
 
ZDRUŽENIE  KRESŤANSKÝCH  SENIOROV  SLOVENSKA 

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

15. februára 2020 
 

Zápisnica zo zasadania Predsedníctva ZKS, 

ktoré sa konalo 6.2.2020 od 11:00 h v Pastoračnom centre Farnosti Svätej rodiny 

v Bratislave - Petržalke. 

 

Prítomní: 

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

prizvaní: čestný predseda ZKS Jozef Mikloško, predseda a členovia  Kontrolnej 
komisie ZKS Václav Drabant, Katarína Darvašová, Margita Krčmárová, Pavol 
Ondrejovič a Ľudmila Vargová, projektový manažér Miloš Nemeček a člen 
Predsedníctva FKI za ZKS Martin Lauko ; 

hostia: o. Juraj Vittek (farár Farnosti Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke), bývalí 
podpredsedovia ZKS Jozef Hudák a  Ján Uhnák a kandidát ZKS do NR SR Jozef Husár.  

 

Programu zasadania: 

1. Otvorenie, duchovné slovo, privítanie prítomných  

2. Spomienka 25. výročia vzniku ZKS  

3. Schválenie programu zasadania  

4. Kontrola úloh a zápisu zo zasadania Predsedníctva ZKS 28.11.2019 v Nitre  

5. Informácia o činnosti užšieho Predsedníctva ZKS od zasadania Predsedníctva ZKS 
28.11.2019 v Nitre 

6. Plán činnosti Predsedníctva ZKS na rok 2020  

7. Správa o hospodárení ZKS na ústrednej úrovni za rok 2019 a rozpočet na rok 
2020 

8. Konferencia k 25. výročia vzniku ZKS, návrhy na udelenie čestného členstva  

9. Situácia v ÚC 7 - Prešov 

10. Voľby do NR SR (informácie o kampani kandidátov ZKS) 

11. Činnosť ÚC 1 (Bratislava) a klubov v Bratislavskom kraji  

12. Rôzne 
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1. Otvorenie, duchovné slovo, privítanie prítomných  

Rokovanie Predsedníctva ZKS (P-ZKS) otvoril a viedol predseda ZKS Peter Mach. Po 
privítaní si prítomní uctili pamiatku už zosnulých zakladateľov združenia i  nedávno 
náhle zosnulého podpredsedu ZKS Ondreja Tunegu minútou ticha a modlitbou . 

Duchovný príhovor predniesol vdp. Juraj Vittek, farár Farnosti Svätej rodiny 
v Bratislave – Petržalke. 

 

2. Spomienka 25. výročia vzniku ZKS  

Predseda ZKS stručne pripomenul vznik združenia registráciou na MV SR presne pred 
25 rokmi a prečítal pozdravný list prezidentky ESU An Hermans.  

Predseda ZKS potom predložil návrh Vyhlásenia Predsedníctva Združenia 
kresťanských seniorov Slovenska k 25.výročiu založenia ZKS.  

Uznesenie: 

2.1. Predsedníctvo ZKS schvaľuje Vyhlásenie Predsedníctva Združenia kresťanských 
seniorov Slovenska k 25.výročiu založenia ZKS (vyhlásenie je prílohou zápisu). 

 

3. Schválenie programu zasadania (predseda ZKS) 

P-ZKS schválilo navrhovaný program zasadania (uvedený vyššie) bez pripomienok.  

 

4. Kontrola úloh a zápisu zo zasadania Predsedníctva ZKS 28.11.2019 v  Nitre 
(predseda ZKS) 

Pripomienky k zápisu zo zasadania Predsedníctva ZKS 28.11.2019 – P-ZKS 
konštatovalo, že uznesenia v bode 7 je potrebné prečíslovať na 7.1. a 7.2. 

Úlohy zo zasadania P-ZKS 28.11.2019 v Nitre: 

 Uznesenia 4.2., 5.3. a 5.4. – poďakovanie za prípravu Regionálnej konferencie 
ESU a valného zhromaždenia – splnené. 

 Uznesenie 6.2. – návrhy na udelenie čestného členstva – prerokované ako bod 8 
tohto zasadania P-ZKS. 

 Uznesenie 7.1. – registrácia klubov – splnené. 

