ZDRUŽENIE

KRESŤANSKÝCH SENIOROV

SLOVENSKA

Šafárikovo námestie 77/4, 811 07 Bratislava – Staré Mesto

V Bratislave 19.6.2021

Zápisnica zo zasadania Predsedníctva ZKS,
ktoré sa konalo 15.júna 2021 od 10:00 h v Pastoračnom centre Farnosti Svätej Rodiny,
Bratislava - Petržalka.
Prítomní:
členovia P-ZKS: Peter Mach, Marta Gregušová, Mária Muchová, Viera Beňová, Jozef Dravecký,
Rozália Palkovičová, Anna Plánková, Ján Vlasák, Jolana Egryová, Daniela Ďuricová, Ernest
Birvoň a Margita Alakšová;
prizvaní: čestný predseda ZKS Jozef Mikloško, predseda Kontrolnej komisie ZKS Václav Drabant
a členka Kontrolnej komisie ZKS Katarína Darvašová, Gabriela Malastová a Darina Matfiaková
z klubu ZKS v Starej Ľubovni a projektový manažér Miloš Nemeček;
ospravedlnení: členovia P-ZKS Ján Valent a Jozef Gbúrik, členovia Kontrolnej komisie ZKS
Margita Krčmárová, Pavol Ondrejovič a Ľudmila Vargová.
Program zasadania:
1. Schválenie programu zasadania
2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadaní a zápisu zo zasadania Predsedníctva ZKS
17.6.2020 v Bratislave
3. Informácia o činnosti Predsedníctva ZKS, užšieho Predsedníctva ZKS a predsedu ZKS
od zasadania Predsedníctva ZKS 17.6.2020 v Bratislave
4. Informácie z Európskej únie seniorov
5. Informácie o činnosti územných centier a klubov
6. Plán činnosti Predsedníctva ZKS na rok 2021 a príprava najbližších akcií
7. Správa o hospodárení Predsedníctva ZKS za rok 2020 a rozpočet na rok 2021
8. Rôzne

1. Schválenie programu zasadania (predseda ZKS)
Predseda ZKS navrhol, aby obsah bodu 3., ktorý bol v pozvánke navrhnutý ako „Informácia o
činnosti predsedu ZKS a užšieho Predsedníctva ZKS od zasadania Predsedníctva ZKS 17.6.2020
v Bratislave“ bol rozšírený a čiastočne upravený na „Informácia o činnosti Predsedníctva ZKS,
užšieho Predsedníctva ZKS a predsedu ZKS od zasadania Predsedníctva ZKS 17.6.2020
v Bratislave“. Upravený program zasadania bol schválený tak, ako je uvedené vyššie.
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2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadaní a zápisu zo zasadania Predsedníctva ZKS
17.6.2020 v Bratislave (predseda ZKS)
a) Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadaní
Úlohy zo zasadania P-ZKS 6.2.2020 v Bratislave:
Uznesenie 6.2. a) (informovanie P-ZKS o postupe hodnotenia podaných žiadostí o granty) úloha je splnená.
Uznesenie 9.2. (zvolanie zasadania ÚC 7 Prešov) – uznesenie bolo nahradené uznesením 5.3.
v rámci bodu 5 rokovania.
Na zasadaní P-ZKS 17.6.2020 v Bratislave neboli prijaté uznesenia ukladajúce úlohy.
b) K Zápisu zo zasadania P-ZKS 17.6.2021 zverejnenému na webovej stránke ZKS
(https://seniorizks.sk/wp-content/uploads/2020/07/2020-06-17-Z%C3%A1pis-z-P-ZKS.pdf)
neboli pripomienky.

