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Vážení kolegovia 

a obyvatelia 

Ružinovského 

domova seniorov 

Ako nová riaditeľka 

Ružinovského domova 

seniorov vám chcem 

týmto úvodom zaželať  

prežitie radostných 

Vianočných sviatkov 

a Všetko dobré do 

nového roka 2022. Rok 2021 bol rokom mimoriadne 

náročným najmä z hľadiska pandémie koronavírusu 

a spravím všetko preto, aby sme spolu nový rok 2022 

prežili v zdraví.  

Teším sa na naše spoločne strávené chvíle, záleží mi na 

tom, aby sa klienti cítili v našom domove príjemne 

a prežili tu najkrajšiu jeseň svojho života.  

Zároveň sa teším aj na spoluprácu so zamestnancami 

nášho domova, verím, že výsledky našej úspešnej  

spolupráce pocítia a ocenia aj naši klienti vo forme 

skvalitnenia poskytovaných služieb. 

                                                          

                                                      Mgr. Terézia Pátrovič 

 

 ČÍSLO 1 

 JANUÁR 2022 
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PREDSTAVOVANIE  
 
Vážení klienti, vážení zamestnanci, 

v tejto rubrike sme sa rozhodli vám postupne predstaviť ľudí ekonomického úseku, ktorí majú pod 

dohľadom ekonomiku a financovanie v RDS, zabezpečovanie oblasti účtovníctva, financovania, 

rozpočet, personalistiku, mzdy a mnohé iné. 
............................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

Gabriela Kostková - pracuje v našom zariadení na pozícii manažér 

ekonomického a administratívneho úseku (EAÚ). Pred 30. rokmi nastúpila 

ako účtovnícka do Penziónu pre dôchodcov, ktorý bol v roku 2000 

premenovaný na Ružinovský domov seniorov. Za toto obdobie prežila                    

5 riaditeľov. V práci má rada precíznosť, poriadok, čo vyžaduje aj od 

svojich zamestnancov. Aj napriek tomu patrí EAÚ medzi najstabilnejšie 

úseky. Pre svojich zamestnancov sa snaží 

vytvárať príjemné pracovné prostredie 

a priateľskú atmosféru. 

 

Katarína Kavivanovová - v RDS pracuje už 9. rok na pozícii personalistka, 

mzdárka. Žije neďaleko Bratislavy. Svoj voľný čas trávi prácou okolo domu 

a na záhradke s rodinou. Má rada prechádzky v prírode, turistiku, 

bicyklovanie a adrenalínové výzvy.  

  
 

Martina Kavivanovová - Má 21 rokov, 

vyštudovala Obchodnú akadémiu na 

Nevädzovej v BA. Je najmladším zamestnancom v RDS. V zariadení pracuje 

už 2 roky na pozícií účtovník, jej hlavnou náplňou práce je starosť o pokladňu 

či podateľňu. Najradšej chodí na prechádzky do prírody s priateľom 

a  malým psíkom, veľa času trávi s rodinou a priateľmi. 

 

 

 

Andrea Číková -  pracuje v RDS 29 rokov na 

pozícii finančný účtovník - evidencia, kontrola účtovania a úhrada 

faktúr, zabezpečuje objednávanie drogérie a kan. potrieb, ost. drobný 

nákup + sklady, má na starosti evidenciu majetku – inventarizáciu. Rada 

navštevuje hrady a zámky, fascinuje ju všetko čo dýcha históriou. 

Obdivuje všetkých tých ľudí čo dokázali bez dnešnej techniky.  Pozerá 

rada filmy pre pamätníkov. Rada chodí na prechádzky do prírody. 

  

 

Katarína Kralčák - v zariadení pracuje od 

1. júla 2021. RDS je jej tretím zariadením 

pre seniorov, v ktorých prešla rôznymi skúsenosťami a prac. pozíciami. 

V RDS pracuje na pozícii administratívny pracovník ekonomického úseku, 

kde jej hlavnou náplňou je spracovanie/vypracovanie zmluvnej 

dokumentácie, dokumentácia verejného obstarávania a jeho 

vykonávanie. Jej záľubami sú fitness, varenie, extrémne a vodné 

športy, motorizmus - o autá sa zaujíma od detstva, vyrábanie sezónnych 

aranžmánov a dekorácií, prechádzky...Vo voľnom čase najradšej trávi čas 

s rodinou, je vydatá a má 4 ročnú dcéru, ktorá je jej parťáčkou a všetko 

čo môže (s ohľadom na vek) robí so ňou. 

 

Miroslav Ollé - Pracuje v RDS už 12 rokov ako finančný účtovník. 

 



 

3 

 

 

ROZLÚČ KA S PANI RIADITEĽKOU 
 

Vážení obyvatelia a zamestnanci 

  

Blížia sa najkrajšie sviatky, ktoré poznám a s nimi koniec roka. 

Pre mňa je troška iný ako tie ostatné. Je totiž aj koncom 

môjho pôsobenia v Ružinovskom domove seniorov.  

Strávila som tu s vami bezmála desať rokov, z toho vyše 

dvoch rokov na pozícii riaditeľky zariadenia. S niektorými 

z vás  bola naša spoločná cesta dlhšia, s inými kratšia. Bez 

ohľadu na jej dĺžku sa vám všetkým chcem  úprimne 

poďakovať.  

V prvom rade chcem povedať, že sme toho spolu veľmi 

veľa dokázali a ja viem, že bez vás by to nešlo. Možno až na 

pozícii štatutára som veľmi veľa pochopila.  Nie o práci, tú 

som vždy milovala a milujem, skôr o prioritách, o tom, že 

výkon nemusí byť vždy meradlom úspechu, že menej je 

niekedy viac, že človek musí byť vždy na prvom mieste, aj 

to, že nič nie je len čierne alebo biele a ja nie som vždy 

ideálny partner na komunikáciu, zvlášť, keď sa zatnem 

a chcem dosiahnuť stanovený cieľ (moji manažéri by o tom vedeli čosi  rozprávať).... Nemali  ste to 

so mnou vždy ľahké, viem, spoločnými silami sme však všetko zvládli a dovolím si tvrdiť, že často 

lepšie, ako iní. Tento úsek môjho života mal pre mňa veľký zmysel, neviem či ma niečo niekedy 

naučilo viac. V zariadení som spolu s vami vykonala množstvo potrebných a nutných zmien, aj keď 

niektoré z nich neboli ľahké pre nikoho z nás. 

 

Všetkým zamestnancom chcem zapriať, aby ste aj po mojom odchode pracovali tak svedomito 

ako doteraz a ostali ste stabilným a kvalitným  tímom. Odborne i ľudsky. 

