
Hodnotiaca správa ZO JDS v Kanianke za rok 2014 

Rok ubehol ako voda a dnešná schôdza bude trochu iná, pretože je podľa Stanov Jednoty 

dôchodcov na Slovensku zároveň hodnotiaca. Uplynulo 3-ročné volebné obdobie, preto 

bude aj volebná. Zvolíme si dnes nový výbor ZO na ďalšie 3 roky, ako aj delegáta na snem 

vyšších organizácií. 

Výbor našej ZO pracoval 3 roky v počte 11 členov a 3 členovia revíznej komisie. Chcem 

povedať, že sme všetky akcie plánovali spoločne, pomáhali sme si navzájom a keď bolo treba 

urobiť rozhodnutie, dohodli sme sa  bez konfliktov. Mojou úlohou je predložiť vám-členom 

hodnotenie našej spoločnej práce za 3 roky. Najskôr podrobnejšie opíšem činnosť v r. 2014 

a potom veľmi stručne pripomeniem najdôležitejšie udalosti r. 2012-13. 

Rok 2014 bol pre nás rokom dynamickým, náročným, ale úspešným. Nášmu Ústrediu JDS na 

čele s predsedom Jánom Lipianskym patrí poďakovanie za to, že vyjednávajú pre nás 

dôchodcov lepšie podmienky. Cestujeme vlakom bezplatne, dohodári-seniori majú nižšie 

odvody, výrazne bol navýšený objem finančných prostriedkov na vianočný príspevok. 

V kúpeľoch relaxovalo viac seniorov a pripravuje sa zákon o minimálnom dôchodku. 

Na úrovni TSK bolo 1. októbra 2014 podpísané Memorandum o spolupráci medzi predsedom 

Ing. Jaroslavom Baškom a predsedníčkou KO JDS Mgr. Annou Prokešovou. Cieľom je 

pokračovať v napĺňaní kvality a dôstojnosti každodenného života seniorov žijúcich na území 

TSK. 

V živote našej ZO v Kanianke sa udiali veci veselé, ale, žiaľ, i smutné. V r. 2014 nás opustili 

traja naši členovia . Pán Ján Píš, pani Antónia Katrincová a Ing. Marián Šeliga. Budeme 

s láskou na nich spomínať, nech odpočívajú v pokoji. Minútou ticha si uctíme ich pamiatku. 

  Dňa 24. 6. 2014 sa v Novej Dubnici konali 7. Krajské športové hry seniorov. Kanianku 

reprezentovali naši členovia Antónia Chudá, Eva Pekárová, Anna Pernišová, Viliam Páleš, 

Rudolf Chudý. Patrí im vďaka, že sa zúčastnili. Pani Chudá Antónia získala jednu zlatú medailu 

za hod do basketbalového koša a Mgr. Eva Michalíková vybojovala 1 zlatú za hod  válkom do 

diaľky a 2 strieborné medaily-za hod medicimbalom do dialky a za streľbu zo vzduchovky. Za 

tieto výkony bola nominovaná do družstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na 

Celoslovenské športové hry  seniorov v auguste v Bratislave . Úspešne reprezentovala, získala 

1 zlatú medailu za hod granátom do diaľky a striebornú medailu za hod válkom do dialky. Aj 

jej zásluhou získal TSK 1.miesto spomedzi osem krajov. 

 Na základe opakovaných výborných športových výsledkov a za úspešnú reprezentáciu 

Kanianky, výbor ZO JDS rozhodol podať návrh na vyznamenanie 3. stupňa pre Mgr. Evu 

Michalíkovú. Toto jej bolo odovzdané na zasadnutí OO JDS v Prievidzi  v októbri 2014 z rúk jej 

predsedu Ing. Miroslava Kmeťa. 



17.-18. 10. 2014 sa v Kanianke konal už IV. Roč. Celoštátnej prehliadky seniorského divadla- 

festival Stanislava Chrena. Za laureáta vyhlásili Bábkové divadlo Spišs. Nová Ves, ale aj členky 

Denného centra získali diplom za účasť. Tancovali španielsky tanec „paso doble“, v krásnych 

kostýmoch. Tanec s nimi nacvičila pani Nikoleta Ročkárová /Bielická/ . Cvičenky mali  veľkú 

chuť sa niečo naučiť a ona ešte väčšiu trpezlivosť. Patrí jej veľká vďaka.  

