
 

 

1 

 

 
 

 
Editoriál 

  

Nečakané ťažkosti, ktoré priniesla jar roku 2020 spolu 

s koronavírusom a jeho šírením, sme si ani neuvedomili, že 

prišlo leto. Problémy, starosti a vypätia stálo veľa energie 

a financií. Mnohé zmeny, ktoré sme nikdy nepredpokladali 

trvajú dodnes. Obmedzenia, ktoré boli potrebné nám priniesli 

výsledky. Mnohé krajiny majú tisíce mŕtvych a infikovaných 

Covidom-19. Také nenápadné pomenovanie a také straty 

na životoch a zdraví. Obrovské hospodárske škody, ktoré 

budeme cítiť roky. 

 Vďaka našej disciplíne môžeme začať myslieť na 

dovolenky a prázdniny s našimi blízkymi. Na posedenie 

v parku na lavičke, pri pohári vínka alebo piva. Toto nám 

vracia pocit voľnosti a radosť z návratu k normálnemu životu. 

Avšak zostaňme opatrní a zodpovední, aby sme prípadnú 

druhú vlnu koronavírusu zvládli ešte lepšie. Rúška 

„nezatvorme do skrine“,  ale používajme ich tam, kde by 

hrozilo nebezpečenstvo nákazy, t.j. kde je veľa ľudí na 

menšom prípadne uzavretom priestore. A nezabúdajme: 

„Boli sme mladí, zostali sme múdri“. 

Krásne prežité leto plné lásky a porozumenia vám želá 

redakcia časopisu Môj domov a               

 

Zuzana Pavlíková 
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Vážení klienti, vážení zamestnanci, 

Pohybujeme sa v dynamickom a náročnom prostredí a je treba vyvíjať maximálne úsilie pre dosiahnutie určitého 

štandardu. Predpokladom naplnenia tohto cieľa sú jednoznačne ľudia. V poslednej dobe vídať na chodbách 

veľa nových tvári. Nejedná sa iba o nových klientov ale aj o zamestnancov. Keďže ich nevieme všetkým 

predstaviť jednotlivo, rozhodli sme sa postupne predstaviť vám ľudí, ktorí sa starajú o bežný chod RDS, a to 

zdravotný úsek, sociálny úsek, prevádzkový úsek,  týmto spôsobom.  

A začneme manažmentom RDS.  

 

 

PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH - riaditeľka  

Našu novú pani riaditeľku hádam ani netreba nejako zvlášť predstavovať, nakoľko už predtým 

tu pracovala ako manažérka zdravotného úseku. 

 

Gabriela Kostková 

Patrí k dlhoročným zamestnancom RDS. Pracuje na poste manažéra 

ekonomického úseku a zároveň je i zástupcom riaditeľa. Ako manažér ekonomického úseku 

riadi finančnú učtáreň, pokladňu a mzdovú učtáreň. 

 

Ing. Anna Reinerová 

Začala tu pracovať v roku 2019 ako administratívny pracovník a tiež je zástupcom 

riaditeľa. 

 

Mgr. Andrej Slivka, MPH 

Ako manažér zdravotného úseku začal pracovať v RDS v roku 2019 a na poste manažéra 

zdravotného úseku vymenil našu súčasnú pani riaditeľku. Pod jeho úsek spadá 

koordinátorka opatrovateliek, sestier, vyšetrovňa, zdravotné sestry, koordinátor fyzioterapeutov a opatrovateľky. 

 

Alexandra Fitošová 

Pracuje na poste manažéra stravovacej prevádzky pomerne krátko, nastúpila v roku 2019 

spolupracuje s dodávateľmi, riadi úsek cez skladníčku až po kuchárky .                          

 

 

Mgr. Erika Blahová  

Pani Blahovú myslím netreba zvlášť predstavovať, pracuje v RDS už skoro dvadsať 

rokov, dlhé roky pracovala na poste manažér stravovacej prevádzky a v roku  2020 

prešla na sociálny úsek, kde riadi sociálnych pracovníkov. 