Mojím drahým obyvateľom domova pre seniorov chcem zapriať krásne prežitú jeseň života, najmä 

pevné zdravie. Nezabudnite prosím, že ste pre nás nielen zdrojom múdrosti, ale aj rovnocenným 

partnerom a vzorom. Dávate nám tak viac, ako si možno uvedomujte. 

Rozmýšľam, ako sa rozlúčiť a napadlo ma, že ja sa vlastne nelúčim. Nechávam tu kus seba a svojho 

srdca.      Prajem vám krásne Vianoce a Šťastný Nový rok, ostaňte hlavne zdraví !  

 

 

                    PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH 

Milí obyvatelia nášho domova ! 

 

Jeseň otvára dvere pani zime. Zlaté koberce z lístia pomaly strácajú svoju nádhernú farbu, krásne 

slnečné dni sa už striedajú so smutnými, hmlistými ránami. Povyberali sme teplejšie oblečenie a letné 

sme uložili na zimný spánok.  Často sa v myšlienkach vraciame k minulým rokom a porovnávame 

mnohé minulé zimy, ktoré boli bez pandémie Covidu radostnejšie. Všetky tie spontánne stretnutia 

s rodinnými príslušníkmi,  priateľmi, tie návštevy kultúrnych podujatí... O toto všetko nás pripravil 

Covid. Táto pandémia je naozaj strašná.  Nikto nevie, kde nás čaká,  a preto musíme urobiť všetko, 

aby sme znížili toto riziko na minimum a tu je najdôležitejšie očkovanie. Dúfame, že aj nezaočkovaní 

zvážia toto riziko. My všetci ostatní budeme opatrní v dezinfekcií rúk, nosení respirátorov 

a dodržiavaní všetkých opatrení. Cez všetky ťažkosti vám prajeme prežitie pokojnej zimy, krásne 

požehnané vianočné sviatky a veľa zdravia, šťastia a pohody do Nového roku 2022. Spolu 

zvládneme pandémiu!  

                                                ......................................................                                            

 Zuzana Pavlíková 
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CENA PRE NÁŠHO REŽ ISÉRA 
 

Možno mnohí ani neviete, že pod našou spoločnou strechou už 20 rokov spokojne a nenápadne žije 

jeden z najvýznamnejších filmových režisérov na Slovensku pán Eduard Grečner. Film mu učaroval 

už v mladosti. To fascinujúce médium ho lákalo chodiť na všetky filmy, ktoré sa v jeho milovanej 

Skalici pred 2.svetovou vojnou premietali. A keď mal osemnásť rokov, zatúžil vidieť veľkých hercov, 

režisérov a ich diela na vlastné oči. Vybral sa teda zo Skalice na filmový festival do Mariánskych Lázní 

v roku 1949 na bicykli.  Tomu a povie ozajstný záujem! 

Ako sám priznáva, po vzhliadnutí mexického 

filmu Rio Escondido si bol na istom. Už nič iné 

nechcel v živote robiť, iba film. Keďže na 

Slovensku v tých časoch vysoká filmová škola 

nebola, prihlásil sa na filmovú réžiu na FAMU                

v Prahe. Študoval spolu s takými režisérmi ako 

bol Miloš Forman, Martin Slivka, Martin Slivka či 

Štefan Uher. No, a práve so svojím bývalým 

spolužiakom Uhrom nakrútili prelomové 

celovečerné dielo Slnko v sieti. Kritikmi bol tento 

film označovaný ako československý filmový 

zázrak, pretože v ňom boli použité iné filmárske 

postupy a technicky aké sa dovtedy používali: 

symboly, leitmotív slnka, prirodzené svetlo. 

Klasickú scénickú hudbu vo filme nahradili zvuky 

vysokého napätia a elektronická experimentálna hudba Ilju Zeljenku. Ale boli v ňom aj rôzne triky so 

zatmením slnka a podobne. Na tomto filme participoval Eduard Grečner ako pomocný režisér, 

takisto ako aj v predošlých troch hraných filmoch Zbabělec (režisérom bol Jiří Weiss), My z deviatej 

A (režisér Štefan Uher), Strieborný favorit (režisér Andrej Lettrich).  

No už čoskoro, v roku 1964, sa pustil do nakrúcania vlastného hraného filmu „Každý týždeň sedem 

dní“, o rok nato sfilmoval román Jaroslavy Blažkovej „Nylonový mesiac“. A potom to prišlo. Knihy, 

poviedky a novely spisovateľa Dobroslava Chrobáka doslova hltal už ako chlapec. Chrobákova 

lyrická próza ho priam nadchýnala. Takže do filmu „Drak sa vracia“ vložil všetko. Citlivo pretlmočil 

bolesti muža, ktorý miloval ženu, no tá žiaľ milovala iného. Dnes by z toho nikto veľkú drámu nerobil, 

ale vtedy, takmer pred sto rokmi, v malej podhorskej osade kde sa všetci navzájom poznali, to bol 

obrovský problém. Zvlášť, ak mužovi s prezývkou Drak, pripísali zvláštnu vinu. Obviňovali ho z nešťastí 

a pohrôm, ktoré sa v ich osade udiali: záhadne zomrel jeden z dedinčanov, dochol im dobytok                  

a stávali sa kadejaké nešťastia. Hlavné postavy vo filme stvárnili český herec Radovan Lukavský, 

naša Emília Vášáryová a Gustáv Valach. Príprava filmu trvala deväť rokov, no stálo to zato. Tento 

film bol ocenený na mnohých festivaloch, zaradili ho medzi 25 najvýznamnejších filmových diel                    

v UNESCO a v súčasnosti ho predávajú na DVD aj v Londýne.  

A prečo Eduard Grečner bojoval za dokončenie filmu? Pretože film Drak sa vracia vyvoláva 

poetickú atmosféru a Grečner už odmlada k poézii nesmierne inklinoval. Písal básne, uverejňoval 

ich v literárnych časopisoch, vydal aj tri básnické zbierky. Po dokončení Draka nakrútil ešte dva filmy 

pre televíziu, ale potom prišli časy normalizácie a pán režisér kvôli nesúhlasu so vstupom vojsk 

Varšavského paktu do Československa dostal zákaz. Až po Nežnej revolúcii sa vrátil k svojmu 

milovanému filmu a nakrútil dve celovečerné diela: Pozemský nepokoj a Jaškov sen. Tento Jaškov 

sen bol posledný hraný film nakrútený v Slovenskej filmovej tvorbe na Kolibe, zakrátko sa Slovenský 

film definitívne rozpadol. 

