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Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, milí priatelia členovia KD. 

Uplynul rok od našej vlaňajšej výročnej členskej schôdze  a opätovne sa stretávame, aby 
sme zhodnotili činnosť nášho klubu denného centra za uplynulý rok 2016. 

Úvodom mi dovoľte popriať vám v novom roku 2018 hlavne zdravie, veľa úspechov 
v osobnom i rodinnom živote, ako aj v našej spoločnej klubovej činnosti. 

Spoločne s vami sme sa v roku 2017 radovali z dobre vykonanej práce, z vydarených akcií, 
ktoré sme uskutočnili. Úprimne ďakujem všetkým, ktorí sa svojou účasťou pričinili o tieto 
výsledky. Výbor sa riadil vopred vypracovaným plánom práce. 

Plán našej činnosti za rok 2017 mal základný cieľ, spestriť našim členom ich život, obohatiť 
ho kultúrnymi, spoločenskými podujatiami, poskytovať im spoločenské vyžitie, zdravotné 
zotavenie, poznanie prírodných krás našej vlasti, jej históriu a súčasnosť, poznanie ľudu, 
jeho zvykov.  

Poznávali sme nielen krásy nášho Slovenska, ale aj krásy a pamiatky krajín blízkej Európy. 
Akcie, ktoré sme pre vás zabezpečili mali jediný cieľ – spríjemniť vám seniorské roky života.  

Vážení priatelia! 

Pri organizačnom zabezpečení plánovaných akcií denného centra nám aktívne pomáhalo 
mesto. Riadili sme sa schváleným rozpočtom pre náš klub, z ktorého sme kryli prevádzky 
denného centra pre dôchodcov na ulici Majere13, ale aj materiálne výdavky pre činnosť 
tohto zariadenia.  

Za poskytnutú pomoc menom vás všetkých ďakujem mestu, jeho pracovníkom 
a funkcionárom. 

Mimoriadne poďakovanie patrí Nadácii Supra, ktorá nám presne pred rokom na našej 
výročnej schôdzi poskytla finančnú pomoc 10 000€. Srdečne ďakujeme za všetko, čím sme si 
vďaka jej štedrej podpore, mohli spestriť náš dôchodcovský život v roku 2017. 

Náš klub má v súčasnosti 530 členov (v roku 2017 sme sa rozrástli o viac ako 50 členov) 
a tak nás trochu mrzí, že sa nedarí doriešiť otázku priestorov, ktoré sú nám potrebné najmä 
pri väčších spoločenských akciách a to viackrát počas roka. Zostávame verní priestorom 
Drevokupu, za ktoré musíme platiť prevádzkovateľovi Mondi SCP aj z tohto dôvodu by nás 
potešili sľubované nové a najmä väčšie priestory pre našu činnosť.  

Vážení priatelia! 

K splneniu akcií vytýčených v pláne činnosti za rok 2016 ste prispeli aj vy všetci členovia 
formou ročného príspevku v sume 3€, inak by sme akcie väčšieho charakteru nemohli 
realizovať. Niektoré akcie, sa nám podarilo organizovať so zľavou. Jedná sa hlavne 
o organizovanie návštevy divadelných predstavení, ale aj poznávacích zájazdov, 
spoločenských akcií konaných v našom klube. 

V úzke spolupráci s predstaviteľmi niektorých významných podnikov a osobností mesta sa 
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nám podarilo zrealizovať množstvo akcií pre našich členov. Touto cestou vyslovujeme 
úprimné poďakovanie za poskytnutú materiálnu a finančnú pomoc: primátorovi mesta 
Igorovi Čomborovi, viceprimátorovi Michalovi Slašťanovi, poslancovi SNR a riaditeľovi 
vodárenskej spoločnosti Milanovi Mojšovi, Jane Štreijtovej členka Správnej rady a Marianovi 
Bujňákovi správcovi Nadácie SUPRA, riaditeľke Bytového podniku Daniele Sršňovej, 
riaditeľovi Mestských lesov Ružomberok Milanovi Šlávkovi, prednostke mestského úradu 
Anne Parákovej, predsedovi poľnohospodárskeho družstva Ludrová Miroslavovi Števčekovi, 
Združeniu súkromných školských zariadení DOTYK, vedúcej odboru sociálnych vecí a rodiny 
Dagmar Majeríkovej, akciovej spoločnosti Mondi SCP, Technickým službám mesta 
Ružomberok, Jánovi Šindlérymu tlačiareň TESFO Ružomberok. Ďakujeme. 

Aj vďaka menovaným bola naša činnosť v roku 2017 v skutku pestrá.  