 

 

Marek Mičutka 

Ako manažér prevádzky nastúpil do RDS v roku 2019 a má na starosti údržbu, vodičov, 

práčovňu a upratovačky. 
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Fyzioterapia 
 

Ráno sa zobudíme, chceme vstať z postele a prekvapí nás prudká bolesť. Povieme si – veď to prejde. Máme 

už nejaký rôčik a tak si dáme liek proti bolesti, veď to nie je prvý krát. Ale bolesť neprešla. Tak nasleduje bežný 

potup – praktická lekárka, odborný lekár, injekcie. V našej lekárskej správe sa objaví termín „rehabilitácia“ a tak 

sa dostaneme na našu fyzioterapiu. Pre mnohých je to cesta známa, ale niektorí si to skúšajú prvý krát.  

Rozvoj fyzioterapie v našom zariadení je 

obrovský! Z jedného až dvoch 

pracovníkov v minulosti máme 

v súčasnosti vybudované pracovisko so 

šiestimi fyzioterapeutmi: dvaja na 

Pivonkovej, dvaja na piatom poschodí 

a dvaja v ambulancii na prízemí. Pribudla 

špičková prístrojová technika, ktorej 

zoznam by bol dlhý a tak len k tým 

najznámejším: REBOX, ultrazvuk 

SONOTER-2SM, svetelná terapia 

a medzi nami preslávené „bicykle“ so vznešeným menom „THERAtrain, o ktoré je nesmierny záujem a keď 

vidím na dverách ambulancie ten rad prihlásených, mám pocit, že sú zázračné. My všetci tu hľadáme odbornú 

pomoc, ako aj pekné slová, ktoré dávajú nádej, že bolesť bude miernejšia alebo odíde úplne, či je to po 

operáciách na pohybovom aparáte – nohy, chrbtica, ruky, stavy po úrazoch, či neurózy a reumatické ochorenia. 

Všetci poznáme aj skupinové cvičenia v interiéri aj exteriéri.  

 Starostlivosť fyzioterapeutov je výrazná aj na piatom poschodí. Ich činnosť je koordinovaná v úzkej 

spolupráci s ostatnými členmi zdravotného a sociálneho úseku spolu so psychológom, nakoľko stav klientov 

vyžaduje všestrannú starostlivosť. K tomu prispieva aj kvalitné poskytovanie bazálnej stimulácie a ergoterapie.  

 Veľmi nás potešila prítomnosť študentov Strednej zdravotnej školy zo Záhradníckej 44 v Bratislave, 

odbor diplomovaný fyzioterapeut, ktorí tu absolvujú klinickú prax. Naši seniori si prítomnosť študentov 

pochvaľujú a majú radosť z ich návštevy.  

 A na záver by som chcela za nás všetkých, ktorí prijímame pomoc, hľadáme úľavu od bolesti a milé 

slovo poďakovať za všetko a všetkým, ktorí sa o takéto výrazné zlepšenie našej rehabilitácie zaslúžili a svojím 

úsilím ju takto skvalitnili.                                                                                                   

                                                                                                                                 Autor: Zuzana Pavlíková 
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Naša záhradka 
 

Každý z nás má v sebe zmysel pre krásu a niektorí naši obyvatelia ho odovzdávajú aj iným tým, že skrášľujú 

naše okolie. Dňa 11.5.2020 sme sa rozhodli trochu poupratovať a skrášliť naše okolie. Začali sme pred hlavným 

vchodom RDS. Urobili sme si malú brigádu, vytrhali burinu, okopali a nakoniec nasypali štiepku. 
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O dva týždne dňa 29. 5.2020, keď nám to počasie dovolilo, sme sa rozhodli pokračovať a upravili sme záhony 

vedľa chodníkov  pri našom dome. So slnečnými lúčmi sa objavuje aj burina a kvetinové záhony treba upraviť   

a prebudiť. Preto okolo desiatej hodiny sme zišli pred budovou a brigáda sa začala. Touto cestou sa chceme 

poďakovať manželom Kováčovcom – našim obyvateľom, ktorí zakúpili krásne červené begónie a žlté 

aksamietnice a skrášlili tým okolie nášho domova. 
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Košeľa 

Dlhé roky som pracovala v pohostinstve ako krčmárka. Práca ma bavila aj keď nosenie ťažkých 

podnosov plných čapovaného piva bývalo občas veľmi náročné. Ako sa vonku oteplilo a vyšlo slniečko, pomaly 

začala napĺňať aj naša krčma. Štamgasti sa nahrnuli hneď po práci na chladené pivko a mnohí ostávali sedieť 

a debatovať až do záverečnej. Obracať sa okolo toľkých ľudí do neskorého večera bola v takom teple poriadnym 

športovým výkonom a jediné po čom naše upotené telá večer túžili, bolo schladiť sa v nejakom jazere. Naša 

krčma bola neďaleko známeho bratislavského jazera Kuchajda, preto nebol problém ísť si po záverečnej 

poriadne zaplávať a v lete sme tam často aj chodievali. 

