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ÚVODNÍK

30 ROKOV JDS

BLAHOŽELAJÚ NÁM

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Z NAŠICH KRAJOV
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Našim čitateľom
do pozornosti
Radi vítame aj uverejňujeme 
Vaše príspevky. Z technic-
kých dôvodov Vás žiadame 
o ich elektronickú formu. Pri-
jímame ich na adrese: 
redakcia3vek@gmail.com,
resp. jds@jds.sk
Ďakujeme.

redakcia

Znak JDS a jeho legenda  
Srdce – čo iné by malo tvoriť základ  nášho znaku, keď nie ono? Patrí 

k človeku hnacou silou, rytmom života, ale je aj jeho verným seizmo-
grafom.

Srdce – základný tvar znaku. 
Jeho dolná časť má hrot  jemne zrezaný - predstavuje zem. V pravej 

polovici srdca dominuje rozžiarené slnko, lebo predstavuje hrejivú silu 
života. 

V dolnej časti srdca zo zeme vyrastá rozvetvený strom vo výraznej 
zelenej farbe -  predstavuje začiatok  rodokmeňa života -  jeho silu a ra-
dosť.

V ľavej polovici srdca tri čierne písmena JDS sú skratkou názvu 
   občianskeho združenia - Jednota dôchodcov na Slovensku. 

Pod písmenami vidno štyri samostatné listy jemne zelenej farby, ktoré 
predstavujú štyri obdobia života:
- list vľavo od písmen  JDS predstavuje zrod a mladosť, 
- list nad ním znamená čas dospievania, 
- list spojený s písmenom „S“ predstavuje aktívny život a 
- list pod písmenami JDS znamená prechod do dôchodkového veku 

a život v ňom.
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Vážené členky a členovia JDS, priatelia!
Ostatné dni, mesiace a tým aj 

úvodníky nielen nášho časopisu sú 
presýtené myšlienkami na pandé-
miu Covidu, čo máme a nemáme 
robiť, akí máme byť a ako sa máme 
správať k svojmu okoliu i k sebe.

V mojom príhovore by som zmenil 
tému. Rád by som sa s vami podelil 
o príjemnejšie myšlienky, keď naša 
„stavovská“ organizácia, naša Jed-
nota jubiluje. Keďže bolo občianske 
združenie JDS registrované na Mi-
nisterstve vnútra SR dňa 3. januára 
1990, má t. r. plných 30 rokov. 

Je to veľa, alebo málo? Tridsať ro-
kov v histórii našej planéty je menej 
ako zrnko piesku, v histórii spoloč-
nosti je to len zopár desiatok rokov, 
ale v histórii našej Jednoty je to ob-
rovský čas, naplnený prácou funk-
cionárov seniorov v prospech svo-
jich rovesníkov taktiež seniorov.

Keď trochu zalistujem v análoch 
našej Jednoty, musím uznať, že za-
čiatky boli ťažké - hľadala sa jej or-
ganizačná štruktúra a súčasne aj jej 
náplň. Že to bolo ťažké ob-
dobie, svedčí aj skutoč-
nosť, že od 10. 1. 1990 
do mája 1997 sa vyme-
nili až traja predsedo-

via ústredia: Ing. Ladislav Sedlár, 
prof. Pavol Černák, doc. Peter 
Kružliak. V máji 1997 bol za pred-
sedu zvolený prof. Ján Tomovčík, 
ktorý však v r. 2001 abdikoval. 

Prvých desať rokov existencie 
Jednoty jej napomohli už existujúce 
kluby dôchodcov. Ich členovia vstu-
povali do Jednoty, lebo mala širší 
rozsah činnosti najmä k minister-
stvu sociálnych vecí, kde sa riešili 
akútne problémy seniorov. Úspe-
chom tohto obdobia bolo, že vznik-
li takmer všetky okresné a všetky 
krajské organizácie JDS.

Napriek tomu, že v r. 2000 bol po-
čet členov JDS už skoro šesťdesiat 
tisíc, prišlo k útlmu činnosti. Dob-
re, že na Sneme v júni 2002 bol za 
predsedu Jednoty zvolený RNDr. 
Kamil Vajnorský, mimoriadny or-
ganizátor, skúsený manažér a „otec 
seniorov“. Jeho nástupom sa zača-
la nová éra Jednoty. Postupne bola 
vyriešená finančná kríza, čiastočne 
upravené Stanovy JDS a formulo-

vané ďalšie základné dokumen-
ty potrebné pre jej činnosť. 

Viaceré platia dodnes.
Začali sa pravidelne ko-

nať celoslovenské aktivity 
seniorov - kto má záujem, 
pozrite si staršie ročníky 

časopisu Tretí vek, kde sa 
o nich píše podrob-

ne. A je dôleži-
té, že sa tieto 

podujatia 
postup-

ne začali organizovať aj na úrovni 
okresov a krajov. Stali sa neodmys-
liteľným prvkom v činnosti základ-
ných organizácií. Významným im-
pulzom bolo aj oživenie pravidel-
ného vydávania časopisu. Tretí vek 
má za sebou už 25 ročníkov.

Môžem povedať, že zlomovým 
v JDS bol rok 2006, kedy sa nám 
už darila práca a mali sme radosť 
z úspechov Jednoty na všetkých jej 
organizačných stupňoch.

Vážení priatelia, 
dobré základy JDS položili funk-

cionári - priekopníci v jej prvých ro-
koch. Bohužiaľ, mnohí už nie sú me-
dzi nami. Rád by som im poďakoval 
za vykonanú prácu, pretože jej mu-
seli venovať veľa času, energie, umu. 
Môžeme však konštatovať, že ich sny 
sa naplnili. Ak máme dnes viac ako 
100 tisíc členov, je to preto, že máme 
vo vás, súčasní funkcionári, vynika-
júcich nástupcov. Môžeme mať všet-
ci výborný pocit, koľko radosti vie 
rozdávať naša organizácia svojim 
členom. Pri príležitosti 30. výročia 
JDS patrí poďakovanie vám, súčas-
ným funkcionárom, za obetavú prá-
cu a nezištný vzťah k aktivitám Jed-
noty. Poďakovanie patrí aj všetkým 
našim členom za ich úprimný aktív-
ny prínos do života každej ZO JDS.

Rád vám ako dvadsaťročný funk-
cionár JDS chcem zaželať veľa ra-
dosti, zdravia, úspechov, trpezli-
vosti a spokojnosti. Máme iba jeden 
cieľ – aby JDS bola taká organi-
zácia, akú si prajeme a akú si za-
slúžime. 

  Ing. Igor Fabián
      od XI. snemu Čestný podpredseda JDS
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„Začínalo sa teda na „zelenej 
lúke“, bez finančných prostried-
kov, bez priestorov, bez funkci-
onárskeho kádra, bez skúseností 
a pomoci. Už 16. decembra 1989, 
len mesiac po Nežnej revolúcii, bol 
v dennej tlači uverejnený článok od 
Ing. Ladislava Sedlára, CSc. Pod 
názvom: „Tvorí sa Jednota dôchod-
cov“. 3. januára 1990 boli na Mi-
nisterstve vnútra a životného pro-
stredia SR schválené Stanovy Jed-
noty dôchodcov na Slovensku a 10. 
januára 1990 sa konalo zakladajúce 
valné zhromaždenie. Prerokovali 
sa na ňom stanovy, organizačné zá-
sady Jednoty aj perspektívne úlohy 
na najbližšie obdobie.

Jednota dôchodcov na Sloven-
sku sa podujala na ochranu záuj-
mov a zabezpečenie potrieb star-
ších občanov SR bez ohľadu na 
ich politickú príslušnosť, nábo-
ženské presvedčenie a národnost-
nú príslušnosť. 

Boli zvolení aj prví funkcioná-
ri JDS. Predsedom sa stal Ing. La-
dislav Sedlár, CSc., podpredsedami: 
Ing. Štefan Bohuš a Viliam Brziak, 
hospodárom Ing. Ing. Alexander 
Potocký a ďalšími členmi predsed-
níctva boli: Ing. Ladislav Bobiš, 
doc. Ing. Juraj Kaliský, CSc. A prof. 
MUDr. Pavol Černák, CSc.

Hneď začal aj proces tvorby 
jednotlivých organizačných člán-
kov Jednoty. Ako prvá (15. 2. 1990) 
vznikla Mestská organizácia v Bra-
tislave, v marci vznikla okresná 
organizácia v Nitre, v apríli 1990 

okresná organizácia pre Košice-vi-
diek, atď. V čase konania II. Valné-
ho zhromaždenia JDS (23. 9. 1992) 
bolo už založených 22 okresných 
organizácií. JDS mala v tom obdo-
bí asi 150 základných organizácií 
s 13 600 individuálnymi členmi.

Vo funkciách predsedov JDS sa 
postupne vystriedali ďalší – prof. 
MUDr. Pavol Černák, CSc., doc. 
Ing. Peter Kružliak, CSc., a prof. 
Ing. Ján Tomovčík, CSc. Sme or-
ganizácia, ktorá musí rátať s ob-
menou funkcionárov aj v dôsledku 
prirodzeného úbytku.

Od novembra 2001 sa stal pred-
sedom JDS RNDr. Kamil Vajnor-
ský. Podpredsedami v tom období 
boli Ing. Eduard Trizuljak, doc. 
MUDr. Štefan Litomerický, CSc. 
a JUDr. Jozef Lajš. Funkciu tajom-
níčky vykonávala p. Oľga Potúč-
ková a hospodárom bol Ing. Anton 
Jašica. Vo funkcii podpredsedov sa 
postupne (hlavne zo zdravotných 
dôvodov) vystriedali pp. Albín 
Mesiarik, Vladimír Brestovanský, 
Ing. Michal Majtán, CSc. a doc. 
Ing. Juraj Rehák, CSc. Dlhoročnou 
hospodárkou Ú JDS bola p. Alica 
Kovalčíková. Nezabúdame ani na 
cenné výsledky práce pre Ú JDS 
pp. Ing. Gáfrika, Ing. Spustu, Ing. 
Kopeckého, Ing. Sorela a mno-
hých ďalších krajských a okres-
ných funkcionárov. Ďakujeme im 
aj ďalším obetavým členom, ktorí 
už z našich radov navždy odišli, 
za všetku ich prácu pre JDS, ktorú 
vykonali.

V priebehu druhého desaťročia 
v dôsledku meniacej sa štruktúry 
štátnej správy a samosprávy sme 
aj my prechádzali niektorými or-
ganizačnými zmenami v štruktúre 
Jednoty. Z tých dôvodov došlo na 
VI. sneme JDS v roku 2003 k zme-
ne Stanov JDS a k vytvoreniu ďal-
ších dokumentov organizačného aj 
hospodárskeho charakteru. Na kaž-
dom sneme sa prijímajú Programo-
vé ciele na 3-ročné obdobie, ktoré sa 
rozpracovávajú na jednotlivé roky. 

Dnes môžeme konštatovať, že 
ku koncu r. 2009 mala JDS 8 
krajských, 68 okresných a 859 
základných organizácií. Celkový 
počet individuálnych členov bol 
74 609. Je potešiteľné, že počet na-
šich členov i organizácií sa neustá-
le zvyšuje.“
V  ďalšej  časti  svojho  prejavu 

hovoril  p. Vajnorský  o  aktivitách 
JDS smerom k štátnym orgánom, 
politickým  subjektom,  k  masmé-
diám:

„Za mimoriadne cennú pova-
žujeme našu prácu v legislatívnej 
oblasti – najmä sociálnej a zdra-
votnej. Vychádzame s iniciatívami 
na pozitívne zmeny a snažíme sa 
o ich presadenie do legislatívnych 
noriem. Z výsledkov je potrebné 
uviesť najmä presadenie presnej-
ších valorizačných pravidiel, vdo-
vecké dôchodky, vianočné príspev-
ky, úpravu niektorých dôchodkov, 
zmenu termínu valorizácie, zruše-
nie poplatkov u lekára a za pobyt 
v nemocnici a mnohé iné. Čaká nás 

TRIDSIATKA – vítané jubileum

30 ROKOV JDS  

TRIDSIATKA – v živote človeka ešte ani nie je 
významným jubileom, skôr sú to roky dospelosti, 
plné výziev, rozletu i možných prvých úspechov.

Naša TRIDSIATKA v JDS ?Vítané jubileum. Po-
tvrdenie, že tí, čo stáli pri jej zrode, urobili dobrý krok 
a položili základy životaschopného spoločenstva.

Žiaľ, s mnohými zakladajúcimi členmi JDS sa už 
nemožno stretnúť. Môžeme si len, vďaka uchovanej 
dokumentácii, pripomenúť ich mená, priblížiť začiat-
ky nášho občianskeho združenia a vďaka súčasnému 

stavu v ňom tešiť sa z jeho rozvíjajúcej sa prítomnos-
ti. Okrúhle výročia sú vhodnou príležitosťou na spo-
mínanie aj rekapituláciu. Nuž poskytnime im zaslú-
žený priestor! Na pripomienku začiatkov JDS nám 
najlepšie poslúži slávnostný prejav jej dlhoročného 
a  veľmi  obľúbeného  i  rešpektovaného  predsedu 
RNDr. Kamila Vajnorského, ktorý odznel na sláv-
nostnej  Republikovej  rade  JDS  pri  príležitosti  20. 
výročia v apríli 2010 (uverejnené v časopise 3. vek, 
č.2/2010). Vyberáme z neho:
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však ešte veľa práce, aby slovenskí 
dôchodcovia boli úplne spokojní, aj 
keď istý pokrok určite nastal.“
Ďalej pán Vajnorský konštatuje, 

že „pri hľadaní silného politického 
partnera, keď sme oslovili prak-
ticky všetky parlamentné politic-
ké subjekty, dostali sme priazni-
vú odozvu len od politickej strany 
Smer – sociálna demokracia. Po 
vzájomných konzultáciách doš-
lo k podpisu Dohody o spoluprá-
ci s veľmi konkrétnym obsahom. 
S odstupom času sa tento náš po-
stup a prijatie partnerských vzťa-
hov so stranou Smer – SD hodnotia 
len pozitívne. Dnes si už ťažko vie-
me predstaviť našu činnosť bez ich 
podpory.“
Poslednú  tretinu  svojho  pre-

javu  venoval  p.  Vajnorský  pre-
hľadu o pestrej činnosti v  rámci 
organizácií JDS v oblasti vzdelá-
vania, turistiky, športu i v umelec-
kých aktivitách. Vyzdvihol veľký 
záujem dôchodcov o štúdium na 
akadémiách tretieho veku, uni-

verzitách tretieho veku a pochvá-
lil spoluprácu s Úradom verejné-
ho zdravotníctva SR, Národným 
osvetovým strediskom, Prezídiom 
Policajného zboru, ale tiež Európ-
skym sociálnym fondom. Vzdelá-
vacími aktivitami bolo treba pri-
praviť seniorov na vstup SR do eu-
rozóny, ale zainteresovať ich aj na 
kontrolnej činnosti v nadväznosti 
na spotrebiteľské organizácie po 
zavedení meny eura do praxe. JDS 
si vytvorila dobré vzťahy spolu-
práce s ďalšími partnerskými sub-
jektami: ZMOS, KOZ SR, Sloven-
ská humanitná rada, Združenie 
slovenských spotrebiteľov, SZPB 
Združenie vojenských veteránov, 
ale hlavne s ministerstvami: prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny, zdra-
votníctva, kultúry, školstva a tiež 
so Sociálnou poisťovňou. 

JDS sa stalo právoplatným čle-
nom medzinárodných organizácií 
– Európskej seniorskej organizácie 
ESO a Európskej organizácie star-
ších ľudí EURAG a udržiava čulé 

vzťahy so seniorskými organizá-
ciami v Českej republike, Maďar-
sku a Rakúsku.
Od roku 2008 začala JDS inten-

zívne spolupracovať s Radou vlá-
dy SR pre  seniorov – bola iniciá-
torkou, aby takýto orgán vznikol. 
Jej najbližším cieľom bolo vytvoriť 
Národný program ochrany star-
ších ľudí, aby bol náročný, ale spl-
niteľný. 
V závere prejavu odznelo zhod-

notenie: „...činnosť našej organi-
zácie je pestrá, slúžiaca dôchod-
com na Slovensku. Nie je ešte 
všetko tak, ako si to predstavu-
jeme. Máme však kolektív obe-
tavých členov a funkcionárov 
a s ich pomocou pri najbližšom 
okrúhlom výročí bude vedenie 
JDS určite konštatovať, že očaká-
vania, ktoré do nej vkladali jej za-
kladajúci členovia, sa budú naďa-
lej napĺňať v prospech dôchodcov 
v našej spoločnej vlasti – Sloven-
skej republike.“ 

  30 ROKOV JDS
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Po parlamentných voľbách 
v roku 2010 bola Rada Vlády SR 
pre seniorov nahradená Výborom 
pre seniorov Rady Vlády SR pre 
práva ohrozených skupín, zdra-
votne postihnutých a národnost-
ných menšín. Po parlamentných 
voľbách v roku 2012 bol Výbor... 
opäť premenovaný na Radu Vlády 
SR pre práva seniorov a prispô-
sobovanie verejných politík pro-
cesu starnutia populácie.“ Mal po 
celých 10 rokov 24 členov, z nich 
bolo 12 členov zástupcov seniorov 
a 12 členov - zástupcov minister-
stiev, Výskumného ústavu PaSV 
SR, VÚC, ZMOS, Sociálnej pois-
ťovne a pod. Rade predsedal minis-
ter PSVaR a podpredsedami boli 
minister zdravotníctva a predseda 
JDS. JDS malo v Rade 8 členov. 
Tento poradný orgán bol veľmi 
aktívnym členom tvorivej pracov-
nej skupiny, ktorá vypracovala Ná-
rodný program aktívneho star-
nutia na roky 2014 - 2020 (NAPS) 
do jeho komplexnej podoby. 

Po schválení tohto významného 
dokumentu sa Rada Vlády SR pre 
seniorov... stala dôležitým spojova-
cím článkom pri jeho rozpracová-
vaní na podmienky krajov, okresov 
i miestnej samosprávy. Už v prvom 
polroku 2014 sa začali tvoriť, aj 
vďaka iniciatíve funkcionárov JDS, 
Rady starších pri samosprávach ako 
pomocné orgány koordinácie a spo-
lupráce poslancov s občianskou se-
niorskou verejnosťou. Na úrovni 
samosprávnych orgánov boli vy-
pracované Programy AS s určením 
konkrétnych úloh. Jedna z prvých 
Rád starších vznikla v meste Bra-
tislava z iniciatívy vtedajšieho pri-
mátora Doc. RNDr. Milana Ftáčni-
ka, CSc. 