     Pán režisér teraz žije vo svojej izbičke na 8.poschodí obklopený knihami. Donedávna prednášal 

na dvoch vysokých školách: na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave, neskôr na Akadémii umení                     

v Banskej Bystrici.                                                    Anna Sláviková 
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SPOMIENKY NA DETSTVO 
 

Písal sa rok 1935 ... 

  

„Spomínam na moje detstvo s láskou a opäť sa mi vnárajú tie 

šibalstvá do očí.“ Tvrdí naša obyvateľka Anička. Pochádzam 

z 8 súrodencov, z ktorých som najstaršia. Prišla zima roku 1935    

a začala som navštevovať základnú školu, zima bola tá pravá 

zima.... snehu bolo po pás, keď sme doňho skočili, nebolo nás 

ani vidieť. Školu sme navštevovali podľa počasia. Áno,  podľa 

počasia! Na vyučovanie sme museli chodiť pešo 5 km. Keď 

fúkalo, pršalo, bola víchrica, gróf Esterházy poslal do našej 

dediny voz, ktorý  nás mal odviesť do školy. Na voze sa vtedy 

nosila slama, obilie a iné 

potrebné veci. Nemali 

sme kabáty ako teraz, 

nosili sa šatky, ktoré boli 

veľmi teplé. Najviac si 

pamätám, ako som svoju 

mamičku provokovala 

tým, že som sa 

schovávala, aby som 

nemusela pracovať. 

Najväčšiu zábavu som 

mala, keď sme mohli ísť 

spolu s kamarátkou poza 

školu. Kryla i svojho brata, 

ktorý nechcel chodiť do 

školy, preto sa ukrýval v chlieve pre prasatá, Anička mu 

potajomky nosila stravu vo vreckách, aby mamička nevidela. 

Keď bola staršia, bývala na Majeri u grófa Esterházyho, kde 

pracovala pre paniu, museli sme ju volať milosť pani. Boli to 

chvíle  plné radosti.                                                                       

Anna Szabová  

                                                                               

 

... prežila som Covid 19   

 

V prvom rade by som povedala, že 

ochorenie sa prejaví veľmi rýchlo 

a nárazovo. V skutočnosti neviem ani 

opísať tie pocity beznádeje, ktoré som 

prežila. Neskutočná únava, nechápala 

som,  ako môžem byť tak unavená 

z bežných činností. Neskôr nato som 

začala pociťovať pocit sociálnej izolácie, 

vadili mi obézni ľudia, chudí, starší... 

Vedela som, že sa so mnou niečo deje. 

Ani vo sne by ma nenapadlo, že to bude 

Corona. Na druhý deň sa príznaky 

stupňovali, tretí už som mala vysoké 

teploty a nevládne som ležala na izbe. 

Ihneď ma otestovali a zistili, že som 

pozitívna, nebola som reálne vo 

vnímajúcom stave, nevedela som vnímať. 

Pocit samoty, beznádeje ma valcoval. 

Môj hrudník ma tak veľmi bolel, bola som 

smädná, ale napiť mi nešlo, môj krk 

zvieralo, ledva som prehltla jeden dúšok 

vody. Bolo mi jedno ako vyzerám, len som 

sa chcela normálne nadýchnuť. Objavili 

sa príznaky ako sú hnačky vo veľkom 

rozmere.  

Chrípka je oproti Covidu  lahodný stav.  

                                                          Anonym 
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AKTIVITY NÁŠHO DOMOVA 
 

Preočkovanie 3. dávkou proti Covid 19 

 

V mesiaci október sme zaočkovali 

prevažnú časť klientov a zamestnancov 

treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu 

COVID-19. Očkovanie prebehlo najskôr 

v zariadení na  Sklenárovej a následne na 

Pivonkovej ulici. Veľká vďaka patrí 

vakcinačnému tímu z očkovacieho 

centra Bratislavského samosprávneho 

kraja pod vedením MUDr. Szalaya, 

vedúceho lekára BSK.  Samotnú akciu prišli 

podporiť starosta Ružinova Ing. Martin 

Chren, MUDr. Tomáš Szalay, Mgr. Juraj 

Droba MA, MBA. 

Šikovné ruky našich klientov  

 

V našom zariadení sa v mesiaci november 

uskutočnili predaj a zároveň prezentácia 

výrobkov z dielne „Tvorivý krúžok“.  Boli to 

najmä spomienkové venčeky. V mesiaci 

december sme uskutočnili opätovne 

vianočný predaj, kde si klienti mohli 

zakúpiť vianočné pečivo, vianočné 

dekorácie a stromčeky. Každý si mohol 

nájsť to svoje. Predaj sa tešil veľkému 

úspechu. Veľká vďaka všetkým ! 

 

Vôňa detstva 

 

Jednou z výhod krúžku tréningu pamäti 

je, že klienti cestujú v čase, vracajú sa           

v spomienkach na svoje detstvo či 

mladosť. Predmetom jednej hodiny 

tréningu pamäti boli aj spomienky na 

pečenie medovníkov, vôňu domova                

a rodiny. Oprášili sme si zabudnuté 

recepty našich mamičiek a starých 

mamičiek, vysunuli rukávy a vlastnými 

rukami sme vypracovali cesto. Na 

krúžku tréningu pamäti bola vynikajúca 

nálada, šumelo to tam ako v úli, kde 

pracovali usilovné včielky medonosné. 

Po upečení sme ochutnali naše 

medovníčky, ktoré boli ako v detstve 

voňavé a chutné.                    

                                                                                                                                                                      Ria 
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AKTIVITY NÁŠHO DOMOVA 
 

Aktivizačnými činnosťami sa snažia sociálni pracovníci 

aktivizovať a motivovať klientov i na Pivonkovej ulici. 

Sociálna pracovníčka Mgr. Janka Poláčiková rada pri práci 

s klientami pracuje s voskom - jedná sa o techniku 

enkaustika.  Klienti pomáhajú sociálnej pracovníčke vybrať 

farby, a ona ich predstavivosť prenesie na papier touto 

technikou...nakoľko sa pracuje s horúcim voskom, 

bezpečnosť našich klientov je na prvom mieste. 

Enkaustika je nevšedná technika maľovania, pri ktorej klienti 

oddychujú, hrajú sa s farbami, vyjadrujú svoje pocity 

a emócie, ktoré sú častokrát hlboko ukryté pred okolím. 

 
Vianoce sviatky lásky a pokoja sa nezadržateľne blížia ... 

 

Už prvou decembrovou nedeľou sme začali obdobie 

adventu a tak sme 

sa rozhodli vytvoriť si 

adventný veniec. 