Nebolo tak ani toho večera. Po záverečnej vedúci spočítal tržbu, zabalil do obálky, aby ju ráno cestou 

do práce odovzdal do banky a hor sa do vody! Celý kolektív sme svorne odkráčali ku Kuchajde. V tom čase tam 

už nikto nebol, mohli sme si teda v kľude zaplávať a po náročnom dni trocha oddýchnuť a schladiť sa po 

celodennej drine a horúčave  Ako sme tak plávali a rozprávali sa, započuli sme krik, smiech a v diaľke uvideli 

partiu mladíkov ako kráčali k jazeru. Nakoľko mal vedúci pri sebe tržbu z celého dňa a nevedeli sme čo sú tí 

chlapci zač, radšej sme vyšli z vody, rýchlo sa obliekli a išli radšej domov. Doma som zistila, že som si zabudla 

niekde moju kockovanú košeľu. V noci som sa však k jazeru sama neodvážila ísť a tak som to pustila z hlavy 

a išla spať.  

Ráno som vstala a išla do práce. Ako som sa blížila, už z diaľky som videla, že na Kuchajde sa niečo 

deje, blikali tam policajné majáky a videla som aj nejakých ľudí vo vode. V práci som sa kolegov spýtala, či 

nevedia , čo sa tam deje. A veru, že vedeli....Vraj sa na Kuchajde utopila žena a policajti spolu s hasičmi ju 

hľadajú v jazere. „ A ako vedia že sa tam utopila žena?“ spýtala som sa stále ešte nič netušiac. „ Pán , ktorý 

venčil ráno psa našiel už iba jej plávajúcu kockovanú košeľu na hladine“ odpovedal kolega. A mne bolo 

v sekunde všetko jasné... Pán našiel plávať na hladine moju košeľu, ktorú som tam večer zabudla a vietor ju 

odniesol cez noc do vody. 

No nebolo mi všetko jedno, keď som videla koľko 

ľudí bezúspešne hľadá niekoho, kto je vlastne živý a zdravý 

v práci, ale bála som sa priznať a vlastne som sa ani nikdy 

nikomu nepriznala až teraz Vám aby som vás pobavila 

svojim príbehom. 

 AUTOR: Ruženka Voláriková 5. poschodie 
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Keď sa srdce spojí s technológiou 
 

Z dôvodu nečakanej pandémie zostali naši klienti odlúčení od 

svojich milovaných príbuzných. Preto sa RDS rozhodol kúpiť 6 

prenosných tabletov, ktoré sú klientom k dispozícii 24 hodín denne.  

Teší nás, že vďaka modernej technológií môžu byť naši klienti v 

kontakte s rodinou a priateľmi vďaka 

videohovorom. Živým príkladom bola 

aj Ernestína Selecká, ktorá sa spojila so svojou rodinou až do ďalekej Afriky. Pri 

spojení videohovorov pomáhajú sociálni pracovníci a psychológ, v ich 

neprítomnosti sestry.  

 

 

 

 

Nezabudnuteľné kúpanie 

V jedno horúce odpoludnie som vzala môjho sotva trojročného vnúčika k vode. Vzala som vodné hračky 

a veselo sme sa zabávali a čľapkali vo vode. Bolo naozaj nezvyčajne dusno a mne začalo byť nevoľno, nechala 

som teda svojho vnúčika hrať sa s inými deťmi a ja som sa uchýlila do neďalekého tieňa, odkiaľ som ho 

sledovala. Netrvalo dlho a môj drobec sa vychytil a namieril si to rovno do vody. Vyskočila som a utekala za 

ním, ale kým som sa poprepletala pomedzi ležiacich ľudí môj drobec sa stratil vo vode. 

Ten zážitok ma desí dodnes. Otvárala som ústa. Keď som už dootvárala ústa, že začnem nepríčetne 

jačať, vtedy sa môj potápač vynoril z vody a ukrutný krik spustil on. Bola som presvedčená že po takej 

skúsenosti ho do vody nedostane nik. Keď prišiel za nami neskôr jeho otec, išla som si zaplávať a na moje 

zdesenie som zakrátko počula a videla usmiateho „topenca„ ako sa čľapká za mnou s plávacím kolesom 

do vody. 

