
 

 

ZDRUŽENIE  KRESŤANSKÝCH  SENIOROV  SLOVENSKA 

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

 

 

V Bratislave 13.9.2021 
 

Zápisnica zo zasadania Predsedníctva ZKS, 

ktoré sa konalo 8. septembra 2021 od 10:00 h na Mestskom úrade v Trenčíne. 

 
Prítomní: 

členovia P-ZKS: Peter Mach, Mária Muchová, Marta Gregušová, Jozef Dravecký, Anna 
Plánková, Jolana Egryová, Daniela Ďuricová, Eva Prvá, Ernest Birvoň a Margita Alakšová; 

prizvaní: predseda Kontrolnej komisie ZKS Václav Drabant a členovia Kontrolnej komisie ZKS 
Katarína Darvašová a Pavol Ondrejovič; zástupcovia ÚC 8 Genovefa Vincová a Anna Gbúriková; 

prizvaní zástupcovia klubov ZKS z ÚC 3 k bodu 8: Margita Bašová (Púchov), Kristína Grejtáková 
(Považská Bystrica), Anastázia Gronová (Veľké Bielice), Stanislav Husár (Partizánske – mesto), 
Mária Kohútová (Trenčín – Orechové), Eva Páleníková (Dubnica nad Váhom) a Anna 
Pisarčíková (Pruské); 

ospravedlnení: členovia P-ZKS Viera Beňová, Rozália Palkovičová, Ján Vlasák a Jozef Gbúrik, 
čestný predseda ZKS Jozef Mikloško, členovia Kontrolnej komisie ZKS Margita Krčmárová, 
a Ľudmila Vargová, projektový manažér Miloš Nemeček. 

 

Program zasadania: 

1. Schválenie programu zasadania 
2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadaní a zápisu zo zasadania Predsedníctva ZKS 

15.6.2021 v Bratislave 
3. Informácia o činnosti predsedu ZKS, užšieho Predsedníctva ZKS a zhodnotenie akcií 

uskutočnených od zasadania Predsedníctva ZKS 15.6.2021 v Bratislave 
4. Informácia o zasadaní Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných 

politík procesu starnutia populácie 24.8.2021 
5. Informácie z územných centier 
6. Informácie z Európskej únie seniorov 
7. Cena Jána Benčeka za rok 2021 a pripomenutie 100. výročia narodenia Jána Benčeka 
8. Informácia o činnosti územného centra Trenčín a stretnutie Predsedníctva ZKS  

s predsedami klubov územného centra 
9. Rôzne 

 

1. Schválenie programu zasadania (predseda ZKS) 

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 
15.6.2021 v Bratislave (predseda ZKS) 

a) Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadaní 

Úlohy zo zasadania P-ZKS 6.2.2020 v Bratislave: ako nesplnené zostáva už len 
uznesenie 9.2. (zvolanie zasadanie Územného centra 7 Prešov), ktoré bolo zahrnuté 
do uznesenia 5.3. z 15.6.2021. 

Úlohy zo zasadania P-ZKS 15.6.2021 v Bratislave: 

Uznesenie 5.2. (predĺženie termínu pre uhradenie členských príspevkov v roku 2021  
do 30. septembra 2021) – trvá. 

Uznesenie 5.3. (poverenie predsedu ZKS, aby pokračoval v úsilí o zmenu postoja 
klubov v Prešovskom kraji a o  ich opätovné zapojenie do činnosti ZKS) – trvá. 

Úloha 8.3. (aktualizácia webovej stránky) – zatiaľ boli aktualizované kontakty za ÚC1 
a ÚC4 – trvá. 

b) Zápis zo zasadania P-ZKS 15.6.2021 je zverejnený na webovej stránke ZKS v sekcii 
Dokumenty https://seniorizks.sk/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-15-P-ZKS-
z%C3%A1pis-na-web.pdf. K zápisu neboli žiadne pripomienky. 

 

3. Informácia o činnosti predsedu ZKS, užšieho Predsedníctva ZKS a zhodnotenie 
akcií uskutočnených od zasadania Predsedníctva ZKS 15.6.2021 v Bratislave 
(predseda ZKS) 

Predseda ZKS stručne informovalo o  svojej činnosti (príprava a odoslanie listu 
Svätému Otcovi Františkovi, ktorý vyjadruje vďačnosť za ustanovenie Svetového dňa 
starých rodičov a seniorov aj za posolstvo Svätého Otca k tomuto sviatku, ktoré je pre 
nás veľkým povzbudením; príspevok do zborníka SKS ČR o  spolupráci medzi 
kresťanskými seniormi SR a  ČR). 

