Jednota dôchodcov Slovenska
O nás
Jednota dôchodcov na Slovensku /JDS/ vznikla v roku 1990. V zmysle Zákona č. 83/1990 Zb.
je občianskym združením. Je nezávislá, samostatná právnická osoba. Do jej postavenia a
činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združuje občanov staršieho
veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho
pôvodu.

Naša organizácia najmä :
- pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku,
- chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové
zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť,
- sleduje vývoj životnej úrovne dôchodcov a navrhuje príslušné opatrenia,
- poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom,
- podieľa sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej, športovej
a turistickej starostlivosti o dôchodcov
- pomáha pri realizácii celoživotného vzdelávania a podporuje kultúrno-spoločenské aktivity
seniorov,
- je členom medzinárodných organizácií seniorov EURAG / Európska organizácia starších
ľudí /, ESO / Európska seniorská organizácia / a EEFC / Európsky hospodársky a sociálny
výbor /.

JDS v súčasnosti združuje viac ako 82 448 riadnych členov. v 1 048 základných
organizáciách. Vyššími organizačnými celkami JDS sú Okresné organizácie /71/, Krajské
organizácie /8/ a Ústredie JDS v Bratislave.
V práci JDS účinne pomáhajú odborné komisie . Sú to najmä sociálna a zdravotná. Pôsobia v
nich kvalitní odborníci z radov seniorov. Práca sa sústreďuje najmä na pripomienkovanie
legislatívnych noriem a tvorbu nových návrhov na úpravy legislatívnych noriem.
Dôležitou úlohou JDS je spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s odborovými a
ďalšími organizáciami. Na tomto úseku úspešne spolupracuje nielen Ústredie JDS, ktoré má
uzatvorené dohody o spolupráci s MPSVaR SR, s Konfederáciou odborových zväzov SR,
Národným osvetovým centrom, Slovenským zväzom zdravotne postihnutých, Sociálnou
poisťovňou, Združením miest a obcí Slovenska, Slovenským zväzom protifašistických
bojovníkov a ďalšími organizáciami. Krajské a okresné organizácie JDS, na tieto dohody
nadväzujú a spolupracujú na úrovni regiónov.

