiadosť na podporu športových aktivít - MŠVVaŠ SR zrušilo výzvu, 
predpokladá sa, že ju vypíše znova a  

c) Active Citizen Fund (tzv. nórske fondy) žiadosť o grant na rozvoj organizácie 
nepodporil. 

 Uznesenie 9.2. Predsedníctvo ZKS podľa článku 19 odsek 8 Stanov ZKS zvoláva 
zasadanie Územného centra 7 Prešov, aby sa vysvetlili dôvody ich zámeru 
„ukončiť členstvo v ZKS Slovenska a vystúpiť zo štruktúry ZKS Slovenska“, ktorý 
oznámili listom z 16.12.2019 predsedovi ZKS. Predsedníctvo ZKS splnomocňuje 
predsedu ZKS, aby do 30.3.2020 určil termín a  miesto konania zasadania ÚC 
a pozval naň aj všetkých predsedov klubov ZKS v  rámci kraja. – vzhľadom na 
obmedzenie činnosti počas mimoriadnej situácie zatiaľ nerealizované, v bode 7 
dohodnuté predĺženie do 30.11.2020. 

 

3. Informácia o činnosti užšieho Predsedníctva ZKS od zasadania Predsedníctva ZKS 
6.2.2020 v Bratislave (predseda ZKS) 

Zasadania užšieho Predsedníctva ZKS sa konalo 27.5.2020 v Bratislave. Užšie 
Predsedníctvo prerokovalo: 

1. Informácie o stretnutiach s predstaviteľmi štátu (stretnutie s prezidentkou SR 
4.3.2020, s predsedom NR SR 21.5.2020, ministrom práce, soc. vecí a  rodiny 
2.6.2020 a štátnou tajomníčkou Gaborčákovou na MPSVR 14.5.2020) . 

2. Informácie z ESU (výkonný výbor ESU a konferencia v Prahe 6.-7.3.2020 - 
o výsledkoch rokovania boli členovia P-ZKS informovaní mailom a prijaté 
dokumenty sú zverejnené na webovej stránke ZKS v sekcii O združení / 
Medzinárodná spolupráca na adrese https://seniorizks.sk/o-zdruzeni/medzinarodna-
spolupraca/; ESU Newsletter venovaný najmä corona kríze bol priebežne 

https://seniorizks.sk/wp-content/uploads/2020/04/2020-02-06-Z%C3%A1pis-z-P-ZKS.pdf
https://seniorizks.sk/wp-content/uploads/2020/04/2020-02-06-Z%C3%A1pis-z-P-ZKS.pdf
https://seniorizks.sk/o-zdruzeni/medzinarodna-spolupraca/
https://seniorizks.sk/o-zdruzeni/medzinarodna-spolupraca/
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rozosielaný členom P-ZKS, do Newslettra sme prispeli aj článkom o  situácii na 
Slovensku). 

3. Informácie o činnosti ZKS: list predsedom ÚC a klubov 17.2.2020 (vyhlásenie P-
ZKS k 25. výročiu ZKS, Plán činnosti na rok 2020, výzva k voľbám do NR SR, 
informácia o registrácii klubov na MV SR a zmena adresy združenia) a list členom 
P ZKS, KK a predsedom klubov 3.4.2020 (prianie k Veľkej noci, zastavenie  činnosti 
kvôli pandémii; tento list je zverejnený aj na webovej stránke ZKS v sekcii 
Aktuality na adrese https://seniorizks.sk/list-predsedu-zks-k-velkej-noci-2020/). 

4. Finančné otázky (stav grantov, sponzorský dar od Združenia kresťanských 
podnikateľov a manažérov SR pre klub ZKS Partizánske na výstavbu kaplnky).  

5. Aktualizácia Plánu činnosti Predsedníctva ZKS na rok 2020  (príprava pre 
rokovanie P-ZKS). 

6. Zasadanie Predsedníctva ZKS v júni 2020 (návrh programu, termín a miesto 
rokovania). 

Uznesenia: 

3.1. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informáciu  o činnosti užšieho 
Predsedníctva ZKS. 

3.2. Predsedníctvo ZKS podporuje iniciatívu Fóra kresťanských inštitúcií, aby 
maloobchodné prevádzky zostali v nedeľu trvalo zatvorené. 

3.3. Predsedníctvo ZKS podporuje zámery vlády na reformu dôchodkového systému, 
ktorá posilní princíp spravodlivosti.  

 

4. Aktualizácia Plánu činnosti Predsedníctva ZKS na rok 2020, príprava akcií  
v 2. polroku 2020 (predseda ZKS) 

Predsedníctvo ZKS konštatovalo, že plánované  celoslovenské púte ZKS Staré Hory 
(13.5.), Skalka (10.6.) a Levoča (9.7.) nebolo / nie je možné uskutočniť pre 
epidemiologické obmedzenia. Púť do Šaštína  sa uskutoční v plánovanom termíne 
(8.9.) i rozsahu. Prípravu púte bude koordinovať Ján Uhnák.  

