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Editoriál 

 

Končí leto, prichádza jeseň. Je úplne iná ako minulé 

roky, ktoré sme prežili, a bolo ich dosť. Všetky ťažké 

vojnové a povojnové roky plné hladu a odriekania, 

ale prežili sme. Potom tie ostatné obdobia a roky na 

ktoré spomíname rozdielne podľa toho, čo sme 

prežili my a naši blízki. Prežili sme to, ale nikdy 

doteraz sme nechodili so zahalenou tvárou, ako 

teraz a nemuseli sme nosiť rúška. Mohli sme si 

podávať ruky, vyjadriť si spolupatričnosť objatím               

a lásku bozkami. 

        Mysleli sme si, že je to na chvíľu, ale tá chvíľa 

trvá dlho a myslím, že ešte dlho potrvá. Prežili sme 

s rúškami leto, horúčavy a tak ešte nejaký čas 

vydržíme. 

        Buďme opatrní, umývajme a dezinfikujme si 

ruky, zbytočne nechoďme do priestorov, kde je 

veľa ľudí, aby sme sa neinfikovali koronavírusom. 

        Boli sme disciplinovaní, vydržíme ešte čas, ktorý 

je potrebný k tomu, aby sa táto pandémia ukončila 

bez zbytočných obetí a my sme sa stretávali 

s odhalenou tvárou. 

        To všetkým želá redakčná rada a    

 

                                                Zuzana Pavlíková 

 

 

ČÍSLO 4 

OKTÓBER 2020 
 

 

 

Ružinovský domov seniorov 

Sklenárova 14 

821 09 Bratislava - Ružinov 

Tel: +421 2 534 158 76 

www.rdssklenarova.sk 

Facebook: Ružinovský domov seniorov 

 
 

MôJ DOMOV 



 

2 

 

 

PREDSTAVOVANIE  

  
 

Vážení klienti, vážení zamestnanci, 

v poslednej dobe vídať na chodbách veľa nových tvárí. Nejedná sa iba o nových klientov ale aj 

o zamestnancov. Keďže ich nevieme všetkých predstaviť naraz, rozhodli sme sa 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 management RDS a v aktuálnom 

čísle si predstavíme našich fyzioterapeutov, ktorí sa starajú s láskou o fyzickú kondíciu našich 

klientov. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

 

Zoltán Kurucz - pracuje ako fyzioterapeut, zároveň zastáva funkciu koordinátora 

fyzioterapeutov   v Ružinovskom domove seniorov. Vo svojej práci sa okrem 

iného zameriava na výcvik mobility a sebestačnosti klientov s ochoreniami 

nervového systému, nakoľko v roku 2017 získal odbornú spôsobilosť v komplexnej 

diagnostike a pohybovej liečbe dospelých osôb s neurologickým ochorením. Je 

trpezlivý a komunikatívny, rád pomáha starým ľuďom.                

V osobnom i pracovnom živote má rád nové výzvy. 

 

Lea Čanakyová má 22 rokov. Pracuje v RDS na 

Pivoňkovej ulici. Je čerstvou absolventkou v odbore diplomovaný fyzioterapeut, 

študovala v Bratislave. Ďalej pokračuje v štúdiu na Inštitúte fyzioterapie, 

balneológie a liečebnej rehabilitácie Piešťanoch. Vo voľnom čase sa venuje 

športu a obľubuje turistiku. 

 

Simona Bačová - na poste fyzioterapeuta začala 

pracovať od mája 2020, keď ukončila trojročné nadstavbové štúdium na 

zdravotníckej skole v Bratislave. Stará sa o našich ambulantných klientov, ktorí 

za ňou prichádzajú s rôznymi pohybovými ťažkosťami po úrazoch a operáciách. 

Vo voľnom čase sa venuje futbalu, posilňovaní, turistike a čítaním dobrej knihy. 

 
 

Sára Znamenáčková má 22 rokov a je čerstvou 

absolventkou Strednej zdravotníckej školy v Bratislave, 

kde študovala odbor diplomovaný fyzioterapeut. Už od základnej školy ju bavili 

prírodné vedy a najviac biológia ľudského tela. Žije v Marianke, kde sú veľké 

možnosti tráviť čas v prírode. Preto vo svojom voľnom čase chodí veľa na 

prechádzky po okolí, prípadne si rada prečíta dobrú knihu. Verí, že vo svojom 

prvom zamestnaní bude pre našich klientov prospešná. 

 

Viktor Hrabec má 25 rokov a nedávno dokončil Strednú zdravotnícku školu                     

v Bratislave, kde vyštudoval odbor diplomovaný fyzioterapeut. Žije v Bratislave                     

v Devínskej Novej Vsi od svojich 11 rokov. Od detstva sa venoval cyklistike, 

bassebalu a florballu. V RDS pôsobí ako fyzioterapeut na 5.poschodí OZM, kde 

sa stará o klientov so zníženou mobilitou. 

 
Jozefína Bielová sa narodila v Ružomberku, tu navštevovala Strednú 

zdravotnícku školu M.T.Schererovej. Následne absolvovala Trenčiansku univerzitu 

v Trenčíne - odbor fyzioterapia. Neskôr nastúpila do RDS ako fyzioterapeutka. 

Práca so seniormi ju napĺňa. Od detstva mala pozitívny vzťah k starým ľuďom.                 
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VĎAKA ZA TO, ŽE ŽIJEME  

  
Prežili sme bez strát. 

 
Do nového roka 2020 sme vstupovali so želaniami, aby sme boli zdraví, šťastní a spokojní. No už od 

februára k nám prenikali znepokojujúce informácie o vzniku a prudkom šírení sa nebezpečného vírusu 

COVID - 19. Dovtedy nielen laici, ale ani špecialisti netušili, o aký smrtonosný vírus ide, kým sa nerozšíril do 

pandémie. Najskôr ho zaznamenali v Číne, v krátkom čase sa hlásili pacienti už nielen v orientálnej časti 

Ázie, ale veľmi sa poponáhľal aj do Európy. Ľuďom nemožno zo dňa na deň zakázať cestovať. Nie všetci 

boli v zahraničí na dovolenke, väčšina cestovala za služobnými povinnosťami. Lietadlami, loďami. 

kamiónmi sa preváža tovar z jedného konca sveta na druhý. Nákaza sa šírila závratnou rýchlosťou, až sa 

sústredila najmä v Taliansku, Španielsku, Nemecku. 

