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Správa o činnosti ZO JDS Rudná
za rok 2019
Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia,
dovoľte mi, aby som Vám predložila správu o činnosti našej základnej organizácie (ZO) za rok
2019.
Naša organizácia bola založená 30.9.2014 so 42 členmi. Za rok 2019 sme zaplatili členské
príspevky za 90 členov. Prijali sme 4 nových členov, ale úbytok bol väčší, či už prirodzený – 5
členovia zomreli, a niekoľkí členovia aj po viacerých vyzvaniach nezaplatili členské, takže sme ich
vyradili z členskej základne – 7 členov.
Výbor ZO je sedemčlenný a revízna komisia je trojčlenná. Výbor zasadal podľa potreby a vždy
pred jednotlivými organizovanými akciami, a to 5 krát. Pracovali sme podľa vypracovaného plánu
práce, ktorý bol schválený na členskej schôdzi, ktorá sa konala 8.3.2019. Na nej okrem
hodnotenia činností za uplynulý rok sme si vytýčili aj nové úlohy na rok 2019, prejednalo sa aj
hospodárenie za rok 2018 a schválil sa rozpočet na rok 2019.
Naša činnosť v roku 2019 bola zameraná na rôzne aktivity a akcie, či už to bolo v oblasti turistiky,
športu, kultúry alebo zdravia. Počet podujatí, ktoré sme zorganizovali bolo spolu 39. Toto číslo
zahŕňa všetky naše akcie – členské schôdze, turistické vychádzky, brigády, posedenie pri čaji,
akcie R4, oslavu „Úcta k starším“, zájazdy a pod. Okrem toho sme sa zúčastnili aj na 12
podujatiach organizovaných OO JDS RV, resp. KO JDS i s ústredím.
Dovoľte mi, aby som z nich spomenula aspoň niektoré. Prvou akciou bola dňa 19.1.2019
turistická vychádzka ku besiedke „Pod Skalicou“ a zvážnicou ku altánku na bývalom banskom
úseku. Takéto vychádzky sme uskutočnili 8 krát počas celého roka a zúčastnilo sa ich 104 členov
(19.1.2019 – 23 členov, 16.2. – 22 členov, 23.3.- 12 čl., 27.4. – 7 čl., 31.5.- 7 čl., 22.6. – 11 čl.,
20.9.- 8 členov, 18.10. – 14 členov). Samozrejme okrem trasy na bývalý banský úsek boli aj iné
lokality ako Magdolna, dokonca aj Turecká. Tieto akcie patria medzi obľúbené a žiadané členmi .
Sú prospešné nielen k utuženiu kolektívu, ale aj pre naše zdravie. Organizovaním týchto akcií bola
poverená naša šikovná členka I. Kerekešová, ktorá veľmi zodpovedne pristupuje ku plneniu tohto
poverenia. Ďakujeme!
Štyri krát sme zorganizovali v zimných mesiacoch „Posedenie pri čaji“ (31.1.2019 – 20 členov,
28.2.2019 – 17 členov, 28.3.2019 – 15 členov, 28.11.2019 – 28 členov), ktorými sa snažíme
vyplniť dlhé zimné dni, trošku ich spestriť, stretnúť sa, porozprávať sa, zabaviť sa pri rôznych
spoločenských hrách a šikovné ruky našich členiek zase vyrábajú rôzne ozdobné predmety
s použitím rôznych materiálov. Myslím si, že tieto akcie sa ujali a preto v nich pokračujeme aj
tento rok.
Dňa 12.3.2019 sme navštívili chorého člena našej organizácie.
Dňa 14.6.2019 sme zase navštívili deti MŠ pri príležitosti MDD a obdarovali sme ich drobnými
darčekmi.

