
  

ZDRUŽENIE   KRESŤANSKÝCH   SENIOROV   SLOVENSKA 

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

 

 

Plán činnosti Predsedníctva ZKS na rok 2021 
(schválený P-ZKS 15.6.2021) 

 

Domáce akcie: 

• Zasadania Predsedníctva: (jún - Bratislava, september, november/december) 

• Zasadania užšieho Predsedníctva ZKS (podľa potreby) 

• Slávnostné odovzdanie ceny Jána Benčeka spojené so spomienkou na 100. výročie jeho narodenia 

(október, Bratislava) 

• Regionálne púte ZKS: Staré Hory (19.5.), Skalka (9.6.), Šaštín (8.9.) 

• Svetový deň starých rodičov a seniorov v nedeľu 25. júla 2021 

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

• Rozšírenie webovej stránky(+) a širšie používanie internetu v ZKS (internetová komunikácia 

s klubmi) 

• Športové súťaže seniorov: Kalvárske olympijské hry Nitra (4.9.) 

• Vydávanie časopisu Generácie v roku 2021 – jubilejný 10. ročník (+) 

• 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 a zlepšovanie digitálnych zručností 

seniorov 

• Aktualizácia Finančného poriadku na základe zmeny Stanov prijatej na valnom zhromaždení 

v roku 2019 

• Distribúcia dotovaných poukazov na rekreačno-liečebné pobyty 

• Spolupráca pri akciách pre seniorov s OZ Bagar 

 

Zahraničné akcie: 

• Účasť na akciách European Senior Union (ESU) v roku 2021: (+) 

- Zasadania výkonného výboru ESU (marec 2021, júl 2021) 

- Konferencie ESU o aktuálnych témach  

- Letná akadémia ESU (2.júl 2021) 

• Príspevky do Newslettra ESU o aktivitách ZKS 

• Účasť na oslavách 1100. výročí smrti sv. Ludmily a bilaterálne stretnutie so SKS ČR (Praha) 

 

Rôzne: 

• Aktívna účasť na akciách Fóra kresťanských inštitúcií  

• 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. 