Slávnostná konferencia „Starnutie obyvateľstva – výzva do budúcnosti (pri 
príležitosti 25. výročia vzniku ZKS)“, plánovaná na 23.4.2020 v Bratislave sa bude 
konať v utorok 6.10.2020 v Hudobnom salóne Zichyho paláca v Bratislave . 
Programovú prípravu konferencie budú koordinovať Peter Mach, Jozef Mikloško 
a Miloš Nemeček, organizačnú prípravu konferencie bude koordinovať Mária 
Muchová. 

Cena Jána Benčeka za rok 2020 – návrhy predložia predsedovia klubov ZKS podľa 
Štatútu ceny do 30.8.2020 predsedom ÚC, predsedovia ÚC ich po prerokovaní v  ÚC 
predložia predsedovi ZKS do 15.9.2020; členovia P -ZKS môžu do 15.9.2020 tiež 
predložiť svoje návrhy predsedovi ZKS. P-ZKS posúdi návrhy v októbri 2020 
a rozhodne o udelení ceny za rok 2020. Odovzdanie cien sa uskutoční koncom 
októbra resp. v novembri v Bratislave (ako súčasť kultúrneho programu Moravania 
bez hraníc, v spolupráci s OZ Bagar). 

https://seniorizks.sk/list-predsedu-zks-k-velkej-noci-2020/
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Rozšírenie používania internetu v  ZKS – predseda ZKS osloví listom predsedov 
klubov a požiada ich, aby podľa možnosti poskytli 1 – 2 mailové adresy funkcionárov 
klubu, aby bolo možné rýchlejšie odovzdávať klubom aktuálne informácie.  

Športové súťaže seniorov sa uskutočnia v Nitra (5.9.) a v Partizánskom (19.9.), 
v Hlohovci boli zrušené. 

Vydávanie časopisu Generácie  v roku 2020: prvé číslo vyjde koncom septembra 
k slávnostnej konferencii, príspevky možno zaslať do 31.8.2020. Miloš Nemeček 
informoval, že redakcia privíta príspevky, ktoré by informovali o  prežívaní 
mimoriadnej situácie v súvislosti s hrozbou vírusu v kluboch (napr. príklady 
poskytovania pomoci). 

Spolupráca pri akciách pre seniorov s OZ Bagar . Projektový manažér Miloš Nemeček  
informoval o pripravovaných akciách v spolupráci s OZ:  

 Projekt Slovensko bez bariér: otváracia konferencia 24.9.2020 v Bratislave,  
október - november regionálne semináre Trenčianske Teplice, Banská Bystrica, 
Prešov. okrúhly stôl Nitra - problematika migrantov (kresťania z Iraku),záverečné 
aktivity 9.-10.12.2020 (konferencia, asi aj kultúrny program.. .). 

 Senior Friendly, 23.-24.10.2020 v Bratislave, 23.10.2020 dopoludnia konferencia 
a slávnostný večer na pozvánky. 24.10.2020 (celý deň) Deň Senior Friendly 50+. 

Zahraničné akcie: Letná akadémia ESU (júl 2020, Viedeň)  a Konferencia ESU Fórum 
tretieho veku (september 2020, Poľsko)  sú zrušené, plánovaná oslava 25. výročia 
ESU (október / november 2020, Madrid) + kongres ESU ešte nie sú potvrdené. 

Uznesenie: 

4.1. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie Aktualizáciu Plánu činnosti Predsedníctva 
ZKS na rok 2020 a schvaľuje úlohy a zodpovednosti (uvedené vyššie) pri  príprave 
akcií v 2. polroku 2020. 

 

5. Organizačný poriadok ZKS – novelizácia (predseda ZKS) 

Predseda ZKS uviedol návrh novelizácie Organizačného poriadku ZKS, ktorý 
prerokovalo užšie Predsedníctvo ZKS a  členovia P-ZKS ho dostali na 
pripomienkovanie spolu s pozvánkou na zasadanie P-ZKS. Predložený návrh bol 
schválený bez pripomienok.  