Určite významnými a úspešnými aktivitami sú spoločné stretnutia R4, čiže 4 základných
organizácií JDS – Rakovnica, Rožňavské Bystré, Honce a Rudná. Dňa 14.6.2019 to bola akcia
v kultúrnom dome v Rožňavskom Bystrom s názvom „Folklórna akadémia R4“. Z každej obce
vystúpili spevácke skupiny, ktoré zaspievali po 5 ľudových piesní. Bola to veľmi pekná akcia, celou
sálou zaznievali krásne ľudové piesne. Z Rudnej sa zúčastnilo 31 členov.
Dňa 11.7.2019 bola druhá akcia R4 v Rakovnici na futbalovom ihrisku. Zameraná bola na turistiku.
Z našej organizácie boli prítomní 10 členovia.
Dňa 9.8.2019 to bola akcia na futbalovom ihrisku v Honciach so športovým zameraním.
Zúčastnilo sa jej 15 členov.
Dňa 6.9.2019 za krásneho, takmer letného počasia, sa uskutočnilo štvrté stretnutie R4, tentoraz
u nás na futbalovom ihrisku. Zišlo sa nás 112, z Rudnej 62 členov. Po zahájení akcie spestril náš
program spevácky súbor Modré fialky kytičkou pekných slovenských a maďarských ľudových
piesní. Potom v ďalšej časti programu pán Hudák predstavoval elektrické vozíky, na ktoré časom
dozrejeme. Zaujal všetkých prítomných, jednotlivci mohli osobne vyskúšať jazdu na týchto
vozíkoch. Nezabudli sme ani na výborné občerstvenie – bab guláš a slané a sladké dobroty. Veľký
úspech mala aj pripravená tombola – 28 cien. Ceny nám zväčša dodali sponzori, ktorým ešte raz
ďakujeme. Poďakovanie patrí všetkým obetavým členom našej ZO, ktorí si svoje úlohy splnili na
výbornú, takže akcia sa vydarila.
Tieto stretnutia štyroch ZO sú pekné podujatia popretkávané radosťou a milými priateľskými
stretnutiami.
Pekná akcia bola aj 8.11.2019 z príležitosti „Mesiaca úcty k starším“. Zúčastnilo sa jej 58
dôchodcov. Slávnostnú reč predniesol Ing. T. Oravec. Veľmi milé bolo vystúpenie detí MŠ, ktoré
nás pozdravili krásnym programom, ako aj naša spevácka skupina „Modré fialky“. Potom bolo
podávané malé občerstvenie a voľná zábava. Na tejto akcii sme ocenili prácu aj 2 členov – Ing.
Tibor Oravec a E. Pardonová, ktorí obdržali od OO JDS v Rv vyznamenanie JDS III. stupňa. Ocenili
sme prácu aj našich kuchárov a ich pomocníčok – 6 členov. Ďakovné listy obdržali aj 10
zakladajúci členovia speváckeho súboru Modré fialky z príležitosti ich 5 ročného jubilea.
Musím spomenúť aj poslednú akciu v roku 2019, a to „Predvianočné posedenie“ dňa 13.12.2019,
na ktorom sme si uctili aj 11 našich členov, ktorí sa dožili významného životného jubilea 70, 75 a
80 rokov. Obdarovali sme ich ďakovným listom a malým upomienkovým darčekom. Na akcii bolo
prítomných 62 členov a aj hostia. Vystúpením nášho speváckeho súboru „Modré fialky“
s kultúrnym programom zameraným na najkrajšie sviatky v roku nám navodili už krásnu vianočnú
atmosféru. Potom bola podávaná výborná kapustnica, ktorú ako na každú akciu pripravujú naši
osvedčení kuchári – Laci, Pišti a Karči a ich pomocníčky, a slané a sladké dobroty, ktoré upiekli
naše šikovné členky. Samozrejme všetko veľmi chutilo pri krásne vyzdobených stoloch aj celej
sály šikovnými rukami Ibojky a Mariky, ktoré pri každej našej akcii zabezpečia aktuálnu výzdobu.
Za ich prácu sme sa im poďakovali ďakovným listom. O dobrú náladu sa postaral pán Boldiš.
Treba veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o úspešný priebeh akcie. Patrí tu okrem
iného aj príprava sály, obsluha, umývanie riadu a pod.

