
 

 

 

 

ZDRUŽENIE  KRESŤANSKÝCH  SENIOROV  SLOVENSKA 

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

 

 

V Bratislave 6.4.2022 
 

Zápisnica zo zasadania Predsedníctva ZKS, 

ktoré sa konalo 5. apríla 2022 od 10:00 h v centre Salvator v Bratislave. 

 
Prítomní: 

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

prizvaní: členovia Kontrolnej komisie ZKS Katarína Darvašová a Pavol Ondrejovič; projektový 
manažér ZKS Miloš Nemeček; zástupcovia ÚC 7 a klubu ZKS Stará Ľubovňa Gabriela Malastová 
a Darina Matfiaková; zástupcovia ÚC 8 Genovefa Vincová, Mária Semanová a Anna Gbúriková; 
Mária Dravecká. 

ospravedlnení: člen P-ZKS Jozef Gbúrik, čestný predseda ZKS Jozef Mikloško, predseda 
Kontrolnej komisie ZKS Václav Drabant, členky Kontrolnej komisie ZKS Margita Krčmárová, 
a Ľudmila Vargová. 

 

Program zasadania: 

1. Otvorenie zasadania, schválenie programu 

2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadaní a zápisu zo zasadania Predsedníctva ZKS 
8.9.2021 v Trenčíne 

3. Informácia o činnosti predsedu ZKS a užšieho Predsedníctva ZKS od zasadania 
Predsedníctva ZKS 8.9.2021 v Trenčíne 

4. Hodnotenie činnosti Predsedníctva ZKS za rok 2021 

5. Správa o hospodárení Predsedníctva ZKS za rok 2021 a rozpočet na rok 2022 

6. Plán činnosti Predsedníctva ZKS na rok 2022 a príprava najbližších akcií 

7. Rekondično – liečebné poukazy 2022 

8. Informácie o činnosti územných centier a klubov 

9. Rôzne 
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1. Otvorenie zasadania, schválenie programu zasadania (predseda ZKS, podpredsedníčka ZKS 
Mária Muchová) 

Rokovanie Predsedníctva ZKS otvorila podpredsedníčka ZKS Mária Muchová. Predsedníctvo 
ZKS si uctilo minútou ticha 2 bývalých predsedov územných centier ZKS, ktorí zomreli od 
posledného zasadania: Oto Malatinský (zomrel 14.11.2021 vo veku 83 rokov) bol prvým 
predsedom ÚC 6 Banská Bystrica v rokoch 1997 – 2018 a Ján Valent (zomrel 10.3.2022 vo veku 
80 rokov) bol predsedom ÚC 4 Nitra v rokoch 2009-2021. 

Predsedníctvo ZKS potom schválilo návrh programu zasadania tak, ako je uvedený vyššie. 

 

2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadaní a zápisu zo zasadania Predsedníctva ZKS 
8.9.2021 v Trenčíne (predseda ZKS) 

a) Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadaní 

Uznesenie 5.3. zo zasadania P-ZKS 15.6.2021 v Bratislave (poverenie predsedu ZKS, aby 
pokračoval v úsilí o zmenu postoja klubov v Prešovskom kraji a o ich opätovné zapojenie do 
činnosti ZKS) – trvá. 

Uznesenie 6.3. zo zasadania P-ZKS 8.9.2021 v Trenčíne (širšia databáza funkcionárov ZKS) – 
trvá. 

b) Zápis zo zasadania P-ZKS 8.9.2021 je zverejnený na webovej stránke ZKS. K zápisu neboli 
žiadne pripomienky. 

 

3. Informácia o činnosti predsedu ZKS a užšieho Predsedníctva ZKS od zasadania 
Predsedníctva ZKS 8.9.2021 v Trenčíne (predseda ZKS) 

Predsedníctvo ZKS zasadalo počas mimoriadnej situácie 6.10.2021 formou písomného 
hlasovania (per rollam). Predsedníctvo ZKS schválilo per rollam podľa článku 8 odsek 2 Stanov 
ZKS na návrh Územného centra 3 - Trenčín vydanie zriaďovacej listiny pre Klub ZKS v Prievidzi, 
ktorý vznikol na ustanovujúcom zhromaždení 23.9.2021. 

