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EDITORIÁL 
 

V týchto dňoch som zažila zvláštny moment... pozrela 

som sa z balkóna a vidím - fyzioterapeuti vezú na 

vozíčkoch naše klientky na vychádzku. Bol to po 

dlhých mesiacoch obraz plný nádeje, že sa znovu 

budeme pohybovať voľne a aj bez rúšok, zbudilo to vo 

mne nesmiernu radosť a verím, že v nás všetkých. A tak 

po mnohých chladných a upršaných dňoch, keď sme 

čakali na slnečný deň dlhé týždne, k nám zavítalo leto. 

Pár nádherných teplých dní nás osviežilo a vrátilo nám 

radosť a nádej, že znovu budeme vidieť ľudské tváre 

bez respirátorov a rúšok, posedieť si v parku na 

lavičkách, sadnúť si na terasy kaviarní a reštaurácií na 

kávičku prípadne iné občerstvenie. Dúfame, že naša 

opatrnosť, testovanie, ale najmä očkovanie prinesie 

uvoľňovanie opatrení aj u nás v domove, a konečne 

privítame návštevy aj u nás v garsónkach a tak 

spôsobíme radosť sebe aj našim drahým. Budeme sa 

voľné pohybovať, stretávať sa a pomaly sa vrátime                

k životu pred Covidom. Všetci však naďalej máme na 

pamäti, aké je dôležité umývanie rúk, dezinfekcia 

priestorov vo svojom okolí a vyhnime sa uzavretým 

priestorom plných ľudí, veď príroda je krásna. Využime 

pekné počasie a stretávajme sa vonku. Poďakujme sa 

všetkým, ktorí sa pričinili o to, že sme zostali zdraví. 

Krásne prežitie leta a veľa príjemných zážitkov vám 

praje redakčná rada a                      Zuzana Pavlíková 
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PREDSTAVOVANIE  

 
Vážení klienti, vážení zamestnanci, 

v tejto rubrike sme sa rozhodli Vám postupne predstaviť ľudí, s ktorými sa dennodenne stretávate. 

V  aktuálnom čísle si predstavíme zamestnancov sociálneho úseku. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

Barbora Petrášová – je rodáčkou z Nitry, vyštudovala Univerzitu 

Konštantína Filozofa v Nitre, pracuje v RDS na pozícii manažéra 

sociálneho úseku, ku jej záľubám patrí čítanie kníh, obľubuje všetky 

aktivity spojené s vodou, najmä plávanie, voľný čas venuje rodine. 

V detstve sa venovala gymnastike. V minulosti pracovala v zdravotnej 

a sociálnej sfére. 

 

Kristína Romanová -  je rodenou 

Pezinčankou,  pracuje v našom zariadení na pozícii zástupkyne 

manažéra sociálneho úseku. V RDS pracuje už 4. rok. Táto práca ju 

napĺňa. Medzi jej záľuby patrí najmä šport, príroda a dobrá kniha. 

 

 

Daniela Nochtová - pochádza 

z Bratislavy, pracovala na Pivoňkovej 

ulici, v RDS je viac ako rok, je vyštudovanou bakalárkou sociálnej 

práce, ktorá momentálne študuje II. stupeň sociálnej práce, je hrdou 

maminou 5 ročnej dcérky a zanietená športovkyňa ťažkých činiek. 

 

 

Michaela Kralovičová – rodáčka 

z Nitry, žije v Bratislave, vyštudovala sociálnu prácu na Trnavskej 

univerzite, pracuje na pozícii sociálneho pracovníka v našom zariadení 

už druhý rok. V minulosti sa venovala zdravotníctvu. Má syna a dcéru, 

voľný čas trávi najradšej so svojou rodinou. Rada pracuje na záhradke, 

miluje cestovanie, bicyklovanie, prírodu a turistiku. Okrem športových 

aktivít má veľkú záľubu v pečení. 

 
 

Alena Zelisková - pracuje v našom 

zariadení 1 rok na pozícii sociálny pracovník. Má veľmi rada a váži si 

svoju veľkú rodinu a priateľov. Jej  motto znie: „ Nerob druhým to, čo 

nechceš, aby iní robili tebe!“ 
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PREDSTAVOVANIE  

 
Jiří Kešner - v RDS pracuje 6 rokov, pôvodne lekárnik a hudobník. Práca 

na sociálnom úseku ho veľmi baví a napĺňa - okrem iného preto, že sme 

zohratý, priateľský tím. Stará sa o doprovod našich seniorov, aktivity 

s využitím hudby, spoločenské podujatia a drobné nákupy. Je šťastne 

ženatý a má dve dospelé dcéry. Jeho koníčky – astronómia, história 

a spiritualita, zo športov rekreačne cyklistika, kanoistika, plávanie 

a turistika.   

 

Michaela Valovčanová  - v RDS pracuje 

štyri mesiace na pozícií sociálneho pracovníka. Žije v Bratislave. Má rada 

prácu s ľuďmi, prírodu, hudbu, priateľov a svoju rodinu. Má jedného syna. 

V minulosti sa venovala speváckemu krúžku, dobrovoľnému hasičskému 

zboru a viedla tábory s deťmi. Je veriaca a v našom zariadení sa venuje 

duchovnému krúžku. Snaží sa byť k ľuďom empatická, milá a usmievať sa. 

 

Miroslava Takáčová – má 27 rokov                             

a pracuje v našom zariadení ako psychologička už 6 mesiacov. Pochádza 

z Prešova, no už 8 rokov býva v Bratislave. Má vyštudovanú psychológiu 

na filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Vo voľnom čase rada číta 

alebo pečie rôzne zákusky, hlavne torty. Obľubuje tiež turistiku a hlavne 

prechádzky so svojím psíkom v prírode, rada si zájde aj do kina či do 

divadla. Je milá, priateľská a do svojej 

práce chodí vždy s úsmevom. 

 

Katarína Jurčová - má 26 rokov a je vydatá. Pochádza z okolia Martina, 

avšak v súčasnosti býva v Bratislave. V našom zariadení pracuje na pozícií 

psychologička. Vo voľnom čase sa venuje turistike či čítaniu kníh. Je 

priateľská, energická a svoju prácu sa snaží robiť s elánom a úsmevom na 

perách. 

