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Trenčín, 27. apríl 2016 
Republiková rada JDS dnes rokovala na Úrade TSK v mene takmer 90 tisíc členov 
z celého Slovenska  
 

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) v súčasnosti združuje takmer 90 000 tisíc členov. 
Ich zástupcovia z Ústredia JDS, krajských a okresných organizácii JDS dnes rokovali 
v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).  
 

JDS je stavovskou organizáciou dôchodcov z územia celého Slovenska. „Zastrešuje 1200 
základných organizácií, 71 okresných a 8 krajských organizácií. JDS  v prvom rade chráni 
oprávnené záujmy seniorov,“ informoval prvý podpredseda JDS Igor Fabián. Zároveň 
dodal, že vo svojich stanovách má JDS približne tucet oblastí,  v ktorých sa angažuje; od 
otázok zdravotnej a sociálnej starostlivosti o ľudí v dôchodkovom veku, cez zabezpečovanie 
rekondičných pobytov, športových hier a speváckych súťaží až po prípravu ľudí na 
seniorský vek. V rámci svojej činnosti sa JDS snaží aj o osvetu a ochranu dôchodcov pred 
nekalými praktikami obchodníkov a obchodníckych skupín.  
 

„Sme tu na to, aby nikdy nikto nebol sám. Snažíme sa organizovať podujatia, aby sme 
našich členov potešili, povzbudili ich a dostali spred televíznej obrazovky. Organizujeme 10 
veľkých nielen krajských podujatí, na ktorých sa zúčastňuje v priemere 400 – 500 ľudí. Je 
krásne vidieť, ako 80-roční ľudia športujú či spievajú. Som veľmi rada, že sa nám táto práca 
darí,“ povedala na margo ďalšej činnosti JDS predsedníčka Krajskej organizácie JDS 
Trenčín Anna Prokešová. K pravidelným akciám KO JDS Trenčín a jej okresných 
organizácií patria Krajské športové dni dôchodcov JDS, prehliadka speváckych súborov či 
Akadémia tretieho veku.  
 

V sídle Trenčianskej župy sa dnes zišla približne stovka seniorov zo všetkých krajov 
Slovenska. Čakalo ich zasadnutie Republikovej Rady JDS, ktoré sa koná pravidelne 
každý rok medzi zasadnutiami Snemu JDS, ktorý je organizovaný v trojročnej periodicite. 
„Republiková rada riadi činnosť členov JDS. Najdôležitejším bodom dnešného rokovania 
bolo schválenie hospodárenia za minulý rok a schválenie rozpočtu na tento rok,“ priblížil 
prvý podpredseda JDS Igor Fabián. Seniori si na dnešnom  rokovaní tiež schválili výšku 
členského príspevku na rok 2017 a dotkli sa aj problematiky starodôchodcov. Rokovanie 
kultúrnym vstupom spríjemnilo vystúpenie folklórneho súboru Studienka z Chocholnej.  
 

Rokujúcich seniorov JDS na pôde župného úradu privítal jeho riaditeľ Juraj Gerlici. 
„Prepájať generácie a zlepšovať tak podmienky na život sa  dlhodobo snaží aj Trenčiansky 
samosprávny kraj. V roku 2014 sme na historicky prvom Dni otvorených dverí 
Trenčianskeho samosprávneho kraja podpísali memorandum o spolupráci medzi TSK a KO 
JDS Trenčín, aby sme ešte utužili solidaritu a spoluprácu, ktorá medzi týmito inštitúciami 
panuje. JDS má a vždy bude mať u nás na Trenčianskej župe dvere otvorené,“ povedal na 
úvod. Dodal, že TSK aktivity KO JDS Trenčín a jej okresných organizácií pravidelne 
podporuje aj finančne z dotačného systému. Pripomenul tiež, že TSK prostredníctvom 
svojich zmluvných dopravcov SAD Prievidza a. s. a SAD Trenčín, a. s., od januára minulého 
roku zaviedol pre seniorov nad 70 rokov jednosmerné osobitné cestovné vo výške  0,35 Eur 
za každých aj začatých 25 km. 
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