Zakrátko na to sa naučil plávať a je z neho veľký milovník pohybu vo vode. 

Autor. Mária Kekeňáková 
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Alžírsko 

  

  

- jeho plný názov je Alžírska demokratická a ľudová republika. 

 

V roku 2011 po tom, čo sa Sudán rozdelil na Sudán a Južný Sudán sa Alžírsko stalo najväčšou 

krajinou čierneho kontinentu. Málo ľudí vie, že najkrajšie rímske pamiatky nie sú v Európe, ale v severnej 

Afrike.  

Alžír je hlavné a najväčšie mesto Alžírska. Je to 

významný prístav a žije tu vyše 1,5 milióna obyvateľov. 

Štátnym náboženstvom je islam, literatúra 

vychádza vo francúzštine, arabčine a v rôznych 

berberských dialektoch. Nová ústava zakotvila islam ako 

štátne náboženstvo a arabskú a berberskú národnosť ako 

základ štátu  

 

Hlavné mesto – pohľad na Stredozemné more 

 

 

 

Alžírsko je štát, ktorý leží na severe Afriky a má 

998 km dlhé pobrežie Stredozemného mora. 

Na severovýchode hraničí s Tuniskom, 

na východe s Líbyou, na juhu s Nigerom, 

na juhozápade s Mali, na juhozápade 

s Mauritániou a na západe so Západnou 

Saharou a s Marokom. 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1n
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1n
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ju%C5%BEn%C3%BD_Sud%C3%A1n
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%A9_mesto
https://sk.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BE%C3%ADrsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%BAz%C5%A1tina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Arab%C4%8Dina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Islam
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%A1t
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sever
https://sk.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stredozemn%C3%A9_more
https://sk.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbya
https://sk.wikipedia.org/wiki/Niger
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mali
https://sk.wikipedia.org/wiki/Maurit%C3%A1nia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%A1_Sahara
https://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%A1_Sahara
https://sk.wikipedia.org/wiki/Maroko
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Mešita Ketshava patrí k hlavným atrakciám 

hlavného mesta.  

 

 

 

 

Národné múzeum staroveku. Najstaršie múzeum 

v hlavnom meste, ktoré bolo otvorené v roku 1897. 

Múzeum zhromažďuje exponáty, ktoré otvárajú 

oponu histórie tejto oblasti. 

 

                                                                                                              

Viac ako dve tretiny celého územia tvorí púšť Sahara. Vysoké teploty cez deň a mrazivé teploty v noci z nej 

urobili nehostinné miesto na život. Avšak pre nomádskych Tuarégov je oddávna púšť ich domovom. Južnú 

Saharu obývajú nomádski Tuarégovia, ktorí chovajú ťavy nielen na prepravu ale aj na mlieko, mäso a kožu. 

Dôležitou plodinou Alžírska sú ďatle. Ďatľove palmy sa pestujú v oázach, kde sa voda drží tesne pod povrchom. 

Výrazom vidieckych tradícií sú každoročné tzv. datľové slávnosti s tancom a pretekmi tiav.  Zaujímavosťou je, 

že kôstky z datlí sa pražia, a melú, potom sa z nich varí tradičná káva. 
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Kabylské šperky. Kabylská oblasť sa nachádza na severovýchode Alžírska, smerom k Tunisku. 

Kabylovia svoje šperky zdobia modrou, zelenou žltou a červenou farbou. K ich výrobe využívali predovšetkým 

striebro a morský koral. Šperky sú známe po celom svete. 

                        Kabylský náhrdelník 

 

  

 

V 6. storočí pred Kr. bolo pobrežie Alžírska v rukách Kartágincov. Roku 46 pred Kr. obsadili krajinu Rimania. 

Alžírsko sa stalo pre Rím – podobne ako Egypt – zásobárňou obilia. Málo ľudí vie, že najkrajšie rímske pamiatky 

nie sú v Európe, ale v severnej Afrike.  