 

Janka Polačiková – vyštudovala Vysokú 

školu sv. Alžbety, odbor sociálna práca, v našom zariadení pracuje na 

Pivoňkovej ulici ako sociálny pracovník už 

7 rokov. Všetok svoj voľný čas venuje 

rodine a najmä trom vnučkám. Rada si po 

večeroch prečíta dobrú knihu. 
 
 

 

Mária Danisová -  pracuje ako sociálny 

pracovník na Pivoňkovej ulici a to už 5. rok, vyštudovala Vysokú školu sv. 

Alžbety, odbor sociálna práca, Svoj voľný čas venuje rodine, ktorú miluje 

nadovšetko, veľkú radosť jej robia dve vnúčatá. 
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100 ROČ NÁ JUBILANTKA  

 

Je doslova požehnaním, ak sa človek 

dožije úctyhodných sto rokov v dobrom 

psychickom stave, vládze sa pohybovať 

a v podstate zostáva sebestačný. 

V našom domove takú vzácnu bytosť 

máme. Je ňou pani Květa Fiebigerová. 

Už podľa krásneho krstného mena možno 

usudzovať, že pochádza z Čiech.  

     Možno, že život sa dá prežiť aj 

jednoduchšie. Len sa tak po ňom skĺznuť. 

No pani Květa ho rozhodne jednoduchý 

nemala. Skôr ho možno prirovnať 

k napínavej dráme. 

Narodila sa 17.mája 1921 v Ústí nad Orlicí. Otec bol podnikateľ a v časoch pred 2. svetovou 

vojnou dokázal uživiť svoju rozrastajúcu rodinu bez väčších problémov. No keď mala Květka 

necelých osemnásť rokov, zomrela jej mama a tak sa spolu s ďalšími štyrmi súrodencami stala 

polosirotou. Ťažko niesla túto prvú ranu osudu. Keďže mali celkom slušný majetok a doma mali 

gazdinú, ktorá viedla ich domácnosť, otec chcel dopriať svojej dcérke vzdelanie. Zabezpečil 

jej štúdiá v zahraničí. Květku prijali na Sociálny ústav vo Švajčiarsku, v Ženeve. Do tejto školy 

prijali iba dve dievčatá z celého bývalého Československa. Prihlásila sa však druhá osudová 

rana. Chýlilo sa k 2.sv.vojne. Od nástupu Hitlera k moci sa politická situácia v Česko-Slovensku 

zhoršovala. Bol vyhlásený Protektorát Čechy a Morava, zmenili sa hranice, severná časť Čiech 

bola pričlenená k Sudetám. Tieto okolnosti  zamedzili nádejnej študentke odísť do cudziny. 

Keďže otec ako veľkoobchodník s uhlím a kožušinami, i napriek mnohým obmedzeniam často 

cestoval do zahraničia, Květka musela viesť jeho firmu. Inak by početná rodina nemala z čoho 

žiť.  Ako 19-ročná sa vydala. Čoskoro sa im narodil syn, ale veľa šťastia jej tento, vopred rodinami 

dohodnutý zväzok, nepriniesol. Takže nemal ani dlhé trvanie. Druhé manželstvo bolo síce plné 

lásky, a narodil sa im druhý syn, no pazúry neúprosného osudu marili ich vzájomné šťastie. Išlo 

o ťažké päťdesiate roky, kedy ľudí bez straníckej legitimácie prijímali iba na podradnejšie 

miesta, alebo za veľmi nízky plat. Ako manželka lekára - internistu, ktorého z doteraz 

neobjasnených dôvodov poslali do Pomocného technického práporu, skratkou 

označovaného ako PTP, nemala veľa šancí. Spravila si 10-mesačný kurz v Červenom kríži                        

a dobrovoľne išla ošetrovať pacientov do nemocnice. Toto povolanie jej učarovalo natoľko, že 

v ňom strávila takmer štyridsať rokov. Bola jednou z posledných zamestnancov nemocnice 

s poliklinikou na vtedy chýrnej Bezručke.  

Do Ružinovského domova seniorov prišla pani Květka Fiebigerová pred šestnástimi rokmi. Len 

čo zistila, že obyvatelia domova majú veľký záujem o kultúrne podujatia, navrhla vedeniu tohto 

zariadenia a sama organizovala návštevy divadiel, koncertov, ba usporiadala aj kultúrne 

zájazdy. Tejto činnosti sa venovala plných desať rokov. Zabývala sa tu, obľúbila si tieto miesta, 

a vďaka dokonalej starostlivosti personálu, no aj zásluhou jej priateľskej, nekonfliktnej povahy, 

dožila sa naozaj veku, ktorý jej môžu mnohí závidieť. A môžu tiež obdivovať jej neutíchajúci šarm 

a zmysel pre humor. Nech jej Pán Boh pomáha aj naďalej udržať čo najlepšie zdravie, aby sa 

dokázala tešiť nielen z tejto prichádzajúcej jari, ale aj z ďalších, ktoré ju čakajú.  

 

Anna Sláviková 
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MÔJ LETNÝ PRÍBEH  

 

Bola som ešte mladé dievča, keď sa mi prihodil 

zážitok, ktorý ma sprevádza počas celého môjho 

života a naháňa mi strach aj smiech zároveň, aj 

teraz keď vám ho píšem. 

Bol teplý slnečný podvečer. S mojou dobrou 

priateľkou sme si len takto vykračovali pozdĺž potoka 

v našej dedine domov. Slniečko pomaly zapadalo 

za hory, potôčik ticho žblnkal a my sme si poskakovali 

po ceste a spievali do kroku. V diaľke som zbadala 

nejaké dve veľké kaluže, ale nevenovala som im 

pozornosť, hlavou mi preblesklo, že to bude asi 

pozostatok búrky a skackala som si chodníčkom 

ďalej, bližšie  a bližšie k tým veľkým kalužiam. A zrazu... 

čľup a tma. Spadla som rovno do jazera z tých 

veľkých mlák, ktorí nakoniec neboli žiadne mláky, ale 

hlboké diery v zemi plné vody. Bol by to býval 

celkom úsmevný zážitok, keby viem plávať. 

Nevedela som a od toho zážitku neviem dodnes. 