Pokým v Číne vynašli liečivá na pozastavenie 

koronavírusu, ubehlo niekoľko týždňov a zomreli tisíce 

ľudí. Ani nám, v našom domove seniorov, všetko 

okolité dianie nebolo jedno. Našťastie ľudia z 

odchádzajúcej, no najmä nastupujúcej vlády 

pochopili rútiace sa nebezpečenstvo a nariadili 

preventívne kroky. Následne za tým, hneď v prvých 

dňoch, sa vedenie domova postaralo o všetky 

prísne, no potrebné náležitosti ako zamedziť 

preniknutiu ochorenia do našich priestorov. Jednak 

inštalovaním UV žiaričov vo vestibule pri recepcii i na 

chodbe vedúcej k jedálni, rozdaním vitamínu C, tiež prideľovaním balíčkov s ovocím a prideľovaním 

rúšok všetkým obyvateľom domova. Aj keď sa niektorí z nás ťažko zmierovali s nosením rúšok, 

dezinfikovaním rúk pred vstupom do jedálne, či zákazom návštev v našom objekte, napokon sme 

poslúchli. Našťastie, do nášho objektu smrteľný vírus neprenikol, a tak obetaví a nadmieru ostražití 

zamestnanci nášho domova nemuseli zaznačiť ani jeden prípad úmrtia v dôsledku spomínanej 

epidémie. Chcem sa poďakovať za rozvážny a operatívny postoj personálu. Ďakujeme však aj tým, ktorí 

sa vrúcnymi modlitbami obracali na toho najvplyvnejšieho uzdravovateľa - Pána Boha. Uchránil nás od 

horúčok, bolesti i smrti. Predĺžil nám životy ešte o nejaký čas. Verím, že ten darovaný čas využijeme 

rozumne a s vďačnosťou v srdci. 
 

Poďakovanie za správny postoj 
 

Nebezpečný, priam smrteľný vírus Covid-19, ktorý vyčíňal na celom svete, sa poponáhľal aj do našej 

mestskej štvrte. Napriek tomu, že sme o ňom veľa nevedeli, predstavitelia Ružinovskej mestskej časti včas 

pochopili, že treba získať čo najviac informácií o ňom - a hneď aj konali. Usilovali sa pozháňať ochranné 

rúška pre vyše 27 tisíc dôchodcov žijúcich v druhom bratislavskom obvode no nebolo to jednoduché. 

Dopravili ich bezplatne do všetkých domácností, vrátane nášho Ružinovského domova seniorov na 

Sklenárovej aj Pivoňkovej ulici. 288 obyvateľov tohto sociálneho zariadenia obdržalo tabletky C vitamínu 

na podporu imunitného systému, mali sme možnosť každý deň si pred vstupom do jedálne dezinfikovať 

ruky, vzdušný ventilátor na chodbách ničil baktérie, dostávali sme prídely ovocia, a čo je mimoriadne 

chvályhodné, obyvatelia domova nemuseli dlho čakať na testovacie látky. Zaobišli sa v tomto prípade 

bez pomoci úradu zdravotníctva, pretože starosta mestskej časti Ružinov Ing. Martin Chren s prispením 

ochotného sponzora zabezpečili úhradu za testovanie v súkromnom laboratóriu. Našťastie všetky 

výsledky našich obyvateľov boli negatívne. Vedenie domova sociálnych služieb na čele s riaditeľkou 

PhDr. Máriou Mattovič Strakovou, MPH, aj predstavenstvo našej mestskej časti v týchto ťažkých, vyše 

osem týždňov trvajúcich skúškach, obstálo a isto aj svojím operatívnym a rozumným postojom prispelo 

k zmierneniu šírenia nežiadúcej nákazy. Zaslúžia si uznanie a vďaku.  

                                                                                                                                                Mgr.  Anna Sláviková                                                                             



 

 

PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA  

  

Pandémia ochorenia COVID19 priniesla aj na Slovensko mimoriadne náročné obdobie. V súvislosti 

so vzniknutou situáciou sme sa rozhodli zodpovedať našim klientom zopár dôležitých otázok 

prostredníctvom psychologičky nášho zariadenia Mgr. Silvie Valovej. 

 

 

 

 

sledovanie TV, rôzne ručné práce          

a záujmové činnosti. Konečne 

máme príležitosť upratať svoj 

priestor, prípadne sa zbaviť 

nepotrebných vecí. Tí zručnejší si 

vedia svoj priestor ešte skrášliť. 

Výborné sú prechádzky, ktoré naši 

klienti hojne využívajú. Navyše vždy 

sú k dispozícii priatelia, ktorých si naši 

klienti našli v zariadení a personál. 

Okrem toho istá miera aktivít je 

zachovaná aj v tomto období pri 

dodržaní nariadených opatrení. 

Stále je k dispozícii cvičenie pod 

dohľadom fyzioterapeutov, pričom 

využívame možnosť cvičenia na 

čerstvom vzduchu, kým nám praje 

počasie. Ďalej sú tu tréningy pamäti, 

ktoré netrénujú iba pamäť ale 

všetky kognitívne funkcie, ktoré sú 

pre zachovanie pamäti dôležité. 

Novinkou je počítačový kurz, ktorý 

môže pomôcť pri udržiavaní 

komunikácie, alebo pri vybavovaní 

rôznych záležitostí práve 

elektronickým kontaktom. Navyše 

majú naši klienti možnosť 

navštevovať tvorivé dielničky a tí, 

ktorí tam chodia vedia, že niet nad 

radosť z tvorenia. 

◼ A keď sa nemáme navzájom 

dotýkať? 

Toto je naozaj náročné, najmä pre 

tých, ktorí majú prirodzenú potrebu 

po dotyku vyššiu. Dotyk by mal byť 

vyjadrením blízkosti a obojstrannej 

sympatie. V situácii, keď to nie je 

celkom možné sa môžeme 

inšpirovať u Garyho Chapmana               

a v jeho piatich jazykoch lásky, 

pričom základ budú tvoriť dva.  

