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

Rok sa s rokom zišiel a my sa opäť stretávame na výročnej členskej schôdzi  aby sme zhodnotili 

činnosť nášho klubu denného centra za uplynulý rok 2018. 

Úvodom mi dovoľte popriať vám v novom roku 2019 hlavne zdravie, veľa úspechov v osobnom 

i rodinnom živote, ako aj v našej spoločnej klubovej činnosti. 

Spoločne s vami sme sa v roku 2018 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 2018 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 už druhýkrát poskytla finančnú pomoc 10 000€. Srdečne ďakujeme za všetko, čím sme si 

vďaka jej štedrej podpore, mohli spestriť náš dôchodcovský život v roku 2018. 

Náš klub má v súčasnosti 550 platiacich členov (v roku 2018 sme sa rozrástli o  ako 38 členov) 

a tak nás trochu mrzí, že sa stále 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 

opakovane sľubované nové a najmä väčšie priestory pre našu dennú činnosť, ktoré by boli ľahko 

dostupné väčšine našich členov, teda niekde v blízkosti centra mesta. 

Vážení priatelia! 

K splneniu akcií vytýčených v pláne činnosti za rok 2018 ste prispeli aj vy všetci členovia formou 

ročného príspevku v sume 3€, inak by sme akcie väčšieho charakteru nemohli realizovať. Niektoré 
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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. 

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za poskytnutú materiálnu a finančnú pomoc: 

primátorovi mesta Igorovi Čomborovi, viceprimátorovi Michalovi Slašťanovi, riaditeľovi vodárenskej 

spoločnosti Milanovi Mojšovi, Jane  Streijtovej 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.  

Ďakujeme. 

Aj vďaka menovaným bola naša činnosť v roku 2018 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:  

ĎAKUJEME, že sme mohli: 

V máji 2018 sme zorganizovali Olympiádu seniorov zábavno-športové podujatie pre seniorov z 

troch družobných miest Kroměříž, Nitra, Ružomberok, na ktorom si 108 súťažiacich zmeralo sily v 

šiestich disciplínach. Vďaka príspevku od Nadácie Supra sme mohli pre nich zabezpečiť pekné 

ceny, kvalitné občerstvenie aj posúťažnú zábavu. 

Milujeme kultúru a tak nás potešilo, že vďaka Nadácie Supra sme mohli navštíviť skvelé 

predstavenia a koncerty: Donskí kozáci, Záhorácka paráda, Lúčnica, dvakrát sme si pozreli 

koncert Integrácia a nezabudnuteľné spomienky nám ostanú na Vianočný koncert v Koniarni. 

Našim Eliškám (tanečná skupina zložená z členiek klubu) sme z príspevku vyčlenili na ich 

činnosť 300€. Činnosť tanečnej skupiny Elišky bola pestrá, svojim tancom spestrili nejedno 

podujatie v meste ale aj v širšom okolí. Spomeniem aspoň niektoré z 12 vystúpení: Míľa pre 

mamu, Deň matiek, Olympiáda seniorov, Kraľoviansky pltnícky deň, Ružomberská lýra seniorov, 

Festival seniorov v Žiline... Ďakujem pekne za vzornú reprezentáciu nášho klubu a prajem im ešte 

veľa síl do ďalšieho tréningu a veľa pekných vystúpení. 

Turistika je nám blízka aj napriek tomu, že už nohy občas neposlúchajú a preto sme radi, keď nás 
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na zaujímavé miesta odvezie autobus. S podporou Nadácie Supra sme v roku 2018 zažili krásne 

dni na zájazde do Valtíc. Cestou sme navštívili jaskyňu Driny, hrad Červený Kameň a sfárali do 

bane v Banskej Štiavnici.  

Niekoľkokrát sme sa vybrali ohriať naše opotrebované kosti v termálnych vodách známych 

kúpalísk. Navštívili sme kúpalisko vo Vrbove (cestou sme sa zastavili na Bachletke), kúpalisko v 

Podhájskej a veľmi sa nám páčilo aj v poľskom aquaparku Chohocholowskie Termy.   

V novembri sme sa vybrali spoznávať Prahu. Tento výlet bude pre našich členov patriť medzi 

nezabudnuteľné. Zabrať dostali naše nohy, hlavy aj srdiečka, veď sme počas dvoch dní dobývania 

pražských pamiatok prešli zhruba 20km, vďaka vedomosťami nabitej milej sprievodkyni Zuzke 

sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií, užili si síce dlhú ale príjemnú cestu v 

luxusnom autobuse, nocovali a stravovali sa v hoteli na vysokej úrovni.  

Na vianočné trhy sme sa tento raz vybrali do Zakopaného, veľa sme nenakúpili, no kochali sme 

sa výzdobou a príjemnou vianočnou atmosférou. 

Naši členovia majú príležitosť stretávať sa pravidelne dvakrát v týždni v klube KDDC, túto 

možnosť využíva čoraz viac členov, ktorí si prídu podebatovať, vypiť kávičku, osláviť narodeniny, 

či meniny. Vďaka podpore Nadácie Supra môžu byť súčasťou týchto stretnutí aj prednášky na 

rôzne témy, tohto roku to bola prednáška o životospráve v staršom veku. 

