
 

 

1 

 

  

 

Editoriál 
 

Vianoce - sviatky pokoja a lásky s bohatstvom stretnutí, 

očakávania úsmevov a objatí od našich synov a dcér 

a hlavne vnúčatiek či pravnúčatiek.  Ich rozžiarené 

očká pri vianočnom stromčeku, radosť z rozbaľovania 

darčekov a prekrásne chvíle pri slávnostne prestretom 

stole, modlitba a želania krásne prežitých chvíľ 

s rodinou alebo priateľmi. Ale v tomto roku je všetko iné. 

Od 2. svetovej vojny nezasiahla Európu a tým aj nás 

taká ťažká situácia. Tisíce chorých a žiaľ aj tisíce úmrtí, 

každý pozná ten strašný výraz COVID-19. Neskutočné 

obmedzenia slobody vychádzať, objímať sa                                

a prejavovať tak radosť aj žiaľ. Nikto nevie, ako táto 

choroba bude prebiehať, nikto to tu ešte nezažil. 

Musíme dúfať, že prísne opatrenia a ich dodržiavanie 

zastavia šírenie a my všetci môžeme prispieť tým, že 

budeme opatrní a zodpovední. Koronavírus nie je 

obyčajná chrípka. O tom by vedeli rozprávať lekári                 

a zdravotnícki pracovníci z nemocníc, ktorí sa                             

o chorých starajú. Vďaka opatreniam a nasadeniu 

vedenia, všetkých pracovníkov RDS a pochopeniu 

klientov bolo zvládnuté testovanie na COVID-19 a zatiaľ 

sme bez príznakov choroby. Nevystavujme sa rizikám, 

veď všetci chceme stretávať svojich blízkých, radovať 

sa s nimi a láskyplne ich objímať. Krásne vianočné 

sviatky a veľa zdravia, šťastia   a pohody v novom roku 

2021 vám želá redakcia časopisu Môj domov a                                                   

                                                                 Zuzana Pavlíková                                                 
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PREDSTAVOVANIE  

 
Vážení klienti, vážení zamestnanci, 

v tejto rubrike sme sa rozhodli Vám postupne predstaviť ľudí, ktorí sa starajú o bežný chod RDS, a to 

zdravotný úsek, sociálny úsek, prevádzkový úsek týmto spôsobom. V predchádzajúcom čísle sme 

si predstavili fyzioterapeutov RDS a v aktuálnom čísle si predstavíme prvú skupinu našich 

zdravotných sestier, ktoré sa obetavo starajú o našich klientov. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 

Alena Vidová - pracuje ako koordinátor opatrovateľskej starostlivosti. V našom 

zariadení pracuje už tretí rok. Začínala ako sestra. Nakoľko v detstve nemala 

možnosť spoznať svojich starých rodičov, od útleho detstva si vybudovala 

pozitívny vzťah k seniorom. Je dôsledná, spravodlivá a trpezlivá. Napriek tomu, 

že je už sama v seniorskom veku, neušlo pozornosti okolia, že sa snaží udržiavať 

krok s modernou dobou. Má syna a dcéru. Má rada splavovanie riek, festival 

Pohoda, akékoľvek výlety, plávanie, dovolenky a kultúru. Verí, že svojou 

prácou je prospešná aj napriek veku. V pracovnom živote sa riadi mottom:          

„Čím väčší problém, tým väčšia výzva“. 

 
Jana Černáková – pracuje v našom zariadení na pozícii ambulantná sestra po 

dobu troch rokov. Vyštudovala zdravotnú školu v Nitre. Má dve dospelé deti, 

dcéru a syna. Zo športu obľubuje najmä cyklistiku, prechádzky v prírode a rada 

si prečíta dobrú knihu. Má vyštudovanú špecializáciu z komunitného 

ošetrovateľstva. 

 
 

Karin Ďuricová -  má 24 rokov, je vydatá a pracuje 

v našom zariadení na pozícii praktická sestra po dobu jedného roka. 

Vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Trnave. Jej veľkou vášňou je jedlo, je 

zdatnou kuchárkou, rada pečie a varí. Zo športov obľubuje korčuľovanie 

a miluje dlhé prechádzky so svojim psíkom. Je priateľská a práca je jej náplňou 

v živote. 

 

Viera Kertisová - pracuje v našom zariadení na pozícii 

praktická sestra po dobu 6 mesiacov. V minulosti 

pracovala ako opatrovateľka v Rakúsku. Je vydatou matkou štyroch ratolestí. 

Medzi jej najväčšie záľuby patria ručné práce a to predovšetkým háčkovanie 

a štrikovanie, pri ktorých sa dokáže uvoľniť a odreagovať. 

 
Natália Hajrová - pracuje v RDS po dobu dvoch 

rokov na pozícii praktická sestra. Rodáčka z Topoľčian vyštudovala v meste 

strednú zdravotnícku školu. Ďalej študovala na Trnavskej univerzite, odbor 

sociálna práca. Medzi jej záľuby patrí najmä varenie a pečenie, nebráni sa 

testovaniu nových receptov, ale veľmi rada varí aj tradičné recepty našich 

starých materí. 
 

  

 

Natália Líšková – pochádza z okolia Žiliny, avšak súčasnosti býva v Bratislave. 

Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu. Pracuje v našom zariadení na pozícii 

praktická sestra. Má rada tanec, dobrú hudbu a rada si prečíta dobrú knižku. 
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ZHODNOTENIE ROKA 2020  

 
Nastáva čas Vianoc, najkrajších sviatkov v roku. Dovoľte mi preto prosím 

o krátku bilanciu uplynulého roka 2020. Tento rok bol iný ako roky 

predtým. Nikto z nás si ani nevedel predstaviť, čo všetko spôsobí 

pandémia koronavírusu COVID-19, ktorá v marci ochromila naše životy 

a zastihla nás nepripravených. Situácia sa vyvíjala nepredvídateľne 

a veľmi rýchlo, no naša mestská časť Ružinov na tento nový problém 

zareagovala veľmi promptne. Pre 27 tisíc dôchodcov žijúcich v druhom 

bratislavskom obvode zabezpečila mestská časť ochranné rúška. Tie 

bezplatne dopravili do všetkých takýchto domácností, vrátane nášho 

Ružinovského domova seniorov na Sklenárovej aj Pivoňkovej ulici. 