 

4 

 

◼ Ako nepodľahnúť strachu               

z nového koronavírusu? 

Denne sme zavalení 

množstvom správ a niekedy je 

náročné si udržať nadhľad nad 

situáciou. K dispozícii je 

odborný personál, ktorý je 

ochotný poskytnúť potrebné 

informácie a zbaviť Vás 

pochybností alebo neistoty. Či 

už sú to zamestnanci 

zdravotného, alebo sociálneho 

úseku, všetci svorne pracujú na 

zabezpečení bezpečného 

chodu zariadenia. Napriek 

tomu neznáma situácia v nás 

môže vyvolať obavy. Strach je 

prirodzená ľudská emócia, 

ktorá má pre človeka varovnú 

funkciu. V každom z nás 

pracuje strach iným spôsobom. 

Niekoho ochromí, niekto sa ho 

snaží potlačiť alebo ignorovať    

a niekoho prijme k aktivite. 

Dôležité je uvedomiť si ho             

a priznať si ho, pretože vtedy                

s ním vieme pracovať. Ak sa 

tvárime, že ho nemáme, 

nakoniec sa prejaví rôznym 

spôsobom, či už vo forme 

depresie alebo naruší náš pocit 

bezpečia a rozvíjajú sa rôzne 

paranoje, či hypochondrické 

obsesie. 

◼ Ako s ním teda môžeme 

bojovať? 

Najvhodnejším spôsobom  

prekonávania strachu je pre 

človeka aktivita. Ak máme 

strach z ochorenia je 

prirodzené, že sa snažíme chrániť 

a dodržiavame odporúčania 

odborníkov, to znamená:  

1) nosíme rúška 

2) dodržiavame dezinfekciu rúk 

3) dodržiavame primeraný 

odstup 

4) udržiavame svoj priestor a seba 

v čistote.   Pre náš každodenný 

život je dôležitá istá forma 

stereotypu, ktorý nám pomáha 

prekonávať strach a to je náš 

bežný denný režim. Dôležité je si 

ho zachovať v maximálnej 

možnej miere. Všetky činnosti, 

ktoré robíme samostatne 

zachovávame. Najvýraznejšie 

môžeme túto situáciu pociťovať             

v obmedzení sociálneho kontaktu 

v nútenej sociálnej izolácii. 

◼ Čo máme teda robiť keď 

máme obmedzený kontakt                 

a sme izolovaní od blízkych? 

Vždy si zachovávame určitú mieru 

kontaktu v rôznej forme. Do istej 

miery sme rozmaznaní 

technológiami a kontakt 

vyžadujeme ihneď. V minulosti, 

keď existovala iba listová pošta                

a aj to nespoľahlivá, boli ľudia 

nútení naučiť sa zvládať samotu. 

Teraz máme k dispozícii telefóny, 

tablety a počítače. No vráťme sa 

k zvládaniu samoty. Ako som 

spomínala dôležité je zachovať si 

denný režim v bežných 

činnostiach ako je hygiena, 

upratovanie, čítanie,  

 

 

 



 

PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA  

  

v čase rizika nákazou koronavírusom COVID19 

 

 

 

  

 

 

                                                 

Hodnota úsmevu 

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

Úsmev nič nestojí a vynáša 

mnoho. 

Obohacuje toho, kto ho prijíma, 

bez toho, že by ochudobňoval 

toho, kto dáva. 

Trvá iba chvíľku, ale spomienka 

naň je niekedy večná. 

 

Nik nie je taký bohatý, 

aby sa bez neho obišiel. 

A nik nie je taký chudobný, 

žeby ho nemohol darovať. 

Úsmev vytvára v dome šťastie, 

v starostiach je oporou 

a je citlivým znakom priateľstva. 

 

V únave prichádza odpočinok, 

v znechutení vracia odvahu, 

v smútku je potechou 

a pre každú bolesť je 

prirodzeným liekom. 

 

Je dobre, že si ho nemožno 

kúpiť 

ani požičať, ani ukradnúť, 

pretože má hodnotu 

od chvíle, keď sa dáva. 

A keby si niekoho stretol, 

a nemal by pre teba úsmev, 

hoci naň čakáš, 

buď veľkodušný a oblaž ho 

svojím úsmevom ty, 

pretože nik tak nepotrebuje 

úsmev, 

ako ten, kto ho nemá pre iných. 

                                                    

 

 

 

 

 PaedDr. Kvetoslava Šramková  
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Prvým je pozornosť, ktorou 

dávame druhému najavo, že 

nám na ňom záleží a vážime si 

jeho prítomnosť  a čas. Úsmev    

a vľúdne slovo máme vždy po 

ruke, stačí len chcieť. Druhým 

sú skutky služby, alebo 

vzájomná pomoc. Ľudia si 

pomáhajú s nákupmi so 

zabezpečovaním rôznych 

potrebných vecí. Niekedy je 

náročné pomáhať a niekedy je 

náročné pomoc prijať, avšak 

nie je nič horšie, ako 

nevyžiadaná pomoc. Preto je 

také dôležité rešpektovať, keď 

nám niekto povie nie.  

◼ Čo ak nás strach neopúšťa? 

Mnohí poznajú stav, kedy sa v 

hlave víria rôzne obsesívne 

myšlienky, ktoré sú veľmi 

negatívne a plné obáv                        

a strachu. Z času na čas je to 

prirodzené, pretože keď je 

potrebné docieliť nejakú 

zmenu správania, tlak na našu 

psychiku sa zvyšuje. Dôležité je 

snažiť sa “udržať krb svojich 

myšlienok čistý,” alebo sa snažiť 

o ich vedomú kontrolu. 

Niekomu to ide lepšie inému 

nie, ale určite v tom nie sme 

sami. Vždy je nablízku niekto                  

z personálu komu sa môžete 

zveriť. V prípade, že Vám nevie 

pomôcť sám určite nájde 

niekoho, kto to bude vedieť, 

alebo vyhľadajte priamo 

psychológa.  

◼ Ako môžeme postupovať, keď 

niekto nerešpektuje opatrenia? 

