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Editorial 

 
Toto číslo časopisu „Môj domov“ vychádza 

vo veľmi ťažkom období pre každého z nás, ale 

aj pre našu republiku, Európu a celý svet. 

Od 2. sv. vojny nebola situácia taká zložitá ako 

zo sociálneho tak aj z ekonomického hľadiska. 

Koronavírus zasiahol národ, jednotlivcov, 

rodiny a celú spoločnosť. 

Keďže šírenie choroby a jej ľudské 

a ekonomické dôsledky ešte nevieme odhadnúť,  

musíme dodržať nariadenie udelené vládou 

a svojou osobnou disciplínou prispieť 

k zamedzeniu šírenia vírusu. 

Nikto z nás nechce prispieť svojou 

nedbanlivosťou k rozšíreniu nákazy medzi 

nami, vo svojej rodine, medzi priateľmi 

a personálom ktorý sa o nás stará každý deň.  

Dbajme na ochranné opatrenia, nosme rúška, 

rukavice, umývajme a dezinfikujme si ruky, 

nenavštevujme sa zbytočne a obmedzme 

zdržiavanie sa na miestach, kde hrozí zvýšená 

možnosť nákazy. 

Ochráni nás iba zvýšená disciplína. 

Doba je zlá a ešte nie je koniec! 

Spomeňme si, boli sme silní, zostali sme múdri.... 

 Zuzana Pavlíková 

 

 

 

 

Vážení klienti, 

dovoľujeme si Vás informovať, že pre 

seniorov sú v obchodoch na základe 

rozhodnutia hlavného hygienika od 22.4. 

2020 vyhradené nákupné hodiny 

v obchodoch od 9:00 do 11:00 v pondelok 

až piatok. V inom čase žiaľ nebudú do 

obchodu vpustení. 



 

Vážení obyvatelia, milí kolegovia 
 

Dovolím si skromne odhadnúť, že hneď po slove koronavírus sa druhým najfrekventovanejším 

podstatným menom na Slovensku stalo slovo senior. 

  

Náš dom seniorov je  najväčšie zariadenie pre seniorov na území Slovenskej republiky. 

Sociálnu službu pobytovou celoročnou formou poskytuje pre 288 klientov, pričom priemerný vek 

prijímateľov sociálnej služby je 82,4 rokov. 

Aplikovali sme v ňom všetky opatrenia, ktoré prijala vláda, krízový štáb či Úrad verejného 

zdravotníctva;  privítali, mnohé z nich dokonca zaviedli ešte skôr, ako ich do praxe uviedla štátna 

správa.  V spolupráci so zriaďovateľom zabezpečilo vedenie RDS naozaj vysoký štandard ochrany 

života a zdravia svojich klientov. Jednu vec však napriek enormnej snahe zabezpečiť nedokážeme. 

Všetci seniori sú plne spôsobilí na právne úkony a väčšina z nich sú mobilní. To znamená, 

že nikto im nemôže zakázať vychádzať zo zariadenia Na klientov môžeme vplývať jedine 

metódami sociálnej práce, teda vysvetľovaním, argumentovaním, presviedčaním. Presne to nám 

koniec koncov odporúčalo aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  Ako službu navyše 

poskytujeme možnosť objednať si čokoľvek, čo klient potrebuje z obchodu, u sociálnych  

pracovníkov, ktorí dvakrát do týždňa idú nakúpiť.  Aj to s cieľom eliminovať opúšťanie priestorov 

RDS a chodenie po vonku. 

Žiaľ, pri mnohých senioroch sa to míňa účinku. Časť našich obyvateľov je síce disciplinovaná, 

dodržiava všetky opatrenia a zariadenie neopúšťa. Mnohí však odporúčania a prosby ignorujú, 

personálu, ktorý opakovane prízvukuje všetky riziká chodenia von, sa dokonca smejú. Vedia, že im 

nikto nemôže zakázať opustiť budovu domova seniorov a opakovane to robia. 

Veľkým etickým problémom je nízka miera ohľaduplnosti medzi samotnými seniormi. Tí, čo 

hlasno argumentujú svojím právom na slobodu pohybu a ľahkovážne chodievajú von s pocitom, že 

sú dostatočne silní a koronavírusu odolajú, nebezpečne ohrozujú ležiacich klientov. Neberú ohľad 

na ich ťažký zdravotný stav, na to, že ak zavlečú ochorenie do sociálneho zariadenia, medzi prvými 

obeťami budú práve najstarší a ťažko chorí. Sú často presvedčení, že ich potreby sú nadradené 

nad potreby druhých a bohužiaľ, aj tak konajú. Ležiaci pacienti nemajú pritom vôbec žiadne 

možnosti sa aktívne brániť.  