Zároveň sa podarilo zabezpečiť tabletky vitamínu C na podporu 

imunitného systému, dezinfekciu, prídely ovocia. Obrovská vďaka patrí 

nášmu starostovi Ing. Martinovi Chrenovi za zabezpečenie prvého 

PCR testovania v súkromnom laboratóriu, ktoré zaplatil  ochotný 

sponzor. Len pravidelné a hlavne včasné testovanie prijímateľov aj 

zamestnancov je spoľahlivý nástroj na zvládnutie situácie a eliminovanie 

rizika, ktoré reálne stále hrozí. Pri vysokom počte testovaných a cene testu by sme to bez podpory 

a zabezpečenia zo strany samosprávy nezvládli. Boli sme prvé takto testované zariadenie na Slovensku. 

Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva, v tomto  prípade to platí dvojnásobne.   S vírusom sme sa museli naučiť 

všetci žiť, správať sa zodpovedne, mysliac nie len na svoje zdravie, ale aj na zdravie druhých, k čomu 

nám malo dopomôcť dodržiavanie zásady R-O-R (dôsledné umývanie rúk, odstupy a nosenie rúšok). 

Naša spoločná zodpovednosť sa prejavila v tom, že sme zložitú situáciu ustáli. Viem, že ste opatrenia 

vnímali často ako príkaz, zákaz, obmedzenie. Viem, že ste sa na nás zamestnancov často hnevali.  Práve 

teraz cez vianočné sviatky, keď sme zvyknutí sa stretávať so svojimi rodinami sa situácia ohľadom šírenia 

tejto choroby začína opätovne zhoršovať. Všetci z nás sme už z tejto pandémie a odlúčenia od našich 

blízkych unavení, ale je potrebné ešte vydržať. Tento rok nás naučil pokore, oveľa viac sme si začali vážiť 

bežné veci, ako zdravie a stretnutia so svojimi blízkymi. Verím, že rok 2021 bude iný. Bude rokom 

vyslobodenia a návratu k starým časom, bežnému životu. Preto prajem všetkým obyvateľom aj 

zamestnancom v Ružinovskom domove seniorov príjemné Vianoce a veselší (bez - covidový) rok 2021.                       
                                                                                                                       

PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH 

 

Naša pani riaditeľka poskytla rozhovor redaktorovi denníka Nový čas, kde uviedla, ako budú tráviť seniori 

v Ružinovskom domove seniorov tohtoročné netypické vianočné sviatky: 

Tohtoročné sviatky budú mimoriadne ťažké, avšak pre našich klientov sa snažíme spraviť maximum. Na 

rozdiel od iných rokov sa nebude môcť konať slávnostná štedrovečerná hostina, avšak, pre starkých 

pripravíme tradičné vianočné pokrmy - kapustnicu, rybu so šalátom a koláčiky. Zároveň sme s pomocou 

množstva neziskových organizácii vyzbierali pre našich klientov obrovské množstvo darčekov, ktoré im 

spravia radosť. Uvedomujeme si, že pre klientov je celá táto situácia, najmä v čase Vianoc, mimoriadne 

psychicky náročná, avšak veríme, že to spolu zvládneme. 

 

  Pani Božena Poláková má 88 rokov a v zariadení býva od roku 

2013.  Prišla k nám spolu so svojim, dnes už nebohým, manželom. 

Ide o aktívnu seniorku, ktorá sa v kondícii udržuje najmä pozitívnym 

prístupom k životu a zdravým životným štýlom. Takto prežíva 

Vianoce ona:  Veľmi rada spomínam na prvé Vianoce v RDS, 

pretože som ich trávila spolu s mojím milovaným manželom. Tieto 

Vianoce budú iné, ako všetky predošlé. Nikto nevie, čo prinesie 

Covid 19. Mnohí z nás sa nebudú môcť stretnúť so svojimi 

príbuznými pri štedrovečernom stole, objať svojich blízkych, hlavne 

vnúčatá a pravnúčatá. Niektorí sa nevedia vyrovnať s tým, že 

nemôžu byť vonku na vianočných trhoch, v uliciach a nákupných 

centrách, užívať si pravú vianočnú atmosféru pri nákupoch 

darčekov. Ale situácia si vyžaduje, aby boli disciplinovaní, veď na 

tom záleží ako rýchlo sa spomalí rozšírenie tejto choroby. Veľká 

väčšina seniorov sa o to snaží, veď myslíme na všetkých mladých 

a malých čo máme doma, v nich je budúcnosť a rozvoj našej vlasti. 
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PRÍBEHY ZO Ž IVOTA  

 
 

Život prináša množstvo situácii a niektoré z nich sa nám navždy vryjú do pamäti a zostanú pre nás 

nezabudnuteľnými. Prinášame vám niekoľko takýchto krátkych príbehov zo života našich seniorov, 

ktorí si aj po rokoch s radosťou spomínajú na nezabudnuteľné zážitky z ich detstva.  
.................................................................................................................................................................................................................................. 

 

Spomienka na detstvo od pani Editky 
 

Narodila som sa tesne (2 mesiace) po skončení 2. svetovej vojny, ako 11. v poradí                  

z 12 detí do krásneho prostredia hájovne na Záhorí. Nakoľko sme žili vzdialení od 

mesta, museli sme mať okrem bývania aj hospodárske budovy: maštale, chlievy, 

šopy. Musím však upozorniť, že sme nemali elektrinu, studňa bola vonku, museli sme 

chodievať na latrínu. V našej rodine však napriek všetkému panovala láska, 

skromnosť a zvykli sme veľa spievať. Teraz ale poďme k veci. Tento príbeh sa odohral 

v noci. Raz v noci som sa zobudila a bola som hladná a tak som mame zahlásila : 

MAMO SEM HUADNÁ DAJTE MI MLÉKO ( v tom čase som mala cca 3 - 4 roky). 

Odpoveď mojej mamy: SPI JE NOC. HUAD  MA TRÁPIL, mama trvala na svojom a tak 

som oznámila mame, že PUJDEM ZA MAGDU ( staršia sestra o 13 rokov) ONA MI DÁ. 