Venujeme pozornosť aj aktívnemu oddychu seniorov, zlepšeniu kondície, napr. rekreačnorelaxačnými pobytmi v 12 kúpeľných zariadeniach na Slovensku. Tieto poukazy udeľuje OO JDS
v RV (centrálne ich delí na kraje Ústredie JDS, a kraje potom na okresy) na základe našich
požiadaviek a samozrejme zásluh členov. V roku 2019 sa 6 členovia zúčastnili takéhoto pobytu
v kúpeľoch Lúčky a Turčianske Teplice. 10 členov sa zúčastnilo 6 dňového rekreačno-liečebného
pobytu v Piešťanoch v hoteli Alegro, ktorý sme vybavili my – naša organizácia. (Dáme kolovať
zoznam, môžete sa prihlásiť na rekreačno-relaxačné pobyty do vybraných slovenských kúpeľov).
8 členovia sa zúčastnili zájazdu do Chorvátska , ktorý organizovala OO JDS v RV, a 6 členovia sa
zúčastnili pobytu v Piešťanoch, tiež organizovala OO JDS v Rv.
Organizovali sme aj zájazd do Maďarska do termálneho kúpaliska Mezőkövesd za účelom
oddychu a kúpania dňa 6.8.2019 s 38 členmi. Vstupné na kúpalisko hradila naša organizácia
a dopravu každý člen sám. Počasie nám veľmi nežičilo, prežili sme ozajstnú búrku a kvôli nej sme
sa vrátili aj skôr domov.
V rámci kultúrneho vyžitia sme dňa 19.3.2019 navštívili štátne divadlo v Košiciach, a to divadelné
predstavenie „Čárdášová princezná“ operetu Imreho Kálmána . Bol to prekrásny kultúrny zážitok,
zazneli nezabudnuteľné melódie – jaj cica atď. Herecké obsadenie bolo vynikajúce na čele
s Filipom Tumom, Jaroslavom Dvorským a ďalšími vynikajúcimi hercami. V celom predstavení
dominovala noblesa, elegancia, javisko žiarilo živými farbami. No niečo úžasné, všetko potešilo
oči, uši i dušu. 37 členov sa zúčastnilo tohto zájazdu.
Pri hodnotení kultúrnej činnosti musím vyzdvihnúť náš spevácky súbor „Modré fialky“, ktorý bol
založený v roku 2014 a od roku 2018 pracuje pod vedením p. M. Kohulákovej s počtom členov 11.
Do spevokolu boli prijaté aj nové členky. Sú veľmi aktívni, žiadna akcia našej organizácie
a niektoré akcie aj obce sa nezaobídu bez ich vystúpenia. Na každej nám spríjemňujú chvíle stále
aktuálnym kultúrnym programom, ktorý s veľkým zanietením a láskou pravidelne nacvičujú
a neľutujú svoj voľný čas, ktorý by mohli využiť na iné činnosti. Veľmi si to vážime a ďakujeme.
Zúčastňujú sa každoročne aj prehliadky kultúrnych aktivít seniorov organizovaných OO JDS RV.
Majú veľký úspech, o čom svedčia pozvania na vystúpenia aj mimo našej obce, napr. v domove
dôchodcov v RV, kde v roku 2019 vystupovali 6 krát.
Dňa 7.6.2019 sa uskutočnila krajská prehliadka speváckych súborov seniorov košického kraja
v Michalovciach a okres Rožňava na tejto akcii úspešne reprezentoval náš spevácky súbor. Veľmi
pekne im ďakujeme za ich aktivitu.
3 naši členovia sa aj tento rok zúčastnili zábavy, resp. oslavy 20. Výročia založenia Klubu
dôchodcov SNV, s ktorým máme „družbu“.
Zúčastnili sme sa akcií, ktoré usporiadala obec (napr. turistická akcia „Výstup na Tureckú“, „Deň
obce“,“ Prechod náučným chodníkom“ a pod. Podľa požiadaviek starostky obce sme prispeli
brigádnickou činnosťou k zveľadeniu našej obce–čistenie potoka, kosenie trávy pri altánku na
bývalej bani, hrabanie, úprava ohniska a pod.
Aj na všetkých akciách usporiadaných okresnou organizáciou JDS RV sa naši členovia aktívne
zúčastnili. Dňa 5.4.2019 to bola okresná prehliadka ručných prác seniorov pod názvom zlaté ruky
seniorov, na ktorej vystavovala svoje krásne výrobky aj naša členka M. Kohuláková. Celkovo bolo