Do Alžírska som odcestovala v júli 1965 spolu s manželom cez POLYTECHNU Praha,  kde môj manžel 

prijal umiestenku do Alžírska ako lekár na dva roky, cestovala som s ním ako manželka. Pôvodne sme mali ísť 

do Etiópie, kde sa hovorilo anglickým jazykom, ale napokon sa to zmenilo a my sme vycestovali do Alžírska, 

kde bol úradným jazykom francúzština. Manžel pracoval v nemocnici, spolu s ním tam pracovali aj radové 

https://sk.wikipedia.org/wiki/6._storo%C4%8Die_pred_Kr.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kart%C3%A1go
https://sk.wikipedia.org/wiki/46_pred_Kr.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rimania_(starovek%C3%BD_n%C3%A1rod)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Starovek%C3%BD_R%C3%ADm
https://sk.wikipedia.org/wiki/Egypt
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sestričky z rôznych krajín Európy. Jedlo bolo bohaté na zeleninu, tradičný kus-kus, mäso, ovocie. Všade vládla 

úzkostlivá čistota. Ak som potrebovala citrón, stačilo vyjsť do záhrady a odtrhnúť si ho. Manžel mal francúzsky 

jazyk na strednej škole, ja som ho neovládala, ale začala som sa ho intenzívne učiť. Po polroku som napísala 

žiadosť na Ministerstvo školstva o miesto pre mňa a aj som ho dostala. Prijala miesto stredoškolskej profesorky 

telesnej výchovy v hlavnom meste na dievčenskom lýceu s bytom oproti škole. Môj manžel zostal na pôvodnom 

mieste v nemocnici v meste Biskra ešte dva mesiace, potom aj on prišiel do hlavného mesta. Dostal miesto 

v nemocnici blízko hlavného mesta. Bývali sme tu tri roky. Manžel sa vrátil do Bratislavy v auguste 1968, ja som 

dokončila rok podľa zmluvy a až potom som sa vrátila v decembri 1968 na Slovensko. 

Alžírsko bolo pre nás rozprávkovou krajinou, veľa sme cestovali, videli, aj sa naučili. Bolo treba mať 

odvahu riskovať aj život v neznámej africkej krajine, kde bolo všetko iné ako doma. Bolo to dávno, pred viac ako 

päťdesiatimi rokmi, dnes je tam už určite veľa vecí inak. Ale mne zostali krásne spomienky.      

Autor: Kvetoslava Šramková 

 

 

Naše kuchárenky 

Korona  zúri všade okolo nás. Ľudia sú vyplašení, že umrú od hladu. Predzásobujú sa všetkými druhmi 

potravín. Najmä tými trvanlivejšími. Hladká múka šla v prvých dňoch zverejnenia tejto nákazy priam na dračku. 

Nasledovali cestoviny, konzervy aj instantné polievky. Našťastie, obyvatelia nášho domova ani po mesiaci 

strašenia nepocítili, že by obedy boli biednejšie čo do množstva alebo kvality. Nepobadala som, že by poniektorí 

z nás výrazne schudli alebo zoslabli v dôsledku podvýživy. Naše statočné kuchárky varia za každých okolností. 

Či už počas pracovných dní, alebo víkendov. Ale  aj počas najväčších sviatkov. A neopustili nás ani teraz po 

výskyte vírusu. Ešte dobre, že sa neurážajú na to naše neoprávnené škamranie - aké je to jedlo málo slané, 

málo octové, málo korenené. Nuž, zabúdame mnohí, že tie výdatne ochutené jedlá nám môžu zdvihnúť tlak či 

cholesterol a sakramentsky skomplikovať trávenie. Napokon, skromnosť ešte nikomu neublížila. Mojej babičke 

v kuchyni neďaleko sporáka na stene visela vyšívaná dečka s nápisom: „Málo jísti, málo píti, prodlužuje 

živobytí“. 

Autor: Mgr. Anna Sláviková 
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Statočná hrdlička 
Podľa skutočnej udalosti, ktorej svedkom bol náš obyvateľ a ktorý sa rozhodol poeticky vyjadriť tragickú 

udalosť, keď dve vrany napadli hrdličku pri jej hniezde. 

 

Pod balkónmi nášho domova 

Borovica nad chodníkom rastie 

Bola svedkom a miestom boja 

Hrdličku postretlo nešťastie. 

Dve  krakle útočili na ňu 

Chránila hniezdo statočne 

Nechcela opustiť „domovinu“ svoju 

Na pomoc jej prišiel samček konečne. 

„Sklonili vrany svoje zobáky 

Aj keď neochotne – odleteli preč 

Verme, že nezopakujú svoje útoky 

Chcel som pomôcť hrdličke, no krakle boli už preč 

                                                         Autor: Milan Pokoradi  

 

Vychádzka 
 

Keď sme sa s mojím terajším manželom zoznámili, nemali sme žiadne vnúčatá. Ako sme sa zobrali, 

prešlo desať rokov a my sme ich mali už desať. 