Mamina reakcia: " dostaneš aj ty aj Magda". Keď to nešlo inak, začala som spievať: 

fúra, fúra slamy..., za stodolienkou hájiček..., naša mama bola po celom dni unavená, 

potrebovala sa vyspať a tak mi zahlásila: JA SA TUŠÍM BUDEM MOSET VYSCEHOVAT 

DO MAŠTALE. Moja odpoveď mame bola: MOŽETE AJ S POSTELU. Potom som 

dospievala a zaspala bez mlieka. 

 

Spomienka na detstvo od pani Dominovej 

 

Spomínam sa na život po druhej svetovej 

vojne, bývali sme v západnej dedinke 

Podhradie, moji rodičia boli drobní 

roľníci. Počas zimy pracoval môj otec v 

lese ako robotník, pravidelne kupoval 

cukor, soľ a petrolej. Ostatné sme si 

museli porobiť sami, od malička sme 

museli chodievať s našou mamou v lete 

pásť husi a kravy. Pamätám si, že sme 

nemali elektrinu, nebola ani voda, až 

neskôr. Naši spoluobčania sa živili 

poľnohospodárstvom na jar a v lete a v 

zime sme spracovávali perie z husí. 

Nakoľko sa husi chovali v každej rodine, páračky boli pre nás významnou udalosťou. 

Z peria si dievčiny chystali svadobnú výbavu. Páralo sa počas celej zimy okrem 

vianočných sviatkov. Počas páračiek nám staršie panie rozprávali strašidelné príbehy 

a nevedeli sme, či sú pravdivé alebo vymyslené a tak sme sa báli. Keď sme boli 

väčšie, prišli medzi nás mládenci a to najmä vtedy, keď sa zatvárala krčma.  Všetci 

sme sa tešili, lebo sme vedeli že bude tancovačka a bola to naša jediná kultúra. 

Dodnes na tie krásne časy veľmi rada spomínam. 
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PRÍBEHY ZO Ž IVOTA  

 
 

 
 

epidemiológovia nazvali, preto ju aj   

guľatú a s výbežkami) vyhnú, a tiež sa 

túžia voľne pohybovať po vonku bez 

pokuty. Nuž, pokorne stáli v dlhých 

radoch. No nech by už bolo počasie 

akokoľvek ideálne, ja osobne by som 

veruže pri mojej chabej imunite 

a kŕčovo - žilových nohách toľko 

vystávať vonku nevládala. V našom 

Domove seniorov zužitkovali 

pracovníci zariadenia výborné 

skúsenosti z predošlého testovania.              

A tak sme v pohodlí a bez stresu, 

dôstojne, absolvovali odbery na 

svojich chodbách. Väčšine z nás 

odľahlo, keď sme sa opäť dozvedeli 

negatívne výsledky. Dvojnásobná 

vďaka vedeniu RDS, aj zdravotnému 

personálu, ktorému šikovne asistovali 

sociálne pracovníčky. Dvaja 

nezodpovední jedinci spôsobili, že sa 

testovanie muselo v našom zariadení 

zopakovať aj tretíkrát. Keďže PCR testy 

nemôžu robiť naši interní zamestnanci, 

museli sme si počkať na odbercov, 

ktorých poslalo Ministerstvo 

zdravotníctva SR a tak sme na nich zo 

dve-tri hodinky čakali. Našťastie                                   

v suchu a teple našich príbytkov                     

a chodieb. Napriek varovaniam zo 

strany pani riaditeľky, no aj 

zdravotníckeho personálu, poniektorí 

akosi nedokážeme udržať vlastnú 

disciplínu na uzde. A pritom to nie je 

vôbec ťažké: nasadiť si vždy čisté                     

a sterilné rúško, umývať si ruky                          

a dezinfikovať si ich, no najmä 

neobtierať sa o seba ako mačence, 

keď dobre vieme, že sa môžeme 

nainfikovať aj od toho, od koho to 

nečakáme, a kto ani nevie, že v sebe 

nosí smrteľný vírus. 
 

Mgr. Anna Sláviková 

„Už si bol na testoch?“ - bola vari 

najčastejšia otázka pri stretnutí 

známych na ulici, no aj na 

chodbách našej vysokej 12 

poschodovej budovy.                          

Celoplošné testovanie na vírus 

Covid-19 antigénovými testami 

prebehlo celým Slovenskom                   

v posledný októbrový víkend                 

a prvý deň novembrový. 

Našťastie si občania, žijúci na 

Slovensku, uvedomili dôležitosť 

tejto špecifickej zdravotnej 

prehliadky a zúčastnili sa                           

v nebývalo vysokom počte - až 

3.625 ľudí. Vyše tri a pol milióna              

z piatich miliónov je naozaj 

úctyhodné číslo. U mnohých šlo 

o  kombináciu strachu                                 

z ochorenia, no aj obáv, že ak sa 

nepreukážu na ulici alebo pri 

vstupe do objektu kde sú 

zamestnaní, môžu na to doplatiť. 

Jednak svojím zdravím, pokutou, 

alebo nevpustením na 

pracovisko. Obyvateľom nášho 

Domova seniorov hrozilo najmä 

to prvé - obava o vlastné 

zdravie. Porovnávať môže iba 

ten, ktorý má aký-taký prehľad. 

Ja som ho získala. V rámci 

prechádzky som uzrela 

dlhočizné rady čakajúcich. Prvý 

taký šor sa vytváral hneď za 

rohom našej ulice pri základnej 

škole. Z jednej strany sa obtáčal 

okolo Katastrálneho úradu,                     

z druhej úzkym chodníkom po 

hudobnú školu Ľ. Rajtera. Ďalší 

šor som videla pri Rozadole, no a 

na Trenčianskej, oproti Lidlu,                    

v budove SAS dlhý rad nemal 

tuším konca. Siahal až po 

Klincovú ulicu. Jáj, či ma hrialo pri 

srdci, keď som si uvedomila, 

čoho som ušetrená. Keďže bolo 

v onú sobotu celkom príjemné 

počasie, pokračovala som                     

v prieskume ďalej. Prešla som 

veľkú križovatku na Bajkalskej                             

a kráčala smerom k Ružinovskej 

nemocnici. Pred budovou 

riaditeľstva nemocnice to 

nebolo až také hrozné, v rade 

tam čakali asi päťdesiati. No keď 

som popri plote Domova 

seniorov na Pažítkovej prišla ku 

krytému športovému areálu, to 

množstvo čakajúcich mi priam 

vyrazilo dych. Spýtala som sa 

dvoch mladých koľko tam 

čakajú. Povedali: „Dve hodiny“. 

