
Stručné hodnotenie činnosti Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na 
Slovensku Trenčín v roku 2020 

 
Vážené dôchodkyne, dôchodcovia, 
 
 vieme, že čas nezastavíme a vieme aj to, že každému z nás čas ubieha rozdielne. Ani 
sme sa nenazdali a aj prvý mesiac roku 2021 je už minulosťou. A akoby to bolo včera, keď 
sme príchod nového roka vítali. Som to názoru že každý z nás sa obzrel za seba a spomínal na 
prežité obdobie roku 2020, ktoré nebolo jednoduché. 
 Poďme sa teda z pohľadu predsedníctva Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na 
Slovensku Trenčín, pozrieť na jeho priebeh. Začiatok roka patril plánovaniu činnosti 
a rozpočtu  na všetkých stupňoch a tiež príprave členských schôdzi. Z hromadných 
informačných prostriedkov sme sa dozvedali, že v ďalekej Čine v značnom rozsahu šarapatí 
vírus pod názvom COVID – 19. Ani nás nenapadlo, že o pár týždňov koronavírus budeme mať 
aj na Slovensku. Stalo sa. Niektoré Základné organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku 
v našom okrese (ďalej iba JDS) ani nestačili členské schôdze uskutočniť. Vláda SR postupne 
prijala opatrenia, ktoré našu plánovanú činnosť paralyzovali. Nás dôchodcov nazvali ako 
najviac ohrozenú skupinu, ktorá má najmenej obranných látok, najslabšiu imunitu na to, aby 
sa koróna vírusu ubránila. Predpokladali sme, že to do leta vydržíme a že potom bude lepšie. 
Veľkonočné sviatky a užitie si príjemných letných dní sme museli oželieť. 
Niektorými členmi vlády SR sme však boli upozorňovaní, že obmedzenia nedodržiavame a 
veľa cestujeme.  Hrozilo nám, že cestovanie vlakmi „zadarmo“ bude pre nás zrušené. Je 
potrebné povedať, že vďaka Ústrediu JDS, ktoré presvedčilo niektorých členov vlády, že 
cestovanie dôchodcov je ojedinele a iba v opodstatnených prípadoch, sa tak nestalo. Možno 
čiastočne k tomuto úspechu sme prispeli aj my tým, že predsedníctvo OO JDS pripravilo a na 
ÚJDS zaslalo analýzu daného stavu.  

Naša činnosť v uplynulom období pozostávala s ojedinelými stretnutiami 
predsedníctva Okresnej organizácie JDS a s náhodnými stretnutiami členov ZO JDS. Podujatia 
ako Krajská prehliadka poézie, prózy a vlastnej tvorby, Krajská prehliadka speváckych 
súborov na ktoré nás delegovala KO JDS neboli uskutočnené. Na obidve podujatia sme sa 
pripravovali za výdatnej ústretovosti primátora Mgr. Richarda Rybníčka a zamestnancov 
mesta Trenčín  a tiež predsedu Ing. Jaroslava Bašku a zamestnancov TSK.  Na celoslovenskej 
úrovni v meste Rožňava sa uskutočnila prehliadka súborov, na ktorú mal vycestovať 
Spevácky súbor Studienka z Chocholnej – Velčíc. Vycestovanie prekazila zhoršená 
epidemiologická situácia v našom okrese a preto pripravenú dotáciu z TSK sme nevyužili.. ZO 
JDS v meste Trenčín v lete čiastočne využili dotácie poskytnuté mestom. 
Najväčším problémom roku 2020, s akým sme sa v novodobých dejinách Slovenska nestretli 
bol a stále pretrváva vírus COVID- 19. Táto epidémia na nás pôsobí nepriaznivo, depresívne, 
skľučujúco. Je pravdou, že iba zodpovedným prístupom k dodržiavaniu nariadených opatrení 
a prirodzeným pudom sebazáchovy sme rok 2020 prežili. V tomto smere by oporou mali byť 
naše rodiny, čo podľa mojich vedomosti je skutočnosťou a za čo im patrí poďakovanie. 
Poďakovanie patrí Ústrediu JDS, KO JDS OO JDS, ZO JDS ktoré aj v tejto náročnej dobe síce 
sporadický ale oduševnene na predkladaných dokumentoch, ktoré nám dôchodcom majú 
v budúcnosti spríjemniť život. Je pravdou, že nie všetko a za krátku dobu sa dá zabezpečiť 
podľa našich požiadaviek či potrieb. Niektoré naše požiadavky sú behom na dlhé trate 
a vyžadujú čas na ich dosiahnutie. 

 Za vynaložené úsilie na našu ochranu chcem poďakovať všetkým orgánom štátnej 
správy, samosprávy, lekárom a zdravotnému personálu, pracovníkom sociálnych zariadení,  
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orgánom a organizáciám, ktoré sa na tomto boji podieľali akýmkoľvek pozitívnym 

podielom. Zaslúžia si náš obdiv i naše uznanie.   
Poďakovanie za výdrž, trpezlivosť, za dodržiavanie opatrení patrí všetkým dôchodcom 

v našom Trenčianskom okrese.   
Podľa vývoja epidémie sa zdá, že rok 2021 nebude oveľa lepší ako ten minulý. Aj naše plány 
či rozpočty sú stavané veľmi opatrne. Všetci čakáme na deň. kedy sa budeme môcť stretnúť 
a spresniť úlohy a termíny na ich uskutočnenie. 

Všetci vieme, že čo raz začne, skôr či neskôr skončí. A tak to bude aj so súčasnou 
epidemiologickou situáciou nie iba na Slovensku, ale na celom svete.  

K tomu Vám, nám všetkým želám veľa síl, trpezlivosti, entuziazmu i vieru v to, že 
v zdraví túto dobu prežijeme.   
 
 
 
Trenčín 1. februára 2021                                   Ing. Ján Skyba  v. r. 
            predseda OO JDS Trenčín 


