
Združenia kresťanských seniorov Slovenska 

Správa o činnosti Klubu Bratislava-Karlova Ves 

v roku 2022 

Činnosť klubu ZKS Bratislava-Karlova Ves bola časť roka 2022 poznačená oslabeným zdravím značnej 

časti členov klubu odznievajúcou covid-19 epidémiou. Podarilo sa uskutočniť 6 stretnutí členov 

s plnohodnotným programom: 

• 1.2.2022 Zhodnotenie roku 2021, blahoželanie jubilantom, situácia po demisii   
predsedu klubu 

• 8.3.2022 s prezentáciou o výsledkoch sčítania obyvateľov SR s p. Petrom Machom 

• 7.6.2022 Informácia, čo je nové v  ZKS, príprava letných akcií  

• 20.9.2022 s voľnou besedou o zážitkoch z leta, diskusia o encyklike Amoris Laetitia pápeža 
Františka 

• 25.10.2022 referát zo Senior friendly konferencie o možnostiach aktivít seniorov v Bratislave 
a BSK, OZ Bagar a LUNA. 

• 13.12.2022 o vianočných tradíciách - posedenie s pohostením a balíčkami pre členov 

Okrem toho náš klub zorganizoval 23.7.2022 púť bratislavských seniorov do Marianky pri príležitosti 

Dňa starých rodičov a seniorov, ktorý sa slávi v poslednú júlovú nedeľu. Časť členov klubu sa zúčastnila 

na pútiach ZKS do Skalky 13.6.2022 a do Šaštína 22.9.2022, na kultúrnom programe 24.11.2022: 

Slovácko na Slovensku v KC Molecova, cena J. Benčeka 15.11.2022. Dopravu nezabezpečoval náš klub. 

Nakoľko pre technické ťažkosti sme obdržali dotáciu na rok 2022 až v októbri a nevedeli sme, že 

môžeme s ňou rátať už od jej schválenia vo februári 2022, mali sme veľmi krátky čas na využitie 

získaných finančných prostriedkov. Rozhodli sme sa za časť peňazí nakúpiť knižky pre členov a kúpili 

niekoľko vstupeniek na kultúrne podujatia. 

Ospravedlňujem sa za oneskorenie odovzdania vyúčtovania v určenom termíne. Posledné týždne som 

opatrovala ťažko chorého manžela, ktorý zomrel 23.1.2023 a až po pohrebe 28.1.2023 som sa dostala 

k riešeniu vyúčtovania dotácie. V dobrej viere som ho poslala omylom na mailovú adresu, ktorá nebola 

správna a až po týždni som zistila chybu. 

Za pochopenie ďakujem.  

V Bratislave - Karlovej Vsi 9.2.2023        

Mária Dravecká 

„Činnosť klubu bola podporená mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves“ 

 

 