Radšej som sa vzdialila, aby som 

čosi nežiadúce nevdýchla.  

Posledným   pohľadom                           

v mojom mapovaní testovacej 

situácie bol nekonečne sa 

hadiaci rad pri škole na 

Nevädzovej oproti Retra. 

Zaberal velikánsku plochu 

bežeckej dráhy a celé ihrisko. 

Odhadovala som, že na tomto 

odbernom mieste sa čakajúci 

mohli dostať na rad o také tri 

hodiny i viac. Tento môj 

monitoring spomínam preto, že 

som v ten víkend blahorečila 

osudu, že bývam v našom 

Domove seniorov, kde tento 

problém za nás vyriešili 

pracovníci RDS.  

S testovaním si poradili veľmi, 

veľmi umne. A pre nás, 

obyvateľov, šetrne. Čakať na 

testovanie v pohodlí svojich 

izieb, a vlastne ani nečakať, 

pretože celý akt prebehol za 

minútu, to si zaslúži obdiv                      

a poďakovanie personálu RDS 

na Sklenárovej. Nasadili 

všetkých pracovníkov bez 

ohľadu na víkend a aspoň takto 

nám uľahčili našu situáciu. 

Vďaka im.  

Po týždni sa konalo druhé kolo 

testovania. Zatiaľ kým                             

v predchádzajúci víkend 

čakajúcim počasie prialo,                    

v danú sobotu 7.novembra už 

nebolo až také vľúdne. Aj keď 

naše hlavné mesto patrilo                      

k zeleným okresom kde nebolo 

testovanie povinné, jeho 

obyvatelia mali o testovanie 

záujem. Bratislavčania sa 

zobúdzali do hmlistého rána. 

Citeľne sa ochladilo, 

odberných miest bolo                             

v hlavnom meste oveľa menej 

ako v prvom kole, ale išli. Chceli 

mať istotu, že sa sršiacej 

Guľôčke (ako ju   
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NAŠA Ž ERIAVNIČ KA   

 
Tento príbeh rozpráva o živote našej Matildy Strihovskej, rod. Lučeničovej. Odohráva sa v čase 

hromadnej výstavby sídlisk v roku 1963, keď bolo potrebné postaviť v Bratislave veľké množstvo 

bytov. Z pôvodne predavačky v obchodnom dome Teta sa stala šikovná žeriavnička. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
 

Výšky sú jej láskou... Tou skutočnou, najoddanejšou. Už 

šiesty rok. So strojmi, ktoré si pýtajú umné ruky a bystrý 

postreh prechádza zo stavby na stavbu a pomáha 

dvíhať opäť do výšok nové a ďalšie diela našej 

spoločnosti. Teraz by si ju – našu Matildu Lučeničovú – 

matku troch detí zastihol na výstavbe družstevných bytov 

– na Limbovej. I tu treba zdvihnúť do výšky ďalších 30 

bytových jednotiek pre šťastie našich spoluobčanov 

i našich spolupracovníkov. Výšky sú jej láskou... A naša 

Matilda sa jej len tak ľahko nezriekne. 

 

 

Na ulici Februárového víťazstva v Bratislave hneď 

za Blumentálskym cintorínom, kde stavajú nové obytné bloky nájde návštevník jednu 

drobnosť – ženy. Donedávna pracovali ako upratovačky či predavačky, a teraz robia 

mužskú robotu? So žeriavom, na miešačke, betónujú.   
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Č O NOVÉ NA PIVOŇ KOVEJ?  

 

                                                    

Príprava na športový deň, obsah konzerv sme najprv zjedli a potom sme ich využili na 

náš športový deň. Je jednoduché kúpiť, no u nás sa spotrebuje všetko.                                                     
 

 

Pani Mažáriová sa ozaj 

nenudí, píše svoje 

spomienky pre vnukov 

tak, ako kedysi písala jej 

mama pre svoje deti... 

Ako sama hovorí, 

Spomienka je jediný raj,                  

z ktorého nás nikto 

nemôže vyhnať. 
 

Zapálili sme prvú adventnú sviečku  

 
Obdobie adventu je pre veriacich 

významnou časťou roka - obdobím 

duchovnej prípravy na slávenie 

Vianoc a očakávania príchodu 

Ježiša Krista. Najstarším symbolom 

tohto štvortýždňového obdobia je 

práve adventný veniec so štyrmi 

sviečkami. 

Pozrite si tento krásny adventný 

veniec, ktorý pripravili naši obyvatelia 

RDS na Pivoňkovej ulici. 
 

 

Tradičný Športový deň na Pivoňkovej 2 

vzhľadom na tohtoročnú pandémiu 

koronavírusu prebiehal za prísnych 

preventívnych protiepidemiologických 

podmienok. Klienti boli rozdelení do 

menších skupín, nechýbali ani rúška, 

dezinfekcia rúk, alebo žiarenie 

germicídnym žiaričom. 
 

 

 

Október sa na našom pracovisku 

na Pivoňkovej ulici niesol                      

v duchu tradičného Športového 

dňa.  

Naše fyzioterapeutky 

Lea Čanakyová a Sára 

Znamenáčková sa 

postarali o zostavenie 

zaujímavých zábavných                   

a športových disciplín, 

ktoré okrem pohybových zručností si vyžadovali aj poriadnu 

dávku trpezlivosti a koncentrácie.  