Dôležité je uvedomiť si, že moje 

hranice končia tam, kde začínajú 

hranice iného druhé. Toto je zlaté 

pravidlo rešpektu. Každý z nás má 

zodpovednosť za svoje správanie 

a tiež má zodpovednosť voči 

iným, to znamená - neubližovať 

svojim správaním iným. Ak moje 

správanie narúša hranice iného, 

je dôležité zmeniť svoje správanie. 

Iným riešením je odísť zo situácie, 

aby zbytočne neeskalovalo 

napätie. V prípade, že niekto 

pravidelne nenosí rúško môžete 

požiadať personál o riešenie. 

Najjemnejším a súčasne 

najspoľahlivejším spôsobom ako 

zmeniť správanie iného, je ísť 

príkladom, čo poznajú všetci, ktorí 

majú deti (občas nás nasledujú                  

v dobrom aj zlom).  Podstatné je 

uvedomiť si, že v tejto situácii nie 

sme sami. Vždy je tu niekto, kto je 

ochotný, schopný, chce nám 

pomôcť a spolu to môžeme 

prekonať.

 

Na otázky nám odpovedala 

psychologička nášho zariadenia 

Mgr. Silvia Valová 
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NAŠE LETNÉ AKTIVITY  

  
 

Letná čitáreň 

 

Dňa 7.7.2020 sa naši seniori RDS zúčastnili besedy so 

spisovateľkou Monikou Machačkovou v areáli hier Radosť 

pri Štrkoveckom jazere. 

Uznávaná slovenská 

spisovateľka zúčastneným 

priblížila podrobnosti             

o svojej kariére, ako aj                    

o svojej prvej knihe Stará 

som už bola, pričom 

v tejto knihe opisuje 

romantický príbeh prvej 

lásky. Krásny a nezabudnuteľný zážitok - takto opísali naši 

klienti originálnu besedu skúsenej spisovateľky, ktorá bola 

sprevádzaná príjemným gitarovým doprovodom. 

 

 

Vyskúšali sme cvičenie na nových fitness strojoch 

 

Cvičenie na vonkajších fitness strojoch je populárnou aktivitou, vďaka ktorej si dokážeme 

zmysluplne vyplniť svoj voľný čas a zároveň podporiť zdravý životný štýl. Pod vedením našej 

fyzioterapeutky Lei Čanakyovej 

si naši obyvatelia vyskúšali 

cvičenie na nových fitness 

strojoch a úspešne zahájili dlho 

očakávanú letnú sezónu. 

 

 

Náš skvelý tím v zložení Bc. Zoltán Kurucz, Simona Bačová, dipl.f. a Lea Čanakyová, dipl.f. sa 

podieľali na zostavení manuálu pre našich klientov pod názvom „Ako správne cvičiť na 

vonkajších fitness strojoch?“, ktorý je k dispozícii pre všetkých. 
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NAŠE LETNÉ AKTIVITY  

  
 

Petangový turnaj 

 

Dňa 14.8.2020 zorganizovali 

naše sociálne pracovníčky 

Bc. Daniela Nochtová a Mgr. 

Michaela Kralovičová turnaj   

v petangu, ktorý sa odohrával 

medzi obyvateľmi samostatne 

žijúcimi v priestore garsóniek  

a obyvateľmi oddelenia so 

zníženou mobilitou. 

Jednotlivé družstvá tvorili           

3 hráči. "Garsonkárov" 

reprezentoval p. Biznár,                    

p. Zavarská a p. Minárova                

a klientov OZM p. Stojka,                   

p. Václavek, p. Kravjanský.  

Priateľský turnaj prebiehal v sprievode ľudovej hudby, občerstvenia v podobe domácich štrúdlí, 

pagáčikov či chutnej kávy. Nechýbala ani zábava a dobrá nálada. Výhercom gratulujeme! 

 

p. Stojka (OZM) 

 

p. Kravjanský (OZM) 

 

p. Biznár (garsónka) 

 

 
 

Rozlúčka s letom 

 

Dňa 21. augusta 2020 sa doobeda v príjemnom prostredí 

pred hlavným vchodom,  pod stromami, ktoré v teplom 

počasí zabezpečili osviežujúci tieň, konala rozlúčka s letom. 

O dobrú náladu sa postaral aj náš opatrovateľ, muzikant 

a spevák Jiří  živou hudbou. Ten zahral našim klientom 

pesničky na želanie podľa 

ich predstáv. Na 

prítomných okrem skvelej 

hudby čakali zábavné 

súťaže, čerstvé pagáčiky 

a koláčiky, rôzne druhy 

limonád.  

 

A keďže dobrá nálada je 

vysoko nákazlivá, o chvíľu 

tancovali a spievali všetci 

prítomní. 
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NAŠE LETNÉ AKTIVITY  

  
 

Tretí ročník tradičného volejbalového turnaja 

 
Dňa 11.9.2020 sa uskutočnil už 3. ročník tradičného 

volejbalového turnaja. Kým predchádzajúce dva sa 

konali v interiéri, súčasné okolnosti a počasie nám 

umožnili usporiadať volejbalový turnaj v exteriéri a tak 

povzbudzovať mohli všetci, ktorí vyšli na lodžie svojich 

garsóniek. Základným symbolom tohto turnaja sa stala 

žltá farba - pretože je vyjadrením slnka, tepla a energie. 

Povzbudzovanie sa tak nieslo v znamení žltej farby. 

Neskôr sme priniesli ocenenie tým, ktorí povzbudzovali               

a ich "žltým kreáciám."  

Ako je už zvykom, tradičný volejbalový turnaj sa konal 

medzi obyvateľmi a zamestnancami Ružinovského 

domova seniorov. Turnaj sa odohrával síce                      

v priateľskom duchu, ale všetky tímy sa pustili do 

zápasu s priam dračím odhodlaním a s vervou, 

takže sa tentoraz vyskytli aj drobné zranenia, 

ktoré zranená hráčka obišla s úsmevom. Síce sa 

hrá v sede, občas niekto skončí aj medzi stoličkami. 