Každý z nás priložil 

ruku k dielu                            

a výsledok je 

nádherný. Taktiež 

tento rok na 

Sklenárovej ulici 

nám zariadenie 

zdobil krásny živý 

vianočný stromček, 

ktorý svojou vôňou 

prilákal nejedného 

obyvateľa, možnosť 

sa ho dotknúť, 

pohladiť či privoňať. 

Nezvaný hosť 

 

Nedobrý, nemilý Covid, 

chcem Ťa tak osloviť. 

Veľmi ma to potešilo, 

že sa Ti u nás nedarilo, 

vojsť do môjho tela 

a tam prepašovať seba. 

Ak chcem svoj život zachovať, 

dal som sa zaočkovať. 

Nemusím sa už báť, s očkovaním ,Ťa 

viem odohnať. 

Zásluhu majú naši pracovníci, tí 

najlepší z najlepších. 

Očkujú ma ešte raz, 

pre istotu znova zas. 

Keď som očkovaný, verím, že som 

zachránený. 
                                

                                 Ľudovít Hudcovič  

 

Duša 

Pootvorila si moja duša okno na tej 

svojej. 

Uveril som, že to urobila z lásky veľkej 

mojej. 

To pekné sprevádzanie mojím 

šťastným životom. 

Rozhodol som sa ja - niečo napísať 

vám o tom. 

 

Nuž teda poďme pekne poporiadku, 

k tej duši nestálej. 

Či vráti sa späť, pochyboval som - 

strácal aj nádej. 

A keď si takto zmyslela von oknom sa 

pobrať do sveta 

Určite sa jej duši niečo stalo – stala sa 

z nej  ,,popleta“. 

 

Blúdila dlho, aj ona si hľadala miesto 

pokoja pre jej dušu. 

Svojou neviditeľnou hmotou, 

pretiahla sa už k hviezdnemu 

prachu. 

Verte mi alebo neverte bál som sa             

o ňu a žil som v strachu. 

Možno sa len pobrala hľadať spásu 

v bohu. 

 

Milan Pokorádi 
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AKTIVITY NÁŠHO DOMOVA 
Nepoľavujeme ani v cvičení  

Ani v zimných mesiacoch nepoľavujeme v cvičení, v rehabilitačných priestoroch máte k dispozícii 

stacionárne bicykle, bežecký pás a rôzne 

iné nástroje na cvičenie. Koordinátor 

fyzioterapie Patrik Konrády Dipl.f. odovzdal 

našim šikovným a aktívnym klientom                          

v oboch zariadeniach diplomy za ich skvelé 

výsledky na stacionárnom bicykli.  

 

 

Seniori Ružinovského domov muzicírujú 

 

Ružinovský domov seniorov po vlne izolácie 

seniorov v rámci protipandemických opatrení, 

zaradil medzi najnovšie aktivity starostlivosti                    

o svojich klientov - cielenú muzikoterapiu. Tú im v oboch svojich zariadeniach – na Sklenárovej 

i Pivonkovej ulici - od októbra tohto roku poskytujú muzikoterapeutky zo špecializovaného 

neziskového centra Amadeus. Dvakrát do týždňa so seniormi muzicírujú a cielenou voľbou 

vhodných techník a metód prispievajú k skvalitneniu ich života. Hoci sú stretnutia kolektívne, 

terapeutky vyberajú jednotlivé muzikoterapeutické techniky a metódy tak, aby každý z účastníkov 

mohol rozvíjať svoj individuálny potenciál. Vhodné zameranie stanovujú pre každého jednotlivého 

seniora. Cielenou voľbou piesní si tak klienti zábavnou formou priamo precvičujú rečové orgány                  

a svaly, pracujú na kvalite dýchania i podpore svojich kognitívnych schopností. Napríklad pieseň na 

želanie je dobrým tréningom dlhodobej pamäti a naopak nácvik novej, podporuje tú krátkodobú. 

Vlastným výberom jednoduchých 

hudobných nástrojov a aktívnym 

hudobným sprevádzaním melódie 

precvičujú a rozvíjajú zase svoju 

motoriku. Popri tom všetkom sa na 

spoločných muzikoterapeutických 

stretnutiach dokážu uvoľniť a môžu 

rozvíjať svoje sociálne kontakty. Hudba 

vytvára pre nich bezpečný priestor na 

prežívanie celého spektra emócií. Od 

uvoľnenia tých potláčaných až po 

tvorbu endorfínov, čo je práve 

v súčasnej situácii mimoriadne 

aktuálne.      

                         Mgr. Jana Klúčiková, MBA 

                  Riaditeľ 
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PUTOVANIE PO AFRIKE I.Č ASŤ  
 

Najväčší štát Afriky s rozlohou 1.225 tis. km2 je Juhoafrická republika 

(JAR), ktorá je 25 x väčšia ako naša republika. Je obkolesená 

z juhozápadu Atlantickým oceánom a Indickým z juhovýchodu. 

Susedí z Namíbiou, Botswanou, Zimbabve, Mozambikom 

a Swazilandom. V strede sa 

nachádza malý štát Lesoto, ktorý 

je závislý na JAR. Najväčší prístav 

JAR Walvis bay, ktorý ale 

odovzdala Namíbii v roku 1994 

má 42 mil. obyvateľov, z toho 5 

mil. bielej pleti a zvyšok 

domorodého obyvateľstva tvoria 

kmene, z ktorých najväčší je Zulu. 

Známy kmeň, ktorý bojoval proti 

Angličanom. Ďalším najväčším 

kmeňom je Xhosa, ktorý má  3,5 

mil. členov a z tohto kmeňa 

pochádza známy bojovník proti 

rasizmu Nelson Mandela. 

Úradným jazykom donedávna 

bola angličtina a jazyk tzv. 

afrikans, ktorý je vytvorený 

z pôvodnej holandštiny so 

zmesou nemčiny a angličtiny. Povrch tejto krajiny je väčšinou 

náhorná plošina, kde na západe sa zvažuje k púšti Kalahari a na 

celej dĺžke je  elemovaná horami, z ktorých najväčšie sú Dračie 

hory s max. výškou 3.500 m. V strede krajiny je nevysoký 

witwatersranský hrebeň,  ktorý sa trošku podobá na stredné 

Slovensko, kde je najväčšia koncentrácia obyvateľstva. Najväčšie 

mesto je Johannesburg, kde boli donedávna veľké zásoby zlata. 

