Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Informačná kancelária Európskeho parlamentu na
Slovensku, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Občianske združneie Bagar usporiadali v dňoch
18. - 19. apríla 2013 rokovanie Ústredia ZKS a konferenciu Európsky rok občanov a seniori. Stretnutie sa
uskutočnilo v hoteli Vila Anna v Trenčianskych Tepliciach.
Po ubytovaní viacerí si boli pozrieť z európskych fondov vynovené námestie, Kúpeľnú ulicu, niektorí využili
bohatú ponuku kúpeľov.
Schôdza Ústredia sa začala po krátkej
modlitbe, schválení
programu
a kontrole úloh. Členovia Ústredia
referovali o svojej činnosti v r. 2012,
mali aj pripomienky k nutnej novele
organizačného, volebného a finančného
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poriadku a k stanovám (O. Švec z Ľubotice).
Po zhodnotení úloh regiónov podal správu o aktivitách ZKS predseda Jozef Mikloško. Hovoril o seminári

Kresťanské hodnoty vo verejnom živote, ktorý bol zorganizovaný v spolupráci s Nadáciou Konrada
Adenauera v Bratislave, o seminári Medzigeneračná spolupráca - mladí rýchlo bežia ale starí poznajú
skratky, ktorý sa konal v Pruskom pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia, o seminári CULTUS
v Ružinovskom dome kultúry v Bratislave, o konferencii Aktívne starnutie a kríza Európy, ktorá sa
uskutočnila v Bratislave. Nosnou témou všetkých seminárov a konferencií boli etické, morálne a duchovné
hodnoty, ktoré tvoria základ plnohodnotného života a úspechu ako aj medziľudských vzťahov.
Ďalšou témou boli zájazdy a púte, ktoré zorganizoval podpredseda ZKS Vladimír Margolien. Išlo najmä
o tematické návštevy Rakúska s kultúrnym a turistickým programom: Mondsee, Eisenstadt, Salzburg,
Frauenkirchen a púte seniorov do Levoče a Šaštína.
Ako významný úspech uviedol vydanie troch čísiel časopisu Generácie, o ktoré sa zaslúžil najmä Miloš
Nemeček. Časopis pomohol zviditeľniť ZKS. Je oň veľký záujem, členovia posielajú príspevky o svojej
činnosti. Vedenie ZKS urobí všetko, aby časopis naďalej vychádzal.
Projekt Seniori na školách bol taktiež vyhodnotený ako úspešný. Napriek prvotným rozpakom, ako asi
budú mladí prijímať pokus o dialóg so seniormi sa ukázalo, že ak vieme mladých osloviť správnym
spôsobom, reagujú spontánne a diskutujú otvorene.
Prvé celonárodné športové
hry ZKS v Pruskom boli tiež
výborné. Nastavili vysokú
latku ďalším regiónom, ktoré
budú poriadať športové hry.
Poďakovanie patrí
p.
Dobrodenkovi a Gašparovi.
Členovia ZKS často vystupovali
aj v médiách, na internete a v
blogoch. Jozef Mikloško sa
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ako 73-ročný - práve v roku Aktívneho starnutia - dostal do parlamentu, čo je dôkazom, že aj starí ľudia
majú v dnešnej spoločnosti šance, ktoré budú časom pribúdať. Treba sa ich chopiť, nevyhýbať sa im a
nedať sa odstaviť.
ZKS sa v roku 2012, ktorý bol vyhlásený za Európsky rok Aktívneho starnutia, zhostilo dobre tejto témy.
Dokázali sme, že problematika seniorov sa napriek hrozivým demografickým prognózam dá postupne riešiť.
Predstavitelia klubov vyjadrili nádej, že na Valnom
zhromaždení ZKS 2013 v septembri, sa bude téme
nedostatku financií a spolupráce s KDH a prípadne
inými stranami venovať väčšia pozornosť.
Problematiku členstva a financovania zhrnul Miloš
Nemeček.
Zdôraznil
lokálnu
zodpovednosť
primátorov a starostov, ktorí sú buď v KDH, alebo
boli zvolení s podporou KDH, aby sa ZKS viac
venovali a ich aktivity finančne podporovali. Aby sa
nestávalo, že člen KDH bude hlasovať proti návrhu
člena ZKS, alebo aby v meste, kde je starostom člen
KDH, nebol založený klub ZKS (Trnava).
M. Nemeček tiež hovoril o časopise Generácie, ktorý bol napriek istým výhradám vo všeobecnosti prijatý

pozitívne; radi by sme vo vydávaní pokračovali, momentálne čakáme na rozhodnutie MPSVR SR, či
dostaneme finančnú dotáciu. Keď budeme vedieť, či budú peniaze, rozvinieme diskusiu o tom, ako by mal
časopis vyzerať a čo všetko by mal obsahovať.
M. Nemeček, ako jeden zo štyroch členov ZKS vo Výbore pre seniorov pri Rade vlády pokračoval priblížením
strategického Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014-2020. Jeho príprava je vážna
otázka, ktorá nie je viazaná na
výmenu
vlád,
pretože
problematika
dôstojného
a aktívneho
starnutia
je
otázkou, ktorú budú musieť
riešiť všetky vlády.
Podpredseda
Ján
Uhnák
priblížil priebeh seminára
Násilie proti seniorom - kde
všade sa seniori stretávajú
s násilím a ako sa to dá riešiť.
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Podpredseda V. Margolien referoval o zájazdoch do Rakúska, o ktoré je
veľký záujem. Organizuje ich v spolupráci s rakúskou organizáciou
Seniorenbund, od ktorej sa dá veľa naučiť. Najužšia je vzájomná
spolupráca so seniormi z Burgenlandu. Je snaha o rozšírenie možností,
aby sa mohli zájazdov zúčastňovať seniori z celého Slovenska. Ponúkol aj
púť seniorov do Ríma. Vyjadril presvedčenie, že dobre rozbehnutá
spolupráca s rakúskymi seniormi bude úspešne pokračovať.
Na záver schôdze sa prerokoval plán činnosti na tento rok, najmä Valné zhromaždenie ZKS 2013, politická
a organizačná akadémia pre seniorov,
mediálna práca, internet a
vytvorenie webovej stránky, zakladanie nových klubov, spolupráca na
Národnom programe aktívneho starnutia, vypracovávanie projektov
pre podporu činnosti ZKS a zahraničná spolupráca s Európskou úniou
seniorov (ESU) v Bruseli. Prediskutovali sa aj poznávacie a kultúrne
zájazdy
v zahraničí,
vyhľadávanie
finančných
zdrojov
pre
ZKS, spolupráca s Fórom kresťanských inštitúcií a aj možnosti práce
v NR SR v prospech seniorov.
Vo večerných hodinách sa účastníci zúčastnili na programe rodiny Mikloškovej. Najprv si vypočuli
zaujímavú video prednášku o rannom detstve a o jeho význame pre život seniorov, ktorú predniesol Prof.
MUDr. Jozef Mikloško PhD., predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov, Úsmev ako dar.
Hovoril aj o novej knihe, preklade z angličtiny T.R. Verny: Rodičovstvo od počatia (296 str., vydavateľstvo
PPB, Bratislava, 2013), ktorá prináša nové vedecké poznatky o dôležitosti života dieťaťa počas tehotenstva
v tele matky a počas prvých troch rokoch jeho života. Prebehol tiež hudobný program, v ktorom Mária
Kováčová a Daniel Mikloško zaspievali árie zo svetových opier s klavírnym doprovodom Márie Mikloškovej.

Spracovala: Anna Ševčíková
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