 Uznesenie 9.1. – podpora kandidátov ZKS vo voľbách do NR SR – trvá. 

 

5. Informácia o činnosti užšieho Predsedníctva ZKS od zasadania Predsedníctva ZKS 
28.11.2019 v Nitre (predseda ZKS) 

Zasadania užšieho Predsedníctva ZKS sa konalo 15.1.2020 v  Bratislave. Užšie 
Predsedníctvo prerokovalo program zasadania Predsedníctva ZKS 6.2.2 020, prípravu 
konferencie k 25. výročiu ZKS, priebeh kampane k voľbám do NR SR, návrh plánu 
činnosti P-ZKS na rok 2020, návrh odpovede na list A. Dupaľa z 16.12.2019 a postup 
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v ÚC Prešov. Návrhy užšieho Predsedníctva  boli prerokované v rámci jednotlivých 
bodov rokovania P-ZKS. 

Uznesenie: 

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

 

6. Plán činnosti Predsedníctva ZKS na rok 2020  (predseda ZKS) 

Písomný návrh Plánu činnosti, ktorý prerokovalo užšie Predsedníctvo ZKS 15.1.2020, 
bol rozoslaný spolu s pozvánkou na zasadanie. 

Predsedníctvo ZKS schválilo po diskusii tieto návrhy na doplnenie plánu: 

 Doplnenie celoslovenskej púte ZKS na Skalku (jún) , 

 Aktualizáciu základných interných dokumentov (Organizačný poriadok a Finančný 
poriadok) na základe zmeny Stanov prijatej na valnom zhromaždení v roku 2019 , 

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

Predseda ZKS informoval, že na podporu zámerov v Pláne práce ZKS podalo 4 
žiadosti o granty: 

 na MPSVaR SR žiadosť o Dotáciu na členstvo v  medzinárodnej organizácii (3  450 
€ na členský príspevok a účasť na akciách ESU) a Dotáciu na podporu edičnej 
činnosti (6 000 € na tlač časopisu Generácie v roku 2020), 

 na MŠVVaŠ SR na podporu športových aktivít (9  300 €) a 

 na Active Citizen Fund (tzv. nórske fondy) na rozvoj organizácie (49  725 €). 

Uznesenia: 

6.1. Predsedníctvo ZKS schvaľuje doplnený Plán činnosti Predsedníctva ZKS na rok 
2020 (plán je prílohou zápisu). 

6.2. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informáciu  o podaných žiadostiach 
o granty a ukladá predsedovi ZKS, aby informoval P-ZKS o postupe ich hodnotenia. 

 

7. Správa o hospodárení ZKS na ústrednej úrovni za rok 2019 a rozpočet na rok 
2020 (predseda ZKS a hospodárka J. Egryová) 

Predseda ZKS a hospodárka ZKS Jolana Egryová predložili Predbežný prehľad 
hospodárenia Združenia kresťanských seniorov na ústrednej úrovni za rok 2019 
a návrh Rozpočtu Predsedníctva ZKS na rok 2020. Prehľad hospodárenia za rok 2019 
je zatiaľ predbežný, lebo hospodárenie k  1.7.2019 prevzala súčasná hospodárka bez 
časti dokumentácie týkajúcej sa projektu MPSVaR (od ktorého ZKS začiatkom roku 
2019 odstúpilo). 

Uznesenia: 

7.1. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie Správu o hospodárení ZKS na ústrednej 
úrovni za rok 2019 ako predbežnú a  vráti sa k nej po vyjadrení Kontrolnej komisie  
(správa je prílohou zápisu).  
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7.2. Predsedníctvo ZKS schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2020 s  tým, že v prípade 
získania ďalších prostriedkov (najmä z  grantov) bude priebežne aktualizovaný 
(rozpočet je prílohou zápisu).  

 

8. Konferencia k 25. výročia vzniku ZKS, návrhy na udelenie čestného členstva  

Predseda ZKS informoval o príprave slávnostnej konferenciu „Starnutie obyvateľstva 
– výzva do budúcnosti (pri príležitosti 25. výročia vzniku ZKS)“, ktorá sa bude konať 
vo štvrtok 23.4.2020 v Bratislave v sobášnej sieni Zichyho paláci (Ventúrska 7). 
Nadácia Konrad Adenauer Stifftung už potvrdila na konanie konferencie príspevok 
1 200 €. Predseda ZKS rokuje o  prevzatí záštity p. prezidentkou SR. V slávnostnej 
časti konferencie sa počíta aj s  odovzdaním čestných členstiev v  ZKS. 