prihlásených 36 seniorov z celého okresu. Dňa 21.5.2019 bola okresná seniorská turistika
v Bretke – prechod náučným chodníkom Muráň , ktorej sa zúčastnilo 17 našich členov a dňa
8.10.2019 bola druhá turistická akcia Potulky Rožňavou – Rožňavská Kalvária - Tri vrchy - Betliar
s účasťou 4 našich členov.
Dňa 1.6.2019 sa 2 naši členovia – Fulekyová, Dobošová, sa zúčastnili osláv slovenskej národnosti
v Maďarsku, a to v slovenskej dedine Nová Huta – Bükk szentkereszt. Pozvaná bola OO JDS Rv
a za okres sme boli 12. Bola to pekná akcia s kultúrnym programom s krásnymi slovenskými
piesňami. Veľmi milo nás prijali a zabezpečili bohaté občerstvenie. Zúčastnili sme sa aj svätej
omši.
Dňa 26.6.2019 sa konali okresné športové hry v Rožňave v areáli ZŠ ul. Pionierov. Celkový počet
účastníkov bol 200, súťažiacich družstiev 25. Z našej organizácie sme boli 11, z toho 5 súťažili –
Tokárová, Kohuláková, Kohulák, Tokár a Mgr. Brabec. Naše súťažné družstvo bolo úspešné,
umiestnilo sa na 4 mieste. Aj medzi jednotlivcami sme mali víťaza, a to p. Kohulák obsadil 3.
miesto. Sú to pekné výsledky, blahoželáme im.
V dňoch 12.-14.7.2019 sa konali krajské športové hry seniorov košického kraja v Michalovciach ,
na ktorých sa za okres Rožňava zúčastnila aj naša členka p. Tokárová.
1 naša členka sa dňa 18.9.2019 zúčastnila celoslovenskej prehliadky
seniorov.

kultúrnych

aktivít

Dňa 15.10.2019 bola celookresná akcia z príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ v kultúrnom dome
v Čučme, na ktorej boli prítomní 2 naši členovia.
Dňa 16.10.2019 sa v rámci mesiaca úcty k starším 3 naši členovia zúčastnili prijatia u predsedu
Košického samosprávneho kraja. Podmienkou bolo, že v roku 2019 oslávili významné životné
jubileum – Koteleš, Srtmeň, Tokár.
Dňa 28.11.2018 sa uskutočnil Rožňavský veľtrh pre seniorov (4 ročník) na Mestskom úrade
v Rožňave. Bol zameraný na potrebu seniorov a na prevenciu v oblasti fyzického, psychického,
sociálneho a spirituálneho zdravia, spojená s prednáškami, aj poradenskou službou. Bola to
prospešná akcia so zaujímavými prednáškami. Škoda, že v našej organizácii sa neprejavil záujem,
5 naši členovia sa zúčastnili tejto akcie. Budeme sa snažiť tento rok urobiť väčšiu reklamu tejto
akcii.
Od založenia našej organizácie vedieme aj kroniku. Toho času ju vedie p. Mária Vaňová.
Ďakujeme!
Dňa 10.12.2019 sme obdržali od závodu Essity v Gemerskej Hôrke na našu žiadosť sponzorské
dary – ich výrobky. Veľmi pekne im ďakujeme.
Počas celého roka bola zabezpečená dostatočná informovanosť členov o usporiadaných akciách,
a to prostredníctvom miestneho rozhlasu, oznamov na informačnej tabuli obce ako aj
pozvánkami pre každého člena.