Kamarátka kričala, ja som sa topila a krásny letný 

večer sa razom zmenil na katastrofu. Márne ale 

kamarátka kričala o život, ako na potvoru okolo nešiel nik a tak s vypätím všetkých svojich detských síl, ťahala 

ma za čo sa dalo von z vody. Keď som sa konečne vydriapala celá mokrá z vody a nadýchla sa, nebolo mi 

veru všetko jedno a ten pocit, aký má človek keď sa topí, neprajem nikomu. Po chvíli, keď sme sa obe trošičku 

upokojili pohrabali sme sa domov. Keď ma uvidel otec celú mokrú a uplakanú, musela som mu povedať, čo 

sa udialo. Varecha ma veru neminula a dostala som zopár poza uši, bolo to však nič oproti strachu, ktorý som 

mala v tej veľkej diere pod vodou.                                                                                             Mária Kováčová OZM 
 

 V mesiaci jún si naša klientka pani Ing. Elena Dimitrová, 

CSc. prevzala historicky prvú Medailu Eleny Maróthy 

Šoltésovej za celoživotnú sociálnu prácu. Pani Elenka je 

dlhoročná "Živeniarka", ktorá pre naše zariadenie vo 

svojom aktívnom období urobila veľa. Na malej slávnosti, 

ktorá sa kvôli pandémii musela odkladať viac ako rok, sa 

za prísnych epidemiologických podmienok (všetci 

zúčastnení museli mať absolvované obidve dávky vakcíny) 

zúčastnil okrem ocenenej obyvateľky nášho zariadenia aj 

starosta Ružinova pán Ing. Martin Chren a  nechýbala ani 

naša pani riaditeľka PhDr. Mária Mattovič Straková MPH. Za 

organizátorov ocenenia odovzdali medailu p. Magda 

Vášaryová, predsedníčka spolku Živena pani Alena Bučeková, predsedníčka Živena, spolok slovenských 

žien; Miestny odbor Živena Bratislava "Na odovzdávaní ocenenia „Medaila Eleny Maróthy Šoltésovej“ sa 

začiatkom roka 2020 dohodla Živena, spolok slovenských žien a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

Trnavskej univerzity. Výbor na udeľovanie ocenenia sa zhodol na tom, že historicky prvou ocenenou 

bude Elena Dimitrová, významná predstaviteľka Živeny, ktorá celý profesionálny aj súkromný život 

zasvätila sociálnej práci - vyštudovala Vysokú školu sociálnu v Brne, učila na Katedre epidemiológie 

Univerzity Komenského v Bratislave. Po roku 1990 organizovala (podľa vzoru živeniarskeho družstva LIPA) 

pre ženy, ktoré stratili prácu, kurzy ručných prác a pomáhala im s predajom týchto prác. V Ružinovskom 

domove seniorov viedla a sponzorovala krúžky na precvičovanie jemnej motoriky a tréningy pamäti. 

Sociálnej práci sa venovala aj v spolku Živena.                                                            Bc. Daniela Nochtová 
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ŠESŤ  STATOČ NÝCH  

 

Určite ste si všimli, že na Sociálnom oddelení nášho domova sa neustále menia tváre. 

Sotva si ako-tak zvykneme na novú pracovníčku, už visí na tabuli pri dverách sociálneho 

iné zloženie oddelenia. Prečo je to tak? Mladí ľudia majú zrejme skreslené predstavy                         

o každodennej systematickej práci so staršími či doslova starými obyvateľmi. Veď aj                                

v pokrvných rodinách bývajú mnohé medzigeneračné názorové nezhody, takže medzi 

úplne cudzími to môže byť ešte výraznejšie. Absolventi sociálnej práce pravdepodobne 

nedokážu odhadnúť ťarchu sťažností, ponôs, žalostenia i pocitu krivdy s ktorou sa ľudia vo 

vyššom veku boria. Mnohí seniori sa hnevajú, že majú kľavé ruky, že ich neudržia nohy, že 

sa im rozbúcha srdce len čo pridajú na tempe, vyskočí im tlak, nevládzu popadnúť dych, 

pichá ich v boku. Komu sa majú vyžalovať, ak za nimi nikto z rodiny nepríde a ešte aj tá 

Korona hrá proti nim? Všetko to prenesú buď na sestričky, opatrovateľky alebo sociálnych 

pracovníkov. Ja osobne som tých sociálnych mala pridelených tuším šesť. Ani som sa s nimi 

nestihla poriadne zoznámiť, už boli preč. Buď nezvládnu psychický nápor oni, alebo 

vedenie RDS nie je spokojné s ich prístupom a prácou. A takto sa to tu mení pred našim 

očami každé dva mesiace. Prejde im skúšobná doba - už ich tu niet. Za posledný rok nás 

opustili aj dve šéfky tohto oddelenia. Našťastie tu zotrvávajú stálice: p. Petrášová, 

Kralovičová, Romanová, Nochtová, Zelisková, nedávno k nim pribudol Jirko Kešner, ktorého 

sme poznali už predtým. Dúfajme, že aspoň títo šiesti skalní od nás neutečú  a nenechajú 

nás tu napospas. A hádam to s nami vydrží aj pani Valovčanová, ktorá je tu už štvrtý mesiac.  

Nešťastná Korona dala zabrať nielen nám klientom, ale aj personálu. Na 

zamestnancov RDS boli kladené ešte vyššie nároky, ako zvyknú byť počas bežného 

pracovného nasadenia. Boli vyčerpaní a frustrovaní - no zvládli to aj oni, aj my. 

Verme, že sa podobný stav nevráti, preto buďme naďalej v strehu. Opatrnosti nikdy nie je 

nazvyš. 