Kvôli prehľadnosti spomeniem najprv akcie, ktoré sme realizovali z podpory od Nadácie 
Supra, ktorú v rámci svojich projektov filantropie podporuje investičná spoločnosť Ekoinvest 
vedená Milanom Fiľom:  

 V máji sme vybrali na výstavu Flóra Bratislava, veď čo viac poteší oko estéta, aj keď 
už na dôchodku, ako krásny kvet a tých bolo na Bratislavskej flóre neúrekom 

 31.mája 2017 sme oslávili 35. výročie založenia KDDC. Oslavu s nami zdieľali viacerí 
vzácni hostia a samozrejme aj väčšina našich členov, pre ktorých sme okrem 
občerstvenia mali pripravený zaujímavý program, ktorý končil tu na pôde Kultúrneho 
domu Andreja Hlinku veselou OLDIES DISCO party. 

 Medzi našimi členmi stále pravidelne koluje 10 kusov permanentiek do Lúčok – kto si 
ešte nebol omočiť nohy do liečivej lúčanskej vodičky, nech sa najbližšie zastaví u nás 
v klube. 

 Medzi vydarené akcie môžeme započítať aj výlet k našim susedom na Moravu do 
troch miest Lednice, Valtice, Mikulov – ktoré nás zaujali svojou  históriou, kultúrou 
ale aj za skvelým moravským vínkom. 

 Výlety za teplou vodou do obľúbenej Dolnej Strehovej opakujeme pravidelne, 
tentokrát nás to vďaka Nadácii Supra vyšlo lacnejšie. 

 Naše skvelé tanečníčky Elišky neraz potešia svojim vystúpením nielen nás, ale tiež 
divákov po celom Slovensku ba aj v zahraničí. Z podpory sme na ich činnosť presunuli 
300€. 

 V sychravom novembri sme sa rozhodli vymágať svoje kostričky v teplej vodičke, 
ktorá preteká viac ako sto-tisícročnými jaskynnými chodbami. Jaskynné a liečebné 
kúpele Miskolc -Tapolca  sú od Ružomberka vzdialené 240 km, teda cca 4 hodiny 
jazdy autobusom, no v dobrej spoločnosti nám cesta ubehla ako nič. 

 Vďaka podpore Nadácie Supra sme si dovolili popustiť uzdu našej cestovateľskej 
fantázie a pred Vianocami sme sa vybrali do Budapešti. Hlavné mesto Maďarska nás 
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očarilo svojimi historickými pamiatkami, architektúrou a nezabudnuteľnými 
vianočnými trhmi. 

Nadácia Supra, ešte raz obrovské ĎAKUJEME. 

Ak si niekto myslí, že tu výpočet našich akcií končí, mýli sa.  

Tradičná fašiangová zábava s tombolou na Drevokupe, mala opäť veľký úspech, keby sa dalo 
(ach tie priestory) trvala by do neskorých nočných hodín. 

Na Drevokupe sme usporiadali aj ďalšie spoločné posedenia pri hudbe a tanci, Deň matiek, 
Katarínsku zábavu, skvelú zábavu s kapustnicou a niekoľko posedení pri čaji o tretej.  

Mesiac úcty k starším sme za účasti predstaviteľov mesta taktiež oslávili na Drevokupe. 
V mesiaci október nám žiaci  Strednej školy úžitkového umenia pripravili veľmi pekné 
posedenie s našimi jubilantmi. Dovoľte mi pripomenúť, že jubilanti budú odmení vždy len 
raz a to v obci, v ktorej majú trvalý pobyt, tak kážu uznesenia  mesta a jednotlivých obcí. 

Tieto podujatia sa tešia veľkej obľube medzi našimi členmi.  

V októbri sme na pozvanie pána poslanca Milana Mojša navštívili Slovenskú národnú radu.  

V priestoroch klubu na Majeroch sme uskutočnili spoločenské posedenie pri príležitostiach 
MDŽ na ktorom sme si ženy a matky uctili kvietkom a malým občerstvením. Nechýbali rôzne 
zdravotné prednášky ako aj odborné prednášky o prácach v záhrade.  

V rámci vylepšenia si našich priestorov usporiadali sme brigádu, na ktorej sme poctivo 
povymetali všetky kúty nášho klubu. Ďakujem všetkým, ktorí sa tejto akcii zúčastnili. 

Verní ostávame aj divadelnej kultúre Hlboký dojem v nás zanechali výborné výkony hercov 
košického divadla v dráme Zločin a trest, niekoľkokrát v priebehu roka sme navštívili 
divadelné predstavenia v Spišskej Novej Vsi.  

