
 

 

Správa o činnosti ZO JDS v Laškovciach za rok 2017. 

Naša ZO JDS Laškovce bola založená v r. 2016 s cieľom združovať ľudí v zrelom veku 
a organizovaním rôznych kultúrnospoločenských a športových aktivít snažiť sa  
vylepšovať ich spoločenské postavenie, aby sa necítili osamelo, vylepšovať narušené 
medziľudské vzťahy v našej obci , zbližovať sa navzájom a pomáhať si pri riešení 
každodenných problémov vyplývajúcich zo seniorského veku. Veď v našej obci žije už 
okolo 80 dôchodcov, čo predstavuje pomerne veľký priestor a keď zoberieme do úvahy, 
že práve títo ľudia sa v prevažnej miere zaslúžili o to ,ako naša obec vyzerá v súčasnosti, 
musíme konštatovať, že si zaslúžia viac pozornosti zo strany obce ,ale aj spoločnosti. Ale 
v prvom rade sa musíme ešte viacej zmobilizovať mi sami, a zvýšiť počet členov našej 
ZO, aby sme do našich aktivít mohli zapojiť o to viac ľudí. Naša ZO má v súčasnosti 
registrovaných len 15 členov. Preto pozývame aj ostatných dôchodcov, aby zanechali 
svoje predsudky , nenechali sa zastrašovať a odradzovať neprajnými jednotlivcami 
a všetci spoločnými silami vytvorme spoločenstvo v našej obci, v ktorom sa budeme 
všetci príjemne cítiť. Verím, že v spolupráci s obecným úradom, školou a cirkvami, 
presadíme dobrú vôľu niečo urobiť navzájom v prospech nás všetkých. 
Výbor ZO na základe doterajších skúsenosti, ktoré nadobudol pri zapájaní sa do aktivít 
organizovaných KO a OO JDS, ale aj susedných organizácií, ako Pozdišovce, Bracovce, 
Šamudovce a pod. v r. 2016 a 2017, pripravil Plán aktivít na r. 2018 , ktorý vám 
predkladáme na posúdenie, doplnenie a schválenie. 
 
Vyhodnotenie plánu aktivít v r.2017.  
 
 Už tradične a dlhodobo obec Laškovce organizuje pre občanov podujatia deň matiek 
v mesiaci máj a úctu k starším v mesiaci október, ktoré sa tešia záujmu občanov, ale 
bohužiaľ sú to jediné aktivity v roku pre našich seniorov, hoci zo strany starostu obce je 
vôľa aj ochota podporiť aj iné aktivity, na ktoré samospráva môže vyčleniť finančné 
prostriedky zo svojho rozpočtu. Naša ZO JDS preto požiadala obec Laškovce o dotáciu na 
rozbehnutie svojich aktivít a na zorganizovanie spoločného zájazdu pre našich členov do 
Bardejovských kúpeľov a do Krosna v Poľsku. Obec nám poskytla dotáciu 900€, ktorú 
sme mohli čerpať až v mesiaci november z dôvodu oneskoreného pridelenia IČO pre 
našu ZO z ústredia JDS v Bratislave, čo nám bránilo otvoriť účet v banke. Aj napriek tomu 
sme stihli v dňoch 24. a 25. novembra 2017 zájazd zorganizovať pre 10 našich členov, 
a z poskytnutej dotácie sme stihli vyčerpať cca 650€ , 250€ sme museli vrátiť do 
obecného rozpočtu s prísľubom, že ich môžeme použiť v r. 2018. Okrem tejto aktivity sa 
naši členovia zúčastnili traktorparády a osláv 770 výročia obce  Bracovce, folklórneho 
festivalu v Pozdišovciach a v Bánovciach N/O., stretnutia Slávkovčanov v Slávkovciach, 
športových dní  seniorov v Košiciach a na Vinnom jazere, spoločného týždenného 
zájazdu v Piešťanoch pre predsedov ZO JDS, ktorý organizovala OO JDS v Michalovciach, 
tiež sme sa aktívne zapojili do organizovania I. ročníka festivalu ZUČ seniorov s OO JDS 
Michalovce, ZOS, MsKS a Mestom Michalovce , ktorého sa zúčastnilo šestnásť 
účinkujúcich jednotlivcov a kolektívov zo všetkých ZO okresu Michalovce a Sobrance. 
Členovia našej ZO JDS v Laškovciach v auguste úspešne reprezentovali obec aj okres na 
medzinárodnom festivale seniorov v Bulharsku vo Varne , potom v septembri na 
podobnom festivale v Ľvove na Ukrajine a v októbri sme sa zúčastnili hubových dní  



 
 
 
v Maďarsku v obci Nová huta pri Miškolci, ktoré organizuje miestna organizácia 
seniorov . V obci s cca 1200 obyvateľmi organizujú tento 3 dňový festival húb 
a životného prostredia už niekoľko rokov a zúčastňuje sa ho niekoľko tisíc návštevníkov 
z celého Maďarska ale aj zo Slovenska. Tu sme videli, že keď sa chce všetko sa dá. So 
skupinou Zemplínski heligónkari  sme ešte potešili seniorov v Kojšove, Hažíne 
, v Kačanove, Sečovciach a v Michalovciach pri príležitosti mesiaca úcty k starším.  
Okrem príjemných a nezabudnuteľných zážitkov sme sa mohli presvedčiť, že všade na 
svete sa seniori aktivizujú a zapájajú do spoločenského života aj napriek svojmu veku 
a organizujú zaujímavé podujatia, a je len na nás a našej vôli, či si spoločnými silami 
dokážeme  aspoň trochu spríjemniť našu jeseň života aj tu v Laškovciach. 
Predsedovia ZO JDS tvoria predsedníctvo OO JDS v Michalovciach, ktoré zasadá raz 
mesačne . OO JDS zastrešuje vyše 1600 členov, čo je na taký okres málo, nakoľko sa 
prideľujú poukazy do kúpeľov podľa kľúča 10 ku 1. Aj kľúč delegátov na krajskú 
konferenciu a celoštátny snem vyznieva pre náš okres nepriaznivo, lebo pre nízky počet 
delegátov máme obmedzené možnosti presadzovať naše záujmy. Aj z tohto dôvodu 
treba zvýšiť členskú základňu. Na spoločných stretnutiach predsedov ZO sa 
informujeme navzájom o svojich aktivitách, aby sme sa navzájom inšpirovali,  poprípade 
do spoločných akcií zapojili čo najviac našich členov. Keďže je tento rok pre OO JDS 
volebný, potrebujeme odsúhlasiť delegáta na okresnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 
21.3.2018 o 9,00 hod. v Michalovciach. Schválený kľúč 40 ku 1 pre našu ZO určuje 1 
delegáta .  
  Na záver chcem povedať, že plán aktivít na rok 2017, ktorý sme prijali 19.3.2017 na 
členskej schôdzi v rozsahu 7 bodov, sa nám podarilo splniť vo všetkých bodoch a to 
hlavne za výdatnej pomoci obecného úradu, ale aj vďaka aktivite našich členov, preto 
verím, že v roku 2018 budú naši členovia ešte aktívnejší a predložený plán aktivít na r. 
2018 sa nám spoločne podarí naplniť a to v prospech nás všetkých. 
 
 
 
V Laškovciach 4.2.2018 správu predkladá Pavol Hájnik – predseda ZO JDS . 
  
 
      