NPAS v celom rozsahu vzala na 
vedomie a podporila svojimi hlas-
mi Republiková rada JDS v roku 
2014 a na svojom jubilejnom X. 
sneme v júni 2015 bol zapracovaný 
do Programových cieľov JDS na 
nasledujúce obdobie. Dokumenty, 
prijaté na výročných rokovaniach Re-

publikovej rady v rokoch 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019, ako aj na celosloven-
skom XI. sneme JDS v roku 2018 do-
svedčujú, že sa plneniu prijatých úloh 
venovala náležitá pozornosť.

V roku 2018, po uskutočnených 
komunálnych voľbách, všetky KO 
JDS aj mnohé OO JDS i ZO JDS 
iniciovali pracovné stretnutia s pred-
staviteľmi samosprávnych orgánov 
a komunálnymi poslancami, nakoľ-
ko v mnohých prípadoch prišlo k ich 
značnej obmene. Na základe týchto 
rokovaní boli podpísané alebo nano-
vo potvrdené dokumenty (memoran-
dá) o vzájomnej spolupráci na úrov-
ni VÚC ( napr. Bratislava, Trenčín, 
Prešov, Košice, Žilina). Obdobné 
dokumenty majú potvrdené mnohé 
MsO JDS s predstaviteľmi mestskej 
samosprávy hlavne v prešovskom, 
menej v nitrianskom, trenčianskom 
a bratislavskom kraji, len sporadicky 
v ostatných krajoch SR. 

Treba konštatovať, že najväčšia 
ústretovosť zo strany komunál-
nych úradov aj poslaneckých zbo-

Uplynulo ako voda ďalšie desaťročie a nám prichodí zhodnotiť 
jeho priebeh - cestu, ktorú JDS vykonala za roky 2010 - 2020
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rov smerom k seniorom sa prejavuje 
v podpore zriadených denných cen-
tier aj ďalších sociálnych zariadení 
a služieb, ktoré priamo podliehajú 
pod ich správu. Smerom k organi-
záciám JDS vychádzajú v ústrety 
najčastejšie formou finančnej dotá-
cie na základe predložených projek-
tov, už menej pri riešení vhodných 
priestorov pre ich činnosť. V tomto 
majú mnohé ZO JDS a OO JDS aj 
celkom negatívnu skúsenosť. Na-
opak veľmi dobré podmienky pre 
svoju činnosť majú napr. ZO aj OO 
JDS v Bardejove, Malackách, Pez-
inku, BA – Ružinov, BA – Dúbrav-
ka, Spišská Nová Ves, Rožňava, 
Košice – mesto, Trnava, Topoľča-
ny, Trenčín, a pod. Pomerne dobrá 
spolupráca funguje pri organizova-
ní rôznych kultúrnych, športových, 
osvetových i zábavných podujatí, 
najmä ak sa seniori do nich zapájajú 
aj svojou organizátorskou aktivitou. 
Najpočetnejším spoločensko-kul-
túrnym podujatím, ktoré si už vy-
tvorilo tradíciu, bývalo stretnutie 
seniorov (aj členov JDS) s predsta-
viteľmi komunálnej samosprávy pri 
príležitosti Mesiaca úcty k starším. 
Celoslovenské stretnutia seniorov 
pri príležitosti Mesiaca úcty k star-
ším iniciovalo po celých 6 rokov pl-
nenia NPAS aj samotné MPSVaR 
v úzkej spolupráci s ústredím JDS. 
Na tomto stretnutí preberali navrh-
nutí nominanti nielen z radov JDS 
Ďakovné listy ministra PSVaR Ing. 
J. Richtera za dlhoročnú záslužnú 
prácu v prospech rozvoja sociálne-
ho programu, sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti aj záujmových aktivít 
pre seniorov. Kultúrnym progra-
mom prispeli umelci RND a DAB 
v Nitre, pp. Laiferová, Kocianová, 
Oňová, Belešová a ď. a tiež žiaci 
a študenti bratislavských ĽŠU.

V oblasti skvalitňovania života 
seniorov za hodnotené obdobie tre-
ba vysoko vyzdvihnúť 17. novem-
ber 2014, kedy začalo platiť opat-
renie Vlády SR o cestovaní zdarma 
vlakovou dopravou všetkých pobe-
rateľov starobných dôchodkov, ako 
aj poberateľov všetkých druhov 
dôchodkov podľa zákona 461/2003 
o sociálnom poistení. Odvtedy 
značná časť ZO JDS omnoho čas-

tejšie zaraďovala do svojich plánov 
činnosti poznávacie výlety a zá-
jazdy po Slovensku, návštevy mú-
zeí, rôznych kultúrnych podujatí, 
divadiel a pod. Na mnohé z týchto 
podujatí (hlavne pri cestovaní auto-
busom) prispievajú účelovými dotá-
ciami miestne samosprávy i darmi 
miestni sponzori. 

Osobitnou kapitolou obľúbených 
podujatí sa stali týždenné rekreač-
no-liečebné pobyty (RLP), ktoré sa 
začali v rámci JDS organizovať od 
r. 2005 a sú viazané na účelovú do-
táciu MPSVaR. V r. 2014 bola zvý-
šená na 210 000 €, čo umožnilo rea-
lizovať až 4 200 pobytov. V r. 2019 
dosiahla táto dotácia 350 000 € na 
7 000 pobytov u 11 poskytovateľov. 
V rokoch 2005 -  2020 bolo usku-
točnených 29 977 pobytov za 2 mil. 
31 tisíc € dotácií.

Ku skvalitneniu života senio-
rov prispeli mnohé legislatívne 
zmeny uskutočnené v SR za ostat-
né roky: Nárast výšky dôchodkov, 
úprava výšky dôchodkov u starodô-
chodcov, vianočný príspevok a jeho 
zdvojnásobenie i rozšírenie jeho po-
berateľov, prijatie novej koncepcie 
valorizácie dôchodkov, odvodová 
úľava pre pracujúcich dôchodcov 
– „dohodárov“, nárast opatrovateľ-
ského príspevku do výšky minimál-
nej mzdy, atď. Vo viacerých mes-
tách mohli využívať seniori zľavy 
na cestovnom v MHD či službu 
sociálneho taxíka (napr. v BA, Nit-
re a pod.), mnohé divadlá, múzeá, 
knižnice, galérie poskytli seniorom 
zľavy na vstupnom a pod.

Oblasť dostupnosti kultúry 
upevňuje vzťahy solidarity a sú-
držnosti medzi generáciami, čo je 
z hľadiska celospoločenského vý-
znamný aspekt. V mnohých prípa-
doch bývajú práve seniori – členovia 
JDS iniciátormi podujatí miestneho 
či regionálneho významu. V úzkej 
spolupráci so samosprávnymi or-
gánmi, osvetovými zariadeniami 
i ďalšími záujmovými či spoločen-
skými subjektmi organizujú podu-
jatia na oživenie ľudových a národ-
ných tradícií. 

V každom kraji SR pracujú fol-
klórne, spevácke, tanečné aj hudob-
né skupiny aj súbory, ktoré sa rokmi 

pretransformovali z pôvodných det-
ských a mládežníckych na senior-
ské, mnohé z nich sa radi venujú 
novému, mladšiemu dorastu. Napr. 
KO JDS Prešov eviduje 20 senior-
ských súborov, KO JDS Trenčín ich 
eviduje 55, KO JDS Trnava až 75. 
Všetky KO JDS a čoraz viac OO 
JDS usporadovalo každoročne pre-
hliadky speváckych súborov, ale aj 
tematicky zamerané regionálne fes-
tivaly, napr.: Babička nášho kraja 
(Bardejov, Stará Ľubovňa), Matky 
mojej reč (Nitra), Vojenské piesne 
(Martin) a pod.

Špecifickou oblasťou rozvoja 
kultúry je umelecká záujmová 
činnosť. Značnej obľube a divác-
kemu záujmu sa teší organizovanie 
tematických či jubilejných výstav, 
kde sa popri rôznych výtvarných 
a remeselných technikách sporadic-
ky prezentuje v spolupráci s kniž-
nicami aj amatérska literárna tvor-
ba. V ostatnom čase získavali po-
pularitu i gastronomické výstavky 
a ochutnávky, súťaže v príprave ob-
ľúbeného regionálneho jedla (guľáš, 
klobásky, šišky, vianočné medovní-
ky, kapustnica) a pod.

Za celé desaťročie veľmi úspeš-
ne pokračovala tradícia celoslo-
venských podujatí: Celoslovenské 
športové hry a Memoriál RNDr. 
K. Vajnorského - majú za sebou 
22 ročníkov a Celoslovenská pre-
hliadka speváckych súborov – 21 
ročníkov. K nim sa pridali ďalšie 
tri veľké projekty: Zlaté ruky – ce-
loslovenská prehliadka umeleckej 
a remeselnej tvorivosti seniorov – 7 
ročníkov, Prehliadka v umeleckom 
prednese poézie, prózy a vlastnej 
tvorby seniorov – 6. ročníkov, Zim-
né športové hry seniorov – 1 ročník. 
Napriek svojej náročnosti zname-
najú tieto veľké projekty pozitívny 
prínos do vzájomnej komunikácie 
seniorov i organizácii JDS a vedú 
k bližšiemu spoznávaniu histórie aj 
súčasnosti každého mesta, ktoré sa 
stalo ich hostiteľom.

Vítaným impulzom pre oblasť 
kultúry a spoločenského rozvoja 
sú družobné styky medzi orga-
nizáciami JDS v rámci Sloven-
ska (napr. Košice a Žilina), ale 
aj so seniorskými organizácia-
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mi a združeniami v zahraničí. 
Ústredie JDS má širšie rozvinutú 
spoluprácu s vedením Rady čes-
kých seniorov, na základe ktorej 
popri častej výmene skúseností sa 
realizovali vzájomné účasti senior-
ských družstiev na celoštátnych ŠH 
na Slovensku i v Česku. Intenzívne 
družobné styky pestujú napr.: OO 
JDS Bardejov so seniormi v Olo-
mouci a Karlových Varoch (ČR) 
aj v poľskom meste Gorlice, s ďal-
šími poľskými mestami sa družia 
OO JDS Sabinov, Snina, Poprad, 
KO JDS Trenčín so seniormi Ju-
homoravského a Zlínskeho kraja 
v ČR, MsO JDS v Modre s český-
mi mestami Hustopeče a Benátky 
nad Jizerou, seniori zo Žilinské-
ho a Košického kraja súťažili na 
ŠH v Ostrave, ZO JDS Vysoká pri 
Morave má nadviazané družobné 
styky so seniormi z Maďarska aj 
z Moravy a pod. 

O výbornú propagáciu sloven-
ského folklóru na medzinárodnej 
úrovni sa postaralo viacero senior-
ských súborov, napr. súbor Radosť 
z Pezinka na Morave, súbory Slneč-

nice z Čadce a Sihotiar pri ZO JDS 
č. 27 Trenčín na medzinárodnom 
festivale v Chorvátsku na ostrove 
Rab a spevácka skupina Rozmarija 
z Vinného okr. Michalovce zožala 
úspech medzi 42 súbormi z 8 kra-
jín Európy na festivale Zlaté roky 
v ukrajinskom Ľvove.

K aktívnym dlhodobým for-
mám v živote seniorov patrí čo-
raz viac potreba celoživotného 
vzdelávania. Práve JDS inicio-
vala základy „Univerzít 3. veku“ 
(UTV), keď prvá z nich bola otvo-
rená na UK v Bratislave 15. 10. 
1990. Vtedajšie ústredie JDS ro-
kovalo s MŠ SR a angažovalo sa 
v prospech založenia renomované-

ho inštitútu ako špecifickej vzde-
lávacej možnosti pre seniorov na 
vysokých školách. Nakoľko sa ten-
to model ujal aj na iných VŠ v SR, 
vznikla v roku 1994 Asociácia 
UTV na Slovensku (ASUTV), aby 
vytvorila priestor na vzájomnú ko-
operáciu. V roku 2019 pôsobilo po 
Slovensku 20 UTV, z nich 17 pat-
rilo do ASUTV. V akademickom 
roku 2018/2019 bolo vo vzdeláva-
cích aktivitách aktívne zapojených 
celkom 7 934 starších učiacich sa, 
z nich bolo 87 % žien, mnohí štu-
dujúci už prekročili hranicu 75 ro-
kov. Všetky KO JDS spolupracova-
li s týmito vysokoškolskými inšti-
túciami, napomáhali pri otváraní 

Predsedníctvo JDS: Ing. Ján Lipiansky, predseda JDS od roku 2012, 
podpredsedovia JDS: PhDr. Alojz Luknár, Valéria Pokorná a Ing. Au-
gustín Ukropec, čestný podpredseda JDS Ing. Igor Fabián, predsedo-
via KO JDS: Ján Hlaváč, Mgr. Anna Királyová, Ján Matúško, Mgr. 
Anna Oťapková, Mgr. Anna Petričová, Mgr. Anna Prokešová, Margita 
Fabiánová a Dr. Michal Kotián. 

Ústredná revízna komisia: predseda Ing. Štefan Eller, in memo-
riam, členovia: Ing. Ladislav Dula, Ing. Mária Hejná, Emma Žišková, 
Michal Borš, Eliška Fodorová, Anna Grácová, Zlata Šumajová. 
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detašovaných oddelení. Popri UTV 
aktívne pracovali v mnohých nie-
len krajských mestách Akadémie 
tretieho veku (ATV) – prípadne 
aj pod iným obdobným názvom. 
Napr. ATV v Trenčíne nepretržite 
34 rokov, Akadémia strieborné-
ho veku v Novej Dubnici 14 rokov 
ATV v Revúcej, ASV v Pezinku, 
a pod. K pravidelnej každoročnej 
činnosti všetkých ZO JDS patri-
li tematické prednášky, zamerané 
hlavne na zdravotnú, právnu a so-
ciálnu osvetu. Do ich organizova-
nia sa ochotne zapájali príslušné 
odbory OcÚ i pracoviská polície 
a zdravotníctva v nadväznosti na 
aktuálne projekty prevencie vyhlá-
sené príslušnými ministerstvami. 
Aj  túto  oblasť,  obdobne  ako 

ostatné  záujmové  aktivity  JDS 
v  roku 2020 náhle a veľmi citeľ-
ne  utlmili  karanténne  opatrenia 
v  súvislosti  s  pandémiou  COVID 
19. Spoločenský kontakt  seniorov 
bol a stále je obmedzený na mini-
mum.

V oblasti osvety a kultúry majú 
svoju nezastupiteľnú úlohu mas-
médiá. Možno s uspokojením 
konštatovať, že viaceré denníky 
a týždenníky (napr. Pravda, Hos-
podárske noviny, regionálna tlač 
a pod.) venujú pozornosť sociál-
nej agende, zameranej na seniorov. 
V čase karanténnych opatrení sa 
stali v mnohých ohľadoch jedným 
z mála dostupných osvetových a in-
formačných prostriedkov. Iba menší 
priestor seniorskej agende venovali 
a stále venujú rozhlasové a televíz-
ne stanice. Svetlou výnimkou bola 
až na ostatný čas TV relácia Gene-
rácia, s ktorou JDS roky úspešne 
spolupracovala. 

Vlastný časopis JDS „3. vek“, 
ktorý práve napĺňa svoj 25. roč-
ník, s počtom 6 čísel ročne, spora-
dicky prináša množstvo informácií 
o činnosti organizácií JDS, organi-
začných úlohách, vážnych celospo-
ločenských témach, ale aj odborné 
informácie so sociálnou, právnou 
a zdravotníckou tematikou. Vďaka 
účelovej dotácii z MPSVaR SR vy-
chádza v náklade, ktorý pokrýva 
požiadavky všetkých ZO JDS a do-
stávajú ho zdarma. 

Vážené členky a členovia JDS!
Obdobie, ktoré nám prichodí zhodnotiť, je pre nás výnimočné 

z dvoch protichodných príčin. Na jednej strane je to obdobie, keď si s po-
tešením pripomíname úspešných 30 rokov rozvoja členskej základne aj čin-
nosti nášho občianskeho združenia a s vďakou spomíname na mnohých jej 
zakladateľov, ale aj funkcionárov, ktorí dokázali nadviazať na úsilie svojich 
predchodcov a činnosť JDS posúvať stále dopredu. Na IX. sneme v r. 2012 
odovzdal RNDr. K. Vajnorský predsedníctvo JDS do rúk Ing. Jána Li-
pianskeho a členmi P JDS boli v tom období: Ing. Igor Fabián, Ing. Ján 
Hollý, JUDr. Anna Hromníková a doc. Dr. Oľga Juríková, ako podpred-
sedovia. Predsedami KO JDS boli: Dr. Emília Michalíková, Mgr. Margita 
Fabiánová, Dr. Oľga Csákayová, Mgr. Anna Prokešová, Dr. Ing. František 
Šušlík, Dr. Michal Kotian, Ján Matúško a Pavel Guman. Za predsedu ÚRK 
bol zvolený Ing. Ladislav Dula. Dlhé roky bol šéfredaktorom časopisu Tretí 
vek Paed. Dr. František Lesanský. Členmi P JDS boli prechodne PhDr. Ján 
Gallo, Ing. Jozef Rakús, Žofia Lomnická a ď. V komisiách, ako poradných 
orgánoch pri ústredí JDS, pracovali Phdr. Mária Chaloupková, MUDr. Jo-
zefína Dudášková, MUDr. Ján Krekáň, CSc.,Ing. Eugen Greipl, Ing. Ján 
Klocok, prof. MUDr. Ivan Haluška, prof. MUDr. Miroslav Borovský a ď. 
Na X. sneme JDS v r. 2015 a XI. sneme v r. 2018 prišlo v zložení ústredia 
aj predsedníctva JDS k menším zmenám na postoch podpredsedov JDS aj 
predsedov v KO JDS Nitra, Bratislava a Prešov. 

Druhou nečakanou realitou nášho života sa stal fakt, že sme museli prá-
ve v tomto jubilejnom období začať rešpektovať výrazné utlmenie našich 
už zabehnutých záujmových aktivít aj bežného života v členskej základni 
ZO JDS z dôvodov prísnej karantény súvisiacej s pandémiou COVID 19. 