3. Informácia o činnosti Predsedníctva ZKS, užšieho Predsedníctva ZKS a predsedu ZKS
od zasadania Predsedníctva ZKS 17.6.2020 v Bratislave (predseda ZKS)
Predsedníctvo ZKS zasadalo počas mimoriadnej situácie formou písomného hlasovania (per
rollam) a prijalo tieto rozhodnutia:
Predsedníctvo ZKS 19.11.2020 schválilo udelenie cien Jána Benčeka za rok 2020 Darine
Fabušovej (klub ZKS Hlohovec), Márii Gribovej (klub ZKS Stará Ľubovňa) a Márii Ščúryovej (klub
ZKS vo Veľkých Bieliciach).
Predsedníctvo ZKS 10.3.2021 schválilo toto uznesenie:
a) Predsedníctvo ZKS schvaľuje - vzhľadom na epidemiologickú situáciu - zmenu termín, do
ktorého je podľa § 2 bod 2 Finančného poriadku ZKS člen povinný uhradiť členský príspevok
pre rok 2021, na 30. jún 2021.
b) Predsedníctvo ZKS ukladá predsedom územných centier ZKS, aby o zmene termínu
informovali kluby ZKS vo svojom územnom centre.
Časť a) tohto uznesenia bola upravená uznesením 5.2. v rámci bodu 5 rokovania.
Užšie Predsedníctvo ZKS sa konalo 21.5.2021 v Bratislave a prerokovalo prípravu zasadania
Predsedníctva ZKS 15.6.2021.
Predseda ZKS poslal za posledný rok predsedom ÚC a klubov listy s informáciami o aktuálnych
úlohách: 3.7.2020, 16.12.2020, 11.3.2021 a 1.6.2021. Listy dostali na vedomie všetci členovia
Predsedníctva ZKS a Kontrolnej komisie ZKS.
Uznesenie:
3.1. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informácie o činnosti Predsedníctva ZKS, užšieho
Predsedníctva ZKS a predsedu ZKS od zasadania Predsedníctva ZKS 17.6.2020 v Bratislave.
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4. Informácie z Európskej únie seniorov (predseda ZKS)
Predseda ZKS stručne uviedol Informácie z Európskej únie seniorov (ESU), ktoré boli podrobne
uvedené v Pracovných podkladoch na zasadanie P-ZKS z 6.6.2021:
Zasadania Výkonného výboru (EXCO) ESU sa konali 4.7.2020 a 23.3.2021 formou
telekonferencií. Mimoriadne zasadanie EXCO ESU sa konalo 15.6.2021 počas zasadania
Predsedníctva ZKS formou telekonferencie, zúčastnil sa na ňom člen P-ZKS Jozef Dravecký.
EXCO ESU sa zaoberal najmä informáciami o príprave Letnej akadémie ESU a bolo tiež
avizované, že na ďalšom zasadaní EXCO ESU 3.7.2021 bude prerokovaný návrh na zmenu
Stanov ESU a výsledky auditov finančného hospodárenia ESU.
ESU oslávila v novembri 25. výročie vzniku na telekonferencii 6.11.2020. V 1. polroku 2021
usporiadala ESU telekonferencie v januári o budúcnosti Európy, vo februári o demografickom
rozvoji, v marci o informačnej spoločnosti a v apríli o problematike zdravotníctva. Na
konferenciách sa zúčastnil predseda ZKS a člen P-ZKS Jozef Dravecký. Podrobnosti
o konferenciách sú na webovej stránke www.esu-epp.eu.
O svojej činnosti ESU pravidelne informuje v Newslettroch, ktoré vychádzajú v angličtine,
francúzštine a nemčine. S pomocou Jozefa Draveckého ich prekladáme do slovenčiny
a posielame členom Predsedníctva ZKS a Kontrolnej komisie ZKS. V 2. polroku 2020 vyšli čísla:
júl, august, september, október a november, v roku 2021 zatiaľ vyšli čísla: január, marec, apríl,
máj a špeciálne číslo (máj) k Letnej akadémii vo Viedni.
Najbližšie plánované podujatie ESU je Letná akadémia 2021, ktorá bude formou
telekonferencie 2.7.2021, a zasadanie EXCO ESU, ktoré bude telekonferenčne 3.7.2021. Na
Letnej akadémii je možná širšia účasť funkcionárov, informácia bude rozoslaná členom P-ZKS
a prostredníctvom územných centier aj klubom.
Uznesenie:
4.1. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informácie z Európskej únie seniorov.