Radi sme chodili na prechádzky na Železnú studničku. vybrala som sa na výlet s deviatimi vnúčatami. 

Cestujúci v trolejbuse, keď videli toľko detí, sa pýtali, či sú z detského domova. A oni zborovo odpovedali:“ Nie, 

my sme tu s bab-kooou“. Veľmi pekne sa pohrali. Keď boli hladní, postavili sa do radu a ja som im mazala 

rohlíky. Proviant mi pomohol priniesť manželov starší syn. Výlet sa vydaril, bol bez úrazu, hádok, na spevnenie 

priateľstva.  

K týmto desiatim vnúčatám pribudla ešte jedna vnučka Monika. Keď som chodila pre ňu do škôlky, 

chcela, aby som jej nachytala chrústov. Asi si viete predstaviť môj odpor chytať chrústov – ani mojim deťom 
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som to nerobila. ALE! Urobila som, čo chcela – chrústov som jej nachytala. Teraz je už v štvrtom ročníku na 

vysokej škole. 

Z týchto jedenástich vnúčat nás už siedmi obšťastnili – máme desať pravnúčat. Škoda len, že ma chlapci 

nemohli prísť na Veľkú noc vyšibať. Ale krásne mi cez telefón povedali básničku a aj sme sa videli. Malý 

dvadsaťmesačný Danielko šibal maminu, ona zaňho hovorila básničku. Danielko mi povedal “Ahoj babinka“ 

a poslal mi pusu. Tisli sa mi slzy do očí. Veľmi mi chýbajú, ale vydržíme. 

Autor: E.V 

 

 

Posedenie pri hudbe a speve harmonikára Lukáša 

 

Ďakujeme Lukášovi Tomekovi, že aj v tomto náročnom období myslí na našich seniorov. Prekvapil nás krásnym 

videom, ktoré nahral pre našich seniorov počas korona krízy so svojou čarovnou harmonikou, keďže nemohol 

prísť osobne. Veľmi nás tým potešil. 
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Duchovné okienko 
 

Letné mesiace nie sú v rámci cirkevného roka zvlášť bohaté na významné cirkevné 

sviatky. Najmä v minulosti, ale už aj v tejto dobe, sa vyznačovali najmä konaním 

mariánskych púti. Najvýznamnejšou už aj teraz je púť k Panne Márii v Levoči. 

Navštívenie svätej Alžbety, matky Jána Krstiteľa Panny Márie, si ctíme 2. júla. Túto 

udalosť zo života Panny Márie si pripomíname jej modlitbou u sv. Alžbety známou ako 

Magnifikát. 

Sviatok sv. Tomáša apoštola si pripomíname 3. júla. Je viac známy v ľudovej tradícii 

svojím „prímením“ neveriaci Tomáš. 

Tento rok významný cirkevný sviatok sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov slávime v nedeľu 

5.júla. Pripomíname si ním, že ich príchodom k našim predkom (začiatok 9.stor.) vzniklo naše písmo(vtedajšia 

hlaholika) a tým aj začiatok našej národnej kultúry. Je to zároveň aj štátny sviatok. 

16. júla si ctíme Pannu Máriu Karmeľskú. K jej úcte sa na niekoľkých miestach Slovenska konajú 

mariánske púte. Jednou zo známych je púť v Topoľčiankach. 

Sviatok sv. Márie Magdalény (známej aj ako Mária z Magdaly), súčasníčky a učeníčky Ježiša Krista, si 

pripomíname 22.júla. 

Podľa cirkevnej tradície si sviatok rodičov Panny Marie sv. Joachima a Anna ctíme v nedeľu 26.  júla. 

Svätého Gorazda, podľa cirkevnej tradície na Slovensku prvého slovenského biskupa (žiaka sv. Cyrila 

a Metoda), si pripomíname 27. júla. 

Zakladateľa mužského rádu Spoločnosti Ježišovej (Jezuiti) sv. Ignáca z Loyoly si pripomíname 31.júla. 

Patróna kňazov sv. Jána Mária Vianey kňaza si pripomíname 4. augusta. 

