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         Trenčiansky samosprávny kraj 

           Tlačová správa 

        

   

 

Trenčín, 30. apríl 2018 

Snem Okresnej organizácie JDS v Trenčíne bilancoval uplynulé roky, seniori vyzývajú 

mladých k väčšej aktivite 

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) má v súčasnosti takmer 3 200 členov, 

rozdelených do 32 základných organizácií. Neutíchajúcu aktivitu seniorov vyzdvihla krajská predsedníčka 

JDS i trenčiansky župan. 

Univerzálna sála Posádkového klubu v Trenčíne sa v piatok 27. apríla zaplnila členmi Okresnej organizácie 

JDS Trenčín, ktorí pravidelné usporadúvajú hodnotiaci snem. Podujatie otvorila kultúrnym vystúpením 

spevácka skupina Soblahovčanka. Pozvanie zúčastniť sa rokovania snemu prijal aj predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška, ktorý vyzdvihol nadštandardnú spoluprácu medzi organizáciami 

JDS a TSK. „Ďakujem všetkým aktívnym seniorom za to, že svojím entuziazmom veľakrát predbehnú aj tých 

mladších. Myslím, že si zaslúžia plnú podporu aj zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nehovorím 

len o finančných dotáciách, ale aj o vzájomnej pomoci pri organizovaní rôznych podujatí,“ povedal 

trenčiansky župan.  

Aktivitu seniorov z Okresnej organizácie JDS v Trenčíne potvrdila aj predsedníčka JDS za Trenčiansky 

kraj Anna Prokešová. „Všetky naše organizácie vrátane tej trenčianskej produkujú nespočetné množstvo 

činností. Či ide o ples, športové hry alebo o akúkoľvek dobrovoľnícku činnosť, členovia sa nikdy nezdráhajú 

priložiť ruku k dielu. Život je príliš krátky na to, aby sme ho presedeli doma,“ dodala s úsmevom Prokešová 

s tým, že sa snažia motivovať aj mladších ľudí.  

Dôchodcovia pomáhajú aj v rámci brigád vo svojich obciach. „Chodievame čistiť napríklad cintorín aj 

potok. Taktiež upravujeme cesty a kosíme. Futbal však už hrať nevládzeme“ zažartoval Michal Svatík zo 

Selca.  
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Snemu Okresnej organizácie JDS v Trenčíne sa okrem predsedu TSK zúčastnil aj prednosta Okresného 

úradu v Trenčíne a zároveň poslanec krajského zastupiteľstva Jozef Stopka. 

 