V závere tohto príhovoru apelujem na Vás, vážení obyvatelia, uvedomte si riziko, ktoré hrozí 

nám všetkým a pre vás môže byť smrteľné. Správajte sa zodpovedne voči sebe aj iným 

a ZOSTAŇTE DOMA PROSÍM!  Nepodceňujte situáciu. Ostaňte v bezpečí v pohodlí vášho 

domova. Urobíme, to čo je v našich silách, aby ste sa cítili čo najlepšie. 

Buďte zdraví.  

 

S úctou                                                              Mária Mattovič Straková 

    Riaditeľka RDS 

 

 

 

 



Preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu SARS-CoV-2  

a ochorenia Covid-19 

Vážení klienti, vážení zamestnanci, vážená verejnosť, 
 
riaditeľka Ružinovského domov seniorov prijala nasledovné preventívne opatrenia za účelom predchádzania 
šírenia akútnych prenosných respiračných ochorení: 
 
1. S účinnosťou od 6.3.2020 sa zakazuje verejnosti vstup do všetkých priestorov Ružinovského domova 
seniorov, v odôvodnených prípadoch výnimku udelí riaditeľ alebo manažér zdravotného úseku po 
vyhodnotení epidemiologických rizík. Za odôvodený prípad sa považuje najmä zabezpečenie prevádzky 
zariadenia. Kontakt s verejnosťou a informovanie verejnosti prebieha výlučne písomne, e-mailom alebo 
telefonicky na +421 2 534 802 11. Zákaz trvá až do odvolania. 
2. S účinnosťou od 6.3.2020 sa zakazujú návštevy prijímateľov sociálnych služieb umiestnených v budovách 
na Sklenárovej 14 a Pivoňkovej 2 až do odvolania. 
3. S účinnosťou od 6.3.2020 sa vonkajším stravníkom ukladá povinnosť pri vstupe do stravovacích 
zariadení strpieť kontrolu zdravotného stavu a v prípade podozrenia na akútne respiračné ochorenie sa im 
odoprie možnosť vstúpiť do zariadenia až do odvolania. 
4. S účinnosťou od 6.3.2020 sa prerušuje prevádzka všetkých denných centier až do odvolania. 
5. S účinnosťou od 6.3.2020 sa rušia všetky plánované spoločenské podujatia až do odvolania. 
AKTUALIZÁCIA 10.3.2020: 
6. S účinnosťou od 10.3.2020 sa prerušuje výdaj stravy v SIC Zimná a v DC Na Úvrati. 

7. Vonkajší stravníci jedálne RDS Sklenárova 14  budú naďalej monitorovaní pred bočným 
vchodom do jedálne. Vonkajší stravníci jedálne RDS Sklenárova 14 sú povinní používať bočný 
vchod do jedálne, hlavným vchodom do zariadenia nebudú vpustení. Vonkajším stravníkom 
bude obed vydaný do obedárov, ktoré si musia sami zabezpečiť, konzumácia stravy na mieste 
im nebude umožnená. Striktne sa bude dodržiavať čas určený pre vonkajších stravníkov na 
výdaj obeda (od 11:15 do 12:00), po tomto čase im obed nebude vydaný.  
AKTUALIZÁCIA 11.3.2020: 
8. S účinnosťou od 12.3.2020 sú všetci zamestnanci povinní dodržiavať Príkaz riaditeľky č. 3/2020 (v plnom 
znení dostupný nižšie). 
AKTUALIZÁCIA 12.3.2020: 
9. S účinnosťou od 12.3.2020 vonkajší stravníci z SIC Zimná a DC Na Úvrati môžu poberať stravu v jedálni 
Ružinovského domova seniorov na Sklenárovej 14 za podmienok podľa bodu 7.  
AKTUALIZÁCIA 13.3.2020: 
10. Zriaďuje sa Krízový štáb Ružinovského domova seniorov. Zriaďovací dokument, úlohy a kompetencie sa 
nachadázajú v zriaďovacej listine, ktorá je v plnom znení dostupná nižšie. 
11. S účinnosťou od 13.3.2020 sú všetci zamestnanci povinní dodržiavať Príkaz riaditeľky č. 4/2020 (v plnom 
znení dostupný nižšie). 
AKTUALIZÁCIA 16.3.2020: 
12. S účinnosťou od 17.3.2020 vonkajším stravníkom nebude umožnený vstup do jedálne RDS. Strava im 
bude vydaná v jednorazových obaloch pri bočnom vchode do jedálne v čase od 11:15 do 12:00. Vonkajší 
stravníci sú povinní si pri odoberaní jedla chrániť dýchacie cesty tvárovou rúškou alebo iným vhodným 
spôsobom (respirátor, šál, šatka, ...), inak im strava nebude vydaná. Odporúčame im používanie rukavíc. 
13. S účinnosťou od 17.3.2020 vonkajší stravníci zo SIC Zimná a DC Na Úvrati môžu poberať stravu pred 
jedálňou Ružinovského domova seniorov na Sklenárovej 14 za podmienok podľa bodu 12. 