Mňa táto krajina prilákala svojím podnebím a prírodnými krásami, 

kde človek nájde od krásneho mora cez vysoké hory i piesočnatú 

púšť. Samozrejme ma 

tiež pritiahla i dobrá 

práca. Pracoval som 

tam pre mesto 

Johannesburg ako 

geodet viac rokov, 

získaval skúsenosti 

z každodenného 

života Afričanov  

a snažil sa porozumieť 

rasovej diskriminácie. 

Siahala až do takých 

rozmerov, že napr. 

v parku na lavičkách boli pripevnené oznamy: ,,táto lavička je len 

pre bielych“, táto lavička je len pre čiernych.  
Farba pokožky bola rozhodujúca pre výhody sociálneho 

postavenia. Kuriozity prináša láska, ktorá nerozlišuje farbu pleti. 

Uzavretím zmiešaného manželstva stratil beloch výhody výsadného 

postavenia. Títo ľudia sa museli presťahovať do štvrtí  určených pre 

farebné obyvateľstvo. Pre našinca bolo ťažko pochopiteľné, že do 

hotelov, reštaurácií, kultúrnych inštitúcií nemalo prístup farebné 

obyvateľstvo. 

Keď som si chcel priblížiť svoju domovinu, išiel som 180 km na 

východ do Johannesburgu, kde mi príroda pripomínala naše 

stredné Slovensko,  cez víkendy sme tam spolu s Poliakmi, Čechmi 

a Nemcami zbierať dubáky.  

Ostatní ľudia sa ich vyslovene báli 

a nepoznali našu obľúbenú lahôdku. Ja 

som si napriek obľúbil africkú-pštrosie 

mäsko. Na juhozápade krajiny je oblasť 

,,karu“, kde sa nachádzajú rozsiahle 

pštrosie farmy.  Zvieratá chovajú pre 

krásne perie, drahú kožu a mladé mäso 

je pochúťka, ktorá mi aj dodnes chýba.  

V krajine sa nachádza 13 prírodných 

rezervácií, najväčšia je Krugerov 

národný park. Je tak rozsiahly,  že na 

jeho prehliadku vám nestačí ani týždeň. 

Pri jednej z mojich návštev tohto parku 

som dostal defekt. V parku bolo 

z bezpečnostných dôvodov zakázané 

vystúpiť z auta (človek netušil, spoza 

ktorého kríka vyskočí divá šelma). Preto 

som musel najbližšieho strediska 

ohradeného plotom s elektrickým 

prúdom prísť na prázdnych 

pneumatikách. V prírodných 

rezerváciách som obdivoval krásnu 

kvetenu, hýriacu farbami, tvarmi, 

vôňami a mnohé z nich sú nás 

predávané za vysoké ceny, ale v krajine 

pôvodu v skutočnosti rastú hocikde ako 

divoké kvety, napr. strelície. Národným 

kvetom Južnej Afriky je protea, ktorá je 

rovnako krásna a nestratí na farbe ani 

keď sa usuší.                           Otto Horváth 

 

Pokračovanie v ďalšom čísle 
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VIANOCE 
 

Vianoce – naše najmilšie sviatky roka ( r. 2021) 

 

 „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, 

ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa Vám 

v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.“ 

(Lukáš 2, 10-11) 

 „V týchto dňoch sa kontemplovaním 

Betlehema pripravujeme na sviatok narodenia Pána. 

Bude skutočne oslavou, ak prijímame Ježiša, 

semienko nádeje, ktoré Boh ukladá do brázdy nášho 

osobného a komunitného životného príbehu. 

Každé „áno“ Ježišovi, ktorý prichádza, je zárodkom nádeje v toto „áno“: „Áno Ježiš, ty ma môžeš 

zachrániť, ty ma môžeš zachrániť.“  

Pápež František 

 

Človek, ktorý dôveruje iba vlastným materiálnym 

istotám, nemyslí na Božiu spásu. Naše vlastné istoty 

nás nespasia. Jediná istota, ktorá nás spasí, je 

istota nádeje v Boha, tá je mocná a dáva nám 

kráčať s radosťou, konať dobro s vôľou stať sa 

šťastnými pre celú večnosť.  

Otvorená brána chrámu symbolizuje otvorené 

srdce Boha Otca i Syna v Duchu Svätom.  

Vstúpme dnu! 

Prvé kroky nás vedú ku svätostánku, kde nás čaká Ježiš vo Svätosti oltárnej. Pravý Boh a Pravý 

človek. Pokloňme sa, pozhovárajme sa, za všetko ďakujme a prosme nášho Spasiteľa o všetky milosti 

pre každú oblasť nášho života.  

Vo Vianočnom období putujeme k jasličkám, kde leží Božie Dieťa nám dané, narodené 

z čistej Panny – Boh a Kráľ. Chodieval po tejto zemi a rozsieval slovo pravdy. Deň pred svojim 

umučením nám zjavil, ako nás miloval. Pane Ježišu Kriste, Teba uznávame za Kráľa sveta. 

Obetujeme Ti naše skromné skutky s tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali Tvoje kráľovstvo, aby sa 

tak kráľovstvo Tvojho pokoja upevnilo na celom svete.  

Pri jasličkách v duchu Ťa držím vo svojom náručí. Rukou sa dotýkam Tvojho srdca. Ty si v mojom srdci 

a ja v Tvojom. Drahý Ježiško môj, obetujem Ti všetko čo som počas celého svojho života dostala od 

Trojjediného Boha, dobré i zlé, nalož s mojou obetou podľa Tvojej svätej vôle. Pomáhaj mi, aby som 

Ťa vždy viac milovala a pre Teba, aby som milovala všetkých svojich blížnych a dobre robila 

každému.  
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VIANOCE 
 

Túžime si uctievať Tvoju majestátnu moc a slávu, 

preto s veľkou vierou a láskou voláme: 

Kriste panuj nad nami! 

• V našich srdciach – Kriste panuj nad nami! 

• V našich rodinách – Kriste panuj nad nami! 

Velebíme Ťa a vzdávame Ti vďaky, Pane Ježišu 

Kriste: 

• Pre nesmiernu lásku a milosrdenstvo Tvojho 

svätého srdca – Kriste, Kráľ náš, vďaka Ti! 

• Pre materinskú a kráľovskú prítomnosť Márie – 

Kriste, Kráľ náš, vďaka Ti! 

• Pre otcovskú ochranu a sprevádzanie Svätého 

Jozefa – Kriste, Kráľ náš, vďaka Ti! 

• Pre Tvoju vernosť aj napriek našich zradám 

a slabostiam – Kriste, Kráľ náš, vďaka Ti! 

 

Počas Vianoc 2021 a celého nastávajúceho roka 2022 pretvor naše srdcia a rodiny na 

Tvoje kráľovstvo – kráľovstvo pravdy a života, kráľovstvo svätosti a milosti, kráľovstvo 

spravodlivosti, lásky a pokoja.  