Kým predchádzajúce dva ročníky vyhrali obyvatelia, 

tento ročník sa to podarilo zamestnancom, hoci 

skutočným víťazom bola dobrá nálada a smiech 

všetkých zúčastnených. Ďakujeme za skvelú 

reprezentáciu:  

Tímu obyvateľov: pani Vladárovej, pani Macejákovej, 

pánu Čulíkovi, pani Černej, pani Bezákovej, pani 

Minárovej, pani Kekeňákovej, pánu Biznárovi, 

manželom Vinohradským a pani Hosmajovej. Tímu 

zamestnancov: Mgr. M. Kralovičovej, Mgr. Ľ. Richterovej, Bc. K. Romanovej, K. Kavivanovovej, Mgr. B. 

Petrášovej, J. Černákovej, S. Bačovej, Bc. J. Bielovej a Stankovi Kakaščíkovi. Tradičný volejbalový turnaj 

organizujú naši fyzioterapeuti pod vedením Bc. Zoltána Kurucza, ktorý na seba prevzal aj úlohu kouča                  

a trénera tímu obyvateľov. Rozhodcovskej stoličky a píšťalky sa ujal Viktor Hrabec. Obe naše 

fyzioterapeutky S. Bačová aj Bc. Jozefína Bielová, okrem organizačných úloh na seba prevzali aj aktívnu 

podporu tímu zamestnancov v turnaji. Tím zamestnancov zostavila Mgr. Ľudmila Richterová. 

Občerstvenie zabezpečili organizátori spoločne s manažérkou stravovacej prevádzky Alexandrou 

Fitošovou. Zdravotnú pohotovosť mali naše šarmantné koordinátorky Alena Vidová a Monika Šiketová. 

Záštitu nad celým podujatím prevzala starostlivá pani riaditeľka PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH, 

ktorá spoločne so Zoltánom Kuruczom a A. Vidovou tiež odovzdali všetkým zúčastneným diplomy                        

a vecné dary.                                                                                           

                                                                                                               SLÁVA VŠETKÝM HRÁČOM!                                              

                                                                                                    SLÁVA VŠETKÝM POVZBUDZUJÚCIM!                                                             

                                                                                  OBROVSKÉ ĎAKUJEME VŠETKÝM ORGANIZÁTOROM ! 
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NAŠE LETNÉ AKTIVITY  

  
 

Na čom všetkom sa podieľali šikovné ručičky 

našich klientov? 

 
V minulosti páračky patrili k zimným večerom na 

dedine. Súčasťou páračiek bolo tiež rozprávanie, typické boli 

žarty, klebety. Aj naši klienti sa stretli na páračkách na tvorivých 

dielňach, no nie peria, ale levandule. Vôňa esenciálnych 

olejov levandule zaplavila celú miestnosť a jednotlivé časti 

použijeme na výrobu rôznych voňavých výrobkov. Esenciálne 

oleje obsiahnuté v levanduli majú upokojujúce účinky, 

podporujú spánok.  
 

                                            

Očkovanie seniorov proti chrípke 

 

Seniori patria k časti populácie, ktorá je náchylná na vírusové a bakteriálne ochorenia. Preto je dôležité 

práve v tomto období využiť možnosť dať sa zaočkovať. 

Chrípka je vysoko nákazlivé infekčné ochorenie dýchacích ciest s náhlym začiatkom, triaškou, horúčkou 

nad 38 ̊C, únavou, bolesťami hlavy, svalov a kĺbov. Následne sa prejaví kašľom a nádchou. 

Podľa odhadov  Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb zomrie v Európskej únii každý rok v 

dôsledku chrípky minimálne 40 000 ľudí. Väčšina z týchto úmrtí je u starších ľudí, ktorí trpia chronickým 

ochorením, napr. srdcovým alebo pľúcnym. 

 

Očkovanie je potrebné vykonávať každoročne, optimálne v priebehu 

októbra až novembra 

Očkovanie je pre osoby v liečebniach pre dlhodobo chorých, 

geriatrických centrách a zariadeniach sociálnych služieb zo zákona 

bezplatné a povinné 

 

Očkovanie proti chrípke absolvujem pravidelne každý rok a odporúčam ho 

všetkým. 

Mgr. Andrej Slivka, MPH, manažér zdravotného úseku RDS 

 

    Výroba obrazu z korkových štupľov      Výroba náramkov priateľstva         Levanduľové páračky 



 

10 

 

 

STRETNUTIE PO ROKOCH  

  

Oddelenie so zníženou mobilitou 

 

 
 

 

 

Naša spoločná fotografia zo 

začiatku septembra 2020 vyjadruje 

radosť a vzájomnú spokojnosť 

po tak dlhom čase bolo                  

trvalým základom na nové životné 

kroky do nášho pobytu 

v Ružinovskom domove seniorov 

a pokračovaním v trvale 

neorganizovanej ceste životom. 

Na toto stretnutie nikdy 

nezabudnem, pretože podstatne 

spríjemnilo náš pobyt v RDS, ktorý si 

aj napriek vysokému veku užívame.  

 

Predtým, ako zhrnul pán Magál 

svoje pocity, postrehy a dojmy 

z nevídaného stretnutia do tohto 

článku, skonštatoval, že náhody 

môžu mať rôzne podoby, ktoré 

dokáže napísať len sám život. 

 

 

Ján Magál 

 

Žil som v našom RDS od jeho 

výstavby na Sklenárovej 

ulici číslo 14 v rámci 

zaužívaného režimu a ako 

to chodí, postupne som sa 

dostal na 5. poschodie na 

oddelenie so zníženou 

mobilitou. 

Klienti časom prirodzene 

odchádzali a na ich miesto 

prichádzali noví. Všimol som 

si zvlášť dvoch manželov, 

ktorí sa ku nám prisťahovali 

ako noví. Od začiatku sa mi 

zdali byť obaja mimoriadne 

zaujímaví.  

Zaujali ma nie len menom, 

ale aj celkovým správaním. 

Keď sme sa stretli osobne po 

30 rokoch, najprv očami 

a potom sme započali 

krátky rozhovor, cítil som 

nejakú vzdialenú blízkosť.  

Na chodbe mi tento pán 

položil otázku, či nie som 

náhodou Ján Magál. 

Vysvetlil mi, že sa vraj 

zaujímal o môj osud, 

pretože som k nemu často 

chodieval na hospodárske 

porady až z Rimavskej 

Soboty do Bratislavy.  