S týmto tancom sme sa prezentovali aj dňa 11.10.2014 na XVI. roč. regionálnej prehliadky 

voľnočasových aktivít „Jeseň je dar“. Tam nás doplnili aj dvaja muži-Viliam Kurbel a Ján Švarc. 

Divákom sa naše vystúpenie páčilo. 

My seniori, sa radi zabávame, spievame, tancujeme. A toto všetko nám umožňujú fašiangy. 

Toto fašiangové batôžkové posedenie bolo spestrené vystúpením FS Košovan  a o hudobnú 

produkciu sa nám postaral náš člen Ján Pos. Ďakujeme.                                     

Každý rok sa tešíme na tradičný celodenný výlet. 28. mája sme absolvovali zaujímavý výlet za 

hranice Slovenska. Bola to plavba loďou po Baťovom kanáli. Autobusom sme sa prepravili do 

Veselí nad Moravou. Cez dve plavebné komory sme sa plavili až do Strážnice. Tam sme 

navštívili Múzeum dediny juhovýchodnej Moravy a zaspomínali sme si na život našich 

predkov. 

Október bol veľmi pestrý. 26.10.2014 sme  tancom paso doble prispeli ku kultúrnemu 

programu pri otvorení novej multifunkčnej spoločenskej sály v Kanianke. Všetkých 

prítomných oslovila audiovizuálna prezentácia , v ktorej  mohli návštevníci na vlastné oči 

vidieť zábery zo vznikajúceho sídliska  aj budovania nového Domu kultúry v Kanianke. 

Obecný úrad v Kanianke  v rámci Mesiaca úcty k starším pozval dôchodcov-jubilantov na 

stretnutie. Potešil ich milým darčekom a kultúrnym programom. Vďaka za takéto uznanie. 

Mladí budúci poslanci na čele so starostom napiekli domáce koláče a pohostili nás. 

Predstavili nám zariadenie centRUM, ktoré si sami opravovali a prerábali a ktoré slúži aj 

malým aj starším deťom a ich rodičom. Vážime si to.  

Dlhoročnú spoluprácu máme aj so ZŠ v Kanianke. 11.11.2014 naše členky-gazdinky 

/Gajdošíková, Štorcelová, Vaňová,, Košťálová, Pálešová a Chudá/ v rámci tvorivých dielní 

a týždňa správnej výživy – upiekli jednoduché koláče, pripravili 3 druhy pomazánok a priniesli 

doma urobené sirupy a sušené jablká. Žiaci roč. 1.-4. si vypočuli naše rozprávanie o tom, ako 

sme žili my, keď sme boli deti. Žiaci nám nakreslili a napísali veľmi milé poďakovanie. 

Budeme podporovať takéto stretnutia mladšej a staršej generácie. 

Väčšina našich členiek je aj v ZO Slovenského zvazu zdravotne postihnutých, ba aj ZO ÚŽS 
preto spoločne organizujeme tvorivé dielne  k Veľkej noci, k Vianociam, Miniflóru a Deň 
narcisov.       



 Spoločne absolvujeme aj liečebné pobyty na Sliači, v Turčianskych Tepliciach ba aj dotačné 
kúpelné poukazy. V tomto roku nám bolo pridelených 10 poukazov. Dôchodci sa zrekreovali 
v Nimnici, Turčianskych a Trenčianskych kúpeľoch. 

Začiatkom decembra Svatý Mikuláš obdaroval v Dennom centre členky, ktoré chodia cvičiť 

a prišiel  potešiť členov aj poobede. 

Chcem poďakovať a vyzdvihnúť dobrú spoluprácu aj s OÚ. Pán starosta  Ing. Ivor Husár 

podporuje našu činnosť, bez príkladnej spolupráce by sa naša organizácia nemohla naďalej 

rozvíjať. Ďakujeme za vynovenie našej klubovej miestnosti,aj za finančnú pomoc, a úhradu 

autobusu vďaka ktorej sme mohli absolvovať jednodňové autobusové výlety. 

Pani Ing. Marte Pernišovej, konateľke stav. firmy TO-MY-STAV, ktorá venovala nášmu 

Dennému centru a ZO JDS finančný dar 500 Eur chcem tiež poďakovať . Výbor ZO JDS, zvážil 

všetky názory a rozhodol zakúpiť fotoaparát, ktorým si dokumentujeme všetky naše činnosti 

a vedieme si kroniku . Aby sme si mohli fotografie pozrieť aj v dennom centre, ešte k tomu 

notebook. Predsedníčka organizácie uvedené veci zakúpila a využívame ich v plnej miere 

v dennom centre. Za tieto dary, ktorénám  pomáhajú, veľmi ďakujeme.  