Obľúbenou aktivitou našich členov je turistika.  

Zúčastnili sme sa výstupu na Hrebienok, kde sme obdivovali Ľadové kráľovstvo, v jarných 
a jesenných mesiacoch sme využili štátnu dotáciu na pobyty vo Vysokých Tatrách 
v Tatranských Matliaroch a na Štrbskom Plese.   

Rekondičného pobytu v Piešťanoch Magnólia sa zúčastnilo 65 našich členov. 

V lete sme uskutočnili zahraničný zájazd do Baška Pole na ktorom sa zúčastnilo 46 našich 
členov. Zájazd mal veľký úspech.  

Naša turistika pokračovala cestou za teplotu vodou, trojdňovým zájazdom do Dolnej 
Strehovej. Aj táto akcia bola účastníkmi vyhodnotená ako úspešná. 

Návštevu družobného mesta Kroměříž, s veľkou podporou mesta Ružomberok,  sme 
v tomto roku presunuli na september, prispôsobili sme sa podujatiu, ktoré organizovali 
kroměřížski dôchodcovia Zábavne športového dňa seniorov medzi reprezentantami troch 
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miest Kroměříž – Nitra – Ružomberok. Naše prvotné účinkovanie v tomto projekte bolo 
celkom úspešné, skončili sme na druhom mieste, okrem súťaženia sme nadviazali ďalšie 
priateľstvá a prebrali štafetu v organizovaní tohto podujatia pre rok 2018. 

Nie je nám cudzia ani obchodná turistika za lacnejším tovarom do poľského Targu , Jablonky 
a Krakowa. 

S úspechom sa stretol aj tretí ročník nášho športového podujatia Guláš v drese, na ihrisku 
pri IV. ZŠ Zarevúca, na ktorom sme si nielen zašportovali ale aj pochutili na guľáši a iných 
domácich dobrotách. Nechýbala skvelá zábava, v sprievode dvoch vynikajúcich muzikantov 
Jozefa Večereka a Filipa Bartoša ktorí svojim chytľavým muzicírovaním rozospievali všetkých 
prítomných. 

Medzi naše stále členky patria dievčatá tanečnej skupina Elišky, ktoré svojim vystúpením 
spestrujú akcie nášho klubu ale aj mesta Ružomberok. 

Eliškám ďakujem za ich bohatú a pestrú činnosť a menom nášho klubu im prajem veľa 
úspechov a radosti do ďalších vystúpení. 

Vážení priatelia,  

aj na rok 2018 máme pre vás pripravený bohatý a pestrý program. Môžete s nami zažiť 
dobrodružstvo na výletoch domácich aj zahraničných. V máji je pre vás pripravený kúpeľný 
pobyt v Piešťanoch, v júni sa chystáme do Grécka na ostrov Thassos a v júli si to namierime 
do Talianska ........ Propagačné materiály sú vždy v predstihu vyvesené v klube na nástenke.  

Nezabudli sme ani na Vaše kultúrne vyžitie, divadlá v Spišskej Novej Vsi, Košiciach, Žiline, či 
Bratislave sa tešia na Vašu návštevu, ponuku predstavení Vám včas oznámime. 

Aj v roku 2018 bude na jar a na jeseň budeme organizovať rekreáciu so štátnou dotáciou 
vo Vysokých Tatrách. 

Na zahraničné zájazdy (Grécko, Taliansko) .... je potrebné zaplatiť zálohu ... do konca 
januára po 100€ a zvyšok do konca apríla a na kúpeľný pobyt v Piešťanoch v termíne 10. – 
15.5.2018 treba zaplatiť 108€ do konca marca.  

Vážení priatelia,  

v minulom roku náš klub navždy opustilo 6 členov. Prosím vás, aby sme minútou ticha uctili 
ich pamiatku. 

Vážení priatelia, 

Záverom hodnotiacej správy chcem všetkým zúčastneným úprimne poďakovať, za 
prejavený záujem, za účasť na našich akciách, za nezištnú pomoc. 

Osobitne ďakujem všetkým členom výboru za ich aktívnu prácu pri organizovaní všetkých 
podujatí pre členov nášho klubu.  

Cieľom našej činnosti je, aby sa aktivita starších občanov naďalej zvyšovala, pokiaľ to náš 
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zdravotný stav dovoľuje a to i v týchto dnešných veľmi ťažkých ekonomických možnostiach 
a podmienkach.  

Prajem vám všetkým v roku 2018 pevné zdravie, veľa šťastia a spokojnosti, pohody vo 
vašich rodinách, radosti zo života každého z vás a vašich najbližších.  