Predsedníctvo ZKS potom na základe návrhov územných centier a klubov 
prerokovalo a schválilo návrhy na udelenie čestného členstva  v ZKS. 

Uznesenia: 

8.1. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informáciu o  príprave slávnostnej 
konferencie „Starnutie obyvateľstva – výzva do budúcnosti (pri príležitosti 25. 
výročia vzniku ZKS)“, ktorá bude 23.4.2020 v  Bratislave. 

8.2. Predsedníctvo ZKS schvaľuje  udelenie čestného členstva v ZKS podľa zoznamu 
uvedeného v prílohe zápisu. 

 

9. Situácia v ÚC 7 – Prešov (predseda ZKS) 

Predseda ZKS stručne zrekapituloval aktuálnu situáciu v  ÚC 7 Prešov, o ktorej boli 
členovia P-ZKS aktuálne informovaní mailom 3.2.2020. Predseda ÚC 7 Andrej Dupaľ 
v liste z 16.12.2019 adresovanom predsedovi ZKS oznámil, že „dolupodpísaný Andrej 
Dupaľ Vám týmto listom oznamujem, že členovia Územného centra Prešov ukončujú 
svoje členstvo v ZKS Slovenska a vystupujú zo štruktúry ZKS Slovenska“. Predseda 
ZKS reagoval na toto oznámenie krátkym listom z 20.1.2020, kde uviedol, že „Vaše 
oznámenie neakceptujem, pretože Stanovy ZKS nepoznajú tento (kolektívny) spôsob 
ukončenia členstva“. Odpoveď Andreja Dupaľa z  27.1.2020 je žiaľ potvrdením 
zatvrdilého postoja, ktorý nerešpektuje Stanovy ZKS. Predseda ZKS sa 28.1.2020 
počas návštevy Prešova u  predsedu PSK Milana Majerského stretol s  Františkom 
Hanáčkom, ktorý odmietol spoluprácu pri riešení problémov a  upozornil, že na 
Ministerstve vnútra je už zaregistrované občianske združenie s  názvom Združenie 
kresťanských seniorov a občanov Slovenska (IČO: 52855651) so sídlom Kukučínova 
882/22, Prešov. Členmi prípravného výboru tohto združenia sú Andrej Dupaľ, Mária 
Kičurová a František Hanáček, štatutár je Andrej Dupaľ. Dátum vzniku združenia je 
28.11.2019. 

P-ZKS po širšej diskusii konštatovalo, že nie je možné, aby niekoľko funkcionárov ÚC 
svojim uznesením rozhodlo o  tom, či členovia ZKS chcú byť naďalej členmi alebo 
ukončujú členstvo. Ukončenie členstva je podľa Stanov individuálne rozhodnutie 
každého člena a ak sa tak skutočne stane, je potrebné náležite ukončiť činnosť 
zanikajúcich klubov podľa Organizačného a  Finančného poriadku. Predsedníctvo ZKS 
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preto poverilo predsedu ZKS, aby urobil ďalšie potrebné kroky v spolupráci 
s Kontrolnou komisiou ZKS. 

Uznesenia: 

9.1. Predsedníctvo ZKS berie s  poľutovaním na vedomie informáciu o  situácii 
v územnom centre 7 Prešov a schvaľuje doterajší postup predsedu ZKS . 

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. 

 

10. Voľby do NR SR (informácie o kampani kandidátov ZKS)  

Kandidáti ZKS vo voľbách do NR SR Martin Lauko, Ernest Birvoň a Jozef Husár 
informovali o svojom zapojení do volebnej kampane.  

Predseda ZKS pripomenul, že trvá uznesenie 9.1. P -ZKS z 28.11.2019 o podpore 
kandidátov ZKS vo voľbách do NR SR a  požiadal všetkých prítomných, aby osobne 
i prostredníctvom svojich územných centier a klubov podporili kandidátov ZKS. 
Predseda ZKS plánuje ešte pred voľbami osloviť listom predsedov všetkých klubov 
ZKS so žiadosťou o podporu kandidátov ZKS. 