Potvrdil som mu jeho 

tušenie a s nadšením som 

prehlásil, áno to som ja. 30 

rokov nazad bol začiatok 

formovania socialistického 

hospodárstva, kedy sa 

začal uplatňovať systém, 

takzvaný SPH (socialistické 

podnikové hospodárstvo) 

a hľadali sa nové cesty pre 

socialistickú ekonomiku. 

Obaja sme si spolu 

zaspomínali s obrovským 

nadšením na  významné 

osoby na generálnom 

riaditeľstve LIKO a v ďalších 

podnikoch  a závodoch, 

najmä v konzervárňach 

a liehovaroch. 

 

„Jedine plánované 

stretnutie sa môže zmariť. 

Náhodné sa odvolať nedá.“ 

 

Marie von Ebner-

Eschenbach   
česká spisovateľka 1830 - 1916 

Bolo to veľmi milé 

spoznávanie, ktoré sa 

málokedy podarí v živote 

zorganizovať.  

Mali sme veľmi dlhé 

rozhovory a to o viacerých 

známych aj menej známych 

osobách či už kultúrneho,  

politického a pracovného 

života. Toto naše prvé 

stretnutie a predstavenie  
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NEVIDITEĽNÁ RUKA 

  

Oddelenie so zníženou mobilitou 

 

 

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

Kytica vôbec nemusí byť 

honosná ani drahá, aby 

vyčarila úsmev na tvári. 

A navyše sa nie nadarmo 

sa hovorí, že „ručne 

vyrobené“ darčeky sú tie 

najlepšie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

kričať, ale nemohla som. Hlava sa 

mi ponárala pod vodu, nemohla 

som sa nadýchnuť a lapala som 

po dychu. Chvíľami som si už 

myslela, že je to môj koniec, keď 

zrazu stisk na mojej nohe povolil 

a ja som začula iba obrovský 

smiech všade okolo mňa.  

Nebola to veru žiadna 

neviditeľná ruka, ktorá ma ťahala 

pod vodu - to iba chalani 

z dediny si všimli ten istý strom 

s veľkou dierou plnou vody 

a chodili sa tam kúpať. Keď ma 

v to dopoludnie videli natešenú 

bežať do vody, chceli si zo mňa 

vystreliť a tak sa jeden ukryl pod 

vodu. Keď som skočila do vody, 

zdrapil ma za nohu a pár krát 

potiahol pod vodu. 

Mne teda do smiechu vtedy 

vôbec nebolo a ešte dlho som sa 

na chlapcov hnevala, ale dnes...  

Dnes si s úsmevom na tvári 

spomínam na tú bezstarostnú 

mladosť a letá plné slnka. 

Marienka Maronová           

 

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

Odtrhnuté kvety vydržia iba 

chvíľu, ale tieto naše, kým len 

budeme chcieť. Včera naši 

klienti vytvárali kytice kvetov 

na spestrenie vlastných 

izbičiek. 

 

 

 

počas horúcich dní osviežiť 

a užiť si po tvrdej 

celodennej práci trochu 

oddychu a zábavy.  

Ako som sa tak jedného 

dňa vybrala na pašu, 

zvieratá sa v kľude pásli, 

sadla som si na trávu a len 

tak som pozerala do diaľky 

na veľký strom ktorý tam 

stál. V tom ma niečo 

napadlo - pod tým stromom 

bola veľká diera, akoby tam 

predtým spadla bomba 

alebo niečo podobné a tá 

diera bola vždy plná vody. 

Hor sa! A už som sa rozbehla 

ku stromu natešená, že sa 

schladím v takom horúcom 

dni a aj mi rýchlejšie ujde 

čas na paši. Pribehla som ku 

stromu a šup ho do vody! 

Skočila som do tej diery pod 

stromom plnej vody. Ako 

som si tam tak v kľude 

plávala zrazu ma zdrapilo 

niečo za nohu a začalo 

ťahať pod hladinu. Veľmi 

som sa zľakla, chcela som  

Keď som bola mladé 

dievča,  letá veru bývali 

teplé, plné slnečných lúčov. 

Ľudia si konečne vydýchli 

po tuhej dlhej zime a všetci 

boli zrazu nejakí veselší aj 

napriek tomu, že roboty 

bolo stále požehnane. Robiť 

sme museli či bolo leto, či 

zima. Okolo hospodárstva 

je každá zdravá ruka 

potrebná. A veru bola aj tá 

moja -  od skorej jari až po 

jeseň som každý

 
deň chodievala na pašu 

s našimi kravami a ako 

všetci mladí ľudia aj ja 

s ostatnými deckami z 

dediny sme vymýšľali ako sa 
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ČO NOVÉ NA PIVOŇKOVEJ ?  

  
 

Ulica je Pivoňková, náš domov, tu sme doma. 

Žijeme tu spokojne, 

máme sa tu ohromne. 

Chceš mať radosť, náladu ? 

Navštív našu záhradu. Skalka udrie do očí, je to krása bez rečí.                                                                        

Pohľad padne na chodník, zelená sa ostrihaný krík. Pozri na trávu zelenú,                                                                     

osviež si dušu bolenú. To je krása, to je vôňa,  rozkvitla naša Pivoňa. 
 

                                                                                                                                   Ľudovít Hudcovič 

 

Staráme sa o našu záhradu 

 
Využívame augustové slnečné a teplé dni 

na to, aby sme opäť zveľadili priestor                        

v ktorom žijeme. V úzkej skupinke sme využili 

možnosť priniesť klientom zážitok                                  

a uspokojenie formou ergoterapie                          

a záhradnej terapie. Zeleň pôsobí 

stimulujúco a upokojujúco a výsledok 

lahodí oku a prináša našim klientom pocit 

uspokojenia z výsledkov ich práce. Tieto sú 

o to vzácnejšie, že naši klienti majú 

skutočne mnoho zdravotných komplikácií, 

ktoré im sťažujú pohyb aj komunikáciu. 

 

Slivkový koláč 

 
Náš slivkový koláč, koláč s hodnotou... 

Hodnotu každodennej práce si uvedomujeme až vtedy, 

keď vieme, koľko úsilia  a jednotlivých krokov je potrebné 

urobiť, aby sme sa prepracovali k výsledku. Ak na tom 

výsledku pracujeme spoločne, 

každý jeden z nás vníma 

dôležitosť toho, ako priložil ruku 

k spoločnému dielu a rozvíja 

sa pocit spolupatričnosti. Stačí 

jeden strom obsypaný slivkami 

a cesta k dielu začína. Najskôr 

treba obrať slivky - 

ergoterapia v praxi. A o košík 

so slivkami sa už postarala Mgr. 