Zjavenie Ježiša Krista v božskej sláve -  Premenenie Pána  - na vrchu Tábor v prítomnosti Mojžiša 

a Eliaša a za účasti apoštolov Petra, Jána a jeho brata Jakuba svätíme 6. Augusta. 

Nanebovzatie Panna Márie slávime 15. augusta ako prikázaný sviatok. 

Dňa 22. augusta svätíme Pannu Máriu slávne korunovanú Ježišom Kristom jej synom za Kráľovnú neba 

i zeme.  Narodenie Panny Márie si pripomíname 8. septembra.  

Najsvätejšie meno Panny Márie si pripomíname 12. septembra. Meno Mária v rôznych jazykových 

podobách je najčastejším menom na svete. 

Povýšenie Svätého Kríže si ctíme na cirkevný sviatok 14. septembra. 

Sedembolestnú Pannu Máriu ako patrónku Slovenska slávime 15. septembra. Cirkev na Slovensku si 

jú uctieva slávnostnou sv. omšou v národnej bazilike v Šaštíne za masovej účasti pútnikov z celého Slovenska. 

Je to naša najvýznamnejšia celonárodná púť. 

29. septembra si pripomíname sviatok archanjelov sv. Michala, Gabriela a Rafaela. 

Peter Čulík 
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Zdravotnícke okienko 

 

Pravidlo o troch a pol minútach 

 

1. Keď sa prebudíte zo spánku (ráno alebo popoludní), zostaňte ležať v posteli ešte pol minúty. 

2. Následne sa na pol minúty v posteli posaďte.  

3. Potom si dajte nohy na zem a ešte pol minúty seďte na kraji postele. 

 

Po týchto 3 a pol minútach nebudete mať anemické srdce,  

ktoré tým pádom nezlyhá a tým sa zníži možnosť pádu. 

 

Odkrvenie mozgu a srdca sa môže vyskytnúť u človeka v každom veku. 

 

Postrehy: 

 

„Najstrašnejšia vec je osamelosť. Nie samota“.  

Nikdy som to nechápala. Mala som okolo seba manžela, syna, priateľky, priateľov a aj kolegov. Všetci 

pomaly odchádzali, niektorí hore, iní prirodzene životom, tak ako to býva.  

Pri prechádzkach som už dlhšie pozorovala jednu pani, ktorá sedávala na tej istej lavičke sama, pokojne 

s jemným úsmevom na perách. Raz som bola unavená a jediné voľné miesto bolo na „jej“ lavičke. Zvolila, aby 

som si prisadla. Takto sa to potom stalo mnohokrát. Bolo príjemné a povzbudzujúce sa s ňou rozprávať. Nijaké 

choroby ani debaty o liekoch, a už vôbec nie hundranie a sťažovanie si na každého a na všetko. Tak išiel čas 

a ja som si uvedomila, že mi tieto náhodné stretnutia dávajú radosť a obohacujú môj deň. Takto sme prebrali 

veľa, veľa tém. 

Až raz pani prešla na nečakanú tému – osamelosť práve tými slovami, ktoré som použila v úvode. Bolo 

to naše posledné „posedenie“, nikdy som ju už na lavičke nestretla. Veľmi mi chýba. Často si tam sadnem 

a čakám, či si neprisadne ona. Zostávam sama. 

Odvtedy chápem celú hĺbku slova osamelosť a ľutujem, že som ju nepoprosila aspoň o číslo telefónu. 

Možno sme teraz obe osamelé. 

     Zuzana Pavlíková 
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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: 

 

Helena Mažáriová, Peter Oravský, Ľudmila Zvolenská,  

Drahomíra Čížová, Kucháriková Valérria, Jozef Stojka,  

Jozef Gregor, Ľubomír Déči, Oľga Kravjanská, Jozef Kravjanský,  

Oľga Schmidtová 

  

 

 

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 prvom štvrťroku 2020 oslávili jubileá nasledovní obyvatelia: 

 

Mgr. Edita Andódyová, Ing. Elena Dimitrova,  

MUDr. Vlasta Pivarčiová, Magdaléna Slabejová,  

Mária Kováčová, Emília Hajtášová, 

Fedor Varga, Oľga Majcherová, Karolína Kariková,  

Květuše Fiebigerová,Alica Topoľská, Mária Szapuová,  

Mária Maronová, Janka Kiššíková, 

Ľudmila Pekárová, Čestmír Valina, Soňa Beňová 

 

 

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. 

________________________________________________________________________________________ 
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