 

                     Anna Sláviková 

 

Gombíky šťastia 

 

Pamätáte si ? Ako deti, ba aj neskôr v mladosti sme verili, že niektoré veci prinášajú šťastie, 

iné smolu. Vyhýbali sme sa všetkým kanálom, lebo vstúpiť na poklop bola istá smola. Ale 

stretnúť kominára (vtedy sa to ešte občas dalo), bolo veľké šťastie pod podmienkou, že si 

chytíte gombík. Niekedy sme išli aj kúsok za ním a pevne mačkali to, čo nám držalo kabát 

pokope, aby bolo šťastie zaručené. Myslím, že si na to občas spomeniete. Stojím pri výťahu 

a sledujem, ako suseda stláča najprv oba gombíky, o chvíľu úkon opakuje, raz jeden, raz 

druhý, ako vtedy v mladosti na kabáte. Výťah príde a poslúchne. Po zatvorení otvorí znovu, 

veď bol privolaný dvakrát. Na ďalšom poschodí zastaví, nikde nikto, pretože tam tiež niekto 

odušu mačkal a šťastne sa dočkal druhého výťahu. Kým sa zavezieme do cieľa, zopakuje 

sa to niekoľkokrát. Čo už, tentoraz máme smolu. Minule som chcela stlačiť prízemie, ale 

gombík tam nebol. Niekto si prisilno privolával šťastie.  

 

 Lena 
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PUTOVANIE PO JUŽ NEJ AMERIKE  

 
 

◼ Hrsť postrehov 

z putovania po južnej 

Amerike 
 

Prvé týždne nového roku sa 

dajú, prirodzene, prežiť 

rôzne. Tohto roku napríklad 

lamentovaním nad 

nárastom cien, situáciou                      

v zdravotníctve a podobne. 

Existujú, samozrejme, aj 

príjemnejšie spôsoby 

strávenie januárových 

alebo februárových dní. Pre 

jeden som sa rozhodol                

i ja a vydal sa na cestu na 

juhoamerický kontinent. 

Počas piatich týždňov som 

navštívil deväť štátov                               

a absolvoval cestu dlhú 

takmer 10 tisíc kilometrov. 

Napriek tomu, že 

v tomto čase v Južnej 

Amerike je leto, zažil som aj 

mrazivo zimné počasie, keď 

sa naša výprava dostala 

takmer do päťtisícových 

výšok. So svojimi zážitkami sa 

chcem podeliť aj s vami 

svojimi spolubývajúcimi. 

 

 

◼ Výmena s odtlačkami  
  
 

Kolumbia nepatrí medzi 

najbezpečnejšie krajiny, 

takže tu prakticky neexistuje 

turistický ruch. Politická 

situácia je pod kontrolou 

armády a všade sa jej to 

zatiaľ ako-tak darí. 

Byrokracia tu prekvitá a 

tempo vybavovania oficialít 

je veľmi pomalé. Len 

výmena peňazí (menili sme 

americké dolárové 

bankovky) v zmenárni 

predstavovala polhodinový 

proces spojený so snímaním 

odtlačkov prstov. Náš 

autobusový prejazd z mesta 

Bogota do Ekvádoru nám 

trval 36 hodín, čo bola prvá 

veľká „zaberačka" na 

začiatku našej cesty.  

A takýchto bolo viacej. 

 

 

◼ Pokus sa nekonal 

 
 

Ekvádor je na tom z bezpečnostného hľadiska 

lepšie, ale situáciu takisto kontrolujú 

všadeprítomní vojaci. Keď sme neďaleko 

hlavného mesta Quita prekročili rovník, mali 

sme v autobuse debatu, či je pravda, že 

vytekajúca voda tvorí vír na severnej pologuli 

doprava a na južnej doľava. Bohužiaľ' sme so 

sebou nemali nič, aby sme si to mohli overiť. Po 

návšteve amazonského pralesa sme žasli nad 

znalosťami miestneho sprievodcu 

o pôvodnej tradičnej medicíne. Vari každý 

strom či rastlina môže byt' ľudskému zdraviu 

nejako prospešná a výlučok šťavy z kôry istého 

stromu pôsobí ako prevencia proti vzniku 

rakoviny prostaty.  
 
◼ Splnené očakávania 
 
 

Peruánske Machu Picchu nám vykreslilo 

slnečné počasie a poskytlo krásne 

fotogenické scenérie. Veľmi vysoké 

očakávanie vyvolané rôznymi fotografiami z 

encyklopédií, kníh a počítačových 

prezentácii, ktoré som dovtedy videl, bolo v tej 

chvíli bezo zvyšku naplnené. Na počasie sme 

mali šťastie aj na plávajúcich trstinových 

ostrovoch na jazere Titicaca, kde sa dvaja 

našinci osmelili vliezť do studenej vody 

najvyššie položeného splavného jazera na 

svete. 

 

◼ Autobusový luxus 
 
 

V Chile sme navštívili 

najsuchšiu púšť sveta 

Atacama a neďaleko San 

Pedra srne sa vykúpali                    

v soľnom jazere s podobným 

zložením ako Mŕtve more                      

s efektom nepotopiteľnosti. 

Autobusový presun z Chile do 

argentínskei Saity bol jeden                  

z najkrajších. Vyhliadky, 

krajina, farby skrátka nádhera. 

Celkovo možno povedať, že 

autobusy v Južnej Amerike sú 

na vysokej úrovni, u nás som sa 

s takými ešte nestretol. 

Dostatok priestoru aj na dlhé 

presuny (druhú polovicu 

zájazdu sme absolvovali 

linkovými autobusmi), niektoré 

boli 28-hodinové, výborná 

klimatizácia, luxusné WC, 

stevard roznášajúci 

občerstvenie... 

 

◼ Gurmánsky zážitok 
 
 

V argentínskej Salte sme 

ochutnali pravý argentínsky 

steak. Niečo také chutné som 

už dávno nejedol (naposledy 

pred dvadsiatimi rokmi                         

v Južnej Afrike). Porcia mala 

podľa odhadu 0,7 kg, bola 

vysoká asi 4 cm a mala 

patričnú chuť. Na naše 

prekvapenie všetci sme svoje 

porcie zjedli, samozrejme, 

jednotlivé sústa sme zapíjali 

výborným vínom. Naše 

putovanie pokračovalo do 

Buenos Aires. Trinásťmiliónové 

mesto vo mne zanechalo 

dojem veľmi moderného                   

a urbanisticky dobre 

riešeného miesta. Mesto 

preslávili okrem iných Evita 

Peronová a futbalista 

Maradona  a v neposlednom 

rade aj argentínske tango, 

ktorého nespočetné druhy               

a variácie predvádzali 

navôkol pouliční tanečníci. 

