
Ďakovné listy seniorom  za vynikajúce výsledky a obetavú prácu  

 

Jednota dôchodcov na Slovensku: 

 

1.Alojz Luknár – podpredseda JDS. Je aktívny funkcionár najmä v oblasti kultúrno-

záujmovej a športovej činnosti. Obetavo pomáha krajským, okresným a  základným 

organizáciám v tejto oblasti.  

 

2. Žofia  Lomnická -  predsedníčka krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku 

v Bratislavskom kraji. Aktívne pracuje v Predsedníctve JDS, kde sa  aktívne  podieľa  na 

riešení celoštátnych problémov  seniorov.  

 

3. Karol Pataky – člen  Revíznej komisie Jednoty dôchodcov na Slovensku.   Výrazne 

prispel   

k vysokej  úrovni revíznych komisií JDS na všetkých stupňoch.  

 

4. Pavol Kozák  – podpredseda KO JDS v Žiline. Svojou aktivitou a vysokou  odbornosťou 

výrazne prispieva k riešeniu seniorskej problematiky v kraji.  

 

5. Mária Chaloupková – predsedníčka Komisie JDS pre celoživotné vzdelávanie a prevencie  

kriminality voči seniorom. 

 

6. Zuzana Homoliaková – predsedníčka  okresnej organizácie JDS v Revúcej. Je 

mnohoročná aktívna funkcionárka seniorského hnutia v okrese Revúca. Pod jej vedením táto 

okresná  organizácia zabezpečuje všestranne bohaté aktivity v základných kolektívoch. 

 

Združenie kresťanských seniorov Slovenska: 

7.  Stanislav Husár je aktívnym predsedom klubu ZKS Partizánske. Organizuje pre členov  

prednášky, zájazdy, púte. Dobrovoľnými finančnými prostriedkami a brigádnickou prácou sa   

podieľal na vybudovaní krížovej cesty. Spolupracuje s farnosťou a Mestským úradom. V roku 

2015 zorganizoval športové hry, na ktorých sa zúčastnili všetky kluby územného centra. 

Primátor ho ocenil titulom osobnosť roka. 

 

8. Mária Švecová je predsedníčka ZKS - klub Ľubotice. Pod jej vedením klub dosahuje 

veľmi dobré výsledky v prospech seniorov. Spolupracuje s Obecným úradom v Ľuboticiach, 

starosta ju osobne a aj klub ZKS vysoko hodnotí. Organizujú veľa kultúrnych a 

spoločenských aktivít, aj výstavu ovocinárstva  Zem živiteľka. 

 

9. Terézia Černajová je predsedníčka klubu Bratislava Trnávka. Je to jeden z najaktívnejších 

klubov v Bratislave, ktorý okrem klubovej činnosti organizuje aj charitatívnu činnosť pre 

seniorov v Trnávke, zájazdy, kultúrne podujatia, púte a besedy. Úzko spolupracuje s farským 

úradom a aj s miestnym klubom Jednoty dôchodcov. 

 
Fórum pre pomoc starším: 

 

10. Jozef Kanyuk  – Želiezovce 

Pán Jozef  sa začal venovať výtvarnej forme od začiatku 70 rokov ako dôchodca. O jeho diele 

sa hovorí, že je mimo akýchkoľvek trendov. V jeho obrazoch je zakomponované humanitné 



posolstvo – túžba ľudí rôznych národov žiť v harmónii a vzájomnom porozumení. Bol 

iniciátorom nápadu zorganizovať aukciu obrazov. Je autorom projektu „ART FOR HELP“. 

Na tento účel daroval niekoľko svojich diel už v roku 2007. Jeho príklad nasledovali ďalší 

umelci a stalo sa to tradíciou. Pravidelne pred Vianocami organizujú túto krásnu akciu 

a finančné prostriedky z vydražených diel sa dostanú do rúk sociálne odkázaným občanom, 

aby im spríjemnili vianočné sviatky a aby ich vianočný stôl mohol byť plný dobrôt. V rámci 

aktivity „Miesto v dome“ zabezpečujú obedy pre 40 – 50 bezdomovcov, Vianočné večere 

a balíčky pre deti. Menovaný zároveň prispieva na ochranu životného prostredia. Jeho vášeň 

k umeniu pomáha mnohým ľuďom žiť lepšie a kvalitnejšie. Je to človek s dobrým srdcom. 

 

11. Marta Kubínová – Petrova Ves 

Pani Marta pochádza z Petrovej Vsi v okrese Senica. Je predsedníčkou JDS a predsedníčkou 

Únie žien. Celý život pracuje pre ľudí. Zapája so do všetkých akcií a  aktivít v okrese. 

Organizuje krojový festival, výstavu zákuskov, organizuje zájazdy. Zorganizovala benefičný 

koncert pre telesne a duševne postihnutých. 6 rokov opatrovala svoju telesne postihnutú 

mamičku. Veľa pomáha starším ľuďom. Organizuje rôzne besedy a  akcie na zlepšenie ich 

života, pomáha zvyšovať ich právne vedomie a informácie o rôznych nástrahách a nekalých 

praktikách, čím pomáha v prevencii proti kriminalite seniorov. Zúčastňuje sa rôznych 

vzdelávacích akcií organizovaných Fórom a svoje poznatky a získané znalosti  prenáša do 

svojho klubu na zlepšenie kvality života starších v jej okolí. 

 

12. Jurigová Štefánia - Unín pri Skalici   

Pani Jurigová pochádza z Unína pri Skalici. Organizuje darcovstvo krvi. Pracuje ako 

predsedníčka Jednoty dôchodcov Unín a vo výbore Únii žien. Organizuje rekondičné pobyty 

pre dôchodcov. Navštevuje telesne postihnutých obyvateľov, ktorým nosí lieky, pomáha im 

prekonať samotu, ťažkosti, pomôže zabezpečiť najnutnejšie životné potreby, pomôže 

v domácnosti, ale poteší aj rôznymi  darčekmi. 10 rokov zabezpečovala starostlivosť a pomoc 

rodičom manžela až do ich smrti v 92 a 89 roku, 3 roky opatrovala svojho 88 ročného otecka, 

ktorí boli  ťažko zdravotne postihnutí. Nezabúda ani na deti, ktoré sú telesne alebo duševne 

postihnuté. Chodí do Domova dôchodcov  v Uníne a Detského domova v Holíči, pripravuje 

pre nich programy, darčeky a rôzne podujatia. Má v sebe lásku a porozumenie pre túto 

skupinu ľudí. Organizuje spoločensko-kultúrne akcie pre starších, ktorí nemajú možnosť 

navštevovať kultúrne podujatia. Odovzdáva im svoje srdce, lásku, svojou pozornosť a venuje 

im mnoho svojho voľného času. Je to krásny človek. 

 