Užšie Predsedníctvo ZKS prezenčne nezasadalo, mailom a  telefonicky konzultovalo 
obsah listu Svätému Otcovi a  delegovanie na mimoriadny kongres ESU. 

Uskutočnené akcie:  

Svetový deň starých rodičov a seniorov 25. júla 2021  (na celoštátnej úrovni: rozhovor 
predsedu ZKS pre portál NM (Nové Mesto) , rozhovor člena P-ZKS Jozefa Draveckého 
s manželkou pre portál Postoj, informačný mail FKI). 

Účasť na Púti kresťanských demokratov v  Levoči 29. augusta 2021. 

Kalvárske olympijské hry Nitra 4. septembra 2021. 

Pripravované akcie:  

Púť ZKS do Šaštína 22. septembra 2021. 

Odovzdanie Cien Jána Benčeka za roky 2020 a  2021 7. októbra 2021 o 17:00 
v Bratislave (Zichyho palác).  

Ďalšie akcie plánované v spolupráci s OZ Bagar sú uvedené v bode Rôzne. 

https://seniorizks.sk/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-15-P-ZKS-z%C3%A1pis-na-web.pdf
https://seniorizks.sk/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-15-P-ZKS-z%C3%A1pis-na-web.pdf
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Uznesenie: 

3.1. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informácie o činnosti predsedu ZKS a užšieho 
Predsedníctva ZKS od zasadania Predsedníctva ZKS 15.6.2021 v  Bratislave. 

3.2. Predsedníctvo ZKS ďakuje územným centrám a  klubom ZKS za uskutočnenie akcií 
k prvému Svetovému dňu starých rodičov a seniorov 25. júla 2021.  

3.3. Predsedníctvo ZKS ďakuje organizátorom XVIII. Kalvárskych  olympijských hier 
Nitra 4. septembra 2021 a na základe vyúčtovania výdavkov schvaľuje zvýšenie 
dotácie na 150 €. 

 

4. Informácia o zasadaní Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie 
verejných politík procesu starnutia populácie 24.8.2021  (predseda ZKS) 

Predseda ZKS informoval o zasadaní Rady vlády 24.8.2021. Materiály, ktoré Rada 
prerokovávala, dostali členovia P-ZKS a KK mailom 17.8.2021. Predseda ZKS sa 
poďakoval Milošovi Nemečkovi a  Márii Muchovej, ktorí sa aktívne podieľali na 
príprave materiálu Národný program aktívneho starnutia  na roky 2021 – 2030 (NPAS). 
NPAS bude predložený na schválenie vláde SR.  

Uznesenie: 

4.1. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informáciu o zasadaní Rady vlády SR pre 
práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie 
24.8.2021. 

 

5. Informácie o činnosti územných centier  (predsedovia ÚC) 

Predseda ZKS informoval o voľbe novej predsedníčky ÚC Nitra. Predsedovia územných 
centier 1 – 6 a zástupcovia územného centra 8 informovali o  činnosti územných 
centier a klubov od posledného zasadania Predsedníctva ZKS.  Práca ÚC a klubov sa 
pomaly rozbieha po prerušení kvôli epidémii, okrem účasti na regionálnych púťach na 
Skalku a do Levoče sa uskutočnili viaceré lokálne púte (Marianka – ÚC 1, Butkov – ÚC 
5, Gerlach – ÚC 6), rôzne formy pripomienky Svetového dňa starých rodičov 
a seniorov, turistické a športové podujatia, využívali sa tiež rekreačno -liečebné 
poukazy. 

Predsedníctvo ZKS diskutovalo o  možnostiach ako zlepšiť prenos informácií do klubov, 
najmä prostredníctvom elektronickej pošty. Predseda ZKS osloví kluby a  požiada ich, 
aby prostredníctvom územných centier poskytli adresy všetkých funkcionárov klubu 
(tj. nie iba predsedov, ale aj podpredsedov, hospodárov a  ďalších členov výboru), aby 
bolo možné vytvoriť širšiu databázu funkcionárov ZKS . 

