
 

 

ZDRUŽENIE  KRESŤANSKÝCH  SENIOROV  SLOVENSKA 

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

 

 

V Bratislave 1.10.2022 
 
 

Zápisnica zo zasadania Predsedníctva ZKS, 

ktoré sa konalo 28. septembra 2022 od 10:00 h v Košiciach. 

 
Prítomní: 

členovia P-ZKS: Peter Mach, Marta Gregušová, Rozália Palkovičová, Anna Plánková, Ján Vlasák, 
Jolana Egryová, Daniela Ďuricová, Ernest Birvoň a Genovefa Vincová; 

prizvaní: predseda Kontrolnej komisie ZKS Václav Drabant a člen Kontrolnej komisie ZKS Pavol 
Ondrejovič; zástupcovia ÚC 7 a klubu ZKS Stará Ľubovňa Gabriela Malastová a Darina 
Matfiaková; predsedníčka klubu ZKS Košice – Nad Jazerom Mária Semanová. 

ospravedlnení: členovia P-ZKS Mária Muchová, Viera Beňová, Jozef Dravecký, Eva Prvá a 
Margita Alakšová; čestný predseda ZKS Jozef Mikloško, členky Kontrolnej komisie ZKS Katarína 
Darvašová, Margita Krčmárová, a Ľudmila Vargová; projektový manažér ZKS Miloš Nemeček. 

 
V úvode rokovania predseda ZKS informoval, že zhromaždenie územného centra 8 Košice 
zvolilo 17. júna 2022 na návrh doterajšieho predsedu ÚC Jozefa Gbúrika za novú predsedníčku 
ÚC 8 Genovefu Vincovú z klubu ZKS Košice – Nad Jazerom. Touto voľbou sa stáva aj členkou 
Predsedníctva ZKS. 

 

1.  Otvorenie zasadania, schválenie programu zasadania (predseda ZKS) 

Program zasadania bol schválený tak, ako bol navrhnutý v pozvánke na zasadanie: 

1. Otvorenie zasadania, schválenie programu. 

2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadaní a zápisu zo zasadania Predsedníctva ZKS 
5.4.2022 v Bratislave. 

3. Informácia o činnosti predsedu ZKS a užšieho Predsedníctva ZKS od zasadania 
Predsedníctva ZKS 5.4.2022 v Bratislave. 

4. Aktuálna sociálna situácia seniorov. 

5. Návrhy na udelenie Ceny Jána Benčeka za rok 2022. 

6. Informácie o činnosti územných centier a klubov. 

7. Rekondično – liečebné poukazy 2022. 

8. Projekt Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov. 

9. Rôzne. 
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2.  Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadaní a zápisu zo zasadania Predsedníctva ZKS 
5.4.2022 v Bratislave (predseda ZKS) 

a) Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadaní 

Úlohy zo zasadania P-ZKS 15.6.2021 v Bratislave: 

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. 

Úlohy zo zasadania P-ZKS 8.9.2021 v Trenčíne: 

Uznesenie 6.3. (širšia databáza funkcionárov ZKS) –trvá. 

Úlohy zo zasadania P-ZKS 5.4.2022 v Bratislave: 

Uznesenie 7.2. (dodržiavanie pravidiel pre manipuláciu s rekondično – liečebnými poukazmi 
na rok 2022) – trvá. 

 

b) Zápis zo zasadania P-ZKS 5.4.2022 je zverejnený na webovej stránke ZKS v sekcii 
Dokumenty. K zápisu neboli žiadne pripomienky. 
(https://seniorizks.sk/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-05-P-ZKS-z%C3%A1pis.pdf) 

 

3.  Informácia o činnosti predsedu ZKS a užšieho Predsedníctva ZKS od zasadania 
Predsedníctva ZKS 5.4.2022 v Bratislave (predseda ZKS) 