 

V prvej zábavnej hre s názvom piškvorky si naši klienti 

otestovali svoje koncentračno - strategické schopnosti, 

neskôr si mohli vyskúšať hod cez „ohnivý kruh“ alebo bowling 

pomocou ručne vyrobených plechoviek. Atmosféra bola 

skvelá, miestami aj trochu vypätá. Veď posúďte sami.  
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PRÍPRAVA NA VIANOCE V RDS 
 

 
Svätá omša a spoveď v našom zariadení 

 

V našom zariadení sa dňa 8. decembra v priestore 

jedálne uskutočnila predvianočná svätá spoveď, ktorá 

bola spojená so svätou omšou. Svätú spoveď 

vysluhovali 4 kňazi. Naši klienti boli plní očakávaní, 

nakoľko duchovná stránka v živote našich seniorov 

v našom zariadení z dôvodu zasiahnutia pandémiou 

Covid-19 už 8 mesiacov absentovala.  

 

 

 

Tento deň bol výnimočný, nakoľko práve 8. december 

je sviatkom Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.  

V procese duchovnej slávnosti bola uskutočnená 

všetkým klientom Sviatosť pomazania chorým a to 

pomazaním na čele a na rukách posväteným olejom. 

Pred pomazaním chorých bolo potrebné pristúpiť                       

k sviatosti zmierenia ( nemusí to byť v deň prijatia sviatosti 

pomazania chorých) a po prijatí pomazania chorých 

tiež pristúpiť k sv. prijímaniu. 

 

Dovoľujeme si týmto vysloviť všetkým prítomným kňazom 

našu vďaku ! 

 

 

Prípravy na Vianoce v našom 

zariadení sú v plnom prúde. 

Naše usilovné klientky sa pustili do výzdoby okien s vianočnými 

motívmi, ktoré predtým pracne pripravili a povystrihovali. Niektorí 

klienti dostali originálny nápad. Ako darček pre svoje deti a vnúčatá vytvorili knihu plnú 

spomienok zo spoločne prežitého života, akúsi kroniku, ktorá bude ich najbližším navždy 

pripomínať ich spoločný život. Na Vianoce nemôže predsa nikto z nás zostať hladný a preto 

naše gazdinky napiekli množstvo vianočného pečiva a koláčov, ktoré rozvoniavali po 

chodbách nášho zariadenia.                     
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VIANOČ NÁ ATMOSFÉRA   

 
 

 

Vianočný punč 
 

Kdepak ty ptáčku hnízdo 

máš..... "Hľadá sa Popoluška! 

Ktorá je tá pravá? Tá s tou 

farebnou ponožkou alebo                 

s nohou ako káčer?" 

 
   Po dlhšej dobe sme poskytli 

našim obyvateľom na 

Oddelení pre klientov so 

zníženou mobilitou (OZM) 

zážitok vychutnať si punč                     

s koláčikmi, s tradičným 

chlebíkom natretým masťou 

a s cibuľou a oškvarkami na 

vrchu, vianočnými oblátkami, 

hudbou a zábavou, o ktorú sa 

postarali naše sociálne 

pracovníčky spolu s Jirkom 

Kešnerom. 

 
Pre našich obyvateľov na OZM 

tieto chvíle veľa znamenajú                

a zážitok zo spoločného 

stretnutia im dodáva radostnú 

energiu na niekoľko dní. Všetci 

obyvatelia aj zamestnanci boli 

pred akciou otestovaní                        

s výsledkom negatívny! 

 

Vianočná básnička 

 
 

Na okraji lesa – za hustou 

krovinou 

Aj zima ukázala svoju bielu 

perinu 

 Vysoko v horách nad malou 

dedinou 

Jedlička tam rástla aj v túto 

hodinu 

Nevedela ona ako ľuďom 

poslúži  

K nej malý Sebastián sa 

snehom plúži 

Metelica snehovým  kúpeľom 

ho ovieva 

Vidina vianočného stromčeka 

silu mu dáva 

Ľudia o tom ešte nevedeli 

Že aj stromy žijú svojim 

životom. 

Jedličky s jedličkami sa 

rozprávali 

Čo v príbytkoch ľudských 

uvidia oni potom 

Ozdobili deti jedličky 

Navešali 

 Na ňu vianočné ozdoby 

Potešili aj svoju dobrú 

babičku 

A tá im povedala o čom sú 

vianočné koledy. 

 

 
 

Vianočná spomienka na 

Vianoce od pani Dimitrovej 

 

Každý z nás má krásne 

spomienky na prežitie Vianoc 

z bezstarostného detstva, no ja 

mám jednu jedinú smutnú 

spomienku.  Udialo sa to veľmi 

dávno v čase, keď som bola ešte 

malé dievčatko bez súrodencov 

a mojím veľkým vianočným 

snom bolo dostať skutočnú 

bábiku.  Dnes si už nespomínam, 

či som sa o tomto prianí niekomu 

z rodiny zmienila, ale pamätám 

si, ako veľmi som po bábike 

túžila. Keď už prišli toľko  

očakávané Vianoce, prišlo po 

štedrej večeri k samotnému 

rozbaľovaniu darčekov. 

Rozbalila som si darček so svojím 

menom a so strašným sklamaním 

som zistila, že na môj vytúžený 

vianočný darček môžem 

zabudnúť. Namiesto bábiky som 

si pod stromčekom našla 

spoločenskú hru – pre mňa 

obyčajné Človeče nezlob se. 

Nespomínam si na väčšie 

sklamanie z Vianoc, celé som ich 

preplakala. Každý kamarát či 

kamarátka dostali na Vianoce 

darček, ktorý si priali iba ja nie!  
Pár dní po Vianociach mi rodičia 

kúpili bábiku, nemohli sa pozerať 

na môj smútok, avšak 

nedokázala som sa z nej vôbec 

tešiť, nakoľko sklamanie bolo tak 

hlboké! 

                                    p. Dimitrová 
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VIANOČ NÁ ATMOSFÉRA 
 

 Vianočná pošta 

 

Seniori sú každoročne zvyknutí 

dostávať na Vianoce rukou 

písané listy či pohľadnice. Je to 

pre nich ozajstný dar – rukou 

písané prianie, symbol toho, že 

na nich niekto myslí. 

 

Aj keď mnohí z obyvateľov nášho 

domova seniorov majú svojich 

príbuzných, rodiny, deti či vnúčatá, veľmi im chýba vianočná 

pošta – jeden z tradičných symbolov Vianoc, ktorý dnes už akosi 

vyšiel z módy. Spoločne im ju doprajeme.  
 