Výsledkom aktivít JDS v ostatných obdobiach bolo napr. riešenie vdoveckých a vdovských
dôchodkov /aj keď ho nepovažujeme za doriešené úplne/, zmena výpočtu niektorých
dôchodkov do r. 1988 a dôchodkom do r. 2004, zavedenie presného valorizačného
mechanizmu. Za významný čin považujeme uplatnenie vianočného príspevku od roku 2006,
presadenie zmeny termínu valorizácie dôchodkov od januára 2009 vždy od začiatku
kalendárneho roku a vytvorenie Rady vlády pre seniorov od augusta 2008. Táto však bola od
februára 2011 zrušená a jej úlohu prevzala Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť, jej Výbor pre seniorov.
Mimoriadne úspešný bol aj minulý rok, rok 2014, kde sme dosiahli : – Valorizáciu ( zvýšenie
) Vianočného príspevku, – Uviedli sme do života Národný programe aktívneho starnutia na
roky 2014 – 2020 – Bola zavedená bezplatná preprava seniorov na železniciach SR, –
ukončili sa jednania o zavedení minimálneho dôchodku.
Je potešiteľné, že na dňa 8.januára 2014 Vláda SR, schválila samostatnú Radu vlády
Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu
starnutia populácie, ktorá bude reprezentovať viac ako 1 milión dôchodcov Slovenska.
V Rade máme 8 členné zastúpenie.
Ešte v októbri 2013 bol Výborom pre seniorov Rady vlády pre ľudské práva, národnostných
menšín a rodovej rovnosti schválený Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 –
2020, dňa 4.12.2013 bol uznesením č.688 schválený vládou Slovenskej republiky. Na jeho
príprave sa vo veľkej miere podieľali zástupcovia JDS vo Výbore pre seniorov a v
jednotlivých pracovných skupinách viac ako 2 roky.
Národný program aktívneho starnutia je programový dokument zameraný na podporu
ľudských práv starších osôb cestou ich aktivizácie prostredníctvom verejných podporných
politík. Ide nielen o politiky v oblasti zamestnanosti starších ľudí, ale aj o politiky v oblasti
podpory ich celoživotného vzdelávania, občianskych a sociálnych aktivít, podpory ich
nezávislosti, dôstojnosti, ekonomickej a sociálnej bezpečnosti, vrátane ochrany pred zlým
zaobchádzaním.
Treba zdôrazniť, že presadzovanie záujmov dôchodcov nerobíme len pre svojich členov,
ale JDS presadzuje záujmy všetkých dôchodcov našej republiky.
Sociálna, zdravotná a právna pomoc členom sa uskutočňuje pomocou dobrovoľných
aktivistov, či už individuálnymi pohovormi alebo prednáškovou činnosťou na členských
schôdzach. Okrem toho aj v podobe rád a informácií v týchto oblastiach prostredníctvom
časopisu Tretí vek, ktorý ročne vychádza minimálne 6. čísiel.
Veľmi dôležitou úlohou je organizovanie dobrovoľníckej činnosti a vedenie starších ľudí k
vzájomnej pomoci. Zahŕňa v sebe nielen starostlivosť o dlhodobo a krátkodobo chorých,
pomoc pri donáške obedov a pri nákupoch, pomoc pri domácich prácach, ale aj poskytovanie
pomoci v činnosti základných organizácií. Funkcie a pomoc sú vykonávané bez nároku na
odmeny.
V spolupráci s MPSVaR SR a liečebnými kúpeľmi organizujeme každoročne finančne
zvýhodnené dotované rekondično-liečebné pobyty ( viac ako 4 200 pobytov ).

