
  

ZDRUŽENIE   KRESŤANSKÝCH   SENIOROV   SLOVENSKA 

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

 

 

Plán činnosti Predsedníctva ZKS na rok 2022 
(schválený P-ZKS 5.4.2022) 

 

Domáce akcie: 

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

• Zasadania užšieho Predsedníctva ZKS (podľa potreby) 

• Svetový deň starých rodičov a seniorov v nedeľu 24. júla 2022 (ústredná oslava v Dóme sv. 

Martina v Bratislave, ďalšie akcie) 

• Regionálne púte ZKS: Staré Hory (11.5.), Skalka (13.6.), Levoča (28.8.), Šaštín (8.9.) 

• Odovzdanie Cien Jána Benčeka za rok 2022 spojené s kultúrnym programom (október/november, 

Bratislava) 

• Športové súťaže seniorov: Kalvárske olympijské hry Nitra (3.9.) 

• Distribúcia dotovaných poukazov na rekreačno-liečebné pobyty 

• Vydávanie časopisu Generácie v roku 2022 (+) 

• Zakladanie nových klubov, rozšírenie členskej základne 

• Rozšírenie webovej stránky (skompletovanie elektronických verzií časopisu Generácie, doplnenie 

archívu dokumentov) (+) a širšie používanie internetu v ZKS (internetová komunikácia s klubmi) 

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

• Účasť v Rade vlády pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia 

populácie 

• Účasť na projektoch zlepšovania digitálnych zručností seniorov 

• Vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti, informácií a dezinformácií 

• Aktualizácia Finančného poriadku na základe zmeny Stanov prijatej na VZ v roku 2019 

• Spolupráca pri akciách pre seniorov s OZ Bagar 

 

Zahraničné akcie: 

• Účasť na akciách European Senior Union (ESU) v roku 2022: (+) 

- Zasadania výkonného výboru ESU (apríl 2022, júl 2022) 

- Konferencie ESU o aktuálnych témach  

- Letná akadémia ESU vo Viedni (30.6.-2.7. 2022) 

• Príspevky do Newslettra ESU o aktivitách ZKS 

• Účasť na konferencii SKS ČR pri príležitosti českého predsedníctva v EÚ (Praha 14.9.2022) 

 

Rôzne: 

• Spojené komunálne a regionálne voľby (október 2022) 

• Aktívna účasť na podujatiach Fóra kresťanských inštitúcií  

• Vyhľadávanie finančných zdrojov pre ZKS, 2% daň 

• Účasť na celoslovenských akciách KDH (Snem KDH v júni 2022, Rada KDH, odborné 

podujatia/konferencie) 

 

Uskutočnenie aktivít označených (+) bude závisieť od získania finančnej podpory na vypracované 

projekty. 