Uznesenie: 

5.1. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informácie predsedov ÚC.  

5.2. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informáciu, že za novú predsedníčku ÚC 4 
bola zvolená Eva Prvá, ktorá sa touto voľbou stáva aj členkou Predsedníctva ZKS. 
Predsedníctvo ZKS vyslovuje poďakovanie doterajšiemu predsedovi ÚC 4 Jánovi 
Valentovi za jeho prácu. 
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5.3. Predsedníctvo ZKS poveruje predsedu ZKS, aby do 30.9.2021 oslovil písomne 
všetky kluby ZKS a požiadal ich, aby prostredníctvom územných centier poskytli 
adresy všetkých funkcionárov klubu, aby bolo možné vytvoriť širšiu databázu 
funkcionárov ZKS. Predsedníctvo ZKS ukladá predsedom územných centier, aby do 
31.10.2021 túto databázu odovzdali Predsedníctvu ZKS.  

 

6. Informácie z Európskej únie seniorov  (predseda ZKS) 

Mimoriadny kongres ESU sa bude konať 24.9.2021 v  Madride. Hlavnými cieľmi 
kongresu je schváliť úpravu Stanov ESU a  s ročným (covidom vyvolaným) oneskorením 
osláviť 25. výročie založenia ESU. ZKS má nárok na 8 delegátov kongresu, napriek 
opakovaným výzvam predsedu ZKS mailom i osobne prejavila záujem o  osobnú účasť 
(okrem predsedu ZKS) len podpredsedníčka Marta Gregušová. Predsedníctvo ZKS 
schválilo zoznam delegátov. 

Zasadania Výkonného výboru (EXCO) ESU sa konali 3.7.2021 a 23.8.2021 formou 
telekonferencie. Zasadania sa venovali najmä obsahovej príprave mimoriadneho 
kongresu ESU. O obsahu zasadaní boli členovia Predsedníctva ZKS informovaní 
mailom. 

On-line Letná akadémia ESU 2.7.2021 – podrobná informácia o priebehu 
a výsledkoch je na webovej stránke ESU http://esu-epp.eu/events/2021-summer-
academy/. 

Uznesenie: 

6.1. Predsedníctvo ZKS schvaľuje za delegátov ZKS na mimoriadny kongres ESU 
24.9.2021 v Madride: Peter Mach, Miloš Nemeček (členovia výkonného výboru ESU 
za ZKS), Marta Gregušová, Jozef Dravecký, Daniela Ďuricová, Jozef Gbúrik, Rozália 
Palkovičová a Eva Prvá s tým, že fyzicky sa na kongrese zúčastnia len Peter Mach 
a Marta Gregušová. 

6.2. Predsedníctvo ZKS schvaľuje úhradu cestovných nákladov pre delegátov ZKS, ktorí 
sa fyzicky zúčastnia na mimoriadnom kongrese ESU 24.9.2021 v  Madride (orientačne 
80 €/osoba, ubytovanie hradí ESU). 

6.3. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informácie o  zasadaniach EXCO ESU 3.7.2021 
a 23.8.2021 a o  on-line Letnej akadémii ESU 2.7.2021.  

 

7. Cena Jána Benčeka za rok 2021 a pripomenutie 100. výročia narodenia Jána 
Benčeka 

Predsedníctvo ZKS dostalo písomne tieto návrhy na udelenie Ceny Jána Benčeka za 
rok 2021: 

Eva Čečetková, tlačová referentka klubu ZKS v  Hlohovci (navrhuje ÚC 2), 

Ing. Helena Mačuhová, bývalá predsedníčka klubu ZKS v  Pravenci (navrhuje UC 3), 

Ing. Ján Valent, bývalý predseda ÚC 4 (navrhuje ÚC 4), 

Stanislav Husár, predseda klubu ZKS Partizánske - mesto (navrhuje klub ZKS 
Partizánske – mesto z ÚC 3), 

http://esu-epp.eu/events/2021-summer-academy/
http://esu-epp.eu/events/2021-summer-academy/
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Mária Matulová, hospodárka klubu Trenčín – mesto (navrhuje klub ZKS Trenčín – 
mesto z ÚC 3). 