Po uskutočnených parlamentných voľbách koncom februára 2020 nad-
viazalo ústredie i Predsedníctvo JDS prostredníctvom viacerých zvole-
ných poslancov kontakt predovšetkým k novozvolenému predsedovi NR 
SR, aby docielilo možnosť aj účinné formy aktuálnej možnej podpory 
a spolupráce. Zatiaľ sa podarilo vytvoriť jej základy tým, že bolo 21. mája 
2020 podpísané „Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci“ 
medzi predsedom NR SR Borisom Kollárom a JDS a bolo aktualizované 
zastúpenie JDS v Rade Vlády SR pre práva seniorov. 

Členovia P JDS vrátane členov ústredia a ústrednej revíznej komisie 
zabezpečovali nevyhnutnú organizačnú a administratívno – hospodársku 
činnosť, v rámci ktorej sa podarilo aspoň sčasti realizovať distribúciu aj 
poskytnutie poukazov RLP pre všetky KO JDS a tým aj do členskej zá-
kladne. Sú pripravené materiály, vrátane hospodárskej uzávierky za rok 
2019, na rokovanie Republikovej rady, vychádza časopis 3. vek. Po skon-
čení nájmu v komplexe Istropolis boli kancelárie ústredia JDS presťaho-
vané na novú adresu.

Podľa dostupných informácií čiastočne funguje činnosť JDS na jej jed-
notlivých organizačných stupňoch, a to nielen v administratívno-správnej 
forme. Dôležité sú kontakty vzájomnej komunikácie a potrebnej pomoci 
či spolupráce vnútri členskej základne.

Jej počet by iste potešil zakladateľov JDS, veď sa pri hodnotení roka 
2019, uvádza aktuálny stav členskej základne - 102 794 členov, zdru-
žených do 1 207 ZO JDS. A práve preto Jednote dôchodcov na Slo-
vensku, ako počtom najväčšiemu občianskemu združeniu seniorov 
v Slovenskej republike, stále prislúcha úloha ochrany záujmov a za-
bezpečenia potrieb starších občanov SR bez ohľadu na ich politickú 
príslušnosť, náboženské presvedčenie a národnostnú príslušnosť, ako 
to deklarovali pred 30-mi rokmi jej zakladatelia. Je to dôležitá aktuálna 
požiadavka dňa aj výzva do ďalšej, práve sa otvárajúcej desiatky rokov. 

  Zostavili: PhDr. A. Luknár, V. Pokorná, Mgr. D. Luknárová
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Spomíname na RNDr. Kamila Vajnorského              predsedu JDS v rokoch 2001 – 2012
Ešte aj dnes možno medzi našimi 

členmi počuť jeho meno aj spomien-
ky naňho, lebo jeho 11–ročné pô-
sobenie na čele nášho občianskeho 
združenia znamenalo veľký posun 
i v raste členskej základne, i v roz-
voji jej činnosti, v budovaní jej spo-
ločenského statusu. Kto bol pán Ka-
mil Vajnorský? Absolvent Prírodo-
vedeckej fakulty UK, stredoškolský 
pedagóg. Po Nežnej revolúcii začiat-
kom 90. rokov sa stal predsedom slo-
bodných demokratických školských 
odborov – OZ PŠaV na Slovensku. 
Počas 8 rokov usilovnej práce sa mu 
podarilo spolu so spolupracovníkmi 
vytvoriť akceptovanú odborovú or-
ganizáciu, ktorá postupne narástla 
na vyše 80-tisíc členov. Bol súčasne 
viceprezidentom KOZ SR. 

Po odchode do dôchodku sa akti-
vizoval v JDS a v r. 2001 bol zvole-

predstaviteľke seniorov – Jed-
note dôchodcov na Slovensku 
k významnému jubileu – 30. vý-
ročiu jej vzniku. Mal som mož-
nosť jej činnosť osobne spoznať 
počas svojho 10-ročného prezi-
dentského mandátu a skutočne 
som obdivoval jej rôzne aktivity, 
a to nielen voľno časové ale i tie, 
ktoré sa hlboko dotýkajú život-
ných podmienok každého z nás – 
„starších mládežníkov“.

Každoročne sme sa stretávali 
u mňa, v prezidentskom paláci. 
So zástupcami seniorov z celého 
Slovenska sme hovorili o rôznych 
úskaliach a problémoch, s kto-
rými ste sa stretávali v práci a  
ktoré je potrebné riešiť. Rád som 
sa zúčastňoval aj na Vami orga-
nizovaných podujatiach a snažil 
som sa byť nápomocný, či to už 
bolo za čias predsedu JDS Ka-
mila Vajnorského alebo tiež za 
predsedovania Jána Lipianskeho 
a dnes môžem otvorene povedať, 
že som doslova „loboval“ u pred-

staviteľov vlády a jednotlivých 
ministrov za Vaše oprávnené 
požiadavky v prospech zlep-
šovania životných podmienok 
seniorov na Slovensku.

Vážim si Váš aktívny život či 
v oblasti zvyšovania počítačo-
vej gramotnosti alebo v oblasti 
športu a kultúry a niektorým 
organizáciám som aj osobne 
poskytol na ich činnosť i fi-
nančný príspevok. 

Je krásne vidieť, ako ľudia 
i v treťom veku nachádza-
jú silu aj vôľu ďalej rozvíjať 
svoje vedomosti a zručnosti 
prostredníctvom vzdelávania, 
ako stále dokazujú, že majú 
našej spoločnosti čo ponúknuť. 
Okrem svojich životných skú-
seností aj silný morálny a eko-
nomický potenciál. S Vami žije 
a propaguje Vaše aktivity, myš-
lienky aj odporúčania i Váš ča-
sopis Tretí vek, ktorému taktiež 
patrí úprimná vďaka za jeho 
25-ročnú činorodú prácu.

Záverom mi dovoľte, aby som 
celej JDS poprial do ďalších 
úspešných rokov veľa súdržnos-
ti, pochopenia, dobrých nápadov 
a tiež schopných, rozhľadených 
a obetavých funkcionárov.

K tomu Vám držím palce! 

S úctou
Ivan Gašparovič 

Srdečne blahoželám
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Spomíname na RNDr. Kamila Vajnorského              predsedu JDS v rokoch 2001 – 2012
ný za jej predsedu. Dá sa povedať, že 
to bol pre naše združenie nový im-
pulz, o čom svedčia štatistické údaje 
o členskej základni – 8 KO JDS, 68 
OO JDS okolo 1000 ZO JDS a viac 
ako 76-tisíc členov. Takto sa JDS 
zaradila medzi najväčšie občianske 
združenia na Slovensku a stala sa 
partnerskou organizáciou pre štátne 
orgány v procese prípravy a tvorby 
legislatívy a zákonov, týkajúcich sa 
seniorov najmä v oblasti sociálnych 
vecí a zdravotníctva. Šlo predovšet-
kým o úpravu vdovských a vdovec-
kých dôchodkov, vianočných prí-
spevkov a ďalších benefitov, ktoré 
sa postupne realizovali. 

Avšak jeho pracovné nasadenie 
smerovalo aj do vnútra JDS – po-
darilo sa napr. zabezpečiť z euro-
fondov finančné prostriedky na 
školenie funkcionárov JDS v elek-

tronickej gramotnosti aj na jej ma-
teriálne vybavenie. Presadzoval 
potrebu spolupráce so samospráv-
nymi orgánmi pri podpore aktivít 
seniorov v kultúrnej, športovej, tu-
ristickej a spoločenskej oblasti. Aj 
v období hospodárskej krízy sa mu 
podarilo udržať časopis Tretí vek 
i pokračovanie celoslovenských 
podujatí v športe, turistike i v pro-
pagácii folklórnych tradícií pro-
stredníctvom prehliadky spevác-
kych súborov seniorov. 

Pôsobil ako podpredseda výbo-
ru pre seniorov pri Rade vlády SR 
pre ľudské práva, tiež v medziná-
rodných seniorských organizáciách 
EURAG a v Európskej seniorskej 
organizácii bol viceprezidentom. 
Významným ocenením jeho práce 
bolo jeho vymenovanie za amba-
sádora Európskeho roku aktívneho 

starnutia a medzigeneračnej soli-
darity v roku 2012. Popri viacerých 
oceneniach, ktoré za svoje zásluhy 
obdržal, popri spoločenskom uzna-
ní predstaviteľmi nášho štátu aj na 
medzinárodných fórach, predsa len 
najväčším bola jeho obľúbenosť 
a prirodzená autorita medzi členmi 
JDS. Cenili si jeho rozvahu, ústreto-
vosť, ľudskosť, profesionalitu a mo-
rálne zásady.

Na IX. sneme JDS v júni 2012 bol 
delegátmi zvolený s veľkým vyjad-
rením vďaky za Čestného predsedu 
JDS. Žiaľ, o rok nato 24. aug. 2013 
po dlhšej ťažkej chorobe pán Vaj-
norský zosnul vo veku 73 rokov. 
Jeho osobnosť a celoživotné úsilie 
vrátane rokov, ktoré naplno venoval 
rastu a rozvoju našej JDS, si zaslu-
hujú hlbokú úctu a uznanie.

  - Red. -

Milé seniorky a seniori,
prežívame čas Vianoc, kedy sme si akosi prirodze-

ne bližší a dokážeme byť k sebe milší a prívetivej-
ší. Vy, naša najstaršia generácia, si zaslúžite od nás, 
mladších, úctu, rešpekt a jedno veľké ĎAKUJEM od 
celej našej spoločnosti aj od nás, politikov. 

Aj v týchto ťažkých časoch si užívajme každú jednu 
chvíľu, ktorú môžeme stráviť so svojimi najbližšími. 
Tešme sa z každého jedného dňa a aj z tých najmen-

ších radostí. Verte mi, po tom, čo som nedávno prežil, 
viem, o čom hovorím...

Vážené dámy, milí páni, želám Vám krásne, pokoj-
né sviatky a veľa zdravia, pohody do nastávajúceho 
roka 2021.

BORIS KOLLÁR
predseda Národnej rady Slovenskej republiky 
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Predstavujeme KO JDS Banská Bystrica
Krajská organizácia JDS Banská Bystrica 

bola založená 15.apríla 1997. Z najstarších zázna-
mov sa dozvedáme, že zakladajúcimi členmi Kraj-
skej organizácie boli predsedovia okresných or-
ganizácií týchto okresov: Banská Bystrica - Emil 
Mitošinka, Brezno - Tibor Gilla, Krupina - Štefan 
Gurica, Lučenec -Viera Paulusová, Poltár - Juraj 

Karlík, Rimavská Sobota - Štefan Polčani, Žarno-
vica - Albín Mesiarik, Zvolen - Ján Gálus, Veľký 
Krtíš - Božena Tvrdá.

Kraj Banská Bystrica má 13 okresov a v 12 
z nich sú založené OO JDS. V okrese Banská Štiav-
nica sú 2 ZO JDS, ktoré sú pričlenené pod OO JDS 
Žiar nad Hronom.

P.č. Okres Počet ZO Počet členov Predseda OO JDS v súčasnosti
1 Brezno 18 1 834 Mgr. Daniel  Kianica
2 Revúca 17 1 497 Mgr. Zuzana Homoliaková
3 Krupina 27 1 251 Eva  Kempová
4 Lučenec 8 1 427 Mgr. Zuzana Lošťáková
5 Zvolen 18 1 158 Ing. Marián Ološtiak
6 Žarnovica 17    968 Ján  Repiský
7 Žiar nad Hronom 9    694 Milan  Sklenka
8 Veľký Krtíš 14    562 Mgr. Mária  Hroncová
9 Detva 5    617 Ing. Miroslav Petrus
10 Rimavská Sobota 13    562 Mgr.  Jozef Rajzinger
11 Banská Bystrica 9    458 Mgr. Renáta Petrincová
12 Poltár 3    222 Mária Gavalcová

Spolu v KO JDS BB 156 11 250 Ján Hlaváč

Členovia mnohých našich ZO 
JDS radi navštevujú spevácke, ta-
nečné, recitačné a dramatické krúž-
ky. Mnoho našich členov navštevuje 
Univerzitu 3 veku v Žiari nad Hro-
nom a vo Zvolene.

Kultúrno-spoločenská činnosť: 
Každoročne organizujeme spolo-

čenské zábavy na MDŽ a v Mesia-
ci úcty k starším, kde sa stretávajú 
členovia z celého kraja a odovzdá-
vajú sa vyznamenania 1.a 2. stupňa 
aj Ďakovné listy členom JDS. Pra-
videlne sa organizujú prehliadky 
v prednese umeleckého slova a ví-
ťazi okresných kôl postupujú do 

krajského kola a jeho víťazi potom 
na celoslovenskú prehliadku. KO 
JDS organizovala 4. roč. celoslo-
venskej prehliadky v prednese poé-
zie, prózy a vlastnej tvorby seniorov 
„Kukučínova Revúca 2017 na pôde 
Prvého slovenského gymnázia, kto-
ré písalo svoju históriu v rokoch 
1862-1874. V dnešnom Múzeu 1 
slov. gymnázia samotné prostredie 
tejto historickej budovy má doslova 
magickú moc. KO JDS v roku 2019 
organizovala Krajskú prehliadku 
v umeleckom prednese poézie, pró-
zy a vlastnej literárnej tvorby senio-
rov na Hrade Modrý Kameň v Mú-
zeu bábkarských kultúr a hračiek. 
Bolo to na počesť 200. výročia nar. 
A. H. Škultétyho, národného budi-
teľa.

Turisticko-poznávacia činnosť: 
OO a ZO JDS organizujú turistic-
ké zrazy a vychádzky do prírody. 
Najaktívnejšie sú v týchto akciách 

O rôznej činnosti v KO JDS
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OO JDS Brezno a Revúca s pra-
videlnou účasťou okolo 350 čle-
nov. Účastníci bývajú rozdelení do 
3 skupín podľa obtiažnosti terénu 
a ich telesnej zdatnosti. Turistické 
vychádzky zameriavame často na 
návštevu hradov ( Pustý hrad, Ša-
šov, Revišské Podhradie a Prielom 
Muráň).

Výstavy „Zlaté ruky“: Naše se-
niorky a seniori sa radi prezentujú 
výsledkami svojej manuálnej zruč-
nosti a výtvarného umeleckého 
prejavu. Prehliadky ich tvorivos-
ti „ Zlaté ruky“ poskytujú priestor 
na prezentáciu rozmanitých pro-
duktov ručných prác, ozdobných 
predmetov, inšpirovaných ľudovou 
tradíciou i výtvarnou tvorbou vrá-
tane rôznych moderných tvorivých 
postupov. Poďakovanie za úspešnú 
organizáciu tohto podujatia na ce-
loslovenskej úrovni posielame KO 
JDS Trenčín. OO JDS Revúca po-
riada prehliadku „Ukáž, čo vieš“, 
na ktorej sa zúčastňuje cez 110 čle-
nov ZO JDS.

Celoslovenské prehliadky spe-
váckych súborov: naša KO JDS 
bola v r. 2019 už po 4. krát povere-
ná organizáciou tohto obľúbeného 
podujatia v JDS. Za mesto Zvolen 
s pozdravným príhovorom vystú-
pila primátorka Ing. Lenka Balko-
vičová a čestný hosť podujatia Doc. 
JUDr. Ivan Gašparovič, CSc, bývalý 
prezident SR vyzdvihol vo svojom 
prívete lásku a úctu k domovine, 
rodnej reči a domovu. Jubilejného 
XX. roč. CSPSSS 2019 v divadelnej 
sále MD JGT sa zúčastnilo 10 súbo-
rov a početné publikum.

Športové aktivity: Každoročne 
organizujeme okresné aj krajské 
športové hry a naši športovci – se-
niori sa každoročne umiestňujú na 
popredných miestach v celosloven-
ských súťažiach. Účasť na našich 
KŠH býva veľká. Medzi najlepších 
športovcov patria Ladislav Golian, 
Eva Ďuricová a Anna Drozdíková 
z Detvy, Stanislav Bobák a Miro-
slav Tokár z Brezna, Eva Sedmáko-
vá a Mária Polievková z Krupiny. 
V zimnom období OO JDS Brez-
no organizuje aj zimné ŠH v behu 
na lyžiach a slalome, na ktorých 

sa zúčastňuje viac ako 80 súťažia-
cich. V Žiari nad Hronom a Badíne 
v mesiaci december zvyknú prebie-
hať stolnotenisové turnaje mužov 
a žien. V letnom období usporadu-
jeme petangové turnaje za účasti 11 
družstiev.
Jednoznačne  môžeme  skonšta-

tovať, že naše združenie JDS má 
svoje opodstatnenie a som presved-
čený, že ani jeden primátor či sta-
rosta obce neľutuje, že môže tako-
uto cestou – prostredníctvom pod-
ujatí JDS, ktoré podporil, pomôcť 
starším občanom. Členovia našich 
ZO JDS ešte vládzu chodiť, mys-
lieť a chcú naplno žiť, ale aj pomá-
hať všade, kde je to potrebné. Touto 
cestou ako predseda KO JDS vy-
slovujem všetkým zástupcom sa-
mosprávy, primátorom miest a sta-
rostom obcí za ich pomoc a podpo-
ru nesmiernu vďaku. Odkazujem 
všetkým pracovníkom miestnej sa-
mosprávy naprieč Slovenskom, že 
aj oni raz budú prežívať, ak im to 
bude dopriate, jeseň života a iste si 
vtedy s vďakou spomenú na tých, 
ktorí JDS vybudovali.

  Ján Hlaváč
      predseda KO JDS Banská Bystrica

2004  Celoslovenská prehliadka Speváckych súborov vo Zvolene
2007  Celoslovenská prehliadka Speváckych súborov vo Zvolene
2012  Celoslovenské športové hry a turistický zraz vo Zvolene
2016  Celoslovenská prehliadka Speváckych súborov v Žiari nad Hronom
2017  Celoslovenská prehliadka poézie a prózy Kukučínova Revúca 2017
2019  Celoslovenská prehliadka Speváckych súborov vo Zvolene

KO JDS počas svojej  existencie zorganizovala tieto celoslovenské podujatia:
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Krajská organizácia JDS Bratislava 
v znamení jubilea

30. výročie založenia Jednoty 
dôchodcov na Slovensku je vhod-
ná príležitosť, aby sme zhodnotili 
úspechy i neúspechy, aby sme oce-
nili zásluhy tých, ktorí stáli pri zro-
de JDS, ale aj tých, ktorí sa dlhší 
čas úspešne podieľali a podieľajú na 
jej zveľaďovaní. Keď sa na začiat-
ku 90-tych rokov minulého storočia 
začala rodiť naša organizácia, dialo 
sa to vo veľkej miere práve v Bra-
tislave. A práve preto si radi pripo-
míname všetky kroky, ktoré viedli 
k jej plnému etablovaniu. Ale rov-
nako je pre nás dôležitý dátum 15. 
február 1990, kedy vznikla Mest-
ská organizácia JDS v Bratisla-
ve. Zahrňovala 5 okresov mesta 
Bratislava a tiež okresy Malacky, 
Pezinok a Senec. Na ustanovujú-
com Valnom zhromaždení boli do 
predsedníctva MsO JDS zvolení: 
Ing. Matej Spústa – predseda, Ing. 
arch. Jozef Kováčik – podpredseda, 
Ing. Ján Baláž – člen, Marcela Sago-
vá – členka, Ing. Július Soral – člen, 
Ing. Zdeno Riška a Jozefína Horvá-
tová. Bola vytvorená Redakčná rada 
– vydával sa časopis „Informátor 
bratislavských dôchodcov“. Praco-
vali v nej 17 členovia. Právna sekcia 
vykonávala koordináciu právnych 
poradní, konali sa pravidelné štvrť-

ročné porady predsedov ZO JDS. 
Porady viedol predseda MsO JDS 
Ing. Matej Spústa. Boli vypracova-
né „Zásady zakladania a činností 
ZO“ a vzorová zakladajúca listina. 
Postupne bolo založených v rámci 
kraja 36 ZO JDS.