V predvianočnom čase sa už tretíkrát uskutočnil v Dennom centre predaj výrobkov , ktoré 

vyrobili dospelí autisti v Komunitnom centre Drahuškovo. Predsedníčka odovzdala zisk 189,- 

eur v prospech autistov matke jedného z nich p. Mgr. Eve Michalíkovej, ktorá KC pravidelne 

navštevuje. Z Drahuškova sme dostali vianočný pozdrav s poďakovaním. 

Ano, sme starší, starí, spomalilo sa nielen naše životné tempo, ale objavujú sa aj rôzne 

zdravotné ťažkosti, smútok, pocity osamelosti. Jedným slovom mení sa spôsob nášho života 

aj s jeho predošlými kvalitami. Potrebujeme a očakávame od spoločnosti väčšiu dávku 

ohľaduplnosti aj starostlivosti, avšak na druhej strane sme jej schopní a ochotní poskytnúť 

svoje životné skúsenosti, neraz aj pracovné aktivity. V rodinnom kruhu máme tiež nemalý 

podiel na výchove mladej generácie. Naozaj ešte nie sme do „starého železa“. 

To bol rok 2014.                    

Teraz stručne  pripomeniem najdôležitejšie udalosti rokov  2012 a 2013. 

 Veľmi obľúbené a úspešné boli akcie kultúrne a umelecké :                                                        

 pravidelné vystúpenia FS Košovan a FS Kolovrátok, vystúpenia žiakov ĽŠU v Kanianke. 

 konanie tradičných fašiangových slávností, mikulášske posedenia, súťaže v pečení koláčov 

a zákuskovúčasť na výstavách, prednáškach, podujatiach regionálneho charakteru, napr. 

„Jeseň je dar“ 

 spolupráca zo žiakmi ZŠ , zdobenie medovníkov, výroba vianočných pohľadníc 



 úspešná spolupráca s DK v Kanianke pri rôznych pojatiach, napr. „Ako sa kedysi varilo a jedlo 

na Hornej Nitre“.a iné 

 dlhoročná osvetová činnosť pani Antónie Michnikovej, ľudovej rozprávačky a divadelníčky 

bola ocenená Pamätným listom v Prievidzi, 

Akcie  spoločenské a športové: 

 vyznamenanie II. Stupňa od KO JDS v Trenčíne pre naše členky  Máriu Gajdošíkovú a Máriu 

Valachovú za ich aktívnu a dlhoročnú prácu v ZO JDS v Kanianke 

 obľúbené jednodňové výlety , pripomeniem Luhačovice, Horní Lideč , Betliar, Ochtinská 

aragonitová jaskyňa 

 úspešné športové výsledky a zisky medailí a reprezentáciu TSK p.. Evy Michalíkovej na 

celoslovenských športových hrách seniorov v r. 2013 

 pravidelné cvičenie 2x týždenne v dennom centre, účasť na turistických podujatiach 

 úspechy Marty Minichovej a Jozefa Minicha v r. 2013 na „Výstave plodov a záhrad“ 

v Opatovciach n. Nitrou 

 využívanie liečebných poukazov so štátnou dotáciou našimi členmi 

Dom kultúry v Kanianke prešiel v roku 2013 zmenou. Novým riaditeľom sa stal p. Bielický 

Peter Dist.art. Veríme, že spolupráca bude dobrá a veľa akcií ešte spolu zorganizujeme.  

Tiež ďakujem všetkým členom výboru, človek sám nezmôže nič, spolu sme si pomáhali a tri 

roky sme viedli našu ZO.  

Najdôležitejší ste však vy, všetci tu prítomní členovia. My seniori-dôchodcovia už veľa vecí 

nemusíme. My veľa vecí robíme preto, lebo chceme, lebo nás to baví, chceme byť aktívni, 

chceme sa stretávať, zdieľať svoje radosti i starosti s blízkymi ľuďmi . 

Ďakujem vám za spoluprácu, robíme to pre vás, pre nás, želám nám dobré zdravie a teším sa 

na ďalšiu spoluprácu. 

 

 