JDS pomáha aj pri realizácii systému celoživotného vzdelávania, najmä v poproduktívnom
veku. Patrila medzi iniciátorov vzniku prvej Univerzity tretieho veku na Univerzite J.A.
Komenského v roku 1992. Do tejto oblasti patrí aj činnosť akadémií tretieho veku, ktoré
organizujú okresné a krajské organizácie. Na členských schôdzach základných organizácií sa
pravidelne organizujú prednášky z oblasti zdravotníctva, sociálnej a právnej ochrany, práce s
počítačom, bezpečnosti seniorov, záhradkárstva a pod.
Veľké aktivity vyvíja JDS aj v oblasti kultúry, športu a turistiky. Každoročne sa na
celoslovenskej úrovni usporadúvajú celoslovenské športové hry a turistický zraz seniorov – v
roku 2014 sa uskutočnil už ich XVII. ročník v Bratislave. Vynikajúcu úroveň majú aj
celoslovenské prehliadky speváckych súborov seniorov, so spoluprácou s MK SR. V roku
2014 sa uskutočnil úspešný XV. ročník v Trenčíne. Najpotešiteľnejšie je však to, že takéto
podujatia samostatne organizujú aj okresné a krajské organizácie na úrovni krajov a okresov.
Celoslovenské podujatia sú vyvrcholením týchto aktivít.
Úspešnosť našej práce je podmienená našimi aktivitami. Mnohé veci sa nám darilo
presadzovať aj vďaka dobrej spolupráci s MPSVaR SR, Min.zdravotníctva SR,
Sociál.poisťovňou, MŠ SR. Min.vnútra SR, KOZ SR, Združením miest a obcí Slovenska,
Výborom pre sociálne veci NR SR.
JDS je aktívnym členom európskych dôchodcovských organizácií ESO / Európska seniorska
organizácia / a EURAG / Európska organizácia starších ľudí /. Okrem týchto sme členmi
EEFC / Európsky hospodársky a sociálny výbor / v sekcii sociálna problematika. Naši
zástupcovia sú aj vo vedení týchto organizácií a pravidelne v nich informujú o práci
slovenských seniorov a ich situácii. Podieľame sa aj na organizovaní ich podujatí – v
septembri 2008 sa v Bratislave konalo zasadnutie Generálnej rady EURAG-u, v roku 2009
bol na Slovensku zasadnutie Predsedníctva ESO, spojené s pracovným seminárom.V
minulom roku sme sa zúčastnili zasadnutia EURAG-uv Prahe. Bilaterálne styky máme najmä
so seniorskymi organizáciami v ČR, Maďarsku a Rakúsku. Cez ESO máme kontakty a
zastúpenie v platforme starších pri EU v Bruseli. Naši zástupcovia sa aktívne zúčastňujú na
medzinárodných podujatiach týchto organizácií v zahraničí.
Napriek čulej medzinárodnej činnosti však hlavnú pozornosť venujeme riešeniu problémov u
nás doma na Slovensku.
Výrazom kontinuity vývoja činnosti JDS bol rok 2010. Vtedy sme si pripomenuli 20. výročie
založenia našej organizácie. Za účasti predstaviteľov vlády SR / predseda vlády, podpredseda
vlády, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny /, zástupcu Kancelárie prezidenta SR,
spolupracujúcich organizácií / Sociálna poisťovňa, KOZ SR, SHR, ombudsman SR, CDCP
SR, ZMOS, SZPB, Rada vlády pre seniorov, UTV , zástupcov Zväzu dôchodcov ČR a
ďalších predstaviteľov organizácií sme zhodnotili dovtedajšiu 20. ročnú činnosť JDS. Všetci
členovia Republikovej rady konštatovali, že v uplynulých rokoch sa organizácia vo svojej
činnosti uberala správnym smerom. Svedčí o tom rast počtu organizácií, počtu členov a
rastúci vplyv JDS na celospoločenské dianie a ochranu záujmov slovenských seniorov.
V roku 2015 bude sa konať X. snem JDS. Zhodnotí program, prijatý na predchádzajúcom
sneme a prijme nové Programové ciele pre najbližšie 3 – ročné obdobie. Zameriame sa v ňom
najmä na úlohy, ktorými pomôžeme zlepšiť postavenie slovenských seniorov. To všetko sa dá
dosiahnuť len účinnou spoluprácou a vysokou aktivitou všetkých našich členov a
funkcionárov a spoluprácou s organizáciami, ktoré nás v našej činnosti podporujú.

Pri stanovení nových Programových cieľov, ktoré budú k dispozícii na tejto našej webovej
stránke, budeme brať do úvahy súčasnú východiskovú situáciu, v ktorej sa Slovensko
nachádza. Finančná a ekonomická kríza negatívne ovplyvňuje postavenie seniorov.
Znižovanie deficitu verejných prostriedkov a úsilie výraznejšie naštartovať ekonomický rast
krajiny budú výrazným spôsobom ovplyvňovať aj našu činnosť.
Pre rok 2015 máme rozpracované požiadavky na Vládu SR najmä v nedoriešenom problém
„starodôchodcov“. Pribudla nám skupina nízkopríjmových dôchodcov. Spracovali sme
kvalifikované návrhy, ktoré prerokovávame v odborných konzultáciách s rezortom MPSVR
SR. Pripravujeme nový návrh „valorizácie dôchodkov“ vzhľadom na to, že vplyvom
znižujúcej sa inflácie a miernemu nárastu miezd sa ďalej znižuje výška valorizácie starobných
dôchodkov. Rokovania s MPSVR SR prebiehajú aj o konečnom doriešení problémov
vdovských a vdoveckých dôchodkov.

Veríme, že hospodárska kríza v eurozóne skončí a v spoločnosti bude dosť finančných
prostriedkov na riešenie oprávnených požiadaviek seniorov Slovenska.