Predseda ZKS pripomenul, že informácie členom Predsedníctva ZKS a členom Kontrolnej 
komisie začal tento rok zasielať priebežne v mailovej forme ako Informácie ZKS. Stručne 
pripomenul informácie: 

o akciách ESU: zasadanie výkonného výboru ESU (EXCO) 19.4.2022, ktoré sa konalo online 
formou (zúčastnili sa predseda ZKS a člen P-ZKS Jozef Dravecký), a letná škola ESU 30.6.-
2.7.2022 vo Viedni, ktorej súčasťou bolo aj zasadanie EXCO (zúčastnil sa predseda ZKS a Viera 
Blahová); 

o seminári SKS ČR pri príležitosti českého predsedníctva v EÚ, ktorý sa konal 14.9.2022 v Prahe 
(zúčastnili sa predseda ZKS, Marta Gregušová, Daniela Ďuricová, Rozália Palkovičová, Ernest 
Birvoň s manželkou, Katarína Darvašová a Viera Blahová); 

o zasadaní Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu 
starnutia populácie 9.6.2022; 

o účasti na slávnostnej časti snemu Jednoty dôchodcov Slovenska 22.6.2022 v Bratislave. 

Uznesenie: 

3.1. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informácie o činnosti Predsedníctva ZKS, užšieho 
Predsedníctva ZKS a predsedu ZKS od zasadania Predsedníctva ZKS 5.4.2022 v Bratislave. 

 

4.  Aktuálna sociálna situácia seniorov (predseda ZKS) 

Predseda ZKS informoval o rokovaniach k zhoršujúcej sa sociálnej situácii seniorov (rastúca 
inflácia, hrozivé prognózy cien plynu, elektriny a kúrenia), ktoré absolvoval s ministrom práce, 
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sociálnych vecí a rodiny SR. Pripomenul, že aj keď o našom združení nepočujete každý deň 
v správach a nerobíme petície či dokonca protestné mítingy, citlivo vnímame túto ťažkú 
situáciu a podľa svojich možností naliehavo upozorňujeme zodpovedné orgány a dožadujeme 
sa primeraného riešenia v prospech seniorov. Ako základnú požiadavku vidíme úpravu 
algoritmu valorizácie dôchodkov tak, aby pri výraznejšom raste inflácie boli dôchodky priamo 
zo zákona valorizované častejšie než jedenkrát ročne. Pri jednorazovej pomoci, ktorú 
v súčasnosti navrhuje vláda (vyplatenie 70% z tzv. 13. dôchodku v novembri) pokladáme za 
správne to, že väčšiu pomoc dostanú seniori z nižšími dôchodkami. Naliehavo tiež treba riešiť 
primerané kompenzácie nákladov na bývanie v súvislosti s očakávaným rastom cien energií. 

Uznesenie: 

4.1. Predsedníctvo ZKS žiada, aby sa v zákone upravil algoritmus valorizácie dôchodkov tak, 
aby pri výraznejšom raste inflácie boli dôchodky valorizované častejšie než jedenkrát ročne. 

4.2. Predsedníctvo ZKS oceňuje, že jednorazová pomoc, ktorú vláda navrhuje pre seniorov 
vyplatiť v novembri, prihliada na sociálnu potrebnosť najmä seniorov s nízkymi dôchodkami. 

4.3. Predsedníctvo ZKS naliehavo upozorňuje na potrebu riešiť primerané kompenzácie 
nákladov na bývanie v súvislosti s očakávaným rastom cien energií (s prihliadnutím na 
rozdielne klimatické podmienky v jednotlivých oblastiach Slovenska). 

 

5.  Návrhy na udelenie Ceny Jána Benčeka za rok 2022 (predseda ZKS) 

Predseda ZKS dostal do konca augusta 2022 týchto 5 návrhov: 

Mgr. Vojtech Filin, klub ZKS Trenčín – mesto, ÚC 3 Trenčín; (14 rokov 2001-2015 predseda 
klubu, tento rok sa dožíva 85 rokov); 

Jozef Gbúrik, ÚC 8 Košice; (9 rokov 2013-2022 predseda územného centra, od r. 2008 
predseda klubu); 

Ľudmila Košíková, klub ZKS Dubnica, ÚC 3 Trenčín (členka ZKS od založenia klubu v r. 2002, do 
1.2.2013 vykonávala funkciu hospodárky klubu, dožíva sa 90 rokov);  

Anna Tkáčiková, ÚC 4 Nitra (predsedníčka klubu č.1 Nitra); 

Mgr. Mária Tureková, predsedníčka klubu ZKS Stará Ľubovňa (dlhoročná podpredsedníčka 
klubu, od r. 2020 predsedníčka klubu). 