Na práci Predsedníctva MsO JDS 
sa podieľali aj: RSDr. Mária Čer-
máková – hospodárka (1994-1997), 
RSDr. Emília Michalíková – tajom-
níčka (1992-1997), doc. Júlia Žilin-
ková, CSc, Eugen Cako, Jozef Ha-
luška, Ján Keketi, Mária Šeraková, 
Ing. Viliam Mikle a mnoho ďalších.

Závažnou zmenou v živote JDS 
bolo rozhodnutie o novom územ-
nom a správnom usporiadaní SR 
v r. 1996, čomu bolo potrebné pri-
spôsobiť aj organizačnú štruktúru 
JDS. V roku 1997 sa preto rozdelila 
Mestská organizácia JDS v Brati-
slave na jednotlivé okresné organi-
zácie: Bratislava I. až Bratislava V. 
Súčasne z okresu Bratislava – vi-
diek vznikli tri okresy: Malacky, 
Pezinok a Senec. Tieto spolu tvo-
ria Bratislavský kraj aj v súčasnos-
ti. Nadväzne na toto nové územno 
- správne usporiadanie SR (Zákon 
NR SR prijatý 22.marca 1996) bol 
na zasadnutí Rady Ústredia JDS 
v dňoch 25. – 29.11.1996 v Dudin-
ciach ustanovený prípravný výbor 
na založenie KO JDS Bratislava.

Predsedom prípravného výboru 
bol Ján Keketi, tajomníčkou RSDr. 
Emília Michallíková. Ďalší členo-
via: doc. Ing. Juraj Kaliský, CSc., 
Ing. Vladimír Kopecký zo Senca 
a Ružena Orviská z Malaciek.

19. 9. 1997 bola ustanovená Kraj-
ská organizácia JDS Bratislava, 
ktorá zahrňuje 5 okresov Brati-
slavy a okresy Malacky, Pezinok 
a Senec. Na ustanovujúcej schôdzi 
boli zvolení: Ing. Ladislav Gáfrik 
- predseda, predseda OO JDS 
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Bratislava IV, Ing. Matej Spústa 
– podpredseda, Ing. Viliam Mikla 
– tajomník, Ing. Ján Hudec – hos-
podár, Ján Keketi – člen, Ing. Vladi-
mír Kopecký – predseda OO Senec, 
Ružena Osuská – predsedníčka OO 
Malacky, Mgr. Magdaléna Koneč-
ná – predsedníčka OO Pezinok, doc. 
RNDr. Júlia Žilinková, CSc. – pred-
sedníčka OO Bratislava I, JUDr. Šte-
fan Sedláček – predseda OO Bra-
tislava II, Eugen Cako – predseda 
OO Bratislava III, Ing. Jozef Valent 
– predseda OO Bratislava V, RSDr. 
Emília Michalíková – členka, Jozefí-
na Horvátová – členka. Revízna ko-
misia: Ing. Soňa Kozáčková – pred-
sedníčka, Ing. Michal Petráš – člen, 
Ing. Július Číž – člen.

V priebehu funkčného obdobia 
došlo v predsedníctve KO JDS Bra-
tislava k nasledujúcim zmenám: 27. 
3. 1998 bol uvoľnený z funkcie pred-
sedu OO Bratislava II. JUDr. Sedlá-
ček, nahradil ho Ing. Matej Spústa, 
18. 3.1999 bol uvoľnený z funkcie 
hospodára Ing. Ján Hudec, nahradil 
ho Ing. Anton Jašica, 30.5.1990 bol 
na vlastnú žiadosť uvoľnený z funk-
cie podpredsedu Ing. Matej Spústa. 
24. 9.1999 bola kooptovaná Hedviga 
Kružliaková a zvolená za predsed-
níčku OO JDS Bratislava V. Súčas-
ne bol uvoľnený Ing. Jozef Valent.

Vo februári 1999 bol uvoľne-
ný Eugen Cako a miesto neho bola 
funkciou predsedu OO JDS Bra-
tislava III poverená RSDr. Emília 
Michalíková. Za zosnulého člena 
RK Ing. Júliusa Číza bola koopto-
vaná Oľga Kéryová.

Funkciu predsedov KO JDS 
Bratislava postupne vykoná-
vali: Ing. Ladislav Gáfrik (1999 
– 2002), Ing. Ján Remešík (2003 
– 2005), doc. PhDr. Pavol Lomen, 
CSc., (2006 – 2009), RSDr. Emília 
Michalíková (2010 – 2012), Žofia 
Lomnická (2013 – apríl 2018), Anna 
Királyová od mája 2018.

Na X. sneme KO JDS Bratisla-
va, konanom dňa 14.5.2015 bolo 
zvolené nové predsedníctvo: Žo-
fia Lomnická – predsedníčka, Ing. 
Anton Jašica – podpredseda pre 
ekonomickú oblasť, Ing. Anna Bia-
covská – tajomníčka, MUDr. Igor 
Slepčan – člen P KO, Emília Pro-

kopová – členka P KO, Marta Kosi-
bová – predsedníčka OO JDS BA I, 
Gabriela Klučková – preds. OO JDS 
BA II, Jozefa Luknárová – člen-
ka P KO a preds. OO JDS BA III, 
Ing. Peter Moravický – člen P KO 
a preds. OO JDS BA IV, Valéria Ba-
luchová – členka P KO a preds. OO 
JDS BA V, Ružena Mrázová – člen-
ka P KO a preds. OO JDS Malacky, 

Mgr. Mária Miškeríková – členka P 
KO a preds. OO JDS Pezinok, Ján 
Székely – člen P KO a preds. OO 
JDS Senec. Revízna komisia: JUDr. 
Eva Weissová, členky: Emília Sto-
láriková, Eva Zouzalíková.

KO JDS má podpísané Me-
morandum o vzájomnej podpore 
a spolupráci s vedením VÚC Bra-
tislava na čele s predsedom Mgr. 
Jurajom Drobom. Ako iné KO JDS 
aj naša sa venuje kultúrnej, športovej 
a vzdelávacej činnosti (žiaľ, v tom-
to roku ich počet aj realizáciu silne 

ovplyvňuje epidémia koronavírusu), 
do istej miery ovplyvňovanej pod-
mienkami, aké poskytuje svojim 
obyvateľom mestské či vidiecke pro-
stredie. ZO JDS z obvodov Bratisla-
vy radi využívajú jej početnú kultúr-
no–spoločenskú ponuku, ale turisti-
ku s obľubou volia mimo hlavného 
mesta. Opačne, ZO JDS z okolia 
Bratislavy hojne navštevujú kultúrne 

inštitúcie aj podujatia v Bratislave, 
ale na šport a turistiku nájdu viacej 
možností vo svojom blízkom okolí. 
Veľkej obľube medzi seniormi sa 
tešia výlety a zájazdy do rôznych lo-
kalít Slovenska aj susedného Maďar-
ska, Rakúska a hlavne na Moravu 
vzhľadom na ľahkú dostupnosť k že-
lezničnej aj lodnej doprave. K životu 
ZO JDS patria aj rôzne formy pravi-
delnej záujmovej činnosti.

Viaceré naše OO JDS majú svoje 
spevácke súbory, ktoré sa každoroč-
ne stretávajú na krajskej prehliad-

Štruktúra KO JDS Bratislava:

OO JDS Počet ZO Počet členov
Bratislava 1 7 496
Bratislava 2 7 938
Bratislava 3 11 620
Bratislava 4 5 1 007
Bratislava 5 2 868
Malacky 19 2 209
Pezinok 12 1 603
Senec 15 1 623
Celá KO JDS Bratislava 78 9 323
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ke.12 ročníkov tejto prehliadky sa 
uskutočnilo v MKC Pezinok, kde má 
svoju domácu scénu súbor Radosť. 
V r. 2017 sa stal spoluorganizátorom 
18. ročníka celoslovenskej prehliad-
ky speváckych súborov JDS. V sú-
časnosti má KO JDS 10 aktívnych 
súborov, na 21. ročníku CSPSSS 
v Rožňave nás reprezentovala spe-
vácka skupina Malinka z Malaciek. 

V r. 2019 organizovala naša KO 
JDS už jubilejný X. ročník kraj-
ských ŠH v Malackách, pomeno-
vaný na počesť predčasne zosnulej 
predsedníčky KO JDS „Memoriá-
lom Žofie Lomnickej“. Pred piatimi 
rokmi bola naša KO JDS hlavnou 
usporiadateľkou celoslovenských 
ŠH v športovom areáli VŠ internátu 
Mladá garda v Bratislave. 

Na každoročnej Krajskej prehliad-
ke poézie, prózy a vlastnej tvorby 
sa predstavujú seniori s prednesom 
obľúbených veršov i svojou vlast-
nou literárnou tvorbou. V roku 2018 
sa OO JDS Bratislava – Staré Mesto 
spolupodieľala na realizácii 5. roč. 
Celoslovenskej prehliadky v pred-
nese poézie, prózy a vlastnej tvorby 
seniorov pri príležitosti 100. výro-
čia vzniku Československa. Keď sa 
zrodil nápad organizovať v rámci 
JDS celoslovenské prehliadky pod 
názvom „Zlaté ruky“ na prezentá-
ciu rozmanitých produktov ručných 
a výtvarných prác i remeselníckych 
výrobkov, prvé tri ročníky toh-

to podujatia sa konali v Bratislave, 
a preto sa na ich organizačnom za-
bezpečení podieľal celý funkcionár-
sky kolektív KO JDS.

Mimoriadne podnetnou aktivitou 
našich seniorov je Akadémia tre-
tieho veku, založená na podnet OO 
JDS v Pezinku v r. 2007 a 9 roční-
kov ATV, ktoré založila OO JDS 
Bratislava II v spolupráci s Regio-
nálnym úradom verejného zdravot-
níctva a pod záštitou starostu MČ. 
Táto OO JDS už 13 rokov organizu-
je v spolupráci s Európskym infor-
mačným centrom nielen prednášky, 
ale aj vedomostnú súťaž „Seniori 
spoznávajú Európu“. Vo viacerých 
OO JDS sú obľúbené vlastivedné 
prechádzky a kvízy pod názvom 
„Poznáš svoje mesto, svoju mestskú 
časť?“ aj komentované návštevy 
múzeí, galérií a knižníc.

Obľúbené sú aj športové aktivity, 
vhodné pre vyšší vek: petang, nor-
dic walking, turistika, gymnastika, 
plávanie a pod. Cvičenia, zamerané 
na rozvoj pamäťových schopností, 
krížovkárske, kartárske či šachové 
turnaje, vedomostné súťaže, škole-
nia a prednášky, ktoré pravidelne 
tvorili súčasť činnosti predovšet-
kým v ZO JDS, všeobecne prispie-
vajú k udržiavaniu fyzickej i psy-
chickej pohody a kondície našich 
členov. Veľmi obľúbené sú turistic-
ké výlety do rôznych destinácií Slo-
venska i do zahraničia. Rovnako sú 

obľúbené tradičné RLP, ktoré si via-
ceré ZO JDS organizujú aj vo vlast-
nej réžii.

 Na celkovej činnosti našich orga-
nizácií sa pozitívne prejavuje podiel 
pomoci a podpory zo strany orgá-
nov miestnej samosprávy a volených 
poslancov. Dobré skúsenosti z tejto 
spolupráce pociťujú vo väčšej mie-
re predovšetkým mimobratislavské 
okresné aj základné organizácie. 

V súčasnosti tvoria Predsed-
níctvo KO JDS Bratislava: Anna 
Királyová – predsedníčka Valéria 
Baluchová – podpredsedníčka KO 
a preds. OO JDS BA V, Ružena 
Mrázová – podpredsedníčka KO 
a preds. OO JDS Malacky, Ing. Da-
niela Hlubíková – podpredsedníčka 
pre ekonomickú oblasť, Ing. Oľga 
Hauskrechtová – tajomníčka, Valé-
ria Pokorná – členka P KO a preds. 
OO JDS Bratislava I, Gabriela 
Klučková – členka P KO a preds. 
OO JDS Bratislava II, Jozefa Luk-
nárová – členka P KO a preds. OO 
JDS Bratislava III, Ing. Ján Mol-
nár – člen P KO a preds. OO JDS 
Bratislava IV, Mgr. Mária Miške-
ríková – členka P KO a preds. OO 
JDS Pezinok, Viktor Gulár - člen P 
KO a preds. OO JDS Senec, Emília 
Prokopová – členka P KO. Revízna 
komisia: JUDr. Eva Weissová – 
predsedníčka, Francenová Dana 
– členka, Ing. Kvaššayová Mária – 
členka.
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Tridsať rokov  tvorivej činnosti KO 
JDS Nitra

„NIČ NEBEŽÍ RÝCHLE JŠIE AKO ROKY“, POVEDAL PRED STOVK AMI ROKOV OVÍDIUS.

Všetko na svete môže človek za-
staviť. Dokáže zastaviť každý po-
hyb, let, každý nepokoj, čo však ne-
zastaví a nedokáže ani spomaliť, je 
čas. Čas, ktorý plynie ako rieka náš-
ho života. Čas, ktorý nám obracia 
listy v kalendári, deň za dňom, rok 
za rokom a my sa v určitých chví-
ľach zastavíme. V spomienkach sa 
nájdu najkrajšie prežité roky, ale aj 
vážne, smutné a nezabudnuteľné 
obdobia... Život nás naučil prispô-
sobiť sa, tolerovať, ale aj bojovať 
a hlavne nevzdávať sa. 

Je tomu práve 30 rokov, keď sa 
v krajoch začali kreovať KO JDS. 
Seniori v Nitrianskom kraji sa na-
učili s časom pracovať, zabávať sa, 
športovať, vzdelávať a realizovať 
svoje sny. 

Za prvého predsedu krajskej orga-
nizácie Nitrianskeho kraja bol zvo-
lený RNDr. Jozef Belák, s ktorým 
spolupracovali Anna Deáková, 
Eva Kmeťová a Agata Fišerová. 

Prvý klub dôchodcov v Nitrian-
skom kraji vznikol v Rišňovciach 
6. 5. 1988 a neskôr sa pretransfor-
moval na ZO JDS. Jeho predsed-
níčkou sa stala Emília Schmido-
vá. Toto podnietilo vznik ďalších 

organizácií. Ich cieľom bolo starať 
sa, chrániť záujmy ľudí v dôchod-
kovom veku, pomáhať adaptovať 
sa na generačné zmeny, poskytovať 
poradenské služby, v neposlednom 
rade starať sa o kultúrnospoločen-
ský život dôchodcov. 

Seniori prejavili veľký záujem 
o ponúkané podujatia a aktivity, čo 
sa odzrkadlilo aj v rastúcom počte 
členskej základne. 

V Nitrianskom kraji aktívne pra-
cuje sedem OO JDS a v nich 148 
ZO JDS, s počtom členov14 570. Ich 
činnosť je rôznorodá a závisí od re-
giónu, v ktorom žijú. 

Najpočetnejšou okresnou orga-
nizáciou je OO JDS Nitra, ktorá 
bola založená v marci 1990, zdru-
žuje 5 221 členov v 50-tich základ-
ných organizáciách. Prvým predse-
dom sa stal PaedDr. Robert Marge-
tin. Súčasným predsedom OO JDS 
je Ing. Ivan Liday. Najväčšou orga-
nizáciou v okrese je Mestská orga-
nizácia vo Vrábľoch, ktorá má 550 
členov, jej predsedníčkou je Katarí-
na Klasová.

Činnosť je rôznorodá a veľmi ob-
ľúbená u členov. Radi sa zúčast-
ňujú na oslavách k rôznym príleži-
tostiam, ako je Oslobodenie mesta 
Nitry, Červené maky, Mesiac úcty 
k starším, rozlúčka so starým ro-
kom a vítanie nového roka v ka-
meňolome na Zobore, spojená so 
svätou omšou, recyklácia a vyu-
žitie odpadových materiálov, bur-
za šatstva, návšteva divadelných 
predstavení, prehliadka speváckych 
súborov, Deň folklóru vo Vráb-
ľoch, prednes poézie a prózy v slo-
venskom a v maďarskom jazyku, 
výstavy ručných prác, prednášky 
s lekárom v spolupráci so Sloven-
ským červeným krížom, prednášky 
s členmi policajného zboru o bez-
pečnosti a ochrane seniorov. Zo 
športových akcií najväčší záujem je 
o športovú olympiádu, petang, bo-
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uling, stolný tenis, popoludnie plné 
zábavy a športu a turistiku. 

Druhou najväčšou organizáciou 
je OO JDS Levice s počtom členov 
2 314 a s 28-mi ZO JDS. Predsed-
níčkou je Emília Nichtová. Funk-
ciu prevzala po Elene Kolmanovej, 
ktorá riadila organizáciu celých 19 
rokov. Zakladajúcim predsedom bol 
Ján Halász. Ich činnosť je zameraná 
na kultúrno-spoločenské a športo-
vé aktivity. Z ich najzaujímavejších 
aktivít treba uviesť „Jazdu zručnos-
ti“, v ktorej ženy-seniorky súťažili 
o Putovný pohár Zväzarmu, Okres-
ný cykloturistický zraz seniorov 
a Okresný piknik pri rieke Hron. 
Z ručných prác najviac zaujalo vy-
hotovenie bábik v tekovskom kroji 
a bábik zo šúpolia. Na skvalitne-
nie a skrášlenie životného prostre-
dia vysadili starí rodičia s vnukmi 
stromčeky, o ktoré sa starajú. 