Za vianočnú poštu a vianočné darčeky srdečne ďakujeme ZŠ 

Alekšince, ZŠ Sklenárova, ZŠ Petrovany, ZŠ Veľký Krtíš, 

Paneurópska súkromná ZŠ, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, spolku Živena, 

OZ Zverohruh pani Janke Štiglicovej a za krásny plagát vytvorený 

z detských sŕdc ďakujeme MŠ Kids Paradise Vyšehradská .  

Projekt koľko lásky sa zmestí od 

krabice od topánok  

Tento projekt funguje na 

Slovensku už tretí rok a tento rok 

neobišiel ani naše zariadenie. 

Do krabice môžete vložiť niečo 

voňavé, niečo sladké či slané, 

niečo na čítanie či na zahriatie, 

niečo na pamiatku či ručne 

vyrobené. Keďže odovzdávanie krabíc osobne sa tento rok 

neudeje, môžete do nich pridať aj napísaný pozdrav, list, fotky. 

Radosť v podobe rozdávania darčekov na OZM našim seniorom 

uskutočnili manažér zdravotného úseku Mgr. Andrej Slivka MPH 

a manažér sociálneho úseku Mgr. Nina Kadličeková.    

Vianočný zázrak 

Vianoce sú obdobím, kedy sa zázraky stávajú skutočnosťou                   

a stalo sa tak aj v našom zariadení. Projekt Vianočný zázrak má 

za cieľ spájať ľudí a vytvoriť tak priestor pre spojenie osamelých 

seniorov s tými, ktorí majú možnosť a túžbu pretaviť zázrak do 

skutočnosti. Radosť zo zázraku mali možnosť na vlastnej koži zažiť aj niektorí naši seniori, ktorí boli 

darmi veľmi dojatí.  

V mene našich seniorov ďakujeme všetkým, ktorí sa do projektu zapojili a prežiarili tak dni tým, 

ktorí to potrebujú.  
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TECHNOLOGICKÉ NOVINKY V RDS   
 

 

 

Určite ste si všimli, že koncom 

novembra pred našim domovom 

pribudli rampy obmedzujúce vjazd 

vozidiel do areálu RDS.  

 

K inštalácii rámp sme museli pristúpiť, 

nakoľko autá obyvateľov susedných 

domov pravidelne ignorovali 

zákazové dopravné značky                             

a blokovali prístupovú cestu pre 

zásobovacie autá a čo bolo horšie, aj 

pre sanitky.  

 

V prípade, že je priamo ohrozený život 

niekoho z našich obyvateľov, každá 

sekunda môže byť rozhodujúca.  

 

Veríme, že inštalácia rámp napomôže 

plynulejšiemu poskytovaniu 

neodkladnej zdravotnej pomoci 

a uľahčí zásobovanie nášho 

zariadenia.  

 

Rampy Vám však rozhodne nemajú 

skomplikovať život. Pokiaľ sa taxík 

alebo Váš príbuzný, ktorý Vás vezie, 

potrebuje dostať čo najbližšie, stačí 

zazvoniť a vysvetliť recepčnému, 

prečo a na ako dlho potrebuje ísť 

autom dnu.  

 

 

  

 

 

 

A náš recepčný ho rád pustí, avšak iba na 

maximálne päť minút, aby areál nebol 

blokovaný autami. To isté platí aj pre 

kuriérov alebo iný dovoz tovaru. Pri 

odchode stačí ísť autom blízko k rampe, 

otvorí sa automaticky.  

 

  
 

Ďalšou novinkou budú termokamery, ktoré 

by mali pribudnúť v priebehu januára.  

 

Budú nainštalované na prízemí pri recepcii 

a ich úloha bude pomerne jednoduchá – 

budú merať teplotu klientom 

i zamestnancom, pričom na zvýšenú 

telesnú teplotu upozornia.  

 

Tým ušetríme kvantum každodennej práce 

pre recepčných a zdravotníkov, ktorí sa 

budú môcť venovať inej svojej robote.  

 

Manuálne budeme teplotu merať iba tým 

klientom, ktorí zo zdravotných dôvodov 

nebudú môcť za celý deň prejsť okolo 

recepcie a kontrolne aj tým, ktorým nový 

systém detekuje zvýšenú teplotu.  

 

Pri automatizovanom meraní teploty 

nebudeme zaznamenávať ani 

spracovávať žiadne osobné údaje. 

 

                               

                                Mgr. Richard Straka, PhD. 
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VEĽKÁ REKONŠTRUKCIA  

 
 

Milí naši klienti, je pre nás veľkou cťou, že Vám môžeme týmto spôsobom oznámiť, že 

plánujeme veľkú rekonštrukciu nášho domova. Samotná rekonštrukcia je nevyhnutná, 

nakoľko mnohé, najmä technicko-prevádzkové zariadenia a fasáda budovy sa 

dostávajú do havarijného stavu. 

Plánujeme ju realizovať v troch, 

relatívne samostatných etapách. 

 Prvou fázou je rekonštrukcia 

exteriéru budovy, spoločných častí 

a technických zariadení. V tejto fáze 

chceme obnoviť schodiská, okná na 

schodiskách, zaviesť predprípravu na 

klimatizáciu s vývodmi ku každému 

bytu. Rovnako chceme vybudovať 

nový výťah iba pre personál, aby zamestnanci neblokovali výťahy, ktoré sú určené pre 

Vás. Nemenej podstatnou súčasťou má byť výmena všetkých stupačiek v budove, 

nová elektroinštalácia vedená na chodbách, kompletná rekonštrukcia chodieb 

a vstupných dverí do bytov.   

 

V exteriérovej časti zariadenia 

obnovíme fasádu, kontajnerové 

stojiská a povrch z oboch strán našej 

budovy, a necháme staticky posúdiť 

balkóny, v prípade potreby ich 

opravíme. Súčasťou prvej etapy je aj 

zavedenie WIFI siete do všetkých 

priestorov zariadenia. Rovnako by 

sme radi nainštalovali elektronický 

dochádzkový systém, ktorý nahradí 

súčasné plastové kartičky. 