Predsedníctvo ZKS v tajnom hlasovaní, na ktorom sa zúčastnilo všetkých 9 prítomných členov 
Predsedníctva ZKS, schválilo udelenie Ceny Jána Benčeka za rok 2022 tak, ako je uvedené 
v uznesení. Ceny Jána Benčeka za rok 2022 budú odovzdané v Bratislave v Zichyho paláci ako 
súčasť kultúrneho programu v utorok 15. novembra o 17:00. Na odovzdanie cien budú pozvaní 
všetci členovia Predsedníctva ZKS. 

 

Uznesenie: 

5.1. Predsedníctvo ZKS v tajnom hlasovaní schválilo udelenie Ceny Jána Benčeka za rok 2022 
Vojtechovi Filinovi, Anne Tkáčikovej a Márii Turekovej. 
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6.  Informácie o činnosti územných centier a klubov (predsedovia ÚC) 

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

Uznesenie: 

6.1. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informácie predsedov a zástupcov ÚC o činnosti 
územných centier a klubov. 

6.2. Predsedníctvo ZKS schvaľuje podľa článku 8 odsek 2 Stanov ZKS vydanie zriaďovacej listiny 
pre Klub ZKS v Letanovciach (ÚC 8), ktorý vznikol na ustanovujúcom zhromaždení 18.8.2022. 

6.3. Predsedníctvo ZKS schvaľuje podľa článku 9 odsek 3 Stanov ZKS odňatie zriaďovacej listiny 
pre Klub ZKS v Považskej Bystrici (ÚC 3), ktorý písomne oznámil ukončenie svojej činnosti v ZKS 
k 1.1.2022. 

 

7.  Rekondično – liečebné poukazy 2022 (písomne podpredsedníčka ZKS Mária Muchová) 

Podpredsedníčka ZKS Mária Muchová poslala písomne zhodnotenie, ktoré prečítal predseda 
ZKS: 

„V roku 2022 ZKS dostalo 200 poukazov RLP. Dostali sme ich v roku 2022 menej vzhľadom na 
to, že v minulom roku sme využili len necelých 60 % z toho, čo sme dostali. 

Situácia vo využití poukazov je tento rok omnoho lepšia, v mesiacoch máj až september sme 
využili všetky poukazy t.j 98. Do konca roka (október a november) ostáva 58 poukazov z 
ktorých sú zatiaľ 4 poukazy neobsadene. Najhoršia situácia bola v apríli, kde sme z ponúkaných 
44 poukazov využili len 32, zvyšných 12 prepadlo pre nezáujem. 

Osobitne dobre propagovali poukazy a spolupracovali ÚC Košice (Vincova) a Stará Ľubovňa 
(Turekova), ktoré väčšinu z ponúkaných voľných poukazov obsadili svojimi členmi. Veľmi 
pekne im ďakujem. Pripomínam, že poukazy treba propagovať medzi ľuďmi, pripomínať a 
komunikovať s nimi, nestačí umiestniť ponuku niekde na výveske a čakať. 

Doteraz sme prideľovali poukazy jednotlivým ÚC podľa počtu členov. Navrhujem, aby sme  
v budúcom roku krátili počty RLP tým ÚC, ktoré poukazy nevyužili v plnom rozsahu. Po uplynutí 
sezóny pripravím k tomu podklady a budem vás informovať.“ 

V diskusii bolo konštatované, že pre budúci rok je potrebné riešiť aj otázku administratívnych 
nákladov (najmä poštovné a poplatky za telefón), ktoré súvisia s procesom distribúcie 
poukazov. 

 

Uznesenie: 

7.1. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informáciu o aktuálnej situácii vo využívaní 
rekondično – liečebných poukazov na rok 2022. 