OO JDS Zlaté Moravce s poč-
tom členov 1 755 a 22-mi ZO JDS 
predsedá Ing. Vlasta Lisá, ktorá 
prevzala post po Ing. Petrovi Lisom. 
Vynikajúce výsledky dosahujú 
v športových zápoleniach. Ich špor-
tovci sa umiestňujú na popredných 
miestach nielen v kraji, ale aj na ce-

loslovenských súťažiach. Spevácke 
súbory ZO JDS v Lovciach, Slaža-
noch, Čiernych Kľačanoch i v Zla-
tých Moravciach vydali piesne zo 
svojich regiónov na CD. Mestskej 
organizácii, s počtom členov 454, 
predsedá Helena Holečková

OO JDS Nové Zámky patrí me-
dzi najstaršie organizácie v Nit-
rianskom kraji, vznikla v r. 1991. 
Prvou predsedníčkou bola MUDr. 
Mária Filakovská a po nej nastúpila 
Mária Kuklová, ktorá vedie organi-
záciu už piate volebné obdobie. Po-
čet členov je 1 697 v deviatich zá-
kladných organizáciách. Najväčšou 
je MsO JDS Nové Zámky s počtom 
členov 953. Jej predsedníčkou je 
PaedDr. Mária Malperová. Z naj-
zaujímavejších aktivít spomenieme 
prácu v krúžkoch: maľovanie na 
hodváb, sklo, čipkársky, vyšívanie, 
háčkovanie, spevácky záhradkár-
sky, Joga, Zumba, NORDIC WAL-
KING, tvorivá práca z papiera, kur-
zy výpočtovej techniky. Vynikajúca 
spolupráca je s OZ Malý šéfkuchár 
bez čapice, kde sa v spolupráci s naj-
mladšou generáciou venujú zdra-
vej výžive V rámci cezhraničnej 
spolupráce s maďarskými senior-

mi organizujú športové a kultúrne 
podujatia. Športový olympijský deň 
poriadajú v spolupráci s okresným 
olympijským klubom. 

OO JDS Topoľčany má 1 528 
členov v 20-tich ZO JDS. Vznik-
la v r. 1991 a jej zakladateľom bol 
Ján Sikela. Od roku 2012 je pred-
sedníčkou Alžbeta Fabríciová. 
Predsedom MsO JDS Topoľčany, 
s počtom členov 260, je Milan Pá-
leník. Okrem spomínaných akti-
vít v predchádzajúcich OO JDS, 
okresná organizácia v Topoľča-
noch organizuje pre svojich členov 
súťaž v kolkoch a petangu. Popri 
RLP organizujú aj ďalšie kúpeľné 
pobyty. Členky ZO JDS Ludanice 
sa už dlhšiu dobu venujú šitiu kro-
jov pre bábiky z regiónov, ktoré 
prezentujú na výstavách. Vydali na 
CD ľudové piesne svojho regiónu.

Dňa 14.1.1992 bola založená OO 
JDS v Komárne a jej prvým pred-
sedom bol Richard Kareš. V súčas-
nej dobe ju vedie Mária Kravcová. 
V 14-tich ZO JDS je 1 463 členov. 
OO JDS Komárno úzko spolupra-
cuje s maďarskými dôchodcami na 
kultúrnych a športových poduja-
tiach, ako sú Slávne vínne týždne 
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v Balatonfürede, Festival vojen-
ských piesní v Debrecíne, Medzi-
národné folklórne dni v Budapešti. 
Pravidelne organizujú brigády na 
skrášľovaní životného prostredia 
s mládežníkmi. Aktívne organizujú 
krajské a celoslovenské podujatia. 

OO JDS Šaľa s 5-timi ZO JDS 
a 564 členmi je najmenšou v Nit-
rianskom kraji. Prvým predsedom 
sa stal František Komlóši a súčas-
ným predsedom je Jozef Kurňava. 
Z ich zaujímavých akcií treba uviesť 
Preteky v chôdzi s palicami o Pohár 
primátora mesta Šaľa, na ktorých sa 
zúčastňujú seniori vo veľkom počte. 
Preteky sú spojené s varením guľá-
ša. Výborným podujatím býva roz-
právkové popoludnie pre deti pod 
názvom „Rozprávky starých mám“. 
Pravidelne organizujú zábavné špor-
tové hry, kde si každý senior nájde 
svoju zábavnú činnosť. 

V rámci celej našej KO JDS Nit-
ra organizujeme každoročne podu-
jatia v spolupráci s OO JDS: Kraj-
ské ŠH seniorov, účasť na Športo-
vých hrách seniorov v Maďarsku 
s podporou Vyšehradského fondu, 
Krajská prehliadka speváckych sú-
borov, Krajská prehliadka v pred-
nese poézie, prózy a vlastnej tvor-
by v slovenskom aj v maďarskom 
jazyku pod názvom „Matky mojej 
reč“, výstava ručných prác, tvori-
vosti a zručnosti seniorov „Zlaté 
ruky“, Náučný Partizánsky chodník 
Skýcov – Zlatno a Krajská slávnosť 
Mesiaca úcty k starším pod záštitou 
predsedu NSK Milana Belicu. Kraj-
ská organizácia už dlhé roky úzko 
spolupracuje so seniormi z Českej 
a Maďarskej republiky v rámci ce-
zhraničnej spolupráce. 

Pri KO JDS pracujú odborné 
komisie: športová - predsedom je 
Jozef Zlatohlávek, kultúrna s pred-
sedníčkou Evou Kmeťovou, sociál-
no-zdravotná s predsedom MUDr. 
Štefanom Pavlovom a vzdelávacia - 
jej predsedníčkou je Doc. PhDr Ľud-
mila Nagyová CSc. Svojou aktívnou 
spoluprácou prispievajú k organizo-
vaniu krajských podujatí, školení, 
výstav a besied na odborné témy.

Naša KO JDS, poverená Ústredím 
JDS, zorganizovala viaceré celo-
slovenské aktivity: Celoslovenské 

športové hry a turistický zraz senio-
rov JDS, Memoriál RNDr. Kamila 
Vajnorského v r. 2005 v Komárne, 
2011 a 2015 v Nitre, Celosloven-
skú prehliadku speváckych súborov 
v Komárne v r. 2018, Prehliadku 
v prednese poézie a prózy „Poetická 
Nitra“ v r. 2016 a v Topoľčiankach 
v r. 2019, Celoslovenské stretnutie 
seniorov v Divadle Andreja Bagara 
v Nitre pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším v r. 2019. 

Pre zlepšenie zdravého životného 
štýlu seniorov je veľký záujem o RLP, 
ktoré od r. 2011 prideľujeme seniorom 
a ich záujem každoročne stúpa. 

Seniori navštevujú Univerzi-
tu tretieho veku pri UKF a SPU 
v Nitre. O štúdium prejavujú veľký 
záujem, nakoľko ponuka vzdeláva-
cích programov každoročne reflek-
tuje ich požiadavky. Najväčší záu-
jem je o Dejiny výtvarného umenia 
a výtvarná tvorba, Ľudové remeslá, 
Psychológia tretieho veku, Zdravot-
no-sociálne aspekty seniorov, Kera-
mika, Tanec v živote seniora a Digi-
tálna fotografia a kamera. Po ukon-
čení 3. ročníka štúdia sa organizujú 
výstavu prác študentov v odboroch: 
Dejiny výtvarného umenia a vý-
tvarná tvorba, Keramika a Digitálna 
fotografia a kamera. SPU ponúka: 
Eko-záhradníctvo, Liečivé a aroma-
tické rastliny, Praktické záhradníc-
tvo, Pohybovo-relaxačné cvičenie 
pre seniorov 50+, Viazanie a aranžo-
vanie kvetín. 

Všetky akcie „Seniorov pre senio-
rov“ by bolo náročnejšie zrealizovať 

bez úzkej spolupráce s NSK, mno-
hými predstaviteľmi samosprávnych 
orgánov, poslancami, či predstavi-
teľmi iných občianskych združení. 
Predseda NSK doc. Ing. Milan Be-
lica, PhD. sa často a rád zúčastňuje 
podujatí v rámci celého kraja. Nad 
mnohými akciami preberá záštitu. 
Veľký záujem o prácu seniorov v ce-
lom regióne majú aj podpredsedovia 
a poslanci NSK, primátori, starosto-
via a poslanci MsZ a OcZ. Sú nápo-
mocní pri organizovaní a zabezpe-
čovaní akcií finančne, materiálne aj 
svojou účasťou. 

Tridsať rokov JDS ubehlo ako 
voda. Vystriedalo sa v nej veľa pred-
sedov, funkcionárov aj členov, ktorí 
zanechali hlboké stopy svojej prá-
ce, úsilia a času, aby sme sa – my, 
seniori - necítili osamelí, nepotreb-
ní a odsunutí na okraj spoločnosti. 
V ich práci pokračujú ďalší zaniete-
ní seniori, lebo dobré príklady pri-
ťahujú a každé vydarené podujatie 
otvára cestu ďalej. Je potrebné si 
uvedomiť, že čas odmeriava v kaž-
dom živote mieru vykonanej práce, 
ale dáva aj priestor na zabudnutie 
problémov, prežitých bolestí, či do-
siahnutých cieľov. Jedným slovom 
kladie pred nás nové a nové výzvy.

Ďakujem PaedDr. Márii Malpe-
rovej za spoluprácu pri spracova-
ní článku a predsedom všetkých 
OO JDS v našom kraji za poskyt-
nutie informačného materiálu.

  Mgr. Anna Oťapková
      predsedníčka KO JDS Nitra 
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Krajská organizácia JDS 
v Košickom kraji

KO JDS Košice vznikla v roku 
1997. Prvé stretnutie na úrovni 
kraja iniciatívne zabezpečovala 
Ing. Helena Považanová, predsed-
níčka mestskej organizácie Koši-
ce. Zakladajúceho stretnutia sa zú-
častnili všetci členovia predsedníc-
tiev okresných organizácií v kraji. 
Predsedovia informovali o činnosti 
svojej okresnej organizácie a potvr-
dili, že aj naďalej chcú a budú reali-
zovať ciele a úlohy vyplývajúce zo 
stanov JDS. 

Potvrdili, že predsedníctvo kraj-
skej organizácie bude zložené z 8 
predsedov okresných organizácií 
s doplnením o dvoch ďalších čle-
nov a administratívnych pracov-
níkov. V r. 2000 mala KO JDS 6 
562 členov. Jej intenzívnejšia práca 
nastala práve po roku 2000 a najmä 
po prijatí nového zákona 461/2003 
o dôchodkovom poistení. Tento zá-
kon však pozabudol na starobné 
dôchodky, ktoré boli priznané do 

31.12.2003, a tým v podstate zru-
šil solidaritu. Vznikol problém tzv. 
starodôchodcov - tento bol čiastoč-
ne riešený až po 13 rokoch, a to v r. 
2018. Z uvedeného dôvodu, pre za-
bezpečenie dôstojného dôchodko-
vého zabezpečenia, bolo zo strany 
KO JDS expedovaných množstvo 
žiadostí, návrhov, petícií, interven-
cií Vláde SR, NR-SR, ministers-

tvám aj ústrediu JDS. Problémy sa 
však dostatočne neriešili a ak áno, 
len nesystémovo. 

Odpovede boli len všeobecné kon-
štatovania a väčšina členov, dokonca 
aj funkcionárov, sa stála preto apa-
tická. Vyjadrovali sa: „Oni si urobia, 
ako chcú“. Postupne klesala angažo-
vanosť v tejto oblasti. Možno pove-
dať, že tá situácia trvá doteraz. 
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Som senior
Som senior – a čo je viac? 
Hrdo vôkol vravím, volám,
som medzi vami a užitočný 

napriek svojim slabým nohám.

Som senior, ale necítim sa starý -
hoci srdce, pľúca, nohy, zrak

už cítia množstvo prežitých jarí.
Život krásny prežil som jak vták.

Som senior a život vo mne prúdi -
viem, čo som prežil a čo ma ešte čaká...

Nechcem len postávať vedľa iných ľudí -
pracovať – naplno žiť – to ma láka!

Pýtate sa, čo ešte dokážeme,
keď vlasy postriebril nám čas?

Keď máme trasúce sa ruky 
a ani zrak už neposlúcha nás?

Veľa! Veď pozrite sa vôkol seba,
koľko krásy naše ruky vytvorili –
koľko času, námahy bolo treba,

aby sme seba i svet potešili.

Život svoj napĺňame ako veľkú vázu
a kladieme do nej tvorivej práce kvety -

odolávame bolesti, odolávame času
pre vlastný pocit – aj pre vás, milé deti!

Som senior a som hrdý nato,
že žijem vo veľkej a láskavej rodine:

Veď Jednotu dôchodcov viac ako zlato
vážia si, cenia v meste i dedine.

  Jozef Oravec

Oveľa úspešnejšia a progresív-
nejšia bola práca KO JDS Koši-
ce v ostatných činnostiach, najmä 
v kultúrno-spoločenskej, ktorá patrí 
u členov JDS medzi najobľúbenej-
šie. Svedčí o tom napr. aj zorganizo-
vanie Celoslovenských prehliadok 
speváckych súborov v r. 2009, 2013 
a tiež tohtoročnej v Rožňave. 

Práca krajskej organizácie zo strany 
Ústredia JDS bola charakterizovaná 
ako rebelujúca pre jej kritické a ob-
jektívne pripomienky k jeho práci. Si-
tuácia sa nezlepšila ani po IX. sneme 
v roku 2012, keď bol do funkcie zvo-
lený nový predseda. Naopak. Nastala 
etapa nerešpektovania stanov, indivi-
dualizmus, finančné využívanie ob-
čianskeho združenia pre svoje osobné 
ciele. Tento stav stále pretrváva. Pre 
objektívnosť treba povedať, že v prá-
ci KO JDS boli aj nedostatky a mohli 
sme urobiť viac. Vždy sme však vy-
chádzali z požiadaviek a potrieb našej 
členskej základne. 

Teraz ide o to, aby sme netriešti-
li svoje sily každý mesiac s novými 
požiadavkami, ale aby sme sa snaži-
li určiť podstatné problémy, ovplyv-
ňujúce životnú úroveň všetkých dô-
chodcov, a za tie sa snažili bojovať 
spoločne.   Košice, november 2020

  Spracoval Ing. Ladislav Synak
      člen P KO JDS Košice  

  Ján Matúško, predseda KO JDS Košice 
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Zo života KO JDS Prešov

Krajská organizácia Prešov už 
na začiatku roka 2020 plánova-
la množstvo podujatí, ktorými si 
chcela dôstojne pripomenúť 30. 
výročie JDS. Vo väčšine ZO JDS 
sa uskutočnili výročné schôdze, 
vo februári sa konalo zasadnu-
tie Krajskej rady v Prešove a na 
všetkých stretnutiach sme hovorili 
o histórii našej KO JDS od jej za-
loženia. Kým načrieme do bohatej 
histórie našich organizácií, chce-

me predstaviť tých, ktorí stáli pri 
jej zrode. 

Ing. Klára Pichaničová sa ak-
tívne zapojila do prípravy zalo-
ženia JDS v kraji. Istý čas bola aj 
podpredsedníčkou KO JDS za čias, 
keď bol predsedom Ing. M. Balvir-
čak. V okrese Bardejov získavala 
významné osobnosti, ktoré sa stali 
členmi prípravného výboru a v roku 
1995 na valnom zhromaždení zvoli-
li prvý výbor organizácie JDS. Jej 

predsedom sa stal Ján Maňko a p. 
Pichaničová vykonávala funkciu ta-
jomníčky. Vďaka nej vznikli prvé 
ZO JDS v okrese v obciach: Mal-
cov, Richvald, Kurima, Dlhá Lúka 
a samozrejme v Bardejove. Pri prí-
ležitosti 25. výr. vzniku JDS, na ná-
vrh predsedníčky OO JDS Mgr. A. 
Petričovej bola Ing. K. Pichaničová 
vyhlásená za „Čestnú predsedníčku 
OO JDS v Bardejove“. Je aktívnou 
členkou JDS aj v súčasnosti.

Jozef Chalupa – v tomto roku sa 
dožil 88 rokov života, po nástupe 
na zaslúžený odpočinok sa venu-
je práci v JDS. Bol pri zrode MsO 
JDS v Prešove, spoľahlivý garant 
doteraz všetkých organizovaných 
okresných, krajských i celosloven-
ských ŠH, konaných v Prešovskom 
kraji. V r. 2004 mal na starosti Ce-
loslovenské ŠH na Sigorte, spra-
coval propozície ŠH pre rok 2008, 
ktoré sa konali v Bardejove a v r. 
2010 to boli Celoslovenské ŠH vo 
Svidníku. Podieľal sa na otvorení 
celoslovenských ŠH v r. 2018 v Bar-
dejove. Šport mu bol aj je blízky aj 
vďaka manželke a dcére, ktoré boli 
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trénerkami gymnastiek v Prešove. 
Zúčastnil sa na mnohých Celoslo-
venských ŠH JDS v iných mestách 
po Slovensku. Pri organizácii kraj-
ských a okresných ŠH sa precízne 
postaral o ich priebeh vrátane prí-
pravy medailí a diplomov. Aj v sú-
časnosti je členom P KO JDS Pre-
šov a jeho skúsenosti a dobré rady 
sú pre našu KO JDS stále prospešné. 

RSDr. Štefan Pokrivčák – pred 
odchodom do dôchodku pracoval 
na Úrade práce v Starej Ľubovni 
a jeho úprimný vzťah k ľuďom bol 
preň charakteristický. Bol poslan-
com MsZ v Starej Ľubovni v čase, 
keď sa formovala JDS v okrese. 
V r. 2002 sa stal spoluzakladateľom 
MsO JDS a neskôr aj OO JDS, kde 
vykonával funkciu predsedu a záro-
veň sa stal členom P KO JDS Prešov 
aj členom RR. Jeho zásluhou vznik-
lo množstvo ZO JDS v okrese Stará 
Ľubovňa. V r. 2015 zo zdravotných 
dôvodov sa vzdal funkcie predse-
du, no stále je aktívny v P OO JDS 
v Starej Ľubovni. Pomáha radami 
a skúsenosťami.