5. Informácie o činnosti územných centier a klubov (predsedovia ÚC)
Predseda ZKS v úvode tohto bodu informoval o liste od predsedu ÚC 4 Jána Valenta z 10. júna
2021 v ktorom oznamuje, že vzhľadom na zdravotné ťažkosti a s tým súvisiacou liečbou je pre
neho nereálne zotrvať na poste predsedu ÚC 4 Nitra. Na dnešnom zasadaní ho zastupuje
členka P-ZKS Rozália Palkovičová a personálnu situáciu bude riešiť predseda ZKS
s funkcionármi ÚC.
Predseda ZKS tiež informoval, že na dnešné rokovanie sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov
aj predseda ÚC 8 Jozef Gbúrik, ktorý poveril člena P-ZKS Jána Vlasáka, aby ho zastupoval.
Predsedovia územných centier 1 (Jolana Egryová), 2 (Daniela Ďuricová), 3 (Marta Gregušová),
5 (Ernest Birvoň) a 6 (Margita Alakšová) a zástupcovia územných centier 4 (Rozália
Palkovičová) a 8 (Ján Vlasák) informovali o činnosti územných centier a klubov. Z ÚC 7 boli
prítomné len zástupkyne klubu v Starej Ľubovni, ktoré tiež krátko informovali o svojej činnosti.
Činnosť územných centier a klubov sa po prestávke spôsobenej pandémiou postupne
rozbieha. Predseda ZKS odovzdal predsedom a zástupcom územných centier diplomy
o udelení čestného členstva v ZKS, ktoré neboli kvôli pandémii odovzdané, a požiadal ich, aby
ich oceneným pri vhodnej príležitosti odovzdali. Predseda ZKS súčasne požiadal predsedov
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územných centier, aby hľadali cesty, aby podľa možnosti vznikali ďalšie kluby ZKS a nie, aby
kluby zanikali (najmä z personálnych dôvodov).
Podpredsedníčka ZKS Mária Muchová informovala, že ÚC 1 získalo grant od Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy na zlepšenie digitálnych zručností seniorov a ponúkla v prípade záujmu
zdieľanie skúseností s prípravou a realizáciou projektu. Projektový manažér ZKS Miloš
Nemeček ponúkol spoluprácu pri rozvíjaní rôznych foriem záujmovej činnosti a príprave
grantov na ich podporu.
Na základe informácií z územných centier je vyberanie členských príspevkov za rok 2021 už
ukončené v ÚC 2 Trnava, ÚC 5 Žilina, ÚC 6 Banská Bystrica a v ÚC 7 Prešov v klube ZKS Stará
Ľubovňa. Predsedníctvo ZKS na základe tejto informácie prijalo uznesenie o predĺžení termínu
na vyberanie členských príspevkov.
Situácia v ÚC 7 – Prešov: Keďže rýchlo sa zhoršujúca epidemiologická situácia na jeseň 2020
znemožnila uskutočniť plánované osobné stretnutie predsedu ZKS s predsedami klubov
v Prešovskom kraji, poslal im predseda ZKS 25.11.2020 poštou list spolu s časopisom
Generácie. Na tento list neprišla žiadna písomná odpoveď. Predseda ZKS poslal 26.3.2021 ďalší
(kratší) list predsedom klubov v Prešovskom kraji s prianím k Veľkej noci a s ďalšími číslami
časopisu Generácie. Ako odpoveď na tento list dostal predseda ZKS list zo 4.5.2021 od (novej)
predsedníčky klubu Združenia kresťanských seniorov a občanov Slovenska (ZKSO) Svidník
Márie Mihalíkovej, že ďakujú za časopisy, ale oni sa zaregistrovali ako subjekt do ZKSO a
„zaniká korešpondencia s ústredím ZKS v Bratislave“. Predsedníctvo ZKS uznesením poverilo
predsedu ZKS, aby pokračoval v úsilí o vyriešenie situácie.
Uznesenie:
5.1. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informácie predsedov ÚC a povzbudzuje územné
centrá a kluby, aby podľa zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie obnovili v plnom rozsahu
svoju činnosť.
5.2. Predsedníctvo ZKS predlžuje termín pre uhradenie členských príspevkov v roku 2021
určený P-ZKS 10.3.2021 (pozri bod 3. tohto zápisu) do 30. septembra 2021.
5.3. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informácie o situácii v ÚC 7 Prešov a poveruje
predsedu ZKS, aby pokračoval v úsilí o zmenu postoja klubov v Prešovskom kraji a o ich
opätovné zapojenie do činnosti ZKS. Predsedníctvo ZKS splnomocňuje predsedu ZKS, aby
podľa vývoja situácie určil termín a miesto konania zasadania ÚC a pozval naň všetkých
predsedov klubov ZKS v rámci kraja.