V celku som Vás oboznámila s našou činnosťou v roku 2019. Snažili sme sa organizovanými
akciami zabezpečiť spokojnosť Vás všetkých. Pripravujeme program činností tak, aby bola
rôznorodá – spoločenského, kultúrneho aj športového zamerania.
Som veľmi vďačná, ako členom výboru, tak aj ostatným členom, ktorí s veľkým nadšením
a oduševnením pomáhali pri plnení úloh, ktoré sme si stanovili na rok 2019, a ktoré sme aj všetky
splnili. Veď stať sa členom JDS neznamená len pasívne prijímať určité výhody, ktoré sú nám
poskytnuté, ale aktívne sa zapájať do jednotlivých podujatí, ktoré poriadame. Srdečne ďakujem.
Samozrejme veľmi si vážim spoluprácu s Obecným úradom v Rudnej, a to najmä so starostkou
obce, ktorá nám všemožne pomáha a podporuje našu činnosť. Bez tejto pomoci by sme mnoho
vecí nezvládli. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za všetko, čo pre nás urobila a aj za finančnú
pomoc.
Samozrejme aj my sa budeme snažiť jej ochotne pomôcť, keď nás o to požiada a bude v našich
silách to splniť.
Vážim si aj dobrú spoluprácu a odbornú pomoc s OO JDS v Rožňave . Vrelá vďaka!
Srdečne ďakujem aj sponzorom, ktorí nám veľmi pomohli.
Priatelia, želám Vám v ďalšom období veľa zdravia, radosti so spoločnej práce a osobnú
spokojnosť. Nech je naša činnosť zaujímavejšia, nech prináša radosť, a to nielen pre našich
členov ale aj pre seniorov mimo našej organizácie.
Ďakujem za pozornosť!

Návrh programu – výročná schôdza ZO JDS v Rudnej
konanej dňa 5.3.2020

1) Otvorenie
2) Schválenie programu
3) Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie (Ing. Lýdia Burkovská, Katarína Juhásová,
Štefan Pípoly)
4) Správa o činnosti za rok 2019
5) Správa o hospodárení za rok 2019
6) Správa revíznej komisie
7) Plán činností a aktivít na rok 2020
8) Návrh rozpočtu na rok 2020
9) Diskusia
10) Správa mandátovej komisie
11) Návrh na uznesenie
12) Záver

Návrh na uznesenie z výročnej schôdze ZO JDS v Rudnej
konanej dňa 5.3.2020

Celkový počet členov je 90.
Členská schôdza ZO JDS v Rudnej
Berie na vedomie:
1) Správu mandátovej komisie
Schvaľuje:
1)
2)
3)
4)
5)

Správu o činnosti základnej organizácie za rok 2019
Správu o hospodárení za rok 2019
Správu revíznej komisie
Plán činností a aktivít na rok 2020
Rozpočet na rok 2020

Ukladá:
1) Členom výboru realizovať „Plán činností a aktivít na rok 2020“
Termín: počas roka 2020

Zodpovední: V texte

2) Dodržať schválený rozpočet na rok 2020
Termín: počas roka 2020

Zodpovední: Výbor ZO JDS

3) Naďalej rozširovať členskú základňu, prirodzený úbytok nahradzovať novými členmi
Termín: 31.12.2020

V Rudnej, dňa 5.3.2020

Zodpovední: Výbor ZO JDS

Členovia návrhovej komisie:
Ing. Lýdia Burkovská..........................
Štefan Pípoly... ..................................
Katarína Juhásová..............................