Navštívili sme aj slávny 

futbalový štadión Bocca 

Junior, kde  
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PUTOVANIE PO JUŽ NEJ AMERIKE  

 
 

hrával Diego Maradona a  jeden z našich spolucestujúcich si nedal 

ujsť príležitosť, preliezol plot, ktorý oddeľoval trávnik od obecenstva, 

hodil pred seba prinesenú loptu a strelil si do bránky vytúžený gól,    

o ktorom vraj sníval od svojho detstva. 

 

 
 

◼ Uruguaj a Paraguaj 
 

 

 Po jednodennej zastávke v Montevideu srne prišli do 

paraguajského Asunciónu. V porovnaní s atmosférou Buenos Aires 

však na mňa toto mesto žiadny väčší dojem nespravilo. Nedeľný 

Asunción by som dokonca nazval „mestom duchov“- nikde nikoho, 

dokonca ani v samotnom centre mesta pri bazilike či pred 

prezidentským palácom. Vodopády Iguazu boli naozaj veľkolepé  

a prekrásne a podľa mňa najkrajšie na svete. Nedajú sa vôbec 

porovnať (čo sa týka krásy a rôznorodosti) s Viktóriinými alebo 

Niagarskými vodopádmi, ktoré som navštívil pred rokmi. Zaujímavá 

bola aj priehrada Itaipu, ktorá je najvyššia na svete, pokiaľ ide                    

o celoročný výkon vyrobeného elektrického prúdu. Priehrada 

zásobuje elektrickou energiou Paraguaj, časť Argentíny a najvyššia 

časť prúdi do Brazílie. Osem kilometrov dlhá a skoro dvesto metrov 

vysoká priehrada je skutočne veľkolepá veď jej stavba trvala 

takmer dvadsať rokov. 

 

◼ Nielen karneval 
 

 

Nasledoval posledný presun cez Sao Paolo (20 miliónov 

obyvateľov) do Ria de Janeiro, kde sme strávili posledné tri dni 

nášho putovania. Karneval a prehliadka Škôl samby boli veľkolepé, 

najmä pokiaľ ide   o množstvo tanečníkov a prekrásnych kostýmov. 

Na karneval sa chystajú tanečníci celý rok. Nemenej krásny bol aj 

pohľad na Rio z Coreorada, kde stojí monumentálna socha Krista, 

či z Cukrovej homoly s výhľadom na krásne zákutia mesta a pláže              

i známu Copacabanu, kde sme sa aj vykúpali pred cestou domov... 

 

Otto Horváth 

 

Básnička – Leto 

 

 
Kúpali sa deti dlho - len v potoku, 

Takéto kúpačky - patrili k letu. 

August bol aj je krásny mesiac v roku, 

domov utekali až keď mali pocit hladu. 

 

Takéto letá boli pre nás ozaj krásne, 

ale všetko časom — tak trochu pouhasne. 
Detstvo prešlo a boli v ňom aj časy zvláštne, 

po kúpačkách v potoku sa nám aj zacnie. 

 

Prešli roky a aj vzácne letá, rozbehali sa deti 

do širokého sveta. 
Zostali len spomienky po zurčiacich potokoch, 

každý by sa chcel tam vrátiť - aj po rokoch. 

 

Tu na našej zemi - život zastaviť sa nedá, 
aj chvíľa, čo nám zostáva, nech je dlhšia každá, 

vieme my všetci dobre, že nič sa nedá predĺžiť, 

musíme s tým čo nám osud nadelí, 

spokojne aj žiť. 

 

 

Pre dobré babičky 
 

 

Pre Vás babičky - chcem písať básničky, 

také - čo rozžiaria vaše zreničky. 

Nech Vám aj srdce radosťou zaplesá, 

a nech pokropia zem aj nebesá. 

 

Tu sme už všetci ako malé detičky, 

nech Vám z oblohy aj kvapky života 

padajú. 

Nie je už návratu z úzkej uličky, 

už aj naše ubolené nohy - sily opúšťajú. 

 

V domove cez okno, starček smutne hľadí, 

premýšľa, pýta sa sám seba – dožijem sa 

jari? 

Prešla jar a prišlo teplé leto, 

starký si povzdychne no – „dobré je to“ 

 

Prežil som ja nie jednu aj zimu, 

neovplyvním čo sa deje – a ani klímu. 

Nič už nie je také ako niekedy bolo, 

ja len tu zostanem a dorazím slovo. 

 

                                     

 

                                                Milan Pokorádi 
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HUDOBNÝ PROGRAM  

 

 

Piatkové veterné popoludnie nám 23. apríla spríjemnili tóny gitary i spev nášho Jirku Kešnera. Už 

aj predtým, pokým nepracoval na sociálnom úseku, neraz zabrnkal na svojej gitare, zaspieval 

zopár skladieb, požartoval a navodil dobrú náladu. Dokáže sa prispôsobiť, takže mu nerobí 

problémy odohrať svoju produkciu v akýchkoľvek priestoroch našej budovy, či už pre ležiacich 

pacientov na 5.poschodí, alebo všade, kde sa len dá. I teraz pobavil obyvateľov nášho 

domova známymi a obľúbenými skladbami v knižnici na 12. poschodí. Jeho repertoár je 

bohatý, môže si teda tematicky z neho vyberať. Spomínaný program pozostával z dávnejších 

čias československej populárnej hudby, ba aj filmovej muziky. Začal piesňou z dnes už kultového 

hudobného filmu Starci na chmeli z roku 1964. Zaspomínali sme si na Waldemara Matušku, Karla 

Gotta, Helenu Vondráčkovú, Pavla Bobeka, Ivana Mládka, no i menej známych interpretov. 

Odzneli melódie zo seriálu Chalupári, aj dávneho filmu pre pamätníkov Kristián. Pre tých, ktorí 

chodievali na výlety a radi posedeli pri táboráku sme si spolu  s ním zaspievali trampskú muziku 

Teskne hučí Niagara. Po takmer poldruha hodinovej produkcii sme sa rozlúčili swingovou 

skladbou Říkej mi to potichoučku. Tentokrát to nebol len pasívny koncert - teda neúčinkoval 

iba Jirko. Náš hlavný účinkujúci nám dal riadne zabrať. Kládol nám totiž otázky: kto tú-ktorú 

pieseň spieval, z akého filmu bola ukážka a tiež nás vyzval, aby sme si zaspomínali na situácie, 

za akých sme tieto piesne počúvali a aké obdobie sme v tých časoch prežívali. Pozvoľna nás 

prinútil „zaloviť v pamäti“ a vlastne aj čosi prezradiť zo svojho osobného i pracovného života 

spolubývajúcim. Potešiteľnou informáciou je, že takéto akcie hodlá robiť pravidelne,                                    

v týždenných intervaloch. Sme mu vďační, že nám aj v časoch verejnej kultúrnej izolácie dokáže 

skrátiť chvíle zábavným a užitočným spôsobom.   