6. Plán činnosti Predsedníctva ZKS na rok 2021 a príprava najbližších akcií (predseda ZKS)
Predsedníctvo ZKS prerokovalo návrh plánu činnosti, ktorý bol rozoslaný písomne spolu
s Pracovnými podkladmi na zasadanie P-ZKS z 6.6.2021, a prípravu najbližších akcií.
Predseda ZKS ocenil, že sa tento rok už podarilo realizovať 2 púte ZKS: Staré hory a Skalka. Na
Starých horách sa púť v obmedzených podmienkach konala po ročnej prestávke, mimoriadne
vydarená púť na Skalke položila základy pre vznik novej tradície. Komplikované je obnovenie
levočskej púte – chýbajú miestni organizátori. Púť v Šaštíne pripravuje ÚC 1 podľa doterajšej
tradície.
Predseda ZKS pripomenul, že v nedeľu 25. júla 2021 sa bude na základe rozhodnutia Svätého
otca Františka sláviť prvý Svetový deň starých rodičov a seniorov. Na celoštátnej úrovni
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predseda ZKS pripraví návrh vyhlásenia, ktoré predloží na schválenie per rollam a v spolupráci
s Fórom kresťanských inštitúcií pripraví mediálne pripomenutie tejto témy. Na úrovni
územných centier a najmä klubov odporúčal, aby tento sviatok využili najmä na prezentáciu
svojich aktivít.
Predsedníctvo ZKS rozhodlo skrátiť pre rok 2021 termín pre predkladanie návrhov na
udelenie cien Jána Benčeka tak, aby sa ich odovzdávanie mohlo uskutočniť v októbri 2021.
Spolu s cenami za rok 2021 budú odovzdané aj ceny za rok 2020, ktoré pre pandémiu zatiaľ
neboli odovzdané. Odovzdanie cien sa uskutoční v Bratislave ako súčasť kultúrneho podujatia
v spolupráci s OZ Bagar.
Šéfredaktor časopisu Generácie Miloš Nemeček požiadal územné centrá a kluby, aby využili
jubilejný 10. ročník časopisu na prezentovanie svojich ÚC a klubov, nielen pokiaľ ide
o aktuálnu činnosť (ktorá bola posledný rok výrazne ovplyvnená pandémiou), ale aj
prezentovaním toho, ako sa ich činnosť rozvíjala napr. za posledných 10 rokov.
Predseda ZKS pripomenul, že sa prvý raz v roku 2021 podarilo pre ZKS zabezpečiť 500
dotovaných poukazov na rekreačno-liečebné pobyty (RLP). Je to veľmi náročná agenda, ktorá
sa len postupne rozbieha, ale jej zvládnutie je pre ZKS dôležité. Poďakoval sa podpredsedníčke
ZKS Márii Muchovej, ktorá túto agendu zabezpečuje pedantne a s vysokým osobným
nasadením. Podpredsedníčka ZKS Mária Muchová informovala o distribúcii poukazov.
V 1. fáze boli poukazy na máj – jún (aj vzhľadom na krátkosť času) rozdeľované na základe
princípu „prednosť majú skôr prihlásení“. Takto bolo pridelených 144 poukazov, 10 zostalo
neobsadených, tieto boli po dohode so zariadeniami presunuté na jeseň, 5 záujemcov
nenastúpilo zo zdravotných dôvodov. V 2. fáze na júl – september bolo rozdelených 152
poukazov. Poukazy boli rozdelené územným centrám, ktoré majú koordinovať ich obsadenie
na základe záujmu z klubov. Pri rozdeľovaní poukazov sme zohľadnili počet členov, dostupnosť
zariadenia a koľko RLP poukazov čerpalo príslušné UC v máji a v júni. V 3. fáze zostáva zatiaľ
208 poukazov na október – december, ich rozdelenie sa bude riadiť vývojom epidemiologickej
situácie.
Predseda ZKS informoval, že v zahraničnej oblasti má ZKS pozvanie od kolegov z SKS ČR na
účasť na oslavách 1100. výročia smrti sv. Ľudmily v Prahe 14.9.2021, ktorá by bola spojená
s bilaterálnym stretnutím vedení oboch združení. Žiaľ, tento termín koliduje s plánovanou
návštevou sv. otca Františka na Slovensku – ak bude návšteva v tomto termíne potvrdená,
bilaterálne stretnutie v Prahe sa uskutoční, ale v inom termíne.
Doplnená a upravená verzia plánu činnosti je v prílohe.
Uznesenie:
6.1. Predsedníctvo ZKS schvaľuje Plán činnosti Predsedníctva ZKS na rok 2021.
6.2. Predsedníctvo ZKS upravuje pre rok 2021 termín na predkladanie návrhov predsedovi ZKS
na udelenie Ceny Jána Benčeka pre všetky oprávnené subjekty (predsedovia klubov ZKS
prostredníctvom územných centier a členovia Predsedníctva ZKS) do 31. augusta 2021.
6.3. Predsedníctvo ZKS poveruje koordinovaním prípravy najbližších celoštátnych akcií:
Púť Šaštín 8.9.2021 – predsedníčka ÚC 1 Bratislava – Jolana Egryová,
Svetový deň starých rodičov a seniorov 25.7.2021 – predseda ZKS Peter Mach,
Kalvárske olympijské hry 4.9.2021 – čestný predseda ZKS Jozef Mikloško (Predsedníctvo ZKS
súhlasí s poskytnutím dotácie 100 € na uskutočnenie akcie),
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Distribúcia dotovaných poukazov na rekreačno-liečebné pobyty – podpredsedníčka ZKS Mária
Muchová.