 

8.  Projekt Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov (predseda ZKS) 

Predseda ZKS informoval o štátnom projekte Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov, ktorý 
si kladie ako cieľ vyškoliť v priebehu najbližších 3 rokov 170 000 seniorov vo veku 65+ vo 
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využívaní IT a absolventom školení potom poskytnúť tablety. Základný opis projektu je 
webovej stránke https://www.digitalniseniori.gov.sk/. V júni t.r. sa konalo pilotné overenie 
projektu pre asi 1000 účastníkov, do ktorého boli zapojení len aktivisti Jednoty dôchodcov na 
Slovensku. Projekt je zatiaľ stále v počiatočnom štádiu a ZKS (predseda ZKS a podpredsedníčka 
ZKS Mária Muchová) preto nadviazalo kontakt so združením Digitálna koalícia, aby jeho 
prostredníctvom zabezpečilo zapojenie našich klubov do projektu. Projektová manažérka 
Digitálnej koalície p. Jana Miklošková už kontaktovala niektoré kluby (Bratislava – Dúbravka, 
Hlohovec, Trenčín, Košice – Nad Jazerom), zatiaľ sa konkrétna realizácia iba pripravuje, je však 
potrebné pokračovať v zapájaní klubov. Okrem tohto projektu sa realizujú aj iné formy 
vzdelávania seniorov v IT (v Bratislave grant od Magistrátu hl. mesta, v Trenčíne spolupráca so 
školami) – aj tie je treba rozvíjať. 

 

Uznesenie: 

8.1. Predsedníctvo ZKS berie na vedomie informácie o Projekte Zlepšovanie digitálnych 
zručností seniorov a odporúča klubom ZKS, aby sa do neho zapojili predovšetkým 
prostredníctvom spolupráce s Digitálnou koalíciou, ale aby využili aj iné možnosti pre IT 
vzdelávanie, pokiaľ budú k dispozícii. 

 

9.  Rôzne 

a) Generácie 2/2022 

Druhé číslo roku 2022 plánujeme vydať v polovici októbra. Uzávierky je do 1. októbra. 
Hlavnými témami tohto čísla by mala byť oslava Svetového dňa starých rodičov a seniorov a 
ďalšie informácie ku komunálnym a regionálnym voľbám. 

 

b) Predbežný prehľad hospodárenia Predsedníctva ZKS za rok 2022 – január až august 2022 
pripravila hospodárka ZKS Jolana Egryová takto:  

Príjmy: spolu 6 914,74 €; z toho členské 1 123,00 €, 2 percentná daň 1 001,74 €, dary a dotácie 
vlastné 1 100,00 €, dary a dotácie cudzie 3 690,00 €. Očakávame ešte dotáciu od MPSVR SR, 
ktorá je účelovo určená na tlač Generácie a členské ESU – je už schválená.  

Výdavky: spolu 6 702,26 €; z toho 1 309,60 € sú výdavky z cudzích dotácií. Očakávané väčšie 
výdavky budú pokryté z dotácie MPSVR SR. 

Zostatok na účte k 31.8.2022 je 3 921,31 € a v pokladni k 9.9.2022 428,81 €. 

Uznesenie: 

9.1. Predsedníctvo ZKS ukladá predsedom územných centier, aby do 15.10.2022 predložili 
hospodárke ZKS žiadosti o refundáciu podielu 2 percentnej dane poskytnutých členmi ich ÚC. 

 

c) Predseda ZKS informoval o pozvaní zástupcu ZKS na členskú schôdzu Sdružení křesťanských 
seniorů ČR, ktorá bude v utorok 25. októbra 2022 o 10:00 v Prahe. Na základe dodatočne 
prejaveného záujmu o účasť delegoval predseda ZKS na toto stretnutie podpredsedníčku ZKS 
Martu Gregušovú. 

https://www.digitalniseniori.gov.sk/
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d) Komunálne a krajské voľby – Predsedníctvo ZKS odporúča svojim členom podporiť vo 
voľbách kresťansky orientovaných kandidátov, najmä KDH, a odporúča klubom ZKS v prípade 
záujmu týchto kandidátov pozvať ich na stretnutia v kluboch. 

 
 

Peter Mach 
predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska 