                                                                                                                                         Anna Sláviková 

 

 

Príbeh našej Ernestínky 

 

,,Už ako malé dievčatko som milovala tanec 

a herectvo, boli pre mňa všetkým“ sú prvé slová 

pri začatí nášho rozhovoru s našou 

obyvateľkou Ernestínou Seleckou. 

 

Veľmi túžila po herectve, avšak rodičia boli 

výhradne proti, začala študovať na strednej 

zdravotnej škole a neskôr sa zamestnala ako 

sekretárka v kancelárii.  V 50.tich rokoch začala 

navštevovať Základnú školu, kde v tej dobe 

vyberali šikovnejšie deti, bola pozvaná na novú 

scénu, kde v tej dobe režíroval  pán František 

Veselý. Vybral ju do detského súboru, najviac jej 

utkvela hra v Chujave, kde stvárnila postavu 

chlapca, otcom bol Tibor Filčík. Bola veľmi šťastná, 

že si mohla privyrobiť ako dieťa či už v puberte. 

Účinkovala i v hre Včielka Búčalka, kde účinkovala 

s pani Landlovou  či pani Bielikovou. V jej živote sa 

objavilo množstvo slávnych hercov, na toto 

obdobie spomína  s láskou.  
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VÝLET - OPEKAČ KA  

 

 

Po náročnom období 

pandémie, počas ktorého 

boli naši seniori prevažnú 

väčšinu času izolovaní, 

prišiel deň, na ktorý sa všetci 

tešili. Po daždivom máji sa 

počasie konečne umúdrilo                 

a za dverami klope leto tak 

sme sa rozhodli v rámci 

aktivity tréningu pamäti, 

zorganizovať príjemnú 

exteriérovú aktivitu - 

opekačku vo Vrakunskom 

lesíku. Naši seniori najprv 

sami vystrúhali drevené 

palice na opekanie, potom 

pripravovali pochutiny ako 

špekačky a slaninku a načistili si 

zeleninku. Vládla príjemná                

a pohodová nálada.                         

K tradičnej opekačke patrí aj 

gitara, tak tomu bolo aj u nás. 

Náš kolega Jirko Kešner hral 

pesničky na prianie a naši seniori 

si spolu s ním pospevovali. Všetci 

si radi zaspomínali na svoje 

mladé časy, keď radi chodievali 

na čundre. Všetci zúčastnení 

dúfajú, že pandemická situácia 

bude naďalej stabilná                      

a budeme si to môcť v blízkej 

dobe opäť zopakovať.  
                         

                  

Michaela Kralovičová 

 

Postreh  
 

.....je krásny teplý deň, Po období chladu k nám prišli slnečné dní. Mnohí hovoria, že ich je veľa. Keď 

bolo chladno, tak sme sledovali na chodbách debaty, že je to hrôza. Večná nespokojnosť mnohých 

z nás sa tu udomácnila a berie nám radosť zo života. 

Máte pocit, že sú všade! Nikto im nevyhovie, všetko je zlé a proti ním. Sú nepríjemní k sestričke, 

opatrovateľkám, k sociálnym pracovníčkam a k nám ostatným s ktorými sa stretávajú v spoločných 

priestoroch. Chýba úsmev, pekné slovo-skratka tolerancia. 

Prosím, uvedomte si, že aj po stretnutí s takýmto typom ľudí chceme my ostatní, aby dní ktoré 

strávime tu na zemi boli pekné aj keď prší, je zima alebo svieti slnko... 

                                                         Za nás všetkých vám ďakujem - Zuzana Pavlíková 
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Č O NOVÉ NA PIVOŇ KOVEJ  

Breza je stromom znovuzrodenia, čistoty a nového života. Starí Slovania si brezu nesmierne 

vážili a uctievali ako „večnú matku“. Jednu sme si spoločne s klientmi na Pivoňkovej zasadili. 

Začítajte sa do nádhernej básne venovanej breze, ktorú napísal náš klient, pán Hudcovič.  
 

                            

Už nám ju vezú, maličkú brezu. 

Dlhú cestu urazila, aby nás tu potešila. 

Hladkáme ju očami, dorazila za nami. 

Vitaj breza milá, už si s nami doma. 

Opatríme ťa s láskou, by si bola kráskou. 

V polotieni zlatko, uchytíš sa hladko. 

A ty naša maličká, poteš naše srdiečka. 

Pár rôčkov potrvá, kým budeš belavá, 

Ale my to vieme, radi ti povieme: 

,,Briezka naša milá, by si dlho snami žila. 

Keď neveríš poď k nám, veď uvidíš sám.“ 

 

Prostredníctvom vonkajších vnemov 

sa snažíme stimulovať našich 

obyvateľov. Jar či leto nám to 

umožňuje v našej záhradke, ktorá je 

plná rozkvitnutých kvetov, a to 

prostredníctvom vône, dotykov                    

a zvukov samotnej čistej prírody. Nie 

nadarmo sa toto kvitnúce obdobie 

považuje za najkrajšie v roku. 

Lúče slnka spolu s krásou okolitej 

prírody vlievajú do sŕdc našich 

seniorov silu, pokoj a radosť. 

 

 

FYZIOTERAPIA S NEPOČUJÚCOU KLIENTKOU  

 

Naša fyzioterapeutka Sára Znamenáčková                         

v zariadení na Pivoňkovej v rámci fyzioterapie 

pomáhala klientke pri tzv. ADL činnostiach, ide                     

o bežné denné činnosti.  

Na komunikáciu sme si vytvorili aj vlastné 

komunikačné karty. Obsahujú písaný text a k nemu 

prislúchajúcu grafickú ukážku danej činnosti.                     