Uznesenie: 

10.1. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informáciu o  volebnej kampani 
kandidátov ZKS a pripomína uznesenie 9.1. P-ZKS z 28.11.2019 o podpore 
kandidátov ZKS vo voľbách do NR SR.  

 

11. Činnosť ÚC 1 (Bratislava) a  klubov v Bratislavskom kraji 

Predsedníčka ÚC 1 Bratislava Jolana Egryová  stručne informovala, že v Bratislavskom 
kraji pôsobí v súčasnosti 11 klubov ZKS, z toho 9 priamo v Bratislave. V roku 2019 
vznikol v septembri nový klub v mestskej časti Bratislava – Vajnory. Od novembra 
2019 sa predsedovia klubov ÚC 1 schádzajú raz mesačne (dovtedy bývali stretnutia 
každé 2 týždne) najmä na výmenu informácií o  uskutočnených a pripravovaných 
akciách. S predsedami klubov sa pravidelne stretá predseda ZKS a uskutočnilo sa už 
aj stretnutie s členmi užšieho Predsedníctva ZKS.  

 

Uznesenie: 

11.1. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informáciu o  činnosti ÚC 1 Bratislava.  

 

12. Rôzne 

12.1. Zmena sídla ZKS: nová adresa ZKS uvedená už aj v  registri MV SR je Šafárikovo 
námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto. 
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12.2. Predseda ZKS vysoko ocenil prípravu a priebeh stretnutia s predsedami 
klubov ZKS v Košiciach 27.1.2020 a poďakoval sa predsedovi ÚC 8 za jeho prípravu. 
Predseda ZKS sa v Prešove 28.1.2020 stretol s predsedom VÚC Milanom Majerským 
a plánuje postupne stretnutia aj s  predsedami ostatných VÚC. 

12.3. Rozdelenie úloh po Ondrejovi Tunegovi : 

 nového podpredsedu môže zvoliť len valné zhromaždenie, ale mohli by sme 
zvoliť ďalšieho člena Predsedníctva ZKS. Prvým náhradníkom je František 
Hanáček, ten o funkciu nemá záujem (povedal to predsedovi ZKS v osobnom 
rozhovore 28.1. v Prešove). Nateraz miesto v P-ZKS zostane neobsadené. 

 správu webu ZKS bude riešiť podpredsedníčka Mária Muchová . 

 kontakty s novovznikajúcou organizáciou českých seniorov v Zlíne prevezme 
podpredsedníčka ZKS Marta Gregušová. 

12.4. Kampaň na získanie sympatizantov v  zahraničí. Nový odsek 8 v článku 5 
Stanov hovorí: „Občan, ktorý súhlasí so Stanovami a programom Združenia a chce 
ho podporovať, ale nežije na území Slovenska, môže požiadať Predsedníctvo ZKS o 
štatút sympatizanta. Sympatizanti sa podľa svojich možností podieľajú na činnosti 
Združenia a podporujú ho.“ Predseda ZKS požiadal čestného predsedu ZKS Jozefa 
Mikloška, aby navrhol postup pri získavaní sympatizantov.  

12.5. Predseda ZKS pripomenul, že ZKS je aj pre rok 2020 zaregistrované ako 
príjemca 2 % dane z príjmu. Užšie Predsedníctvo bude riešiť možnosti  oslovenia 
darcov. 

12.6. Najbližšie zasadanie Predsedníctva ZKS  sa uskutoční v utorok 12.5.2020 
v Trenčíne. 

 

 

Prílohy zápisu: 

Vyhlásenie Predsedníctva Združenia kresťanských  seniorov Slovenska k 25.výročiu 
založenia ZKS 

Plán činnosti Predsedníctva ZKS na rok 2020  

Predbežný prehľad hospodárenia Združenia kresťanských seniorov na ústrednej 
úrovni za rok 2019 

Rozpočet Predsedníctva ZKS na rok 2020  

Zoznam schválených návrhov na udelenie čestného členstva v ZKS 

 

 
Peter Mach 

predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska  



 
 

Vyhlásenie 

Predsedníctva Združenia kresťanských seniorov Slovenska 

k 25.výročiu založenia ZKS 

 

Pred 25 rokmi – 6. februára 1995 – bolo na Ministerstve vnútra SR zaregistrované 

Združenie kresťanských seniorov Slovenska (vtedy pod názvom Združenie kresťanských 

dôchodcov Slovenska). 