Ing. Mikuláš Jura – počas aktív-
neho života pracoval vo vysokých 
funkciách v oblasti strojárskej vý-
roby, mal bohaté skúsenosti z orga-
nizátorskej práce a tieto plne vyu-
žíva vo funkcii predsedu MsO JDS 
v Starej Ľubovni, ktorú vedie ako jej 
predseda už od jej začiatku. Veľmi 
sa angažoval pri riešení problému 
vdoveckých dôchodkov pre vdovcov 
v rámci Slovenska. Jeho zdravotný 
stav je v súčasnosti horší, no napriek 
tomu vedie najpočetnejšiu organizá-
ciu v okrese Stará Ľubovňa. Je čle-
nom predsedníctva OO JDS. 

Pavol Guman - bol po celý svoj 
aktívny život spoločensky i politicky 
aktívny. Preto nie náhodou sa od za-
čiatku angažoval na vzniku a tvorbe 
štruktúr JDS na úrovni Prešovské-
ho kraja a jeho okresov. Členom ZO 
JDS v Haniske je od 8.3. 2002. Ako 
predseda KO JDS Prešov organi-
zoval pravidelné výjazdové rokova-
nia po jednotlivých okresoch. Pripra-
voval funkcionársky aktív odbornou 
radou, skúsenosťami a usmernením. 
Dbal, aby sa vytvorili možnosti pre 
bohatú a rôznorodú činnosť senio-
rov, zabezpečoval podmienky pre 

ich vzdelávanie v Akadémií tretieho 
veku aj na Univerzite tretieho veku. 
Venoval pozornosť príprave okres-
ných i krajských ŠH a vcelku až tri-
krát sa podieľal na organizovaní Ce-
loslovenských športových hier JDS 
v Prešovskom kraji. (Prešov, Sigord 
- 2004, Bardejov - 2008 a Svidník- 
2010). Ako predseda KO JDS Prešov 
bol členom Ústredia JDS aj členom 
Rady seniorov pri Vláde SR. V sú-
časnosti ešte stále aktívne pôsobí 
ako podpredseda KO JDS Prešov. 

Ing. Štefan Eller – síce nestál pri 
zrode KO JDS, v tom čase ešte ak-
tívne pracoval, ale za ostatné roky, 
už ako člen JDS, bol pre našu or-
ganizáciu veľmi aktívny a obetavý. 

V meste Bardejov zastával funk-
ciu predsedu III. ZO JDS, čoskoro 
sa stal aj podpredsedom OO JDS 
v Bardejove, kde sa mimoriadne 
zaslúžil o nárast členskej základ-
ne. Podieľal sa na organizovaní 
mnohých podujatí v meste, okrese 
i v kraji, ba aj pri poriadaní celo-
slovenských podujatí - ŠH senio-
rov aj výstavy ručných prác „Zlaté 
ruky“. Ako člen P KO JDS v Pre-
šove a predseda ÚRK JDS v Brati-
slave prejavil veľmi dobré organi-
začné schopnosti a korektný prístup 
k ľuďom i nevyhnutnej členskej ad-
ministratíve. Mal jasné plány sme-
rom k odbornej príprave pokladní-
kov i členov RK, aby hospodárenie 
v JDS na všetkých jej úrovniach 
bolo prehľadné a v súlade so stano-
vami Jednoty. Žiaľ predčasná smrť 
ho vytrhla z nášho kruhu a jeho či-
norodej práce pre JDS. 

KO JDS bola založená v roku 
2001 a prvým predsedom bol 
JUDr. Michal Balvirčák. V r. 2002 
bol za predsedu kraja zvolený Pavel 
Guman a túto funkciu vykonával 
skoro 20 rokov. Na krajskom sneme 
dňa 29. 5. 2018 bola za predsedníč-
ku KO JDS zvolená Mgr. Anna Pet-
ričová.

KO JDS má spracovaný plán 
hlavných úloh, ktorým sa riadi. Má 
podpísané Memorandum s VÚC 
v Prešove. V tomto dokumente je 
deklarovaná vzájomná spolupráca 
medzi VÚC a KO JDS. Členovia 
mnohých ZO JDS radi navštevujú 
sociálne zariadenia v správe VÚC, 
kde spestrujú život obyvateľom 

týchto zariadení rôznorodou zá-
ujmovou a kultúrnou činnosťou. 
V každej OO JDS pracujú rôzne 
záujmové útvary - spevácke, taneč-
né, recitačné, dramatické, hudobné 
a pod.

Značnú pozornosť venujeme 
vzdelávaniu seniorov formou aktu-
álnych prednášok, besied, kvízov, 
ale aj uceleným štúdiom na Univer-
zite 3. veku v Prešove. 

Bohatá je  kultúrno-spoločenská 
činnosť: spoločenské zábavy, plesy, 
(Bardejov, Prešov, Snina,....), Anna 
bál Snina, papučový bál Bardejov, 
Katarínska zábava v Snine, Jánske 
ohne v Starej Ľubovni, stavanie má-
jov - Vranov, Humenné, Snina. Or-
ganizovanie súťaže „Babička kraja, 
okresu“ nám prináša veľa radosti 
a zábavy, obdobne aj návštevy di-
vadelných predstavení v Košiciach 
a Prešove.
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Turisticko - poznávacia činnosť 
predstavuje realizáciu zájazdov 
a vychádzok, napr.: Po stopách 
SNP, Flóra Olomouc, Bratislava, 
návšteva ľadového domu na Hre-
bienku v Tatrách, ale aj organizá-
cia zahraničných rekreácií: Gréc-
ko, Taliansko, Turecko, Bulharsko. 
Pobyty RLP organizujeme do Pieš-
ťan- Banky, Podhajskej, Sklených 
Teplíc, Bojníc, Ružbachov.

Pravidelne organizujeme pre-
hliadky v prednese umeleckého 
slova aj stretávanie sa s autormi 
kníh - besedy o knihách. Každoroč-
ne robíme prehliadky speváckych 
súborov v OO JDS aj na úrovni 
kraja. V tejto oblasti sú najaktívnej-
ší seniori v OO JDS Vranov n/T., 
Humenné, Snina.

Pravidelne v Mesiaci úcty k star-
ším robíme výstavku ručných prác 
pod názvom „Zlaté ruky“. ZO JDS 
organizujú ochutnávku krajových je-
dál (Bardejov), súťaž vo varení gulá-
šu, pirohov (Levoča, Snina, Poprad).

Obľúbené a veľmi početné bývajú 
športové aktivity, napr.: Olympiáda 
zdravotne postihnutých (Prešov), 
miestne, okresné a krajské športo-
vé hry, dokonca sme reprezentovali 
Slovensko na ŠH štátov V4 v Čes-
kých Budějoviciach (Bardejov), po-
zývajú nás na svoje športové podu-
jatia naši družobní priatelia z Čiech 
aj Poľska. OO JDS Prešov každo-
ročne organizuje súťaž v bowlin-
gu. Vo viacerých ZO JDS trénujú 
seniori pravidelne, napr.: v Sabino-
ve, Bardejove, Humennom, Snine, 
a samozrejme v Prešove. Najnovšie 

hromadne precvičujeme severskú 
chôdzu (Sabinov, Poprad, Barde-
jov). Záujmu seniorov sa tešia aj 
„Doskové hry“ (dáma, šach, Člove-
če, nehnevaj sa!) – v Bardejove.
Veľkú  dôležitosť  prikladáme 

medzigeneračnej  solidarite,  preto 
spolupracujeme so školami (krúžky 
šikovné ruky, paličkovanie, akcie 
pod názvom „Takto žili naši pred-
kovia“, babičky a dedkovia čítajú 
rozprávky svojim vnúčatám). Vyda-
li  sme Kalendár z kresieb detí MŠ 
(Bardejov), veľkej popularite sa te-
šia „Športové dopoludnia - dedko-
via , babky a vnúčatá ( Bardejov, 
Humenné, Snina, Vranov).
Verejnoprospešnú  prácu orien-

tujeme hlavne na starostlivosť o ži-
votné prostredie vo svojom okolí. 
Vyhlásili sme „Stop igelitkám“. 
V niektorých ZO JDS vyhlasujú 
každoročne súťaž o najkrajší dvor, 
záhradku, balkón. Seniori sa prie-
bežne starajú o lesné studničky. 

V obci Sveržov obnovili dôchodco-
via miestne unikátne kríže, vysadi-
li okolo nich kvety, postavili lavič-
ky a starajú sa o tieto miesta spolu 
s vnúčatami. V Snine ZO JDS orga-
nizuje pravidelne benefičný koncert 
na pomoc Domom sociálnych slu-
žieb. Pomáhame miestnym samo-
správam pri organizovaní obecných 
či mestských podujatí, naši členovia 
sa starajú o miestne vojenské cin-
toríny a hroby neznámych vojakov 
i bývalých kňazov (Stebník, Zbo-
rov, Svidník...). V obci Lenartov do-
stala ZO JDS od miestneho roľníc-
keho družstva pozemok, na ktorom 
pestujú kapustu a chovajú ovce.
ZO  JDS  úspešne  spolupracujú 

s ďalšími  občianskymi  združenia-
mi ako je SZPB,ÚŽ, ČK a pod., zú-
častňujú sa na ich podujatiach.

Pri celkovom pohľade na všetku 
predošlú činnosť KO JDS Prešov 
sa patrí vysloviť radosť nad naším 
spoločným úsilím aj dosiahnutými 
výsledkami. Ale rovnako sa patrí 
vysloviť uznanie zástupcom miest-
nej samosprávy - županovi VÚC, 
primátorom miest a starostom obcí 
za pomoc a podporu, ktorej sa nám 
dostávalo aj dostáva. A to aj v tom-
to nezvyčajnom roku 2020, keď sa 
musí celá naša spoločnosť neustá-
le vyrovnávať s realitou pandémie 
COVID 19 a nevyhnutnými opatre-
niami na boj s ňou a jej následkami. 

My, seniori, sme aj v tejto dobe ak-
tívnou zložkou našej spoločnosti svo-
jou disciplínou, ústretovosťou aj mož-
nými dobrovoľníckymi aktivitami. 

  Mgr. Anna Petričová
      predsedníčka KO JDS Prešov
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KO JDS Trnava spomína 
a bilancuje
Krajská  organizácia  JDS  v  Tr-

navskom  kraji bola oficiálne zalo-
žená na svojom 1. valnom zhromaž-
dení zástupcov JDS zo všetkých 7 
okresov kraja 11. 4. 1997 v Trna-
ve. Predsedom sa stal p. Vladimír 
Brestovanský a podpredsedom p. 
Jozef Štefánek. Najlepšie si spomína 
na tieto začiatky práve on, keďže bol 
až do snemu KO JDS v r. 2018 stá-
le členom jej predsedníctva. Spomí-
nal, ako chodili do klubov dôchod-
cov presviedčať ľudí, aby vstúpili 
do JDS. Rokovali so starostami obcí 
o potrebe zapájania seniorov do ak-
tivít v obci a tiež, aby obce poskytli 
bezplatné priestory na stretávanie sa 
dôchodcov. Zháňali financie a mož-
nosti k organizovaniu záujmovej čin-
nosti seniorov. Boli to ťažké začiat-
ky, ale ľudia boli pozitívne naladení 
a cítili potrebu združovať sa a mať 
„svoje“ seniorské združenie. 

Za každým jeho podujatím boli 
a sú konkrétni ľudia – organizáto-
ri, ktorí dokázali zrealizovať skvelú 
myšlienku často s veľkým osobným 
nasadením. Tí dlhoročne najaktív-
nejší sú nositeľmi vyznamenaní 3., 
2. a 1. stupňa a každý rok ich držite-
ľov pribúda.

Ktorá z OO JDS je našou naj-
staršou? Táto skutočnosť je ovplyv-
nená územnou reorganizáciou kra-
jov a okresov z r. 1996. V skupine 
okresov, ktoré existovali pred reor-
ganizáciou, je podľa záznamov naj-
staršou OO JDS Dunajská Streda
- predsedníčka Emma Ráczová (júl 
1991), a v skupine novovytvorených 
okresov OO JDS Skalica - predse-
da Štefan Olejník (15. 2. 1997). Naj-
staršie ZO JDS vznikli už v roku 
1990 v Holíči, Veľkom Mederi 
a Dunajskej Strede. 

Najpočetnejšou organizáciou 
nášho kraja v súčasnom období je 
MsO JDS v Holíči, okr. Skalica so 
svojimi 838 členmi. Dlhoročnou 
predsedníčkou je p. Viera Miku-
lášiková.

Naša najmladšia ZO JDS je vo 
Váhovciach – z okresu Galanta. Má 
75 členov a funguje od septembra 
2020. Za predsedníčku si zvolili si 
zvolili p. Máriu Adamkovú.

Aktuálny počet členov KO JDS 
v súčasnosti je 18 600, máme 
7 okresných a 173 základných 
a mestských organizácií. Do našej 
pôsobnosti patria OO JDS: Du-
najská Streda, Skalica, Trnava, 
Senica, Piešťany, Galanta a Hlo-
hovec.

Podujatia, ktoré zvykneme orga-
nizovať, sú rôzne - mnohé komornej-
šieho rázu, ale sú aj mnohopočetné. 
Najviac členov a seniorov vôbec sa 
každý rok v októbri zvyklo stretá-
vať v Trnave na dvojdňovom Veľ-
trhu pre seniorov, kedy prichádzalo 
do Mestskej športovej haly na veľtrh 
cca 2000 osôb. K veľtrhu patrila vý-
stava ručných prác seniorov, prezen-
tácia rôznych pomôcok, literatúry, 
zdravej výživy, meranie vitálnych 
funkcií človeka, zdravotné a právne 
poradenstvo a prednášky na rôzne 
témy týkajúce sa najmä seniorov. Po-
skytovali sa bezplatné masáže chrbta 
žiakmi 4. ročníkov SOŠ zdravotnej 
spolu s ochutnávkami bylinkových 
čajov a prácou vizážistky pre dámy 
seniorského veku. 

Na Deň úcty, tiež v októbri, sme 
organizovali celodenné stretnutia 
všetkých predsedov ZO JDS v kraji, 

funkcionárov OO a KO JDS Trna-
va a zástupcov Úradu TSK. Zaslú-
žilí členovia JDS práve tam dostá-
vali vyznamenania 1. a 2. stupňa 
JDS v danom roku. V dopoludňaj-
ších hodinách sa pravidelne konala 
konferencia a popoludní sme boli 
účastníkmi kultúrneho programu 
v Divadle J. Palárika. Táto akcia 
z podnetu Úradu TSK a jeho finan-
cií nás pravidelne potešila, boli sme 
za ňu vďační.

Ďalšia veľká krajská akcia - tzv. 
„Reumatologický deň“ – deň 
zdravia seniorov v TSK – mala 
formu tradičnej konferencie vzde-
lávacieho charakteru - každým ro-
kom na inú hlavnú tému - dopĺňaná 
o aktuálne poznatky a návody na 
udržovanie telesného i duševného 
zdravia. 

Obľúbená Župná olympiáda se-
niorov vyžadovala dva dni a kaž-
dý rok prebiehala v inom okrese. 
V roku 2019 to bola Dunajská Stre-
da. Popri športových disciplínach 
patrí k nej i turistika v miestnej ob-
lasti.

Tradičná Krajská prehliadka 
speváckych súborov seniorov, spo-
jená s výstavou ručných prác, sa ko-
nala v r. 2019 na pôde okresu Hlo-
hovec. Popri 8 seniorských sa pre-
zentuje na prehliadke spravidla aj 1 
mládežnícky (detský) súbor ako hosť 
na podporu myšlienky: „Staviame 
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most medzi generáciami“. Takto 
v praxi uchovávame folklórne tradí-
cie. Viaceré naše základné či miest-
ne základné organizácie úzko spolu-
pracujú s miestnymi odbormi Mati-
ce Slovenskej, či inými záujmovými 
spoločenskými organizáciami, ale aj 
s miestnymi školami a rozvíjajú kul-
túrne aj literárne a výtvarné tradície 
hlavne formou besied, výstav a súťa-
ží. V r. 2015 bola naša KO JDS hos-
titeľkou Celoslovenskej prehliadky 
v prednese poézie, prózy a vlastnej 
tvorby seniorov pod názvom „Válko-
va Trnava“. 

Veľmi obľúbené a navštevované 
sú spoločenské podujatia a taneč-
né zábavy. ZO aj OO JDS radi or-
ganizujú stavanie májov a majálesy, 
juniálesy, maškarné aj fašiangové 
plesy, často aj pre 300 osôb. Takú 
tradíciu má Trnava, Chtelnica, Se-
nica, Skalica a ď. 

V kruhu seniorov sa veľa spie-
va. Pri rôznych príležitostiach. 
Ale sú kluby dôchodcov alebo ZO 
JDS, kde sa pestuje tradícia spe-
váckeho alebo širšieho folklórne-
ho súboru. V rámci krajskej orga-
nizácie evidujeme do 75 súborov či 
skupín. Medzi známe aj mimo svoj-
ho okresu patria: folklórny súbor 

Kapustár z Trebatíc, Modrančanka 
z Trnavy-Modranky, Valša z Holí-
ča, Šúrovčanka zo Šúroviec, Holeš-
ka z Prašníka. Zo speváckych zbo-
rov a skupín Echo a Urban zo Ska-
lice, Jesienka z Trnavy, Kátlované 
z Kátloviec, Luna z Holíča, Senior 
z Gbelov, Dolnorešanka z D. Ore-
šian, Relax z Križovian, Blavan-
ka z Jaslovských Bohuníc, Prameň 
z Voderád, Krojovanka zo Zemian-
ských Sadov, Rozmarín zo Šintavy, 
Spievanky z Borského Mikuláša, 
Kuklovjané z Kuklova, Dvorní-

čanka z Dvorníkov, Trakovičanka 
z Trakovíc a ď. Všetkých, i tých ne-
menovaných, radi počúvame a pod-
porujeme. 

Veľký záujem prejavujú naši 
členovia aj o športové či turistic-
ké aktivity. Na jednodňových tu-
ristických zrazoch sa zúčastňuje 
najviac členov. Bývajú organizova-
né vo viacerých okresoch. Zvyčajne 
sú vybrané 3 trasy rôznej náročnos-
ti a po ich absolvovaní pridávame 
posedenie v prírode s občerstvením 
a reprodukovanou hudbou. Niekedy 
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sa pridá opekačka či varenie guláša 
v prírode. Na jednom z takýchto tu-
ristických zrazov sa napr. v okrese 
Trnava zúčastnilo až vyše 550 ak-
tívnych seniorov. V r. 2016 sa KO 
JDS spolu s OO JDS Dunajská Stre-
da boli spoluorganizátormi Celoslo-
venských ŠH a turistického zrazu 
v Šamoríne.