Ester Kutlíková 

Vám všetkým klientom a zamestnancom, 

ktorí sa o nás s láskou starajú a našim 

rodinám prajem požehnané a milostiplné 

vianočné sviatky plné radosti.  

Nezabúdam na našich drahých otcov 

Saleziánov, ktorí sa o nás po duchovnej 

stránke s veľkou obetavosťou starajú.  

Malý Ježiško v jasličkách, prosím postaraj sa, 

aby kňazov bolo stále viac, lebo žatva je 

veľká a robotníkov málo. Bez kňazov je Tvoj 

ľud stratený.  

Ježiš, Mária, Jozef, milujem vás, zachráňte duše kňazov, zachráňte duše, prosím s veľkou túžbou 

tento prejav lásky stisícnásobiť s každým dychom a s každým úderom srdca.  

Prosím pre kňazov bohaté, každodenné požehnanie od Otca, Syna i Ducha Svätého. 

Amen  
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KEĎ  RAZ SKONČ Í BÁL 
 

    Nikdy som nebola na maškarnom plese. Na takom 

ozajstnom, kde sú všetci v kostýmoch, na tvárach majú 

masky a navzájom sa nespoznávajú. Celú dobu sa zvŕtajú 

v rytme hudby a až po polnoci, keď sa odmaskujú zistia, 

ako vyzerá ten šarmantný pán, ktorý ich vytrvalo pozýval 

do tanca a kto je krásna neznáma, ktorej kostým všetci 

obdivovali. Jedného dňa som sa však ocitla uprostred 

Covid bálu. Zrazu sme všetci mali masky a viacerí z nás aj 

dobové kostýmy, veď sme zo starej školy a obľúbené kúsky 

odevu nosíme dlhé roky. Spočiatku som ešte ľudí 

spoznávala, ale postupne sa objavovali tajomní neznámi. 

Boli to noví klienti, ktorých od začiatku korony pribudlo 

okolo 80 a k tomu sa ešte pridal nový personál nášho 

zariadenia, všetko mladé dievčatá, od rúška nahor akoby 

ich jedna mater mala. No, vyznaj sa potom, kto je kto. 

Teším sa, keď raz po polnoci budeme môcť zložiť masky 

a spoznáme sa. Teším sa, že znova uvidím to, čo mi 

chýbalo najviac. Je to úsmev, ktorý som si dosiaľ len občas 

nakreslila prstom na rúško a u iných ho odhadovala iba 

podľa hlbších vrások okolo očí. A tajne dúfam, že ho 

budeme mať všetci a stále.                                                                 

                                                                                               Lena                                    

                                                                                                        

   DIVADELNÉ PREDSTAVENIE ZOZNAMKA  

 
Oľga Belešová a Roman Pomajbo so svojim predstavením 

Zoznamka zavítali do oboch svojich zariadení  so svojim 

divadelným predstavením. Seniorom priniesli smiech, 

energiu a dobrú náladu.  Toto divadelné predstavenie 

bolo realizované v spolupráci s Ministerstvom práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci 

projektu Hodina pre seniora.                            

  

SÁM 
 

„Na Vianoce by nik 

nemal zostať sám“ - 

múdry citát počuť 

zo všetkých strán. 

 

Myšlienka to pekná, 

hodna uznania a chvály, 

len keby sa dotkla aj srdca, 

a nielen hlavy. 

 

Prax je však iná - 

bolestná a krutá, 

otec nemá syna, 

dedko zasa vnuka. 

 

Davy sa tlačia, 

všade plno kriku, 

nákupy nám idú 

priam odtrhnúť ruku. 

 

Z ľudí sú zástupy, 

pravda, žiaľ, odveká, 

skús hľadať v tom dave 

blízkeho človeka. 

 

Zhon, zmätok vládnu 

vo zvýšenej miere, 

pokým sa nezavrú 

na obchodoch dvere. 

 

Chaos sa prenesie 

do ľudských príbytkov, 

pozornosť na jedlo, 

balenie darčekov, 

 

na prípravu dobrôt, 

výzdobu stromčeka, 

vnuci zabúdajú, 

že majú starčeka, 

 

hoci pri ňom behajú 

tešia sa a skáču, 

ani si nevšimnú, 

že doňho aj sáču. 

 

Stoly plné jedla, 

mamona vládne svetu, 

i keď sú blízki nablízku, 

nepocítiš ich ruku. 

 

Obklop sa húfom ľudí, 

tvár sa, že si pán, 

aj tak v istých chvíľach. 

 

                                     Anna Sláviková 

https://www.facebook.com/olga.belesova.9?__cft__%5b0%5d=AZUGFocsdg-jUPAYwf2mdJUUTBAvcP2NZewOZtjQWdA70ogXP4EBdHQjq-ZOELoLGZiRvhqkg3t-0ajT8PM-bN2P5-bjM-8zRSrbz8y2Gr2oLMkXPdxR6zSPR7THY1OZ0oFbTtjd0H6GUFmSRWZ2uuSX&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/romankopomajbo?__cft__%5b0%5d=AZUGFocsdg-jUPAYwf2mdJUUTBAvcP2NZewOZtjQWdA70ogXP4EBdHQjq-ZOELoLGZiRvhqkg3t-0ajT8PM-bN2P5-bjM-8zRSrbz8y2Gr2oLMkXPdxR6zSPR7THY1OZ0oFbTtjd0H6GUFmSRWZ2uuSX&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/zoznamkashow/?__cft__%5b0%5d=AZUGFocsdg-jUPAYwf2mdJUUTBAvcP2NZewOZtjQWdA70ogXP4EBdHQjq-ZOELoLGZiRvhqkg3t-0ajT8PM-bN2P5-bjM-8zRSrbz8y2Gr2oLMkXPdxR6zSPR7THY1OZ0oFbTtjd0H6GUFmSRWZ2uuSX&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mpsvrsr?__cft__%5b0%5d=AZUGFocsdg-jUPAYwf2mdJUUTBAvcP2NZewOZtjQWdA70ogXP4EBdHQjq-ZOELoLGZiRvhqkg3t-0ajT8PM-bN2P5-bjM-8zRSrbz8y2Gr2oLMkXPdxR6zSPR7THY1OZ0oFbTtjd0H6GUFmSRWZ2uuSX&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/mpsvrsr?__cft__%5b0%5d=AZUGFocsdg-jUPAYwf2mdJUUTBAvcP2NZewOZtjQWdA70ogXP4EBdHQjq-ZOELoLGZiRvhqkg3t-0ajT8PM-bN2P5-bjM-8zRSrbz8y2Gr2oLMkXPdxR6zSPR7THY1OZ0oFbTtjd0H6GUFmSRWZ2uuSX&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hodinapreseniora/?__cft__%5b0%5d=AZUGFocsdg-jUPAYwf2mdJUUTBAvcP2NZewOZtjQWdA70ogXP4EBdHQjq-ZOELoLGZiRvhqkg3t-0ajT8PM-bN2P5-bjM-8zRSrbz8y2Gr2oLMkXPdxR6zSPR7THY1OZ0oFbTtjd0H6GUFmSRWZ2uuSX&__tn__=kK-R
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PRÍBEH ZO Ž IVOTA 
Čo už bolo –  teraz na televíznej veži.  