Majka Danisová - výsledkom 

bol fantastický slivkový koláč 

so škoricovou posýpkou. 

Takýmito drobnými krokmi 

utvárame spoločenstvo.                      
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ČO NOVÉ NA PIVOŇKOVEJ ?  

  
 
Naši seniori si na začiatku 

týždňa užili veľmi príjemné 

dopoludnie. Pod vedením 

našej skúsenej sociálnej 

pracovníčky Mgr. Jany 

Poláčikovej absolvovali 

špeciálnu aktivitu, ktorá 

bola zameraná na 

zosúladenie pohybu, 

koncentrácie a pozornosti.  

Ako sa im darilo?                           

Aká bola atmosféra? Odpovede na tieto otázky nájdete vo 

fotogalérii. 

 

CVIČENIE, POHYB, POHYBOVÁ AKTIVITA  

to sú prvky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť 

aktívneho starnutia.  

Nie je tomu inak ani v našom domove seniorov, 

kde sa o pravidelný, cielený a adekvátne 

nastavený pohybový režim starajú naši 

odborníci - fyzioterapeuti . Správne indikované 

cvičenie aktivuje nevyužitý pohybový potenciál 

seniora a tým sa podieľa na udržiavaní, 

prípadne zlepšení jeho funkčných schopností. 

 

Bylo léto, horké léto...  
 

a my sme si urobili melónovú párty a nielen kvôli 

vitamínom a osvieženiu, ale aj kvôli radosti, ktorú 

sme mali ešte ako deti, keď sme boli celí lepkaví 

od sladkej šťavy. No schválne, čo Vám hovorili 

rodičia, keď ste zjedli jadierka? 

 

 

Počas koronakrízy sme si uvedomili, že pohyb 

na čerstvom vzduchu nie je samozrejmosťou. O 

to viac si vážime každú príležitosť pobytu na 

čerstvom vzduchu, obzvlášť, keď je spojený so 

zaujímavým cvičením. Pozrite si, ako cvičili 

seniori RDS v našej bezpečnej, oplotenej 

záhradke v areáli.  
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...A ŽIVOT SA DÁ EŠTE VŠELIJAKO ŽIŤ  

  
 

TU, U NÁS, DOMA, V TOMTO VEĽKOM PANELÁKU, 

 

dvaja: ona pohľadná a šarmantná a on dobrý sused, popri sebe, na tejto veľkej 

hromade si žijú.  Už skoro dávno bude, čo navzájom sa poznajú. 

Dobrým ránom pozdravia sa.......A ako ste sa vyspali? No, pamätám sa, že aj lepšie ráno 

bolo. Významne to mrkom oka priznajú. Čo dnes? Čo sa udeje? A čo také by sa malo 

diať? Veď všetko dobre klape. V kaviarničke ešte treba preklebetiť: 

Kto, s kým, kde a ako on dal, čo (či) ona nedala. A čo ďalej cez celý deň? Á, veď nejak 

bude, čo sa o to zastarať? Veď Pán dá a bude tak, ako sa má stať. 

Čo ja už môžem? Čo môžem do 

toho hovoriť? A vôbec, čo ja 

s tým už môžem urobiť? 

Stačí sám sa dobre mať. No ak sa 

podarí, druhému aj dobrý skutok 

vykonať. 

Ale zas to nepreháňať, niekedy aj 

menej znamená viac. Ty len 

pekne zalez za pec, do tej svojej 

garsónky. Krásny deň sa minie ako 

voda v Dunaji. A čo už ďalej, keď 

tma zvonka klope na okno? To je 

problém? Nijaký! Veď v bedni 

seriál duchaplný beží,  Zabaví nás, 

aj novela poučí. O čom? Ako sa 

dnes má moderne žiť, Mať rád, milovať sa a z lásky k mamone aj zabíjať. A ozaj láska. 

Láska, kde si bola celý deň? Kde si sa nám podela?  Kade inde a nie pri nás si sa túlala 

a takto čavargovala? 

Láska? Prosím? A to je čo?  Veď sme už starí a to sa v tomto našom starom veku už 

vôbec nenosí!  A aj sa to už nepatrí!!!  Pohladiť sa, objať milo, či božtek si dať?  To čo 

má znamenať? Že ťa mám rád, rada, že ťa ľúbim, že chcem pre teba, možno už len 

krátko a tak máličko len, ale láskou žiť.  Ale načo, načo ti to dobré je a čo dobré chceš 

z toho mať?  A tak sa končí jeden, ďalší deň. Jeden príbeh znova ukryje sa do písmen: 

On a ona takto „šťastne žili“, až dovtedy, kým ich spopolnili. A oni, tí dvaja? Tí dvaja sa 

tomu ani nebránili, 

veď už takí starí boli! Takí starí boli? 

      
 

 

 

Peter Čulík   
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DUCHOVNÉ OKIENKO  

  

mesiac október 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Ako cirkevný sviatok slávime 

Nepoškvrnené Počatie Panny 

Márie v utorok 8. decembra. 

V deň pracovného pokoja, 24. 

decembra –  Štedrý deň je 

dňom, kedy si pripomíname, 

že o polnoci tohto dňa sa 

narodil Ježiš Kristus. 

Piatok 25. decembra slávime 

cirkevný sviatok, Narodenie 

Pána. Je dňom pracovného 

pokoja. Celý kresťanský svet 

slávi najkrajší sviatok 

cirkevného roka – Vianoce. 

Vzdáva hold Láske. Boh Otec 

poslal na svet v podobe 

ľudského tela svojho Syna- 

Ježiša Krista, aby sa svojím 

životom, utrpením a smrťou stal 

našim Spasiteľom. 

Nedeľa 27. decembra je 1. 

nedeľou po Narodení Pána, je 

zasvätená Svätej rodine – 

Ježišovi, Márii a Jozefovi. 

 

Peter Čulík 

 

 

Počnúc mesiacom október  

vstupujeme do záverečnej 

časti cirkevného roka, ktorý sa 

končí v mesiaci november.  