Písomné texty návrhov dostali členovia Predsedníctva ZKS spolu s  podkladmi na 
rokovanie P-ZKS. Predsedníctvo ZKS rozhodlo tajným hlasovaním o udelení 3 ocenení 
tak, ako je uvedené v uznesení. Ceny Jána Benčeka za rok 2020 i 2021 budú odovzdané 
7. októbra 2021 o 17:00 v Bratislave v Zichyho paláci v rámci kultúrneho programu 
Moravania bez hraníc, ktorý pripravuje OZ Bagar . 

Uznesenie: 

7.1. Predsedníctvo ZKS schvaľuje udelenie Ceny Jána Benčeka za rok 2021: Eve 
Čečetkovej, Helene Mačuhovej a Jánovi Valentovi. 

 

8. Informácia o činnosti územného centra Trenčín a stretnutie Predsedníctva ZKS  
s predsedami klubov územného centra  

Predsedovia klubov ZKS územného centra 3 Trenčín informovali Predsedníctvo ZKS 
o činnosti svojich klubov. Predseda ZKS odovzdal novozvolenej predsedníčke klubu 
ZKS Veľké Bielice Anastázii Gronovej aktualizovanú zriaďovaciu listinu klubu.  
Predsedníčka klubu ZKS v Považskej Bystrici Kristína Grejtáková poukázala na 
administratívny problém pri žiadostiach o dotáciu od mesta (mesto požaduje na 
žiadostiach podpis ÚC). 

Uznesenie: 

8.1. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informácie o  činnosti klubov ZKS v územnom 
centre 3 – Trenčín. 

 

9. Rôzne 

9.1. Prehľad hospodárenia Predsedníctva ZKS k 31.8.2021 predložila písomne hospodárka 
ZKS Jolana Egryová. K 31.8.2021 bolo v pokladni 1 072,06 € a na účte 7 249,14 €. 

9.2. O pripravovaných aktivitách OZ Bagar v spolupráci so ZKS informoval predseda ZKS na 
základe písomného podkladu od Miloša Nemečka (15.10. v Trenčíne a 17.10. v Bratislave – 
Kamel klub folklórny program Strieborná reťaz, 22.-23.10. v Bratislave – Senior Friendly, na 
prelome novembra a decembra v Trenčianskych Tepliciach kultúrny program Koncert 
porozumenia; v rámci Senior Friendly možno do 9.10. posielať viacgeneračné fotografie do 
súťaže Krásne spolu). Pozvánky na jednotlivé akcie budú včas rozoslané. 

9.3. Rekreačno-liečebné pobyty (RLP). Podpredsedníčka ZKS Mária Muchová informovala o 
distribúcii poukazov. V mesiacoch júl – september bolo rozdelených 152 poukazov. Všetky 
poukazy boli pridelene a aj využité, zatiaľ sme žiaden poukaz nevrátili. Osobitne za to treba 
poďakovať p. Marii Turekovej z klubu Stará Ľubovňa. Poukazy boli rozdelené územným 
centrám, ktoré koordinovali 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 mesiacoch október - december zostáva zatiaľ 208 poukazov. Ich využitie bude závisieť od 
vývoja epidemiologickej situácie. Predbežný záujem o poukazy z jednotlivých ÚC na obdobie 
október - december je 58. Niektoré ÚC ešte záujem nenahlásili. Treba, aby do konca 
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septembra predsedovia klubov vo všetkých ÚC informovali členov, zistili záujem a čím skôr 
nahlásili záujemcov, aby nebolo potrebné pre nezáujem poukazy vracať. 

9.4. Vidiecka žena roka  – „Líderka roka 2021“. Predseda ZKS pripomenul ponuku Vidieckeho 
parlamentu na nominovanie žien do dvadsiateho ročníka súťaže Vidiecka žena roka - „Líderka 
roka 2021“. Ponuku dostali mailom 7.9.2021 všetci členovia Predsedníctva ZKS a predseda ZKS 
vyzval územné centrá, aby ju využili (termín na predloženie návrhov je do 30.9.2021). 
Predseda ZKS tiež navrhol, aby Predsedníctvo ZKS predložilo v kategórii žena aktivistka: 
pôsobiaca v 3. sektore návrh na členku Predsedníctva ZKS Rozáliu Palkovičovú, Predsedníctvo 
ZKS s týmto návrhom súhlasilo. 

 

 

 
Peter Mach 

predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska 