Okrem týchto pravidelných stretávok organizujeme pre našich členov pravidelne stretnutia v 

Drevokupe pri rôznych príležitostiach, ktoré v tomto roku mohli byť, vďaka príspevku Nadácie 

Supra, na vyššej úrovni, bohatšie na občerstvenie, ktoré mnohí z nás vedia oceniť, lebo im je 

vzácne:  MDŽ, Deň matiek, Guľáš v drese 2018, mesiac úcty k starším, vianočná kapustnica. 

Kvalita klubového života našich členov a práca výboru  sa zvýši aj vďaka tomu, že sme mohli 

dokúpiť rôzny materiál: Perkolator - 30 litrový hrniec na varenie vody, rezačku na papier, tonery do 

tlačiarne, diáre, písanky, šanóny a iný spotrebný materiál (káva, voda, plastový riad, toaletný 

papier, utierky, čistiace potreby...)  

Na záver ešte raz VEĽKÉ ĎAKUJEME, že nezabúdate na nás skôr narodených, že vďaka vám 

môžeme zažívať krásne chvíle na cestách, potešiť sa vzájomnými stretnutiami, jednoducho vďaka 

vám je náš život krajší, pestrejší. 

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

V januári sme navštívili Ľadové kráľovsrvo na Hrebienku  a pozreli sme si divadelné predstavenie 

v Spišskej Novej Vsi – Jánošík, alebo pravda je len jedna. 
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Februárová 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, Úcta 

k starším, Katarínsku zábavu, skvelú zábavu s vianočnou kapustnicou a niekoľko posedení pri čaji 

o tretej.  

Marcový MDŽ sme oslávili v priestoroch nášho klubu a to na dvakrát aby, sa mohlo zúčastniť čo 

najviac našich milých členiek a ich partnerov.  

V apríli sme v rámci vylepšenia si našich priestorov usporiadali brigádu, na ktorej sme poctivo 

povymetali všetky kúty nášho klubu. Ďakujem všetkým, ktorí sa tejto akcii zúčastnili. 

Máj bol na činnosť bohatý, absolvovali sme kúpeľný pobyt v Piešťanoch, kochali sme sa krásou 

kvetov na výstave v Bratislave a už spomínané akcie Deň matiek  v Drevokupe a Olympiáda 

seniorov na ihrisku 4.ZŠ. 

Jún sa niesol v znamení zahraničia, najprv to bol zájazd do Jablonky a zahraničná rekreácia 

v Grécku na ostrove Thasos. 

V júli sa 48 členov odrekreovalo v Talianskom Lignane a viac ako 100 členov si zašportovalo a 

pochutilo na guľáši na 4.ročníku obľú eného podujatie Guľáš v drese. 

V auguste sme sa zohriali v teplých vodách v Podhájskej.  

V september sme sa tešili z vinobrania vo Valticiach a z rekreačného pobytu v Tatranských 

Matliaroch, nechýbala ani zábava na Drevokupe a návšteva divadla v Spišskej Novej Vsi – 

Lekárom proti svojej vôli. 

Október sa niesol v znamení Mesiaca úcty k starším, žiaci  Spojenej strednej školy úžitkového 

umenia pripravili veľmi pekné posedenie pre našich jubilantov. 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. 

Opäť zafungovala obchodná turistika do poľskej Jablonky a parádne sme sa zabavili na posedení 

pre starších v Drevokupe. 

S veľkým úspechom sa stretla Katarínska zábava v novembri a vianočné posedenie pri kapustnici. 

Medzi posledné akcie roka patrí návšteva vianočných trhov v Zakopanom a návšteva 

fantastického Vianočného koncertu, ktorý zorganizovala Nadácia Supra 11. decembra 2019. 
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Vážení priatelia,  

aj na rok 2019 máme pre vás pripravený bohatý a pestrý program. Môžete s nami zažiť 

dobrodružstvo na výletoch domácich aj zahraničných. V apríli  pripravujeme kúpeľný pobyt 

v Turčianskych Tepliciach (Pre veľký záujem objednávame ešte za tú istú cenu v mesiaci 

november), letnú dovolenku tentoraz plánujeme začiatkom júna letecky do Turecka, a opäť  do 

Talianskeho Lignana alebo do Gradacu v Chorvátsku. 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 2019 budeme na jar a na jeseň organizovať rekreáciu so štátnou dotáciou vo 

Vysokých Tatrách. 

Na zahraničný zájazd do Turecka je potrebné zaplatiť zálohu 150€ do konca januára a zvyšok do 

16.apríla 2019. 

Vážení priatelia, ďalší zahraničná rekreácia je plánovaná do Talianska v termíne 2.8.-11.8.2019, 

prihlásiť sa treba a zároveň zložiť zálohu 100€ do 30.1.2019.  

V minulom roku náš klub navždy opustilo 7 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 

zdravotný stav dovoľuje a to i v týchto dnešných veľmi ťažkých ekonomických možnostiach 

a podmienkach.  

Prajem vám všetkým v roku 2019 pevné zdravie, veľa šťastia a spokojnosti, pohody vo vašich 

rodinách, radosti zo života každého z vás a vašich najbližších.  

        

V Ružomberku 27.1.2019              Alena Vinžíková, vedúca KDDC 