Informácia o tomto rozhodnutí (spolu so zriaďovacou listinou klubu) bola písomne zaslaná 
Klubu ZKS v Prievidzi a Územnému centru 3 - Trenčín. 

 

Užšie Predsedníctva ZKS sa konali 7.10.2021 v Bratislave, 16.12.2021 (per rollam) a 10.3.2022 
v Bratislave. 

Na zasadaní užšieho Predsedníctva ZKS 7.10.2022 sa zúčastnilo všetkých 6 členov užšieho 
Predsedníctva a 3 prizvaní. Na časti tohto stretnutia sa zúčastnila aj Lidmila Němcová, 
podpredsedníčka ESU a predsedníčka SKS ČR. Hlavnou témou stretnutia bola diskusia o 
bilaterálnej spolupráci ZKS a SKS ČR. 

16.12.2021 prijalo užšie Predsedníctvo per rollam rozhodnutie o finančnej odmene 300,- € 
podpredsedníčke ZKS Márii Muchovej za komplexné zabezpečenie agendy dotovaných 
rekreačno-liečebných poukazov na celoslovenskej úrovni. 

Na zasadaní užšieho Predsedníctva ZKS 10.3.2022 sa zúčastnilo všetkých 6 členov. Užšie 
Predsedníctvo prerokovalo prípravu zasadania Predsedníctva ZKS 5.4.2022. 
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Predseda ZKS konzultoval pravidelne aj ďalšie otázky s členmi užšieho Predsedníctva ZKS, ale 
tieto konzultácie neboli formalizované ako zasadania. 

 

Stretnutie s prezidentkou SR 10.3.2022 k zhoršujúcej sa sociálnej situácii seniorov. Za ZKS sa 
zúčastnili predseda ZKS Peter Mach a podpredsedníčky Mária Muchová a Marta Gregušová. 
O stretnutí boli členovia Predsedníctva ZKS informovaní mailom hneď po stretnutí. 

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík 
procesu starnutia populácie rokovala 2.12.2021 on-line a 10.3.2022 prezenčne. 

Na rokovaní Rady 2.12.2021 dostali seniorské organizácie odporúčania informovať o situácii  
v oblasti kriminality páchanej na senioroch a preventívnych opatreniach. 

Rokovanie Rady 10.3.2022 sa spomedzi viacerých bodov programu najviac venovalo diskusii o 
tom, ako pomôcť seniorom v čase prudkého rastu životných nákladov.  

Nadväzne na rokovanie Rady vlády SR sa 17.3. uskutočnilo rokovanie zástupcov JDS a ZKS (za 
ZKS Peter Mach a Miloš Nemeček) s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanom 
Krajniakom, štátnym tajomníkom MF SR Marcelom Klimekom a GR Sociálnej poisťovne 
Jurajom Káčerom. Zástupcovia štátu odmietajú (z fiškálnych aj technických dôvodov) 
predčasnú valorizáciu dôchodkov a preferujú predčasné vyplatenie 13. dôchodku. Na ďalšom 
stretnutí 5.4. zástupcov JDS a ZKS (za ZKS Peter Mach a Miloš Nemeček) s ministrom práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR Milanom Krajniakom a štátnym tajomníkom MPSVR SR Jurajom 
Káčerom informoval minister Krajniak, že je vo vládnej koalícii dohodnuté predčasné 
vyplatenie 13. dôchodku (jún) a ďalšej jednorazovej dávky pre seniorov s najnižšími 
dôchodkami. O ďalšej pomoci štátu v 2. polroku sa ešte diskutuje. 

Predseda ZKS informoval o stretnutí viacerých občianskych organizácií 14.3.2022 na OZ KOVO, 
na ktorom sa zúčastnil na pozvanie Jednoty dôchodcov Slovenska. OZ KOVO pripravuje 3 
protestné zhromaždenia s názvom "Zastavme spolu sociálny úpadok Slovenska" (podrobné 
informácie dostali členovia Predsedníctva ZKS mailom) a JDS schválila ich podporu a účasť 
svojich zástupcov na nich. Po širšej diskusii sa Predsedníctvo ZKS jednomyseľne rozhodlo na 
týchto protestoch sa nezúčastniť (uznesenie 3.2.). 