Plán činností a aktivít ZO JDS Rudná
na rok 2020
Aktivita
1. Členská schôdza

Termín
5.3.2020

2. Organizovanie akcií „Posedenie pri čaji“ raz mesačne posledný štvrtok
v zimných mesiacoch.

január, február,
marec, november

3. Turistická vychádzka do prírody v okolí obce spojená s opekačkou

počas celého roka

4. Návšteva divadelného predstavenia v štátnom
divadle v Košiciach – podľa programu
5. Usporiadať folklórne podujatie s vystúpením speváckeho súboru Modré
fialky a deti MŠ pre verejnosť

Do 31.12.2020
apríl

6. Vykonať návštevu MŠ Rudná a pozdraviť deti pri príležitosti MDD

jún

7. Účasť na akcii R4 – pre štyri ZO JDS – Honce, Rožňavské Bystré, Rakovnica
a Rudná v Rožňavskom Bystrom

jún

8. Účasť na akcii pre členov R4 ZO JDS v Rakovnici

júl

9. Organizovanie tematického zájazdu na Slovensku
10. Účasť na spoločnej akcii R4 ZO JDS v Honciach
11. Organizovanie spoločnej akcie pre členov R4 ZO JDS v Rudnej
12. Akcia z príležitosti „Mesiaca úcty k starším“
13.Organizovanie akcie “Predvianočné posedenie“ a pozdravenie
jubilujúcich členov
14. Návšteva prestarlých a chronicky chorých členov, ktorých zdravotný stav
nedovoľuje zúčastňovať sa organizovaných akcií

Máj - september
august
september
október
december
počas celého roka

15. Starostlivosť a údržba pamätníka pre bývalých baníkov

počas celého roka

16. Účasť na akciách usporiadaných OO JDS v RV

počas celého roka

17. Účasť na akciách uskutočnených obcou Rudná, a pomoc pri zveľaďovaní
a skrášľovaní obce podľa požiadaviek starostky obce

počas celého roka

18. Zasadnutie výboru ZO podľa potreby

počas celého roka

Správa mandátovej komisie z výročnej schôdze základnej organizácie
JDS Rudná konanej dňa 5.3.2020

Mandátová komisia pracovala v zložení: Ing. Lýdia Burkovská
Katarína Juhásová
Štefan Pípoly
Po preverení zoznamu členov základnej organizácie a prezenčnej listiny zistila, že celkový
počet členov základnej organizácie k 31.12.2019 je 90.
Prítomných členov na tejto schôdzi je ........, čo činí..........%. Prítomných je aj............hostí.
Na základe uvedeného sa konštatuje, že členská schôdza konaná dňa 5.3.2020 je
uznášaniaschopná.

V Rudnej, dňa 5.3.2020

Členovia mandátovej komisie:
Ing. Lýdia Burkovská......................
Katarína Juhásová.........................
Štefan Pípoly.................................

Návrh rozpočtu ZO JDS Rudná na rok 2020
Príjem:
Zostatok z roku 2019 .............................................................................................60,56 Eur
Výber členských príspevkov od 90 členov...........................................................180,00 Eur
Sponzorské od 90 členov.....................................................................................270,00 Eur
Sponzorské od Obecného úradu..........................................................................600,00 Eur

SPOLU PRÍJEM....................................................................................................1 110,56 Eur

Výdaj:
Občerstvenie na výročnú schôdzu a MDŽ..............................................................120,00 Eur
Podiel z členského pre OO JDS 90 členov..................................................................90,00 Eur
MDD MŠ Rudná.........................................................................................................15,00 Eur
Športové aktivity........................................................................................................30,00 Eur
Tematický zájazd......................................................................................................260,00 Eur
Návšteva chorých a prestárlych členov......................................................................30,00 Eur
Občerstvenie na akciu R4..........................................................................................160,00 Eur
Občerstvenie na akciu Úcta k starším.......................................................................130,00 Eur
Divadelné predstavenie v ŠD Košice..........................................................................180,00 Eur
Predvianočné posedenie a jubilanti..........................................................................75,56 Eur
Vyznamenanie JDS III. stupňa pre 2 členov................................................................20,00 Eur

SPOLU VÝDAJ.........................................................................................................1 110,56 Eur