Menšie skupiny našich členov 
našli záľubu v pravidelných turis-
tických aktivitách do hôr, na hra-
dy a zámky v rôznych oblastiach 
Slovenka, ČR, Maďarska, Poľska 
i Rakúska. Odkedy môžeme my, 
seniori cestovať po SR zadarmo, 
skutočne sa veľmi rozvinula po-
znávacia i oddychová seniorská 
turistika. Z nášho kraja sú najviac 
navštevované: svetoznáme kúpe-
le v Piešťanoch, rekreačný areál 
na Sĺňave pri Piešťanoch, kúpele 
Smrdáky, Bazilika Sedembolest-
nej panny Márie v Šaštíne, „Malý 
Rím“ so svojimi historickými bu-
dovami a kostolmi – katedrálny 
Chrám sv. Jána Krstiteľa, Dóm 
svätého Mikuláša a iné historicky 
významné stavby a kostoly v Trna-
ve, termálne kúpaliská vo Veľkom 
Mederi, Dunajskej Strede, krásny 
športový areál s mnohými služba-
mi v Šamoríne, kúpalisko Vincov 
les v okrese Galanta, Múzeum ho-
lokaustu v Seredi, Smolenický zá-
mok a jeho prekrásne okolie, vodné 
dielo Gabčíkovo a mnohé iné mies-

ta. Dlhšie zájazdy a exkurzie sme-
rované nielen po Slovensku, ale aj 
do Rakúska, Česka či Maďarska 
majú korene jednak v družobných 
vzťahoch medzi mestami i obcami, 
ktoré sa zrodili už pred mnohými 
rokmi, alebo sa viazali na pred-
náškové cykly v našej Univerzite 
či Akadémii tretieho veku. 

Dlhodobo podporujeme vzde-
lávanie seniorov nielen v rámci 
UTV a  ASV, ale aj v jazykových 
kurzoch, kurzoch zručnosti v po-
užívaní IT. Aktuálnymi prednáš-
kami a besedami sme zlepšova-
li informovanosť našich členov 
o prevencii pred kriminalitou, tý-

raním a nekalými praktikami pod-
vodníkov.

Nedá sa na obmedzenom priesto-
re zmapovať doterajšiu veľmi boha-
tú a rôznorodú činnosť KO JDS Tr-
nava na všetkých jej organizačných 
stupňoch. Dôležité je, že sa počas 
celého predchádzajúceho obdobia 
zapisovala do spomienok svojich 
členov a spôsobovala neustály rast 
členskej základne. Vytvorila hlav-
ne v ZO JDS medziľudské vzťahy, 
ktoré nepoľavili ani v tomto neľah-
kom období, keď našu činnosť vý-
razne utlmili karanténne opatrenia 
v súvislosti s pandémiou COVID 
19. Našou snahou je udržiavať vzá-
jomné kontakty, aby sme po uvoľ-
není karantény mohli nadviazať na 
dobrú tradíciu, ktorú sme si po mi-
nulé roky spoločne vybudovali.  

Prichodí mi v závere poďakovať 
mojim najbližším spolupracovní-
kom - predsedom OO JDS: Fran-
tiškovi Kovácsovi (Dunajská Stre-
da), Ľubošovi Bollovi (Skalica), La-
dislavovi Vavrinkovičovi (Trnava), 
Márie Jamriškovej (Senica), Márie 
Ilavskej (Piešťany), Jozefovi Bavú-
zovi (Galanta), Augustínovi Uk-
ropcovi (Hlohovec). Ďakujem tiež 
predsedníčke revíznej komisie KO 
JDS Elene Honzovej, ale aj všetkým 
ďalším funkcionárom i členom KO 
JDS Trnava, ktorí sa na jej činnosti 
doteraz podieľali. 

  Margita Fabiánová
      predsedníčka KO JDS Trnava

  Z  NAŠICH KRAJOV
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KO JDS TRENČÍN

Roky nezastavíme, ale môžeme 
si ich užiť s úsmevom

Čas má jednu vzácnu vlastnosť 
– všetko si pamätá. Všetko, čo je 
súčasťou života. Ľudia tvoria dobu 
a v nej sa odvíja život každého z nás 
a tiež spoločný a spoločenský život 
nás – seniorov. Pri významnej prí-
ležitosti 30. výročia vzniku Jedno-
ty dôchodcov na Slovensku sa patrí 
zhodnotiť výsledky našej činnosti. 

V súlade so štátosprávnym uspo-
riadaním vznikali krajské úrady 
a nadväzne na to dňa 8. 4. 1997 
vznikla Krajská organizácia JDS 
Trenčín. Za jej prvú predsedníčku 
prípravný výbor zvolil MUDr. Rúth 
Kratinovú. V r. 2000 - 2012 bol 
predsedom Ing. Jozef Mikloš a od r. 
2012 doteraz je predsedníčkou Mgr. 
Anna Prokešová. Členmi Predsed-
níctva a Rady sú predsedovia všet-
kých OO JDS: Bánovce nad Bebra-
vou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad 
Váhom, Partizánske, Považská Bys-
trica, Prievidza, Púchov a Trenčín.

V organizačnej štruktúre plnia 
najdôležitejšiu úlohu ZO JDS - 
máme ich v kraji 161. Tu prebiehajú 
činnosti podľa záujmu členov, pod-
mienok miest a obcí aj spolupráce 
s orgánmi štátnej správy, ktoré ich 
finančne podporujú. Stretávanie 

prebieha aj na úrovní okresov, kraja 
aj na celoslovenských podujatiach. 
Na správy o činnosti v jednotlivých 
ZO a OO JDS by nestačilo ani celé 
číslo nášho časopisu. Preto sa bu-
deme snažiť umiestniť jednotlivé 
príspevky z kraja na našu webovou 
stránku a na facebook. Tu, v časo-
pise Tretí vek, môžeme iba vyjadriť 
obrovské poďakovanie všetkým na-
šim funkcionárom ako aj viac ako 
12-im tisícom členov, ktorí svojimi 
aktivitami plnia myšlienku: „Nech 
v starobe nie je nikto nikdy sám.“

Prehľad pravidelných 
aktivít na úrovni kraja:

Krajské športové hry seniorov 
JDS „O pohár predsedu TSK“ 

V r. 2006 bola KO JDS Trenčín 
poverená usporiadaním IX. ročníka 
Celoslovenských ŠH. Tie boli pod-
netom  pre vznik K ŠH aj v našom 
kraji. Organizácie sa ujala OO JDS 
Ilava. V r. 2007 sa v Novej Dubni-
ci uskutočnili okresné ŠH a na ich 
základe sa tu konalo až do r. 2017 
celkom 10 ročníkov KŠH. Organi-
začný výbor pracoval celý čas pod 

vedením Mgr. Anny Prokešovej.  
Organizátorom a hlavným rozhod-
com bol Mgr. Ivan Prokeš. 

Najúspešnejší športovci z kraj-
ských ŠH mali príležitosť reprezen-
tovať náš kraj na CS ŠH.

Svoju svedomitú športovú prí-
pravu a zanietenie pre šport preu-
kazovali tým, že od roku 2008 sa 
v hodnotení krajov umiestnili 7 x 
na 1. mieste, raz na druhom a raz na 
treťom mieste. V r. 2017 sa v Tren-
číne uskutočnil 20. roč. CS ŠH, 
ktoré mali vysokú športovú aj spo-
ločenskú úroveň. V r. 2018 sa kraj-
ské športové hry neuskutočnili, v r. 
2019 prevzala ich organizáciu OO 
JDS Trenčín a v r. 2020 sa pre pan-
démiu K ŠH ani CS ŠH nekonali.

Krajská prehliadka speváckych 
súborov seniorov JDS 

Prvé 4 ročníky (2010 – 2013) sa 
uskutočnili v Dubnici nad Váhom. 
Piaty ročník (2014) organizačne za-
bezpečila OO JDS Nové Mesto/Vá-
hom pod vedením predsedníčky Má-
rie Lovásovej. V tom istom roku orga-
nizovala naša KO JDS Celoslovenskú 
prehliadku speváckych súborov se-
niorov JDS. Posádkový klub v Tren-
číne s kapacitou 700 miest bolo treba 
doplniť pre veľký záujem stoličkami. 
Ďalšie dva ročníky KP (2015 – 2016) 
sa uskutočnili v Ilave. Všetky pre-
hliadky v Dubnici a Ilave zabezpečo-
val organizačný výbor OO JDS Ila-
va pod vedením Mgr. A. Prokešovej. 
Konferoval ich Dr. J. Farkašovský. 
VIII. ročník v r. 2017 sa uskutočnil 
v Novákoch. Organizačne ho zabez-
pečovala OO JDS Prievidza na čele 
s predsedníčkou Beátou Vyoralovou. 
Veľmi úspešná bola zatiaľ posledná 
deviata KP. Konala sa 11. mája 2018 
na výstavisku Expo Center v Tren-
číne, kde okrem zástupcov všetkých 
okresov kraja vystúpili aj dva súbory 
z Moravy. Organizačne zabezpečova-
la predsedníčka KO JDS a ZO Nová 
Dubnica. V r. 2019 sa 10. prehliadka 
nekonala a v r. 2020 sa nemohla usku-
točniť kvôli pandémii..
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Krajská prehliadka v ume-
leckom prednese poézie prózy 
a vlastnej tvorby seniorov JDS 

V r. 2015 sme si pripomenuli 200 
rokov od narodenia Ľudovíta Štú-
ra. Toto výročie bolo podnetom pre 
vznik ďalšej aktivity na úrovni KO 
JDS. Pri jej zrode stáli predsedníčka 
KO JDS Trenčín Mgr. A. Prokešová 
a p. Janka Poláková, predsedníčka 
Literárneho klubu Omega. Prvé 4 
ročníky (2015 až 2018) sa uskutočni-
li v spolupráci s Okresnou knižnicou 
M. Rešetku. 5. ročník (2019) sa ko-
nal V Galérii M. A. Bazovského pri 
príležitosti 50. výročia jej vzniku. 6. 
ročník (2020) sa pre pandémiu ne-
uskutočnil.

Prehliadky tvorivosti seniorov 
pod názvami „Tvorivé dielne“, 
„Šikovné ruky“ a neskôr „Zlaté 
ruky“

Od r. 2012 vďaka výbornej spolu-
práci KO JDS s Výstaviskom Expo 
Center v Trenčíne mali naši senio-
ri možnosť v rámci výstav Región 
Tour, Senior Expo a Hurá do záhra-
dy prezentovať svoje výtvory v širo-
kej a rozmanitej škále. V rámci vý-
stavy Senior Expo sme v spolupráci 
s RÚVZ Trenčín každoročne zorga-
nizovali konferenciu „Za zdravý ži-
votný štýl seniorov“, kde prednášali 
odborníci zo sociálnej oblasti a zdra-
votníctva. Neoddeliteľnou súčasťou 
boli besedy s predstaviteľmi kultúry.

Úroveň týchto podujatí bola pod-
netom pre uskutočnenie 3 ročníkov 
Celoslovenských prehliadok tvo-
rivosti seniorov JDS „Zlaté ruky“ 
práve v Trenčíne (2017 až 2019). 

Vďaka priebehu viacerých výstav 
v jednom termíne obdivovali tvori-
vosť seniorov tisícky návštevníkov 
za účasti predstaviteľov nášho štátu.

Oblasť vzdelávania dokumen-
tuje každý rok množstvo poduja-
tí. Seniori z nášho kraja študujú na 
univerzitách v Trenčíne, Žiline, Tr-
nave aj Bratislave. V meste Tren-
čín začne už 34. ročník Akadémie 
tretieho veku, kde sa raz mesačne 
uskutočňujú prednášky pre senio-
rov z rôznych oblastí podľa plánu 
Rady akadémie. 

Podobným spôsobom prebehne 
v Novej Dubnici 15. ročník Akadé-
mie strieborného veku.

Prednášky z rôznych oborov pod-
ľa záujmu našich členov prebiehajú 
aj v ďalších mestách a obciach.

Tu treba spomenúť aj dve stretnu-
tia na tému „Seniorský šport“ 
v Trenčianskych Tepliciach pod 
záštitou Martiny Lubyovej, mi-

nisterky školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, kde každý účastník do-
stal nahrávku cvičení pre seniorov 
a balíček športových potrieb.

Oblasť kultúry a spoločenského 
života

Jednou z najčastejších aktivít 
v rámci celého kraja sú zájazdy. Ich 
cieľom sú kultúrne pamiatky, diva-
delné predstavenia, festivaly, prírod-
né zaujímavosti a rekreačné oblasti. 
Návštevy v rámci susedských vzťa-
hov miest a obcí ako aj cezhraničná 
spolupráca. V rámci tejto činnos-
ti tvoria osobitnú kapitolu kultúrne 
a spoločenské posedenia a zábavy. 

KO JDS v spolupráci s poslancom 
MsÚ TN Martinom Petríkom už 5 ro-
kov organizuje Reprezentačné plesy 
seniorov Trenčianskeho kraja. Je sku-
točne úžasné sledovať staré mamy vy-
obliekané do dlhých šiat a starých ot-
cov v oblekoch a s motýlikmi. Záštitu 
preberajú predseda TSK Ing. Jaroslav 
Baška a primátor mesta Mgr. Richard 
Rybníček, za čo im patrí veľká vďa-
ka. Tu chceme vysloviť poďakovanie 
aj všetkým primátorom a starostom, 
ktorí podporujú naše organizácie 
a všetkých seniorov. Spoločne strá-
vený čas pomáha všetkým - veselým, 
smutným, osamelým, ale aj tým, kto-
rí majú pri sebe niekoho blízkeho, ale 
chcú byť bližšie aj k tým ostatným.

  Mgr. Anna Prokešová
      predsedníčka KO JDS Trenčín

  Text:Jozefa Sokolíková 
      kronikárka KO JDS Trenčín

  Foto: Mgr. Ivan Prokeš
      člen P KO JDS Trenčín 
      a redakcia 3. veku



30

 Z NAŠICH KRAJOV  

Prierez činnosťou KO JDS 
Žilina od jej založenia

Na zakladajúcom Valnom zhro-
maždení JDS 10.1.1990 bol za pred-
sedu zvolený Ing. Ladislav Sedlár, 
CSc. Rada Ústredia JDS v Dudin-
ciach v r. 1996 rozhodla, aby sa na 
separátnych zasadaniach zástupcov 
z jednotlivých krajov vykonali voľ-
by do KO JDS. Za predsedu v prí-
pravnom období bol v Žilinskom 
kraji zvolený Ing. Eduard Trizuliak. 
Pri utvorení KO JDS Žilina v r. 

1997 bol za predsedu zvolený Ing. 
Jozef Jusko. Vtedy mala naša KO 
JDS sedem OO JDS a 3 336 čle-
nov.

 V dňoch 5. – 8. 9. 1997 sme zor-
ganizovali I. turistický zraz dôchod-
cov v Roháčoch – Oraviciach za 
podpory Františka Tomčíka, pred-
sedu OO JDS v Tvrdošíne. Výkonný 
tajomník organizačného výboru Ig-
nác Kuchtich, prejavil svoje skúse-

nosti pri organizovaní turistických 
pochodoch. Záverečné posedenie 
sa uskutočnilo pri sláčikovej muzi-
ke mladých zo Zuberca. 16.12.1999 
sme uskutočnili celokrajské stretnu-
tie seniorov v Žiline, ktoré bolo vy-
vrcholením Medzinárodného roka 
venovaného starším ľuďom.

Na zasadnutí Rady KO JDS Žili-
na po úmrtí jej predsedu v r. 2001 
bol do tejto funkcie zvolený MVDr. 
Štefan Filo, CSc. Krajská org. mala 
vtedy už 5 950 členov. V dňoch 17. 
– 20. júna 2003 sme zorganizovali 
VI. Celoslovenský turistický zraz 
seniorov v rámci Oravského roka 
– Festivalový seriál Havranovo. Po-
čas štyroch dní, strávených v pre-
krásnej slovenskej prírode vo Veľ-
kej Fatre a v Západných Tatrách – 
Roháčoch, si turisti pozreli skvosty 
slovenskej prírody. Hlavným orga-
nizátorom bol Ing. Pavol Kozák. 

21.6.2007 sme uzatvorili doho-
du o spolupráci medzi dôchodcami 
ČR, Krajskej rady Moravsko-sliez-
skeho kraja. Táto spolupráca bola 
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rozšírená aj o KO JDS Košického 
kraja a Akadémiou seniorov Poľ-
skej republiky Bielsko-Bialou. Od r. 
2009 sme organizovali stretnutia na 
hranici, a to striedavo v ČR a SR. 
Stretnutia sa uskutočnili v Čiernej, 
v Bílej, Skalitom, Jablúnke, Tur-
zovke, Ostrave, Východnej a v Biel-
sko-Bialej.

V dňoch 19. – 21. 8. 2009 sme 
zorganizovali XII. roč. Celosloven-
ského turistického zrazu a ŠH se-
niorov JDS pod záštitou predsedu 
ŽSK Ing. Juraja Blanára, ktorého sa 
zúčastnil aj štátny taj. MŠ SR Ing. 
J. Habáni. ŠH JDS sa zúčastnilo 113 
súťažiacich a hry sa konali v Žiline 
v spojenej základnej škole. 

 Na zasadnutí snemu KO JDS 
Žilina v máji 2012 za prítomnos-
ti predsedu JDS Paed. Dr. K. Vaj-
norského a podpredsedu Ú JDS Ing. 
J. Lipianskeho, PhD. bol zvolený za 
predsedu KO JDS Žilina Dr. Mi-
chal Kotian. 

Z príležitosti 135. výr. úmrtia Jan-
ka Kalinčiaka v r. 2006 vznikla myš-
lienka, navrhnutá Ing. Pavlom Kozá-
kom, každoročne organizovať regio-
nálnu Prehliadku v prednese poézie 
a prózy. Nakoľko na celoslovenskej 
úrovni sa podobné prehliadky ne-
konali, v r. 2014 sme zorganizovali 
v Martine I. celoslovenskú prehliad-
ku s 29 účinkujúcimi. Moderátorom 
bol doc. Mgr. art. Juraj Sarvaš, člen 
SND z Bratislavy. Od uvedeného 
roku sa každoročne konajú tieto pre-
hliadky vždy v inom kraji. 