V rámci konceptu bazálnej stimulácie s ktorým                    

v našich zariadeniach pracujeme ide o obrázkovú 

komunikáciu. Bazálna stimulácia je koncept, ktorý 

podporuje ľudské vnímanie v základnej rovine                    

a klient je vnímaný ako partner, s ktorým sa pracuje 

s jeho zachovanými schopnosťami. V súčasnosti 

patrí tento koncept k najpopulárnejším 

ošetrovateľským konceptom a pre ľudí so zmenami 

v oblasti vnímania, komunikácie a pohybu sa stal 

neodmysliteľnou súčasťou. 
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PRIVÍTANIE LETA PO NAŠOM  
 

Prvé dni mesiaca júl sme sa rozhodli v našom zariadení zorganizovať podujatie, ktoré nieslo 

názov - PRIVÍTANIE LETA, a to pre všetkých našich klientov - garzonkárov, ako aj pre klientov                    

z oddelenia so zníženou mobilitou.  

Napriek tomu, že počasie v tento deň 

nevyzeralo až tak letne, neopúšťal nás 

úsmev na tvári a dobrá nálada. Ako občerstvenie sme pre našich klientov pripravili domáce 

slané aj sladké koláčiky, limonádu, teplú kávu  a šťavnatý melón, ktorý k letu bezpochyby patrí. 

Ďakujeme pani riaditeľke PhDr. Márii 

Mattovič Strakovej MPH za vrúcne                             

a povzbudivé slová, za organizáciu 

ďakujeme sociálnym pracovníkom Bc. 

Daniele Nochtovej, Mgr. Michaele 

Kralovičovej a samozrejme Mgr. Jiřímu 

Kešnerovi za pestrý hudobný doprovod                  

a tiež všetkým zúčastneným. Veríme,  že si 

čoskoro takúto akciu zopakujeme už za 

príjemnejšieho počasia.  

 

 BÁSEŇ  

 

Najväčší bazén na svete 

 

Je to ako báseň vedieť kde je bazén. 

Ja Vám to teda poviem, ale až keď k nemu Vás privediem. 

Avšak nie je to milé? Nachádza sa v Chile. 

Prajem Vám šťastnú cestu na ceste k tomu miestu! 

Príjemnú dovolenku vám želá Hudcovič Ľudovít. 
 

https://www.facebook.com/maria.strakova.5437?__cft__%5b0%5d=AZVctfrGmyjERx9pt-65jVeOwdiCwsXYawF83FsOv6Mud2-FeAKIfXmsTIbBlBnbaIoyHG_bsVfSi0WnsaRazy7RDVtWfQUsMKWx5WfHswCycWJ-2JG2X-KP9KO8uoRFqt7cG3olwP0R5m41EAYlx789&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/maria.strakova.5437?__cft__%5b0%5d=AZVctfrGmyjERx9pt-65jVeOwdiCwsXYawF83FsOv6Mud2-FeAKIfXmsTIbBlBnbaIoyHG_bsVfSi0WnsaRazy7RDVtWfQUsMKWx5WfHswCycWJ-2JG2X-KP9KO8uoRFqt7cG3olwP0R5m41EAYlx789&__tn__=-%5dK-R
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AKTIVITY V RDS 

 

ÚSPEŠNÁ SPOLUPRÁCA S KNIŽNICOU RUŽINOV 

 

Ružinovský domov seniorov už dlhé roky spolupracuje s Knižnicou Ružinov, kde sa nám 

podarilo dokončiť to, čo sa začalo pred rokom a pol - vytvoriť krásnu knižnicu vo vestibule 

RDS. Zaplnili sme ju knihami                                  

a časopismi, ktoré Knižnici Ružinov 

darovali obyvatelia Ružinova, a tým sa 

otvorila možnosť pre všetkých klientov 

RDS dostať sa jednoducho k literatúre.  

Ďakujeme všetkým, ktorí dnes prišli                    

a najmä slovenskému hercovi Ivanovi 

Vojtekovi, ktorý ani tentoraz nesklamal 

ako skvelý umelec a zabávač a jeho 

program vynikajúco doplnil dnešné 

podujatie. 

    

                             

BRIGÁDA V SKRÁŠLENÍ OKOLIA 

RDS 

 

Posledné dni krásneho jarného 

počasia sa naši seniori rozhodli 

pomocou projektu Ružinovské 

predzáhradky zveľadiť okolie 

RDS. Spoločnými silami sme 

upravili priestor za garážami, 

ktoré neboli oku lichotivé. 

Vysadili sme ťahavé ruže                  

a rôzne iné trvalky. Ďakujeme 

všetkým zúčastneným za 

pomoc. Tešíme sa na prvé 

kvitnúce kvetinky! 
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DUCHOVNÉ OKIENKO  

 

Keď mesiac máj považujeme za mariánsky mesiac, v nastávajúcom treťom 

štvrťroku si pripomíname niekoľko mariánskych sviatkov a slávností zasvätených Panne 

Márii. Rímsko-katolícki veriaci si počas letných mesiacoch už tradične uctievajú Pannu 

Máriu púťami. Najvýznamnejšou býva púť v Levoči. 

Navštívenie sv. Alžbety, matky Jána krstiteľa Pannou Máriou si ctíme prikázaným 

cirkevným sviatkom 2. júla. túto udalosť si pripomíname modlitbou Magnifikát.  

 Svätého Tomáša, „neveriaceho Tomáša“, apoštola, si pripomíname 3. júla. 

Ľudová tradícia ho pozná ako ,,neveriaceho“ Tomáša. 

 Našim národným sviatkom je 5. júl, kedy slávime svätých Cyrila a Metoda, 

slávnych vierozvestov. Je to aj štátny sviatok . 

 Rodičov  Panny Márie sv. Joachima a Annu si pripomíname 26. júla. Prvého 

slovenského biskupa svätého Gorazda, žiaka svätého Metoda, si pripomíname 27. 

júla. 

 Zakladateľa Spoločnosti Ježišovej – rádu Jezuitov, svätého  Ignáca z Lyoly si 

pripomíname 31. júla. 

 Počas prikázaného cirkevného sviatku - Premenenie Pána 6. augusta slávime 

zjavenie Ježiša Krista v jeho Božej sláve na vrchu Tábor. 

