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Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, milí priatelia - členovia Klubu denného centra 

dôchodcov mesta Ružomberok, 

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 2019. 

Úvodom mi dovoľte popriať vám v novom roku 2020 hlavne zdravie, veľa úspechov 

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

Spoločne s vami sme sa v roku 2019 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 2019 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 MONDI SCP, ktoré nám na rok 2019 poskytlo finančnú 

pomoc 10 000€. Srdečne ďakujeme za všetko, čím sme si vďaka tejto štedrej podpore, mohli 

spestriť náš dôchodcovský život v roku 2019. 
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Mondi SCP ďakujeme aj za materiálny dar, 5 škatúľ kopírovateľného papiera. 

Vážení priatelia! 

K splneniu akcií vytýčených v pláne činnosti za rok 2019 ste prispeli aj vy všetci členovia 

formou ročného príspevku v sume 3€, resp. 3,50  cezpoľní členovia. 

Náš klub má v súčasnosti 582 členov, v roku 2019 sme sa rozrástli o 32 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. 

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za poskytnutú materiálnu a finančnú 

pomoc: primátorovi mesta Igorovi Čomborovi, viceprimátorovi Michalovi Lazarovi, vedúcej 

odboru sociálnych vecí a rodiny Dagmar Majeríkovej, riaditeľovi vodárenskej spoločnosti 

a poslancovi SNR Milanovi Mojšovi, Jane  Streijtovej členka Správnej rady Nadácie Supra a 

Marianovi Bujňákovi správcovi Nadácie SUPRA, riaditeľke Bytového podniku Daniele 

Sršňovej, riaditeľovi Mestských lesov Ružomberok Milanovi Šlávkovi, prednostke mestského 

úradu Anne Parákovej, akciovej spoločnosti Mondi SCP, Technickým službám mesta 

Ružomberok a ďalším sponzorom, ktorí pre skromnosť nechcú byť menovaní. 

Aj vďaka menovaným a nemenovaným bola naša činnosť v roku 2019 v skutku pestrá.  

Ďakujeme. 

Kvôli prehľadnosti spomeniem najprv akcie, ktoré sme realizovali z podpory od Mondi SCP: 

ĎAKUJEME, že sme mohli: 

• V máji 2019 sme najprv oslávili Deň matiek v Drevokupe, každú účastníčku sme 

potešili kvietkom, sladkým zákuskom a rezkou muzikou.  
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• Koncom mája sme sa už tretí krát zúčastnili na Olympiáde seniorov - zábavno-

športovom podujatí pre skôr narodených z troch družobných miest Kroměříž, Nitra, 

Ružomberok. Ako sa hovorí: Do tretice všetko dobré...Tak aj nám sa podarilo, po 

dvoch druhých miestach  - v Kroměříži a v Ružomberku  - prepracovať sa v Nitre na 

prvé miesto. Radosť to bola veľká.  

Po spoločnom obede a krátkom posedení sme sa spokojní pobrali na spiatočnú cestu 

domov. Vďaka patrí všetkým súťažiacim za skvelé výkony, nášmu početne 

skromnému fanklubu, mestu Ružomberok, no predovšetkým nitrianskym 

organizátorom. 

• S podporou Nadácie Supra sme v júli 2019 zažili krásne dni na zájazde do Poľských 

Chocholovských Termov a užili si pohostinnosť kúpalísk v Dunajskej Strede kde sme si 

ohriali naše opotrebované kosti v termálnych vodách týchto kúpalísk. 

• V júli sme už piatykrát organizovali náš Guláš v drese – obľúbené športovo zábavné 

podujatie na ihrisku IV. ZŠ. 

• V auguste sme sa vybrali na severovýchod našej krajiny a užívali si termálnu vodu v 

Ružbachoch a okolí, cestou tam sme navštívili Beliansku jaskyňu a nazreli do rázovitej 

obce Ždiar. 

• V októbri sme nazreli do nášho hlavného mesta Bratislavy, po prehliadke 

historického centra sme  si užili divadelné predstavenie v SND činohru ZMIERENIE 

ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH. Zažili sme aj sklamanie, keď sme sa do 

Viedne museli prepraviť autobusom, nakoľko hladina vody v Dunaji nedosahovala 

bezpečnú úroveň. 

• Vrcholným zážitkom bol novembrový pobyt v kúpeľnom trojuholníku najznámejších 

českých „lázní“ Mariánske Lázne, Františkove Lázne a Karlove Vary. Na toto budeme 

ešte dlho spomínať. 