 

Miestny televízny signál, ktorý prenášali naše 

paraboly,  sa  dostal až do vtedajšej  oceľovej televíznej 

veže na Kamzíku. Ako funkčne mladší technik televízie 

som pracoval aj na tejto veži  nad úrovňou korún stromov. 

Vo výške preto,  aby sme bezproblémovo videli na 

paraboly, ktoré vysielali  televízny signál z mesta na 

Kamzík. Signál sme zachytili a cez kábel ho poslali do 

televíznej réžie,  do zosilňovača a odtiaľ putoval do antén 

na najvyššom bode veže. Ďalej sa dostával do dobre 

umiestnených prijímačov na západnom Slovensku.  

Z hora bol nielen krásny výhľad na  Bratislavu, ale čo bolo 

zaujímavé, mali sme aj nerušený príjem rakúskeho, vtedy 

často rušeného, televízneho signálu  z Viedne. Pre systém, 

ktorý vtedy na Slovensku panoval, ako si pamätáme, 

nebol vhodný. Často sme tento signál posielali ďalším 

káblom do televíznej réžie, aby aj oni mohli pozerať  

zakázaný program z Viedne. A tak sa raz stalo, že v réžii si 

pomýlili káble a signál z Viedne poslali do nášho vysielača 

na televíznej veži. Trvalo to celé niekoľko minút. Až zvonku 

zistil niekto, čo sa deje a nahlásil to do réžie. Tá ihneď po 

ozname prepojila káble do obvyklej polohy. Čo sa udialo 

po tomto incidente? No ... odstránili nám celé zariadenie pre príjem Viedne a dostali sme zákaz 

pozerania tohto signálu.  Naša veža prijímala okrem miestnych prenosov aj príjem z Prahy                        

a skúšali sme aj prenos signálu z maďarského Györu.  

Do nášho pracoviska vo veži sme sa dostávali  výťahom pre dve osoby. Odtiaľ sme videli aj naše 

hlásateľky, ktoré  v peknom počasí sedeli pod vežou a naspamäť sa učili texty na vysielanie. Vtedy 

neexistovali žiadne záznamy a hlásateľky vysielali priamo z Kamzíka – naživo.  

,,Raz, keď sme sa všetci po neskorom nočnom vysielaní ponáhľali domov, sa stalo, že energetik, 

vždy prítomný na vysielaní,  vypol vysielač. Tým aj nám zastavil výťah, v ktorom sme sa  viezli 

dolu. Čo sa dalo robiť...?  Boli sme nútení vyjsť núdzovým východom vo vrchnej časti výťahu. Po 

rebríku sme sa núdzovo dostali dolu k čakajúcemu autobusu, ktorý nás pravidelne v noci odvážal 

domov.“ 

Dnešný  televízny vysielač  Kamzík stojí kúsok vedľa bývalého v Malých Karpatoch na Kolibe                             

v nadmorskej výške 433 m n.m. a je najvyššie položenou stavbou v Bratislave. Vysoký je 194 metrov 

a jeho vrchol je vo výške 635 m n.m. Základný kameň stavby televíznej veže Kamzík  položili v roku 

1967 a stavba bola dokončená v roku 1975.                                                                                  Pavel H.  

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KUCHYNE 

 

Prvý decembrový deň sa niesol v znení slávnostného otvorenia kuchyne takmer po 2 mesiacoch. 

Kuchyňa v zariadení si vyžadovala rekonštrukciu, nakoľko sa nachádzala už v dezolátnom stave. 

Veľká vďaka patrí manažérke stravovacieho úseku Alexandre Fitošovej, všetkým pracovníkom 

kuchyne a taktiež našej pani riaditeľke PhDr. Márii Mattovič Strakovej, MPH. 

 

Ďakujeme všetkým klientom za trpezlivosť a nech vám chutí ! 
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Ž IVOT V NÁDEJI 
 

Život okolo nás síce pulzuje v zabehaných koľajách, no každým dňom sa zvyšuje 

napätie v dôsledku pribúdajúcich infikovaných. Potvorský tvrdohlavý Covid nás 

prenasleduje už od marca minulého roka a vyzerá to tak, že sa medzi ľudstvom usalašil 

na dlhšie. Nádej však premohla už viaceré Jóbove zvesti z minulých čias. V stredoveku 

vyvádzal čierny mor, kiahne, lepra, týfus, žltačky a kadejaké chrípkové odrody. 

Vyžiadali si vysoké obete. Buďme radi, že žijeme v novoveku, kedy je predsa len viacero 

účinných preparátov, ktoré pomáhajú zmierňovať priebeh ochorenia a vo väčšine 

prípadov zachránia aj zdanlivo nezachrániteľné. 

Možno si popri frflaniach ani neuvedomujeme, ako ľahko, vlastne bez vlastného 

pričinenia, sme sa dostali k tretej účinnej vakcíne. Kým sa väčšina starších ľudí nestihla 

ani zaregistrovať v centrách, klienti nášho RDS mali vakcínu v sebe. Nemuseli sme nikoho 

obťažovať prosbami aby nám to vybavil, boli sme ušetrení vystávania v dlhých radoch 

na ulici. Pekne pod strechou, v papučiach, sme absolvovali očkovanie za pár minút. Či 

už niektorí mali nepríjemné reakcie, alebo ani nepostrehli akýsi vpich a dôsledky, to je 

individuálne, následky súvisia s imunitným systémom i závažnosťou jednotlivých 

diagnóz. ,,Ďakujeme predvídavému a pohotovému personálu Ružinovského domova 

seniorov, ktoré dokázalo zariadiť, že sme opäť boli medzi prvými na Slovensku, ktorí 

tretiu dávku vakcíny dostali.“ Nespoliehali sa na úrady, ktoré závažnosť situácie buď 

podceňujú alebo len nemohúco tápu. 