Kedy sa do toho pustíme? Nezáleží to tak úplne od nás. S projektom nám veľmi 

pomáhajú pán starosta Ing. Martin Chren a pán vicestarosta Michal Gašaj.  

Aktuálne sme v procese zabezpečovania finančných prostriedkov zo zdrojov Štátneho 

fondu rozvoja bývania vo výške niekoľkých miliónov eur, ktoré túto etapu pokryjú.  

 

V súčasnosti sme v spolupráci 

s miestnym úradom začali pripravovať 

projektovú dokumentáciu, následne 

musíme všetky práce verejne 

obstarať. Reálnym termínom začatia 

samotných prác je koniec roka 2021 

alebo začiatok roka 2022. 

Pre úplnosť dodávame, že obdobnou 

rekonštrukciou prejde aj naše 

detašované pracovisko na Pivoňkovej 

ulici. 
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VEĽKÁ REKONŠTRUKCIA  

 
 

Druhou etapou, aj napriek tomu, že s ňou začneme zrejme skôr, je rekonštrukcia Vašich bytov. 

Na niektorých poschodiach plánujeme pripraviť nové lôžkové oddelenia, také, ako dnes 

máme na piatom poschodí. 

Samozrejme, nikoho nebudeme 

žiadnym spôsobom nútiť, aby išiel na 

lôžkové oddelenie, avšak ich postupná 

realizácia je nevyhnutná. Prečo? Je 

potrebné pripustiť si, že zdravotný stav 

niektorých z vás sa, bohužiaľ, zhoršuje, 

preto niektorí z Vás budú výhľadovo 

potrebovať aj starostlivosť na lôžku. 

U niektorých z Vás sa objavujú rôzne 

zdravotné alebo pohybové problémy               

a vo Vašich bytoch Vám nie sme 

schopní poskytnúť adekvátnu starostlivosť. Postupom času bude tento problém vypuklejší. 

Pokiaľ chceme, aby bola starostlivosť o Vás čo najkvalitnejšia, iná možnosť neexistuje. Ešte raz 

pripomíname, že lôžkové oddelenia budú vytvárané postupne a budú určené len pre tých 

klientov, ktorí to naozaj budú potrebovať. Nikoho z bytu nebudeme sťahovať, pokiaľ to nebude 

naozaj nevyhnutné. Zároveň počas druhej fázy chceme zrekonštruovať aj všetky Vaše byty. 

Rovnako ako pri lôžkovom oddelení, aj pri Vašich bytoch má ísť o kompletnú prerábku, v rámci 

ktorej sa zabezpečí úplná bezbariérovosť, nové kúpeľne a toalety, nový nábytok a nové 

elektroinštalácie a klimatizácie. Všetky projekty nám navrhlo renomované architektonické 

štúdio, ktoré okrem samotného dizajnu myslelo aj na Vaše pohodlie a bezpečnosť. Opätovne, 

pokiaľ nebudete mať o rekonštrukciu podľa nášho projektu záujem, nič sa u Vás robiť nebude. 

Rozpočet na prerábku všetkých 

bytov v zariadení je viac ako sedem 

miliónov eur, tieto peniaze 

v súčasnosti nemáme. Ako teda 

budeme postupovať? Každý rok 

máme vyhradený balík peňazí na 

rekonštrukcie. Z tohto balíka sme 

doteraz najmä plátali havarijný stav 

budovy, čo už však po prvej fáze 

rekonštrukcie nebude potrebné. 

Teda, budeme môcť zrekonštruovať 

viac bytov, odhadom 10 až 15 ročne. V prvom rade prerobíme tie byty, ktoré sú momentálne 

neobsadené. Následne budeme pokračovať tými bytmi, ktoré boli prerábané najdávnejšie 

alebo sú v najhoršom stave, samozrejme, ak ich obyvateľ bude súhlasiť. O tomto máme veľmi 

presné záznamy a nikoho nebudeme zvýhodňovať. A kedy začneme? Už sme začali. Prvé 

lôžkové miestnosti na štvrtom poschodí sa pripravujú práve teraz. Pôjdeme postupne podľa 

našich, najmä finančných možností. A viete nám nejak pomôcť? Pokiaľ poznáte nejakého 

štedrého sponzora, ktorý by nám zafinancoval rekonštrukciu, budeme veľmi radi. Samozrejme, 

prostredníctvom riadnej darovacej zmluvy, pričom zoznam sponzorov veľmi radi zverejníme. 

Rekonštrukcia jedného bytu stojí viac ako 30 tisíc eur. Na dôvažok, aspoň okrajovo spomenieme 

aj tretiu fázu, tá však nebude reálna skôr ako o päť rokov. Plánujeme vybudovať kompletne 

nové zázemie pre fyzioterapiu a pre sociálne aktivity. Momentálne je však pre nás prioritou prvá 

a druhá fáza. Už vopred sa Vám ospravedlňujeme za zvýšenú hlučnosť a prašnosť v okolí 

rekonštruovaných bytov. Robíme to však pre Vás, výsledkom má byť zvýšenie kvality                                 

a bezpečnosti Vášho života. Držte nám palce !!!     

 

                                                                                                                   Mgr. Richard Straka, PhD.                                                                                   
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DUCHOVNÉ OKIENKO  

 
 

 
 

MOTLITBIČKA 

 

Pane, zverujeme ti 

všetkých chorých                  

a prosíme o útechu                     

a uzdravenie. Buď 

trpiacim a najmä 

zomierajúcim nablízku                      

a utešuj všetkých, ktorí 

teraz smútia. Daruj 

lekárom, zdravotníkom                                  

a výskumníkom múdrosť  

a silu. Politikom a tým, 

ktorí sa starajú o našu 

bezpečnosť, rozvahu. 

Prosíme za všetkých, ktorí 

upadajú do paniky; za 

pokoj uprostred búrky, za 

jasný pohľad. Prosíme za 

všetkých, ktorí utrpeli 

veľké materiálne škody 

alebo sa takýchto 

obávajú. Dobrotivý Bože, 

modlime sa za všetkých, 

ktorí sú v karanténe a sú 

osamelí. Dotkni sa ich 

sŕdc svojou nežnosťou. 