V dňoch 19. – 21. 8. 2013 sme zor-
ganizovali XVI. roč. Celosloven-
ských športových hier a turistiky 

v Liptovskom Mikuláši v Strednej 
polytechnickej škole. Na otvorení 
sa zúčastnil primátor mesta MUDr. 
Alexander Slavkovský. Medzi hos-
ťami bol aj člen zastupiteľstva VÚC 
Ing. Ján Blcháč, PhD., predseda 
Olympijského výboru SR p. Chme-
lár a predseda SDČR Ing. Oldřich 
Pospíšil. Pretekov sa zúčastnilo 103 
súťažiacich zo všetkých krajov SR. 
KO JDS Žilina sa umiestnila v sú-
ťažiach na I. mieste. 

KO JDS Žilina hostila v roku 2019 
seniorov – športovcov na dvoch ce-
loslovenských stretnutiach: 1. roč. 
Zimných športových hier senio-
rov JDS – Nižná na Orave sa konal 
v dňoch 11. a 12. marca vo vzájom-
nej spolupráci ZO JDS Nižná, OO 
JDS Tvrdošín, KO JDS Žilina 
a Predsedníctvo i ústredie JDS. 
V penzióne Uhliská sa stretlo 40 
účastníkov ZŠH zo všetkých 8 KO 
JDS. Preteky v slalome boli 2-kolo-

vé, rozdelené do vekových kategó-
rií: ženy do 65 rokov a nad 65 rokov, 
muži vo veku 60 – 69 r. a muži 70 
rokov a vyššie.

XXII. roč. Celoslovenských 
športových hier a turistického 
zrazu seniorov sa konal v Liptov-
skom Mikuláši v dňoch 13. – 15. 
8. 2019. Celkom sa na nich zúčast-
nilo 147 súťažiacich zo všetkých 8 
krajov. V súťaži športových druž-
stiev opäť zvíťazili športovci z KO 
JDS Žilina. Podujatie sa konalo pod 
záštitou tajomníka MV SR Ing. R. 
Urbanoviča, predsedníčky VÚC Ži-
lina Ing. Eriky Jurinovej a primá-
tora mesta Liptovský Mikuláš Ing. 
Jána Blcháča, PhD. 

KO JDS Žilina každoročne orga-
nizuje krajské ŠH a turistiku, pre-
hliadku speváckych a tanečných 
súborov, prehliadku v prednese 
poézie, prózy a vlastnej tvorby za 
spolupráce vždy s jednou OO JDS. 
Víťazi jednotlivých prehliadok 
a súťaží postupujú do celosloven-
ských kôl. Ale uskutočňuje sa aj 
veľmi veľa rôznych iných podujatí 
miestnych, okresných i regionál-
nych. Mnohé majú svoje regionálne 
špecifiká aj mnohoročnú úspešnú 
tradíciu. Pod ňu sa podpísalo veľa 
agilných funkcionárov aj radových 
členov JDS, ktorým tvorivá činnosť 
pre spoluobčanov, dokonca rôzneho 
veku, prináša radosť. 

Naša KO JDS mala k 31.12.2019 
spolu 14 904 členov, združených 
v 11 OO JDS a 157 ZO JDS. 

  Ing. Pavol Kozák
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Ako sa zvýšia dôchodky v roku 2021

Ako sa mení vek odchodu  
do dôchodku od roku 2021

Sociálna poisťovňa oznamuje, že 
dôchodky sa v roku 2021 zvýšia 
o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, 
najmenej sa však zvýšia o pevnú 
sumu určenú ako 2 % z priemer-
nej mesačnej sumy príslušného 
druhu dôchodku vykázanej Soci-

álnou poisťovňou k 30. júnu 2020 
(Priemerné výšky dôchodkových 
dávok pre potreby valorizácie).

Sociálna poisťovňa zároveň ve-
rejnosť upozorňuje, že o zvýšenie 
dôchodku nie je potrebné žia-
dať. Poberatelia dôchodkov dosta-

nú o zvýšení písomné rozhodnu-
tie. Dôchodky vo vyššej sume budú 
prvý raz vyplatené vo výplatnom 
termíne v januári 2021 aj s doplat-
kom zvýšenia od 1. januára 2021 do 
dňa predchádzajúceho výplatnému 
termínu v januári 2021.

Dôchodok vyplácaný v plnej sume Zvýšenie 
najmenej

Dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice Zvýšenie
najmenej

starobný 9,40 starobný 2,90
predčasný starobný 9,10 predčasný starobný 3,30
invalidný s mierou poklesu nad 70 % 7,80 invalidný s mierou poklesu nad 70 % 3,00
invalidný s mierou poklesu do 70 % 4,40 invalidný s mierou poklesu do 70 % 1,90
vdovský a vdovecký 6,00 vdovský a vdovecký 2,60
sirotský 2,80 sirotský 1,40

Garantované pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2021*:

*Čiastkový dôchodok sa v roku 2021 zvýši najmenej o pomernú časť pevnej sumy zvýšenia, ktorá zodpovedá 
pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

Od 1. januára 2021 sa zmení 
právna úprava veku odchodu do 
dôchodku a stanovuje sa dôchod-
kový vek všetkým poistencom.

Mení sa dôchodkový vek po-
istencov (žien a mužov) naro-
dených v rokoch 1957 až 1965, 
ktorým sa neodpočítalo šesť me-
siacov v porovnaní s dôchodko-
vým vekom bezdetného poistenca. 
Dôchodkový vek sa od 1. januára 
2021 upravuje tak, aby každý po-
istenec, ktorý vychoval deti, mal 
znížený dôchodkový vek o šesť 
mesiacov za každé vychované die-
ťa v porovnaní s dôchodkovým 
vekom bezdetného poistenca, kto-
rý sa narodil v tom istom kalen-
dárnom roku.

Zákonom sa stanovil spôsob 
kompenzácie dôchodkových náro-
kov poistencov, ktorí do dôchod-
ku už odišli a na účely určenia 
dôchodkového veku im nebola 
zohľadnená výchova dieťaťa. Sú-
časne sa stanovil aj spôsob kom-

penzácie poistencov, ktorí dô-
chodkový vek ešte nedovŕšili, ale 
podľa novely zákona je ich dô-
chodkový vek nižší a dovŕšili by 
ho pred 1. januárom 2021. Kom-
penzácia bude mať formu jedno-
razového doplatku k starobnému 
dôchodku alebo formu percentu-

álneho zvýšenia starobného dô-
chodku.

Formou percentuálnej kompen-
zácie sa zvýšia aj dôchodky pois-
tencov, ktorým bol do 31. decem-
bra 2020 priznaný predčasný sta-
robný dôchodok a ich dôchodkový 
vek sa znižuje.
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Dôchodkový vek platný od 1. januára 2021

Rok 
narodenia
poistenca

Dôchodkový vek
mužov žien s počtom vychovaných detí

0 1 2 3-4 5 a viac
1943 a menej 60r 57r 56r 55r 54r 53r
1944 60r 9m 57r 56r 55r 54r 53r
1945 61r 6m 57r 56r 55r 54r 53r
1946 62r 57r 56r 55r 54r 53r
1947 62r 57r 9m 56r 55r 54r 53r
1948 62r 58r 6m 56r 9m 55r 54r 53r
1949 62r 59r 3m 57r 6m 55r 9m 54r 53r
1950 62r 60r 58r 3m 56r 6m 54r 9m 53r
1951 62r 60r 9m 59r 57r 3m 55r 6m 53r 9m
1952 62r 61r 6m 59r 9m 58r 56r 3m 54r 6m
1953 62r 62r 60r 6m 58r 9m 57r 55r 3m
1954 62r 62r 61r 3m 59r 6m 57r 9m 56r
1955 62r 76d 62r 76d 62r 76d 60r 3m 58r 6m 56r 9m
1956 62r 139d 62r 139d 62r 139d 61r 59r 3m 57r 6m
1957 62r 6m 62r 6m 62r 61r 6m 60r 58r 3m
1958 62r 8m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 60r 9m 59r
1959 62r 10m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 4m 59r 9m
1960 63r 63r 62r 6m 62r 61r 6m 60r 6m
1961 63r 2m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 61r 3m
1962 63r 4m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 7m
1963 63r 6m 63r 6m 63r 62r 6m 62r 61r 11m
1964 63r 8m 63r 8m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 62r 2m
1965 63r 10m 63r 10m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 62r 4m
1966 a viac 64r 64r 63r 6m 63r 62r 6m 62r 6m

Rok
narodenia
poistenca

Dôchodkový vek mužov,
s počtom vychovaných detí

1 2 3 a viac

1957 62r 61r 6m 61r

1958 62r 2m 61r 8m 61r 2m

1959 62r 4m 61r 10m 61r 4m

1960 62r 6m 62r 61r 6m

1961 62r 8m 62r 2m 61r 8m

1962 62r 10m 62r 4m 61r 10m

1963 63r 62r 6m 62r

1964 63r 2m 62r 8m 62r 2m

1965 63r 4m 62r 10m 62r 4m

1966 a viac 63r 6m 63r 62r 6m

Nový spôsob určovania dôchod-
kového veku sa netýka poistencov, 
ktorým sa zachováva znížený dô-
chodkový vek vzhľadom na počet 
odpracovaných rokov v zamestna-
ní zaradenom do I. pracovnej ka-
tegórie alebo do I. a/alebo II. ka-
tegórie funkcií.

 

Viac informácií nájdete na we-
bovej stránke Sociálnej poisťovne: 
www.socpoist.sk 
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Uzatvárame jubilejný – 25. ročník nášho časopisu. 
Ak prezeráme jeho archív a listujeme v mnohých čís-
lach predošlých ročníkov, odvíja sa pred nami nesmier-
ne široký a pestrý obraz činnosti našej Jednoty počas 
uplynulých rokov. Môžeme byť naň hrdí, ale aj vďační 
tým členom, ktorí položili jeho základy. Na stránkach 
3.veku ostala po nich krásna a výrazná stopa.

Mnohí z Vás prispievate do časopisu svojimi člán-
kami či fotografiami, pomáhate nám tvoriť jeho ak-
tuálnu tvár. Je to doslova „náš časopis“. A preto si 

spoločne poprajme, aby sa mu v roku 2021 otvorila 
ďalšia úspešná etapa. 

Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste nám posielali 
svoje články. A tešíme sa na tie budúce, akonáhle sa 
bude môcť opäť naplno rozbehnúť náš obvyklý život. 
Preto si spoločne prajme do nastávajúceho roka 2021 
veľa zdravia a čím skorší návrat do dní plných súk-
romnej i spoločenskej pohody.

  Za redakčnú radu Mgr. Dobroslava Luknárová
      šéfredaktorka  

Milé čitateľky, čitatelia!

Veru, dá sa veľa a v dobrom spomínať...
Tento rok sme mali osláviť 30. 

výročie našej JDS. Pamätám si 
ešte z rokov, keď som vykonávala 
funkciu predsedníčky OO JDS BA 
- Staré Mesto, na všetky dôležité 
medzníky vzniku JDS od 3. januára 
1990, keď boli schválené jej Stano-
vy na MV SR, až po 24. apríl 1997, 
keď sa utvorila naša okresná orga-
nizácia.

Za 30-ročné obdobie sa vystrie-
dalo v orgánoch JDS veľa funkci-
onárov – rada si spomínam na p. 
K. Vajnorského, predsedu ústredia 
JDS. Bol medzi funkcionármi aj ra-
dovými členmi JDS veľmi obľúbe-
ný a uznávaný po celom Slovensku. 
Keď po 11 rokoch predsedovania 
v r. 2012 odstúpil z funkcie, dele-
gáti snemu JDS mu s veľkou vďa-
kou udelili post Čestného predsedu. 
Škoda, že už nie je medzi nami.

Moje členstvo v JDS? Odvíja sa 
od 1. júna 2009 a už 1.1. 2010 si ma 
členovia našej OO JDS zvolili za 
predsedníčku. Vytvorili sme vyni-
kajúci kolektív, lebo nám záleža-
lo na rozvoji celej organizácie, ale 
porozumeli sme si aj ľudsky. Sídli-
li sme v budove na Radlinského ul. 
Bola to staršia budova, ktorú o ne-
jaký čas začali rekonštruovať, a tak 
sme sa vďaka p. starostke Rosovej 
začiatkom r. 2012 presťahovali do 
iných priestorov na Kýčerského ul. 
Dostali sme „šialene krátky“ ter-
mín na presťahovanie a zariadenie 
priestorov, lebo mali o ne záujem 
aj iní. Ešte teraz si viem živo pred-

staviť, ako sme to sťahovanie s ma-
ximálnym úsilím zvládli. Dokonca 
sa nám podarilo zohnať aj celkom 
schopný nábytok po jednej banke, 
ktorá sa zbavovala prebytočného 
mobiliáru. Neskoršie sa nám opäť 
prichodilo sťahovať, tentokrát na 
Obchodnú ul., kde sídlime doteraz. 

 Ako predsedníčka OO JDS som 
získala veľa skúseností v tejto, tak 
povediac, dobrovoľnej seniorskej 
oblasti. Nezabudnem na rokova-
nia P KO JDS Bratislava ešte pod 
vedením skúsenej a obetavej pred-
sedníčky p. Žofie Lomnickej. Bola 
to žena plná obdivuhodnej energie. 
Vedela ľudí okolo seba stmeliť do 
výborného kolektívu. Obdivova-
li sme ju, ako popri starostlivos-
ti o svoju početnú rodinu dokáže 
zvládať aj takú náročnú funkciu. 
Keď náhle v r. 2018 zomrela, bolo 

nám všetkým za ňou veľmi smutno 
a ľúto.

Rada som chodila na zasadania 
KO JDS aj z toho dôvodu, že som 
sa tam stretávala a spolupracova-
la s veľmi aktívnymi členmi. Aj 
som trochu závidela predsedom 
okr. organizácií z okolitého vidie-
ka - z Malaciek či Pezinka, keď 
chválili svojich primátorov, staros-
tov, poslancov, sponzorov, ako im 
vychádzajú v ústrety po každej aj 
finančnej stránke. U nás niektorí 
poslanci MZ aj úradníci na MsÚ ani 
nevedeli, že nejaká organizácia JDS 
existuje. Pravda, až na obdobie pred 
komunálnymi voľbami. Vtedy prišli 
aj do DC, aj do našich ZO.

Ako jeden z mála poslancov mal 
a ešte stále aj má o našu prácu záu-
jem p. Martin Borguľa. Niet takmer 
žiadneho člena v našej OO JDS, kto-
rý by ho nepoznal. Podporoval nás 
pri organizovaní výletov, pozýval 
na koncerty aj stretnutia s umelca-
mi v divadle. Keď boli slávnostné 
dni, napr. Deň matiek, Mesiac úcty 
k starším alebo blahoželanie jubilan-
tom, vždy prišiel s občerstvením ale-
bo náručou kvetov. Sadol si k nám, 
podebatoval, popočúval naše sťaž-
nosti aj návrhy smerom k vedeniu 
mestskej časti a poslancom MZ.

Činnosť našej OO JDS bývala 
rozsiahla aj rôznorodá. Každá ZO 
pracovala podľa záujmu svojich 
členov a vypracovaného ročného 
plánu. Účasť na podujatiach vráta-
ne okresných, celomestských, kraj-
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Ústredie Jednoty dôchodcov na Slovensku, OZ, si 
Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúr-
nych, športových a turistických akcií organizovaných 
ZO, MsO, OO, KO aj ústredím JDS sú vyhotovova-
né zvukové a obrazové záznamy i fotografie, ktoré 
sa následne využívajú na spravodajské a propagačné 
účely o aktivitách JDS na jej jednotlivých stupňoch 
i na verejnosti.

Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická 
osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného 

audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na 
adrese webového sídla, oficiálnych stránok sociál-
nych sietí organizácií JDS a v periodiku Tretí vek 
výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia in-
formácií o podujatiach, v súlade s § 12 ods. 3 záko-
na č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka i v znení 
čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EU 
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných 
údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46 ES neskorších predpisov.

UPOZORNENIE

ských, či ústredných, keď sa konali 
v Bratislave, bývala veľmi početná. 
Spolupráca s Ústredím JDS neraz 
priamo ovplyvňovala našu činnosť, 
keď bolo treba vypomáhať pri re-
alizácii celoslovenských podujatí, 
napr. pri športových hrách, alebo 
výstavách „Zlaté ruky“, celoslo-
venských stretnutiach k Mesiacu 
úcty k starším a pod. Hybnou pákou 
týchto podujatí bol i je podpredse-
da JDS pre kultúru a voľno časové 
aktivity p. Alojz Luknár. S plným 
nasadením sa venuje každej takejto 
akcii, ale zúčastňuje sa aj  na niekto-
rých našich zasadaniach, výročných 
schôdzach či kultúrnych akciách 
v okrese aj v kraji.

Naši členovia radi uvítali, ako 
nakoniec všetci seniori na Slo-

vensku, možnosť cestovať vlak-
mi zadarmo – odvtedy veľmi na-
rástol záujem o výlety, exkurzie 
aj liečebné pobyty. Sú vďační za 
poukazy RLP z Ústredia JDS a až 
na tento rok ich vždy naplno vyu-
žili. Dokonca si dokázali vybaviť 
v niektorých kúpeľoch aj ďalšie  
termíny. Nimnica, Trenčianske 
Teplice, Sklené Teplice, Dudince, 
Piešťany, ale aj Tatry sa stali ob-
ľúbenými miestami oddychu, re-
laxu, ale aj spoločenského života 
seniorov.

Na okresnom sneme 25. 3. 2015 
som odstúpila zo zdravotných dô-
vodov z funkcie predsedníčky OO 
JDS, ale vo výbore som  ostala dote-
raz. Odkedy sa môj zdravotný stav 
opäť skonsolidoval, rada chodím 

medzi „svojich“ a zapájam sa do 
činnosti predovšetkým v ZO JDS, 
kde som členkou. Veď naše aktivi-
ty v JDS sú o zmysluplných činnos-
tiach, ktoré nás tešia, ale aj o tom, 
že si vzájomne pomôžeme, keď tre-
ba, vieme sa porozprávať, poučiť aj 
zabaviť. 

Veru, dá sa veľa a v dobrom spo-
mínať... a verím, že je nás takých 
veľa. Po celom Slovensku. Len ško-
da, že naša súčasnosť píše momen-
tálne divný scenár. Mnoho pekných 
možných chvíľ odkladáme v tomto 
čase do budúcnosti s vierou, že raz 
bude aktuálnej vírusovej „pliage“ 
koniec. A činnosť v JDS?  Bude 
mať opäť „zelenú“!

  Mária Hájková, podpredsedníčka 
      OO JDS BA – Staré Mesto 



„Rob, čo vieš, s tým, 

čo máš, tam, kde si!“
T. Roosevelt (1858 – 1919)