               Anna Sláviková 

 

 

Bazálna stimulácia 

 

V mesiaci december 2021 

zamestnanci RDS úspešne 

absolvovali kurz bazálnej 

stimulácie pod vedením 

pani riaditeľky Institutu 

Bazální stimulace PhDr. 

Karolíny Friedlovej ,PhD., 

ktorý bol spojený so 

záverečným auditom čím si 

zariadenie RDS obhájilo 

certifikát ako pracoviska, 

ktoré pracuje so systémom 

bazálnej stimulácie. A to              

je prísľub kvality                              

a individuálneho prístupu 

pre terajších i budúcich 

klientov nášho zariadenia. 

Kurz zanechal v zamestnancoch hlboké dojmy. Správny dotyk má liečivé účinky. 
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DUCHOVNÉ OKIENKO 
 

Nový občiansky kalendárny rok začína v sobotu 1. januára na slávnosť Panny Márie, Matky 

Božej - Bohorodičky. Je to aj štátny sviatok.  

Najsvätejšie meno Ježiš slávime v pondelok 3. januára. 

 

Zjavenie Pána (Traja Králi) slávime 6.januára, je to prikázaný sviatok a deň pracovného pokoja. 

Počas 3. nedele po narodení Pána, 9.januára slávime Krst Pána.  

Nedeľu 23. januára slávime ako Nedeľu Božieho slova. 

Svätého Františka Saleského, učiteľa Cirkvi a duchovného otca rehole Saleziánov oslavujeme 

v pondelok 24.januára.  

Obrátenie svätého Pavla si pripomíname v utorok 25. januára. 

Učiteľa Cirkvi, tvorcu náboženského filozofického smeru Tomizmus, svätého Tomáša Akvinského 

si pripomíname 28. januára. 

Zakladateľa rehole Saleziánov Svätého Jána Boscu si pripomíname 34.januára. 

Sviatok Obetovanie Pána (Hromnice) svätíme 2.februára.  Požehnávajú sa sviece – hromničky, 

ktoré sa používajú pri rôznych príležitostiach a modlitbách, pri búrkach, na odvrátenie hromu 

a blesku, Svätého Blažeja, mučeníka oslavujeme  3. februára. Veriaci prijímajú požehnanie hrdla 

svätoblažejskou sviecou.  

Pannu Máriu Lurdskú si pripomíname 11. februára. Je to aj Svetový deň chorých. 

Svätých Cyrila a Metoda si ako patrónov Európy pripomíname 14. februára.  

Popolcovou stredou 2. marca sa začína 40 dňové pôstne obdobie pred Veľkou Nocou. Pre 

veriacich je to deň  prikázaný  prísny pôst. Svätého Jozefa pestúna Ježiša Krista a ženícha Panny 

Márie oslavujeme 19. marca. 

Počas 3. pôstnej nedele, 20. marca svätíme svätého Jána Nepomuckého, patróna našich 

bratov Čechov. 

V sviatok 25. marca slávime sviatok Zvestovania Pána. 

      Peter Čulík 

 

Úprimná vďaka patrí Saleziánom 

don Bosca za duchovnú službu, ktorí 

sa spojili s obyvateľmi RDS  v jednej 

viere a modlitbe za všetkých našich 

najbližších. Prežívame ťažkú dobu 

a zvlášť seniori potrebujú byť povzbudení 

na tele i na duchu. 
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JUBILANTI 
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Nájdete nás aj na Facebooku 

https://www.facebook.com/ruzin

ovsky.domov.seniorov 
 

 

Vitajte medzi nami 

 

Nieto mesiaca, aby sa na 

chodbách, v jedálni, či 

v spoločenských priestoroch 

nášho zariadenia neobjavili 

nové tváre, noví obyvatelia. 

Za posledné mesiace to boli: 

 

Cvengroš Stanislav, Ing. 

Gálik Ján 

Kollárová Lýdia 

Kubrická Anna 

Ochabová Anna 

Poláčková Alžbeta 

Psotová Daniela 

Šebestová Alexandra MVDr. 

Tvarožek Ivan 

Borzová Oľga 

Barok Albín 

Baroková Mária 

Bokák Ján 

Kubínová Eva 

Valo Teodor 

Žitňanská Marta 

              

 

Nuž, vitajte medzi nami 

a cíťte sa tu naozaj ako 

doma. 

 

 

Naši milí jubilanti 
 

Veľa šťastia, spokojnosti 

a hlavne zdravia Vám želajú 

všetci zamestnanci RDS 

a spolubývajúci. 

V treťom štvrťroku 2021 oslávili 

jubileá nasledovní obyvatelia: 

 

Kolláriková 0ľga              80 rokov 

Švelanová Katarína       80 rokov 

Pipan Peter                     75 rokov 

Kolčáková Margita,Mgr.   75 rokov 

Šarudyová Táňa               65 rokov 

Černá Lýdia                   80 rokov 

Františová Melánia        95 rokov 

Kravjanská Oľga               92 rokov 

Lacková Františka            92 rokov 

Rašlíková Juliana, JUDr.       92 rokov 

Ráczová Mária                 92 rokov 

Zelenáková Gizela           90 rokov 

Šimonová Juliana              95 rokov 

Kamenická Ľudmila, RNDr.   92 rokov 

Horváthová Valéria      90 rokov
  

             Kto je jubilantom? 

Každý, kto v danom štvrťroku 

dosiahne vek 70, 75, 80, 85, 

90 rokov                                                        

a potom už každý kto 

dosiahne  viac ako 91 rokov. 

 

V živote to už tak chodí. Krásne 

a príjemné chvíle sa striedajú so 

smutnými a tragickými. 

K takým patrí aj spomienka na 

obyvateľov nášho zariadenia, 

ktorí opustili naše rady úmrtím 

alebo odchodom z RDS v dňoch 

uplynulého štvrťroka: 
 

Kocsisová Mária 

Klementová Zuzana 

Slováková Jolana 

Mezei Vojtech 
 Richterová Alžbeta 

Gálik Ján 

Ráczová Mária 

Kadlecová Oľga, Pharm Dr. 

Kissová Helena 

Kováčová Mária 

Ďuračková Eva 

Hajtášová Emília 

Mikláš Vladimír, Ing. 

Zelenáková Gizela 

Marko Michal  

Tesareková Júlia 

Hajtášová Emília 

Skladaná Rozália 

Houbová Angela 
 

Vyslovujeme hlbokú 

a úprimnú sústrasť ich 

príbuzným a známym !                               

 

https://www.facebook.com/ruzinovsky.domov.seniorov
https://www.facebook.com/ruzinovsky.domov.seniorov