Prosíme, aby táto 

epidémia utíchla, počty 

nakazených a mŕtvych 

klesali, aby sme sa opäť 

mohli vrátiť 

k usporiadanému životu. 

Učiň, aby sme dokázali 

byť vďační za každý deň, 

ktorý prežijeme v zdraví.   

A nedovoľ, aby sme 

zabudli, že život je veľkým 

darom a uvedomovali si, 

že raz každý z nás musí 

odísť z tohto sveta. Daj 

nám s pokorou priznať, že 

nedokážeme o všetkom 

rozhodovať. Len ty si 

Svätý a my ti dôverujeme. 

Amen. 
 

1. Štvrťrok 2021 

 

Nový kalendárny  občiansky 

rok 2021 sa začína cirkevným 

prikázaným sviatkom a to 

v piatok prvého januára 

Slávnosťou Panny Márie 

Bohorodičky. Je to zároveň 

štátny sviatok. 

  

ZJAVENIE pána  (Traja králi)  

slávime ako prikázaný 

cirkevný sviatok 6. januára. 

Je to aj deň pracovného 

pokoja. 

  

V prvú nedeľu v cezročnom 

období, 10. januára slávime 

ako Krst Pána. 

 

Nedeľu Božieho Slova 

Slávime v tretiu nedeľu 

v cezročnom období 24. 

januára. 

 

Sviatok svätého Tomáša 

Akvinského, kňaza, učiteľa 

Cirkvi a katolíckeho filozofa 

si pripomíname 28. januára. 

 

Obetovanie Pána 

(Hromnice) slávime druhého 

februára (svätia sa 

hromničné sviečky ako 

ochrana pred zlom). 

 

V 17. februára je 1. pôstna 

nedeľa. 

 

Sviatok sv. Jozefa,  pestúna 

Ježiša a ženícha Panny  

 

 

 

Márie si pripomíname19.marca. 

 

Nedeľa 28. marca je Nedeľou 

utrpenia Pána  (Kvetná nedeľa), 

ňou sa začína Veľkonočný 

týždeň utrpenia, smrti 

a zmŕtvychvstania  Ježiša Krista. 

 

Pre poriadok uvádzame, že 

štvrtok 1. apríla je Zelený štvrtok. 

V ten deň si pripomíname 

ustanovenie slávenia Eucharistie 

Ježišom Kristom vznik kňazstva. 

 

V piatok 2. apríla je Veľký piatok 

a pripomíname si utrpenie a smrť  

Ježiša Krista za naše vykúpenie.  

 

Veľký piatok je dňom prísneho 

pôstu. 

 

Biela sobota, 3.apríla je dňom 

zmŕtvychvstania Ježiša Krista. 

 

Veľkonočná nedeľa 4. apríla je 

Nedeľou pánovho 

zmŕtvychvstania. 

 

 

 

Peter Čulík 
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JUBILEÁ  

 
 

 
 

     

                                                                 

Kamene budú použité na jar 

v dekoráciách       

                                  

                                               

Sviatok všetkých svätých 

sme oslávili netradične 
 

Pripravili sme pre Vás priestor pri 

recepcii na uctenie si spomienky 

na zosnulých formou židovskej 

tradície kladenia kameňov. Na 

tento účel nám poslúžil ozdobený 

stôl, na ktorý sme ukladali 

kamienky.  

 

 

Kameň je v židovskej tradícii 

symbolom toho, čo pretrvá 

rovnako ako spomienka, či 

pamiatka na zosnulého. Sú chvíle, 

keď na človeka dolieha ľudská 

krehkosť a pominuteľnosť, ale                    

v tejto symbolike židovskej tradície 

je určitá stálosť, o ktorú sa dá 

oprieť. “Mnohé veci vyblednú                     

a pominú, ale kamene a duše 

zostanú.” 

 

V zmysle zákazu vychádzania 

sme Vám chceli poskytnúť 

možnosť pripomenúť si 

spomienky na blízkych zosnulých 

bezpečným spôsobom.  

  

 

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: 

 

Anna Gonšenicová, 

Eva Pokorná,             

Žofia Tomanová,                    

Mária Valkyová,                   

Bohumila Baganecová 

Helena Košková 

Eva Richterová 

 

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: 

 

Jozefína Miháliková     85 rokov 

Alžbeta Mezeiová        70 rokov 

Júlia Tesáreková           80 rokov 

Bernardína Dominová 85 rokov 

Mária Illeová                 80 rokov 

Mária Sládeková          85 rokov 

Margita Fugersyová     80 rokov 

Viera Ostrolúcka           85 rokov 

 

Pivoňková – lôžko 

 

Ing. Ladislav Pavlik        80 rokov 

Milan Mokreň                 75 rokov 

Kristína Tumová             80 rokov 

 

 

JUBILANTI 90 a viac rokov 

 

Oľga Kravjanská           91 rokov 

Melánia Františová       94 rokov 

Františka Lacková         91 rokov 

JUDr.Juliana Rašlíková 91 rokov  

Eva Ďuračková           90 rokov 

Henrieta Sílešová        94 rokov 

 

Kto je jubilantom? 

Každý, kto v danom 

štvrťroku dosiahne vek 70, 

75, 80, 85, 90 rokov                                                        

a potom už každý kto 

dosiahne vek  91, 92, 93... 

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: 

 

Irena Jurišová 

Jozef Stojka 

Ruženka Voláriková 

Lýdia Olšinská 

Helena Košíková 

Helena Daňková 

Dušan Lešanský 

Matilda Bittová 

Terézia Strížová 

Ida Podroužková 

Ľudmila Zvonková 

  

 

Vyslovujeme hlbokú 

a úprimnú sústrasť ich 

príbuzným a známym. 
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TAJNIČ KA  

 
 

Muž vyberá vianočný darček a pýta sa predavačky:  Neviete mi poradiť niečo pekné, 

užitočné, ale pritom lacné?  Čo tak vreckovky?  pýta sa predavačka.  No, to by mohlo byť,  

hovorí natešene muž. A pre koho to vlastne chcete? Pre manželku. Tak to bude určite 

prekvapená. No, to určite bude,... (tajnička) 
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