Október, podobne ako 

mesiac máj sa považujú za 

zvláštne mesiace zasvätené 

úcte k Panne Márii. Ich 

zvláštnosť je v tom, že veriaci 

sa pri modlitbe posvätného 

ruženca modlia k Panne Márii 

aj Loretánske litánie. Na 

mnohých miestach sa konajú 

tieto litánie aj v každú sobotu 

večer.  

Mesiac október sa volá aj 

ružencový mesiac preto, že 7. 

októbra si pripomíname 

Pannu Máriu ružencovú. 

Sviatok sv. Františka z Assisi si 

pripomíname 4. októbra. 

Svätú Teréziu od Ježiša, 

učiteľku Cirkvi si uctievame 

15. októbra. Sviatok svätého 

Lukáša evanjelistu slávime 

v nedeľu 18. októbra.  

22. októbra si pripomíname, 

že dňa 16.10.1978 bol prvý 

Slovan – Poliak Karol Wojtyla – 

zvolený za 1. slovanského 

pápeža a prijal duchovné 

meno Ján Pavol II.  

Svätých Šimona a Júdu, 

apoštolov, si uctievame 25. 

októbra. Tohtoročná nedeľa 

1.novembra je zasvätená 

všetkým svätým. Druhý 

november je uctievaný ako 

Spomienka na všetkých verných 

zosnulých, Pamiatka zosnulých. 

Bratislavská arcidiecéza slávi 11. 

novembra sviatok svojho 

patróna svätého Martina. Sú to 

bratislavské mestské hody. 

Sviatok svätej Alžbety Uhorskej, 

rehoľníčky, si pripomíname 17. 

novembra. Tento deň je aj 

štátnym sviatkom – Deň boja za 

slobodu a demokraciu. 

Obetovanie Panna Márie si 

pripomíname 21. novembra.  

34. nedeľa – posledná 

v cezročnom období a zároveň 

posledná v cirkevnom roku je 

zasvätená Kristovi Kráľovi – 

Nedeľa Krista Kráľa. 

Posledná novembrová nedeľa 

je prvou adventnou nedeľou. 

Touto nedeľou vstupujú rímsko-

katolícki veriaci do adventného 

obdobia, v ktorom sa duchovne 

pripravujú na narodenie Pána. 

30. novembra si pripomíname 

sviatok svätého Ondreja, 

apoštola. V druhú adventnú 

nedeľu, 6. decembra si 

pripomíname svätého Mikuláša. 
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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: 

Elena Kučerová, Emília Dudášová, 

Viola Tóthová, Elena Krumajová,                           

Mária Kováčová, Anton Kamenský,                   

Jozef Gregor, Mária Nagyová 

Vyslovujeme hlbokú a úprimnú 

sústrasť ich príbuzným a známym. 

MAJKIN POMNÍČEK 

Po niektorých 

ľuďoch zostáva 

prázdno, nikto si ani 

nevšimne, že odišli. 

Sú aj takí, ktorí si za 

aktívneho života 

postavia pomníky. 

Moja susedka zo 

6.poschodia pani 

Maja Kováčová 

rada vypekala pagáčiky i kadejaké 

zákusky. Vždy z nich ponúkla aj nás, čo 

sme bývali naokolo. Jej veľkou záľubou 

však boli kvety. Hneď z jari sa 

v kvetináčoch pre dverami beleli živé 

snežienky. Po nich prišli tulipány a fialky. 

Plný balkón mala hortenzií aj primuliek. 

A keď nástupom do nášho domova 

prišla o záhradku, ktorá predtým zdobila 

ich dom v Modre uprosila svojho muža 

Jána, aby si tú malú záhradku zriadili              

i pred vchodom do ich nového 

domova. A tak sa pán Ing. Kováč pustil 

do rýľovania nepoddajného trávnika. 

O tri dni nakúpili tridsať sadeníc kvetov 

a spolu ich vysadili pred vchod v tvare 

označenia nášho domova RDS - 

Ružinovského domova seniorov. 

Napriek tomu, že sa kvietky ujali, veď ich 

chodili takmer každý deň polievať, 

Majka sa zo záhradky dlho netešila. 

Necelé dva mesiace nato, 

v sobotu1.augusta sa rozchýrila smutná 

správa. Pani Mária Kováčová náhle 

odišla na večnosť. My, ktorí sme tu 

zostali, jej už len na diaľku môžeme 

poďakovať za to, že nám skrášlila okolie. 

A tiež sľúbiť, že na ňu nezabudneme.                        

                                     Mgr. Anna Sláviková 
 

 

 

Klára Sleziaková,                

Gertrúda Chamulová,  

Matilda Bittová,                      

Ľudovít Olgyay,                  

Katarína Burešová,                   

Viola Tóthová,                    

Cvetana Kojčeva,                   

Elfrída Samková,                 

Ľudmila Barnášová,              

Alžbeta Repčíková,             

Mária Šubíková,                      

Terézia Strížová,                    

Oľga Kadlecová, 

PharmDr.,Klára Opavská,                      

Ing. Ján Magál,                  

Rozália Skladaná,                 

Rozália Buberníková,             

Dariana Matúšová,                   

Ing. Jozef Kravjanský,              

Božena Tvrdá,                         

Ing. Jozef Gregor,                 

Zuzana Klementová,               

Mária 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. 

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: 

Terézia Lecáková,             

Mária Pláštiková,            

Cecília Svatá,                    

Anna Rýdza,                   

Alžbeta Mezeiová 

Nuž, vitajte medzi nami a cíťte 

sa tu naozaj ako doma. 

 

Naši milí jubilanti 

Veľa šťastia, spokojnosti 

a hlavne zdravia Vám želajú 

všetci zamestnanci RDS 

a spolubývajúci. 

V treťom štvrťroku 2020 oslávili 

jubileá nasledovní obyvatelia: 

Magdaléna Sláviková,           

Ing. Anton Kamenský,                

Mária Čačaná,                      

Emília Šranková,                     

Edita Wiedermannová, 

František Vavrina, PhDr. RNDr., 

Antónia Klimentová,          

Irena Krchňáková,                   

Mária Prutkayová,                   