 Nanebovzatie Panny Márie slávime v nedeľu 15. augusta  jej syn Ježiš Kristus ju 

vzal aj s telom do neba a povýšil ju na Kráľovnú neba a zeme, čo slávime na 

nasledujúcu nedeľu 22. augusta. 

 Svätého Bartolomeja apoštola si ctíme 24. augusta. 

 Pápeža a učiteľa Cirkvi svätého Gregora si ctíme 3. septembra a pripomíname 

si ho konaním gregoriánskych svätých omší a gregoriánskymi spevmi. 

 Svätých košických mučeníkov si pripomíname 7. septembra. 

 Ďalším mariánskym prikázaným sviatkom si 8. septembra ctíme Narodenie 

Panny Márie a jej najsvätejšie meno: Mária slávime v nedeľu 12. septembra. Jej meno 

je v rôznych jazykoch sveta najrozšírenejším na celom svete. 

 Cirkevným prikázaným sviatkom je Povýšenie Kríža a ctíme si ho 14. septembra. 

 Našim najuctievanejším národným sviatkom je sviatok Sedembolestnej Panny 

Márie patrónky Slovenska, ktorý slávime 15. septembra a je to deň pracovného 

pokoja. Úcta sa jej vzdáva slávnostnou svätou omšou v národnej v národnej bazilike 

v Šaštíne. Je to najvýznamnejšia celonárodná púť.  

 Sviatok svätého Matúša apoštola a evanjelistu si ctíme 21. septembra.  

 Na svätého pátra Piaz Pietralciny si spomíname  23. septembra. 

 Českého národného patróna si ctíme 28. septembra Svätého Václava. 

 Sviatok svätých archanjelov sv. Michala,  Gabriela  a Rafaela si pripomíname 

29. septembra. 

 Teda úctu Panne Márii Matke Božieho Syna vzdávame v tento štvrťroku 

sedemkrát. 

 

          Peter Čulík 
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DUCHOVNÉ OKIENKO  

 

 

Duchovné okienko v našom 

zariadení 

 

.....Stíšiť sa, oddýchnuť si                          

a načerpat' duchovné sily..... 

Drahí naši klienti, dovoľte nám 

týmto spôsobom sa Vám 

prihovoriť. Najväčším pokladom              

v živote kresťana je modlitba, je to 

vzájomný dialóg medzi človekom 

a Bohom. Pomáha nám 

emocionálne a duchovne 

dozrievať. Presvetluje našu dušu               

a prináša radosť do nášho života. 

Je to radosť, ktorá sa nedá opísať našimi slovami, je to náš vnútorný pocit. „Ako sa 

leskne náš zrak pri pohľade na slnko, tak sa zaligoce aj náš duchovný zrak pri pohľade 

na Boha." 

 

V našom zariadení sme 

začali v mesiaci máj 

spoločnú modlitbu sv. 

ruženca. Je určená pre 

Vás všetkých, ktorí chcete 

načerpať sily do svojho 

každodenného života                                 

a duchovne rásť.  

 

Schádzame sa každý 

štvrtok o 13.30 hod.                               

v priestoroch malej 

klubovne. Taktiež každý 

druhý piatok na oddelení 

so zníženou mobilitou 

OZM  o 10.00 hod. 

Spoločne stretávanie na 

modlitbe nás nezjednocuje len s Bohom ale aj medzi sebou navzájom. 

 

 

Michaela Válovčanová 
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JUBILEÁ           

 

 

 

 

BÁSEŇ MÁJ 

 

Tys veľa neriekol si 

Lež žilky v Tvojej dlani, 

To boli ako hlásky 

Z ktorých sa skladá rým. 

 

Ja hľadím Tvoje vlasy, 

Snívam o milovaní, 

veď som dcéra lásky 

a Ty si jej syn. 

 

Tereza 

tradícii symbolom toho, čo pretrvá  
 

Časopis Môj domov  
štvrťročník vydáva: 

 

 
 

Ružinovský domov 

seniorov, Sklenárova 14, 

821 09 Bratislava 

 
Redakčná rada: 

 
PhDr. Mária Mattovič Straková MPH 

Mgr. Michaela Kralovičová 

PhDr. Peter Čulík 

Marta Beňová 

Terézia Lecáková 

Zuzana Pavlíková 

Mgr. Drahomíra Čížová 

 

Redakcia si vyhradzuje právo 

na úpravu príspevkov 

 
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: 

 

Györgyová Eva 

Szabová Anna 

Koyšová Jarmila 

Koyš Ján 

Hartman Viliam 

Hartmanová Anna 

Szabová Anna 

Repková  Irena 

Kadlečková Katarína 

Korbová Júlia 

Nováková Valéria 

Pinterová Zlata 

Zelenáková Gizela 

              

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. 

Vo štvrtom štvrťroku 2020 

oslávili jubileá nasledovní 

obyvatelia: 

 

Štanzelová Anna         80 rokov  

Krausová Helena         85 rokov 

Nižňanská Marta         80 rokov 

Šimonová Zuzana       75 rokov 

Čulík Peter                    80 rokov 

Horáková Jela             80 rokov 

Biznár Vojtech             75 rokov 

Zvolenksá Ľudmila      75 rokov 

Šmatlánek Alfréd        80 rokov  

Sláviková Anna           70 rokov   

Kalafutová Milena      85 rokov 

Pavlíková Zuzana        80 rokov 

JUBILANTI 90 a viac rokov 

 

Pokorná Eva                  90 rokov 

Dimitrová Elena             96 rokov 

Hrčková Elena                90 rokov 

Pivarčiová Vlasta          97 rokov 

Slabejová Magdaléna 94 rokov 

Kováčová Mária           90 rokov 

Fiebigerová Květuše    100 rokov 

Maronová Mária           99 rokov  

Valina Čestmír               94 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 v dňoch uplynulého 

štvrťroka: 
               

Mrva Jozef 

Ondrušková Etela 

Púryová Svetlana 

Havlíčková Anna 

Magál Ján, Ing. 

Jecková Marta 

Kubíčková Školastika 

Vavrina František, PhDr.RNDr. 

Matlúchová Zdenka 

 

 

 

Vyslovujeme hlbokú 

a úprimnú sústrasť ich 

príbuzným a známym.                               

 

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