Štvrťstoročie existencie nášho združenia nás napĺňa radosťou a hrdosťou nad tým, 

ako plnilo a plní svoje programové zásady. Sme všetci v duchu spojení aj s tými našimi 

členmi, ktorí sa už odobrali na večnosť a otvorení mladším, ktorí dnes zápasia o lepší svet, 

a sú pri tom z roka na rok starší, a stále bližšie k nášmu spoločenstvu.  

Svojím hlasom, svojimi skúsenosťami a so životným nadhľadom sme počas 

dvadsiatich piatich rokov do tohto zápasu vstupovali, a chceme vstupovať i naďalej. Lebo ako 

nedávno povedal pápež František, úloha starých ľudí je v dnešnej spoločnosti 

nenahraditeľná. „Nie je tu iba minulosť, akoby pre starých ľudí existoval iba predošlý život 

a plesnivejúci archív. Nie. Pán s nimi chce a môže písať aj nové stránky, naplnené svätosťou, 

službou a modlitbou...“ Rímsky biskup o senioroch hovorí aj ako o budúcnosti, ktorá spolu 

s mladými ľuďmi dokáže prorokovať a snívať. „Staroba totiž nie je choroba, ale privilégium,“ 

zdôrazňuje. V Biblii sa o dlhom veku píše ako o požehnaní. 

Pokračujme preto v napĺňaní našich programových zásad i do budúcnosti, a zároveň 

hľadajme ten prorocký hlas, ktorým môžeme s autoritou nášho veku aj súčasnej sekulárnej 

spoločnosti pripomínať, že skutočné ľudské šťastie sa nenájde ani v hromadení majetku, ani 

v zápasoch o moc a vplyv, ale skôr v programe, ktorý pred dvoma tisícročiami predniesol 

Zakladateľ kresťanstva vo svojej Reči na hore!  

Inšpirovaní slovami žalmistu: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú 

a plní sviežosti.“ (Žalm 92,15) chceme s dôverou kráčať v ústrety novým výzvam. 

 

Peter Mach 

predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska 

 
V Bratislave 6. februára 2020.



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. 



Zoznam 
schválených návrhov na udelenie čestného členstva v  ZKS 

(Príloha k Zápisu Predsedníctva ZKS 6.2.2020.)  

 

ÚC 1 Bratislava 

Anna Caudtová   Bratislava – Dúbravka 

RNDr. František Kľuska   Bratislava – Karlova Ves 

MUDr. Halka Ležovičová  Bratislava – Staré Mesto 

Ing. Ján Uhnák   Bratislava - Nové Mesto 

ÚC 2 Trnava 

Ing. Mária Frýdecká    Hlohovec 

Ing. Ladislav Frýdecký  Hlohovec 

Anna Káčerová   Hlohovec 

Viliam Tittel    Hlohovec 

Gertrúda Tittelová   Hlohovec 

ÚC 3 Trenčín  

Jozef Beňuška   Veľké Bielice 

Mgr. Vojtech Filin   Trenčín - mesto 

Darina Tinková   Trenčín - mesto 

Mgr. Alžbeta Trusinová  Trenčín - mesto 

ÚC 4 Nitra 

Vojtech Gúber   Zlaté Moravce 

Anna Ištóková   Čajkov 

Mgr. Melánia Kadlečiková  Onezim Nové Zámky 

Mária Nováková   Čajkov 

Jozef Repiský   Tlmače 

PhMr. Jolana Šepitková  Nitra -Kalvária 

Ernest Tomasch   Nová Dedina 

ÚC 5 Žilina 

Viera Vojtechová   Martin 

Gabriela Zakopčanová   Námestovo 

ÚC 6 Banská Bystrica 

Cecília Alakšová   Krupina 

Emília Malatinská   Banská Bystrica 

ÚC 7 Prešov 

Anna Keselová   Stará Ľubovňa 

ÚC 8 Košice 

Helena Antalová   Košice - Barca 

Mgr. Ján Demčák   Trebišov 

Magdaléna Korpeľová  Spišská Nová Ves 


