
 Klub dôchodcov pri Obecnom úrade v Pružine 

 

     Klub dôchodcov pri Obecnom úrade Pružina bol založený dňa 11. 1. 2011 Obecným 
úradom Pružina zákonom 88/2001 Z.z., kde sa utvárajú podmienky na záujmovú 
činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej aktivity a psychickej aktivity občana, 
ktorý je poberateľom starobného dôchodku s počtom členov 45 . 

Vyhodnotenie činností  

     Činnosť organizácie je zameraná na prácu s dôchodcami v spolupráci s Obecným 
úradom Pružina, jako aj inými organizáciami pôsobiace v obci a okrese ( ZO SZOPK pri 
SEV Poniklec Pružina, SEV Poniklec SZOPK Pružina, Považským osvetovým strediskom. 
Plnenie svojho poslania zabezpečuje vzdelávacími, kultúrno – výchovnými podujatiami 
zameraná na zachovanie kultúrneho dedičstva, propagačnou prácou a aktivitami na 
zlepšenie životného prostredia v obci kde žijú a pôsobia. 
Organizácia svoju činnosť uskutočnuje pod vedením predsedníčky Bc. Viery Križanovej, 
podpredsedníčky Mgr. Anastázií Maslákovej, tajemníčky p. Márie Jakubechovej a 
členkami výboru : Bc. Vilmou Gazdíkovou, Annou Suchárovou, Teréziou Kardošovou, 
Danielou Kardošovou, Máriou Vráblovou, Annou Olšovskou, Žofiou Podstráskou, Annou 
Jurkechovou.  
Aktivity, ktoré organizácia uskutočnila počas svojej pôsobnosti boli zamerané : 

- ,,Tvorivé dielne“ – na zachovanie kultúrneho dedičstva (velkonočně ozdoby) 
s vnúčatami členov Klubu dôchodcov 

- ,,Tvorivé dielne“ –výroba voňavých košíčkov  pre členov klubu dôchodcov 
- ,,Deň matiek“ – pre členky klubu dôchodcov slavnostně posedenie v spolupráci 

s Obecným úradom Pružina 
- ,,Prázdniny v klube“ – pre vnúčence členov klubu dôchodcov ( výroba detských 

hračiek) 
- ,,Brigády na zlepšenie životného prostredia“- Klub dôchodcov je 

spoluorganizátor projektu ZO SZOPK pri SEV Poniklec Pružina : ,,Zlepšenie 
životného prostredia v obci Pružina, kde žijeme a pôsobíme“,  stará sa   
pravidelne o  udržiavanie detského ihriska, ako aj oddychovej zóny a tiež sa 
zúčastnuje brigád pri kostole v Pružine 

- ,,zdravotné prednášky“ 
- ,,zbieranie liečivých rastlín“ – v časti obce Úboč, zo zbieraných rastlín 

vypracujú čaj, ktorý sa využíva pre potrebu Klubu dôchodcov 



- ,,výchovno – vzdelávacie prednášky  a súťaže“ – pre deti obce Pružina, 
zamerané na spoznávanie Strážovskej prírody a jej okolie 

- ,,spoznávacie aktivity členov klubu“ : nášteva NPR Manínska tiesňava, PR 
Kostolecká tiesňava so sprievodcami členmi ZO SZOPK pri SEV Poniklec , kde 
spoznávajú krásy prírody a zároveň vyčistia náučný chodník od odpadov 

- ,,pravidelný zájazd do Poľskej Jablonky“- na nákupy 
- vzdelávacie prednášky pre členov klubu ,,Škola rodinných financií“ – 

z lektorom Ing. Petrom Kvaššayom – ŠRF 
- ,,Deň Země“, Deň Životného prostredia v obci“ 
- ,,Mesiac úcte k starším“ – spojený s odovzadním pamätných listov a darčekov 

pre členov klubu v spolupráci s obcou Pružina a ZO SZOPK pri SEV Poniklec 
Pružina 

Klub dôchodcov pri Obecnom úrade Pružina je financovaný obcou Pružina  bez jej 
finančnej pomoci by nemohol uskutočnovať svoje aktivity. Svojimi aktivitami zvyšuje 
ekologické myslenie širokej verejnosti obce Pružina. 
 
 
 
Vypracovala :                             
                                                                        Bc. Viera Križanová 
                                                             predsedníčka klubu dôchodcov 
                                                             pri Obecnom úrade Pružina 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdravotná prednáška pre členov klubu dôchodcov v kultúrnom dome. 

 

 

Práca s detmi členov klubu dôchodcov počas prázdnin. (výroba hračiek z odpadu)

 



Výchovno – spoznávacia aktivita členov klubu v NPR Manínska tiesňava spojená s brigádou na 
náučnom chodníku. 

 

Brigáda na uskutočnení projektu :,, Zlepšenia životného prostredia v obci Pružina, kde žijeme a 
pôsobíme“ v obci Pružina Majtánovce – Potôčky odstránenie nelegálnej skládky a drevín. 

 



Október mesiac – ,,Úcte k starším“ – kultúrno – spoločenská akcia v klube dôchodcov za účasti 
starostu obce Pružina p. Michala Ušiaka, pri gratulácií životného jubilea 65 rokov pani Antónií 
Haviarovej. 

 

Tvorivé dielne členiek klubu dôchodcov  - výroba voňavých košíčkov. 

 



Členky klubu dôchodcov po ukončení aktivity ,,Tvorivé dielne“ – výroba voňavých košíčkov. 

 