 

Predseda ZKS začal tento rok posielať mailom aktuálne informácie členom Predsedníctva ZKS 
a členom Kontrolnej komisie vo formáte Informácie ZKS x/2022. Predseda ZKS zatiaľ poslal 4 
takéto maily: 13.1. (Informácie ZKS 1/2022), 21.1. (Informácie ZKS 2/2022), 8.2. (Informácie 
ZKS 3/2022) a 10.3. (omylom žiaľ tiež označený ako Informácie ZKS 3/2022). 

Predseda ZKS poslal tento rok zatiaľ predsedom ÚC a klubov jeden list 6.2.2021 s 
informáciami o aktuálnych úlohách. List dostali na vedomie všetci členovia Predsedníctva ZKS 
a Kontrolnej komisie ZKS. Ďalší list plánuje predseda ZKS poslať pred Veľkou nocou. 

 

Uznesenia: 

3.1. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informácie o činnosti Predsedníctva ZKS, užšieho 
Predsedníctva ZKS a predsedu ZKS od zasadania Predsedníctva ZKS 8.9.2021 v Trenčíne. 
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3.2. Predsedníctvo ZKS podporuje oprávnené požiadavky na riešenie zhoršujúcej sa sociálnej 
situácie seniorov, ale nepripojí sa k protestným zhromaždeniam, ktoré organizuje OZ KOVO. 

 

4. Hodnotenie činnosti Predsedníctva ZKS za rok 2021 (predseda ZKS) 

Predseda ZKS stručne uviedol hodnotenie činnosti v roku 2021, ktoré bolo podrobne 
zverejnené v úvodnom príspevku „ZKS v roku 2021“ v časopise Generácie 4/2021. Hodnotenie 
dopĺňajú ešte príspevky „Európska únia seniorov v roku 2021“ v časopise Generácie 4/2021 a 
„Mimoriadny kongres a oslava 25. výročia ESU“ v časopise Generácie 3/2021. 

Uznesenie: 

4.1. Predsedníctvo ZKS schvaľuje Hodnotenie činnosti Predsedníctva ZKS za rok 2021 a ďakuje 
funkcionárom a členom ZKS, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a uskutočnení akcií ZKS 
v roku 2021. 

 

5. Správa o hospodárení Predsedníctva ZKS za rok 2021 a rozpočet na rok 2022 (predseda 
ZKS, hospodárka ZKS Jolana Egryová) 

Predsedníctvo prerokovalo písomne predložený Prehľad hospodárenia Predsedníctva ZKS za 
rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022, ktoré boli ako podkladové materiály na rokovanie 
rozoslané mailom 24.3.2022. Celkové príjmy hospodárenia Predsedníctva ZKS za rok 2021 boli 
20 048,03 € a výdavky 20 521,37 €. K 31.12.2021 malo Predsedníctvo ZKS v pokladni 622,08 € 
a na účte v PrimaBanke 3 516,56 €, teda celkom 4 137,64 €. 

Predsedníctvo vzalo na vedomie aj Predbežný prehľad hospodárenia Predsedníctva ZKS za rok 
2022 – január až marec 2022, ktorý bol ako podkladový materiál na rokovanie tiež rozoslaný 
mailom 24.3.2022. Príjmy za toto obdobie boli 346,50 € a výdavky 331,77 €. Zostatok  
k 24.3.2022 je 4 152,07 € (v pokladni 362,61 € a na účte 3 789,46 €). 

Uznesenia: 

5.1. Predsedníctvo ZKS schvaľuje Správu o hospodárení Predsedníctva ZKS za rok 2021. 

5.2. Predsedníctvo ZKS schvaľuje Rozpočet Predsedníctva ZKS na rok 2022 s tým, že čerpanie 
grantových prostriedkov bude závisieť od schválenia grantov. 

5.3. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie priebežnú informáciu o hospodárení Predsedníctva 
ZKS za rok 2022. 

 

6. Plán činnosti Predsedníctva ZKS na rok 2022 a príprava najbližších akcií (predseda ZKS) 

Predsedníctvo prerokovalo písomne predložený návrh Plánu činnosti Predsedníctva ZKS na rok 
2022, ktorý bol rozoslaný mailom 24.3.2022. Návrh bol po diskusii spresnený a doplnený. 
Schválený Plán práce bude zverejnený na webovej stránke seniorizks.sk. Plnenie plánu bude 
pravidelne kontrolované na zasadaniach Predsedníctva ZKS. 