• Z finančnej podpory Mondi SCP sme zakúpili pre náš klub aj párty stanový prístrešok, 

ktorý využijem na našich autdórových podujatiach. 
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Milé Mondi SCP, ešte raz srdečná vďaka za poskytnutú podporu. 

Naši členovia majú príležitosť stretávať sa pravidelne dvakrát v týždni v klube denného 

centra, túto možnosť využíva čoraz viac členov, ktorí si prídu podebatovať, vypiť kávičku, 

osláviť narodeniny, či meniny.  

Súčasťou týchto stretnutí bývajú aj prednášky na rôzne témy, tohto roku to bola odborná 

prednáška o prvej pomoci. 

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

• V januári sme navštívili Ľadové kráľovstvo na Hrebienku. 

• 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 ako 

boli: Deň matiek, Úcta k starším, Katarínska zábava, skvelá zábava s vianočnou 

kapustnicou a niekoľko posedení pri čaji o tretej.  

• Marcový Medzinárodný deň žien sme oslávili v priestoroch nášho klubu a to na 

dvakrát, aby sa ho mohlo zúčastniť čo najviac našich milých členiek a ich partnerov. 

V marci sme navštívili divadelné predstavenie Traja veteráni v Martine.  

• V apríli sme pomohli pri vysádzaní stromčekov nad Kľačnom a pozreli sme si 

nádhernú výstavu kvetov v Olomouci. 

• V rámci vylepšenia si našich priestorov sme aj tohto roku usporiadali brigádu, na 

ktorej sme poctivo povymetali všetky kúty nášho klubu. Ďakujem všetkým, ktorí sa 

tejto akcii zúčastnili. 

• Kúpeľný pobyt v Turčianskych Tepliciach absolvovali naši členovia v apríli v dvoch 

turnusoch.  

• Jún sa niesol v znamení zahraničia, najprv to bola rekreácia v Turecku a neskôr zájazd 

do  Jablonky. 

• V júli sa niektorí naši členovia odrekreovali v Chorvátskom Gradaci. 
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• V septembri sme sa tešili z rekreačného pobytu v Tatranských Matliaroch ale priložili 

sme aj ruku k dielu pri ošetrovaní stromcov, ktoré sme v apríli pomáhali sadiť. 

• 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 sú odmení vždy len raz a to v obci,  v ktorej 

majú trvalý pobyt, tak kážu uznesenia mesta a jednotlivých obcí. 

• Aktívne a pod odborným vedením fyzioterapeutky sme začali zveľaďovať svoje telá  

v priestoroch IV. ZŠ  a neskôr na Námestí Andreja Hlinku. 

Vážení priatelia,  

aj na rok 2020 máme pre vás pripravený bohatý a pestrý program. Môžete s nami zažiť 

dobrodružstvo na výletoch domácich aj zahraničných.  

• V apríli  pripravujeme kúpeľný pobyt v  v TURČ.TEPLICIACH cena pobytu na 4 noci je 

189.- € a kúpeľný pobyt v Piešťanoch – hotel SATELIT s cenovou ponukou 239.- € na 

6 nocí.  

• letnú dovolenku tentoraz plánujeme začiatkom 5.6. – 12.6. 2020 júna letecky do 

Grécka na ostrov Rhodos - obsadené  

• a 18.7.- 25.7. opäť aj do Gradacu v Chorvátsku, polpenzia – ešte sú voľné miesta.  

• Za teplou vodou vycestujeme, tentoraz v auguste 18.8. -20.8.2020  na kúpalisko vo 

Veľkom Mederi. 

Propagačné materiály k jednotlivým podujatiam sú vždy v predstihu vyvesené v klube KDDC 

na nástenke.  

• Nezabudli sme ani na vaše kultúrne vyžitie, divadlá v Spišskej Novej Vsi, Žiline, či 

Martine sa tešia na vašu návštevu, ponuku predstavení vám včas oznámime, stačí si 

vybrať. 

• Aj v roku 2020 organizujeme rekreáciu so štátnou dotáciou vo Vysokých Tatrách v 

Tatranských Matliaroch v termíne 20.9. – 26.9.2020 . 
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Zálohy na zahraničné zájazdy je potrebné zaplatiť: 

• do Chorvátska sumu 100€ do 30. januára 2020   

• do Grécko minimálne 200€ do 15. februára 2020. 

 

V minulom roku náš klub navždy opustilo 8 členov. Prosím vás, aby sme si 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 súčasných ekonomických možnostiach a podmienkach.  

Prajem vám všetkým v roku 2020 pevné zdravie, veľa šťastia a spokojnosti, pohody vo 

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