Uznesenia: 

5.1. Predsedníctvo ZKS schvaľuje Organizačný poriadok ZKS zmena č. 5 (Organizačný 
poriadok ZKS je prílohou zápisu).  

 

6. Voľby do NR SR (zhodnotenie kampane kandidátov ZKS)  

Predseda ZKS a kandidáti ZKS vo voľbách do NR SR 2020 Martin Lauko, Ernest Birvoň 
a Jozef Husár zhodnotili priebeh a  výsledky volebnej kampane kandidátov ZKS.  
V rámci vystúpení kandidátov a  v diskusii odznelo viacero pripomienok k obsahu aj 
organizácii volebnej kampane (výhrady k  dohode o spolupráci s PS/Spolu, malý 
dôraz na sociálne otázky, elektronická kampaň menej zasahuje seniorov, pre 
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vystúpenia kandidátov na stretnutiach bolo málo času ...), ktoré bude predseda ZKS 
tlmočiť príslušným orgánom KDH.  

P-ZKS konštatovalo, že je potrebné už v  súčasnosti hľadať vhodných kandidátov pre 
regionálne a komunálne voľby, ktoré budú koncom októbra 2022. 

Na návrh Martina Lauka P-ZKS vyjadrilo podporu kandidatúre Milana Majerského na 
funkciu predsedu KDH. 

Uznesenia: 

6.1. Predsedníctvo ZKS vyslovuje poďakovanie kandidátom ZKS vo voľbách do NR SR 
v roku 2020 Martinovi Laukovi, Ernestovi Birvoňovi a  Jozefovi Husárovi za ich 
nasadenie vo volebnej kampani a územným centrám a klubom ZKS za vytvorenie 
podmienok pre ich prezentáciu.  

6.2. Predsedníctvo ZKS vyjadruje podporu kandidatúre Milana Majerského na 
funkciu predsedu KDH. 

 

7. Činnosť ÚC a klubov za rok 2019  (podpredsedníčka ZKS Mária Muchová 
a predsedovia ÚC) 

Podpredsedníčka ZKS Mária Muchová a predsedovia ÚC  informovali na základe 
hlásení klubov a vlastných poznatkov o činnosti ÚC a klubov za rok 2019.  Užšie 
Predsedníctvo ZKS sa bude zaoberať spôsobmi, ako zdieľať podnety a aktivity 
z jednotlivých klubov a ako podnietiť vznik ďalších klubov a  rozširovanie členskej 
základne (úloha z Plánu činnosti). 

Uznesenia: 

7.1. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informáciu podpredsedníčky ZKS Márie 
Muchovej a predsedov ÚC o činnosti ÚC a klubov za rok 2019. 

7.2. Predsedníctvo ZKS predlžuje termín pre splnenie uznesenia 9.2.  zo zasadania 
Predsedníctva ZKS 6.2.2020 (zvolanie zasadania Územného centra 7 Prešov) do 
30.11.2020. 

 

8. Rôzne 

8.1. Rada vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu 
starnutia populácie (ďalej len „Rada vlády“).  

Uznesenia: 

8.1.a) Predsedníctvo ZKS schvaľuje nominácie podpredsedníčok ZKS Marie Muchovej 
a Marty Gregušovej za členky Rady vlády za ZKS namiesto Jozefa Mikloška a  Jána 
Uhnáka. 

8.1.b) Predsedníctvo ZKS vyslovuje poďakovanie čestnému predsedovi ZKS Jozefovi 
Mikloškovi a bývalému podpredsedovi ZKS a  členovi P-ZKS Jánovi Uhnákovi za ich 
aktívne dlhoročné pôsobenie v Rade vlády. 
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8.2. Nové Stanovy ZKS, ktoré boli prijaté na valnom zhromaždení ZKS 8.11.2019 
zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR 10.1.2020 pod číslom VVS/1 -900/90-10351-7. 
Stanovy sú na webovej stránke ZKS v sekcii Dokumenty na adrese  
https://seniorizks.sk/wp-content/uploads/2020/04/Stanovy_ZKS_2019-def-scan.pdf. 

8.3. Priebežná informácia o hospodárení P-ZKS v roku 2020: Hospodárka ZKS Jolana 
Egryová informovala, že od začiatku roku boli príjmy P-ZKS 2 331,60 € a výdavky 
4 273,43 €. Zostatok k 5.6.2020 bol 701,24 € na účte a  218,56 € v pokladni. 

8.4. 2 % dane z príjmu pre ZKS: podklady poslala hospodárka ZKS predsedom ÚC. 
Tento rok termín ešte neuplynul! 

8.5. Pozvanie Združenia kresťanských seniorov ČR: Na spomienkovej slávnosti PTP 
10.9.2020 vo Svaté Dobrotivé sa zúčastní člen P -ZKS Ernest Birvoň. 

8.6. Najbližšie zasadanie Predsedníctva ZKS  sa uskutoční v druhej polovici októbra 
2020 v Trenčíne. 

 

Prílohy zápisu: 

Organizačný poriadok ZKS zmena č. 5 

 

 

 

 

 

 
Peter Mach 

predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska  

https://seniorizks.sk/wp-content/uploads/2020/04/Stanovy_ZKS_2019-def-scan.pdf