Uznesenie: 

6.1. Predsedníctvo ZKS schvaľuje Plán činnosti Predsedníctva ZKS na rok 2022. 
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7. Rekondično – liečebné poukazy 2022 (podpredsedníčka ZKS Mária Muchová) 

Podpredsedníčka ZKS Mária Muchová najprv stručne zrekapitulovala skúsenosti s využívaním 
rekondično – liečebných poukazov v roku 2021, kedy ich ZKS malo prvý raz k dispozícii. Z 500 
poukazov bolo prakticky využitých 300, pričom čiastočne bolo čerpanie ovplyvnené 
pandémiou a čiastočne subjektívnymi i objektívnymi faktormi v kluboch a územných centrách. 
Na rok 2022 dostalo ZKS celkom 200 poukazov. Prvých 44 poukazov na pobyty v apríli (od 
3.4.2022) bolo obsadených v režime „kto sa skôr prihlási má prednosť“. V ďalších mesiacoch 
maj-december navrhla podpredsedníčka ZKS Mária Muchová rozdeliť poukazy na jednotlivé 
ÚC podľa počtu členov takto: 

ÚC1 Bratislava 22  ÚC5 Martin 18 

ÚC2 Hlohovec 12  ÚC6 Banská Bystrica 8 

ÚC3 Trenčín 34  ÚC7 Stará Ľubovňa 10 

ÚC4 Nitra 32  ÚC8 Košice 20 

Celkom je to 156 poukazov. Pridelene poukazy si bude každé UC spravovať vo svojej réžii pri 
dodržiavaní pravidiel pre manipuláciu s rekondično – liečebnými poukazmi na rok 2022, ktoré 
im boli zaslané. 

Uznesenia: 

7.1. Predsedníctvo ZKS schvaľuje rozdelenie rekondično – liečebných poukazov na rok 2022 
pre územné centrá a poveruje podpredsedníčku ZKS Máriu Muchovú, aby v nevyhnutných 
prípadoch toto rozdelenie modifikovala podľa aktuálnej situácie. 

7.2. Predsedníctvo ZKS ukladá predsedom územných centier ZKS, aby zabezpečili dodržiavanie 
pravidiel pre manipuláciu s rekondično – liečebnými poukazmi na rok 2022. 

 

8. Informácie o činnosti územných centier a klubov (predsedovia ÚC) 

Predsedovia ÚC príp. ich zástupcovia informovali Predsedníctvo ZKS o činnosti územných 
centier a klubov ÚC. 

Uznesenie: 

8.1. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informácie predsedov a zástupcov ÚC o činnosti 
územných centier a klubov a vyslovuje poďakovanie za všetky uskutočnené aktivity na úrovni 
územných centier a klubov. 

 

9. Rôzne 

a) Časopis Generácie 1-2/2022 

Predseda ZKS a Miloš Nemeček, šéfredaktor Generácie, informovali, že prvé dvojčíslo roku 
2022 plánujeme vydať do konca 1. polroku. Hlavnými témami tohto čísla budú komplexná 
informácia ku komunálnym a regionálnym voľbám (význam a úlohy samosprávy) a výsledky 
sčítania obyvateľov. Predpokladaný termín uzávierky je 15. mája, príspevky o činnosti 
a akciách klubov a územných centier sú vítané. 
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b) Podporné stanovisko pre kandidátov na post komisára pre deti 

Predseda ZKS informoval, že ZKS požiadali o podporné stanovisko 2 kandidátky na post 
komisára pre deti (Bc. Ing. Júlia Lindtnerová a Mgr. Katarína Szabová). Predsedníctvo ZKS po 
krátkej diskusii rozhodlo, že im neposkytne podporné stanovisko. Predseda ZKS pripomenul, 
že pri prvej voľbe komisára pre deti v novembri 2021 poskytlo ZKS podporné stanovisko prof. 
MUDr. Jozefovi Mikloškovi, PhD., predsedovi spoločnosti priateľov detských domovov Úsmev 
ako dar, ktorého viacerí členovia Predsedníctva ZKS osobne poznajú. Pre krátkosť času vtedy 
o podpore rozhodlo užšie Predsedníctvo ZKS. 

 

 

 
Peter Mach 

predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska 