7. Správa o hospodárení Predsedníctva ZKS za rok 2020 a rozpočet na rok 2021 (hospodárka
ZKS)
Predsedníctvo ZKS prerokovalo Prehľad hospodárenia Predsedníctva ZKS za rok 2020, návrh
rozpočtu na rok 2021 a Predbežný prehľad hospodárenia Predsedníctva ZKS za rok 2021 –
január až máj 2021, ktoré boli rozoslané písomne spolu s Pracovnými podkladmi na zasadanie
P-ZKS z 6.6.2021. Predseda Kontrolnej komisie ZKS Václav Drabant informoval, že Kontrolná
komisia ZKS skontrolovala hospodárenie Predsedníctva ZKS za rok 2020 a nezistila nedostatky.
V návrhu rozpočtu na rok 2021 navrhol predseda ZKS zníženie príjmovej položky z grantu
MPSVR na členstvo v medzinárodných organizáciách na 450 € na základe aktuálnej informácie
o tom, že v žiadosti o grant boli schválené len prostriedky na úhradu členského príspevku
v ESU, ale nie navrhované prostriedky na zahraničné cesty.
Uznesenie:
7.1. Predsedníctvo ZKS schvaľuje Prehľad hospodárenia Predsedníctva ZKS za rok 2020
(prehľad je prílohou zápisu).
7.2. Predsedníctvo ZKS schvaľuje upravený Rozpočet Predsedníctva ZKS na rok 2021 s tým, že
čerpanie grantových prostriedkov bude závisieť od schválenia grantov (rozpočet je prílohou
zápisu).
7.3. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie Predbežný prehľad hospodárenia Predsedníctva ZKS
za rok 2021 – január až máj 2021.

8. Rôzne
8.1. Informácie z Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík
procesu starnutia populácie (ďalej Rada vlády): Rada vlády v júni 2021 per rollam prerokovala
Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu aktívneho starnutia na roky 20142020, v júni tiež prebiehalo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu Národného
programu aktívneho starnutia na roky 2021– 2030 (členovia P-ZKS dostali materiál na
pripomienkovanie).
Uznesenie:
8.1. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informácie z Rady vlády.
8.2. Valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií (VZ FKI) sa konalo formou
telekonferencie 23.3.2021. V Predsedníctve FKI sa skončilo funkčné obdobie doterajšiemu
zástupcovi ZKS Martinovi Laukovi, nemal už záujem ďalej kandidovať.
Uznesenie:
8.2. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informáciu o Valnom zhromaždení Fóra kresťanských
inštitúcií 23.3.2021.
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8.3. Aktualizácia webovej stránky: členka P-ZKS Anna Plánková upozornila, že je potrebné
aktualizovať zoznamy predsedov klubov na webovej stránke seniorizks.sk.

Prílohy zápisu:
Plán činnosti Predsedníctva ZKS na rok 2021 (zverejnený ako samostatný súbor)
Prehľad hospodárenia Predsedníctva ZKS za rok 2020 (k dispozícii u členov P-ZKS a KK ZKS)
Rozpočet Predsedníctva ZKS na rok 2021 (k dispozícii u členov P-ZKS a KK ZKS)

Peter Mach
predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska
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