AKTUALIZÁCIA 18.3.2020: 
14.  S účinnosťou od 18.3.2020 sa z uzatvára zadný vchod do zariadenia. Zamestnanci sú povinní používať 
výlučne hlavný vchod. Klientom RDS neodporúčame opúšťať priestory zariadenia, ak sa ho napriek tomu 
rozhodnú opustiť, sú povinní použiť hlavný vchod. 
15.  S účinnosťou od 19.3.2020 sa prerušuje výdaj stravy všetkým vonkajším stravníkom (vrátane SIC Zimná 
a DC Na Úvrati) v priestoroch RDS Sklenárova. Vonkajší môžu odoberať stravu v školskej jedálni ZŠ Ružová 
Dolina. 
AKTUALIZÁCIA 19.3.2020: 
16. Od 19.3.2020 zriaďujeme nonstop núdzovú linku pre seniorov ubytovaných v Ružinovskom domove 
seniorov - 0902 317 914. 
AKTUALIZÁCIA 26.3.2020: 
17. Každý zamestnanec je povinný sa po príchode na pracovisko podrobiť bezkontaktnému meraniu telesnej 
teploty. V prípade telesnej teploty zvýšenej nad 37  °C  je povinný zotrvať na recepcii a následne uposlúchnuť 
pokyn službukonajúcej sestry. 
18. Naďalej sa denne preventívne bezkontaktne meria telesná teplota všetkým klientom. 
19. Zavádza sa kontrolovaný vstup a výstup do a zo zariadenia. Klient je povinný každý vstup a výstup do a zo 
zariadenia nahlásiť na recepcii, a vyplniť vstupný a výstupný formulár. Klientov prosíme, aby neopúšťali 
priestory zariadenia a požiadali personál o pomoc. 
20. Od 26.3.2020 do účinnosti vstupuje Príkaz riaditeľky č. 5/2020 určený pre zamestnancov recepcie. 
21.  Každý je povinný neprestajne nosiť ústa a nos zahalené rúškom. Odporúča sa nosiť latexové alebo 
kožené rukavice. 
AKTUALIZÁCIA 28.3.2020: 
22.  S účinnosťou od 28.3.2020 sú všetci zamestnanci povinní dodržiavať pracovnú povinnosť nariadenú 
Vládou Slovenskej republiky uznesením č. 169 z 27. marca 2020 publikovanom v Zbierke zákonov Slovenskej 
republiky pod č. 64/2020 Z. z. a s tým súvisiaci Príkaz riaditeľky č. 6/2020. Porušenie nariadenej pracovnej 
povinnosti sa môže považovať za trestný čin podľa § 290a alebo § 290b zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný 
zákon v znení neskorších predpisov, pričom páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov. 
AKTUALIZÁCIA 21.4.2020: 
23. S účinnosťou od 21.4.2020 budú klientovi po hospitalizácii v zdravotníckom zariadení, kde bol liečený na 
inú diagnózu ako Covid-19, odobrané a vyšetrené dva výtery z orofaryngu v minimálnom odstupe 24 
hodín. Klient môže byť prijatý späť do RDS až po dvoch negatívnych laboratórnych výsledkoch na detekciu 
SARS-CoV-2 v minimálnom odstupe 24 hodín. 
 
Zároveň sa odporúča dodržiavať všeobecné preventívne opatrenia podľa pokynov orgánov verejnej moci, 
najmä dôkladnú osobnú hygienu a používanie ochrany dýchacích ciest (rúško, respirátor, šatka, šál) a 
používanie ochranných rukavíc. 
Prosíme pravidelne sledovať oficiálny web zariadenia na www.rdssklenarova.sk  
 

 
 

Fašiangová zábava 

V našom ružinovskom domove seniorov sa vo februári objavil pestrý plagát „ Fašiangová zábava“.  
Takmer okamžite prebiehali rôzne rozhovory – jedni sa tešili na zábavu, na masky, ktoré si pripravia, iní 
sa zasa čudovali, ako môže niekoho baviť takáto zábava robiť zo seba aj v tomto veku šaša.  Čo sú to 
vôbec fašiangy?  

http://www.rdssklenarova.sk/zriadenie-nudzovej-linky-pre-seniorov/d-1762
http://www.rdssklenarova.sk/zriadenie-nudzovej-linky-pre-seniorov/d-1762
http://www.rdssklenarova.sk/


Od Troch kráľov do Popolcovej stredy je obdobie zábavy a jedla - to 
sú fašiangy. Korene siahajú až do dávnej minulosti slovanských pohanských 
predkov. Podľa dĺžky fašiangového obdobia sa rozlišovali krátke a dlhé 
fašiangy. Žartovne sa hovorilo, že keď je krátky fašiang, vydajú sa aj škaredé 
dievčatá. V slovenskom prostredí to bolo dané aj roľníckou kultúrou. Aj keď 
sa už gazdovia pripravovali na jarné práce, ešte nebolo veľa roboty, takže 
okrem priadok a páračiek bol čas aj na svadby. Naši predkovia žili 
a stravovali sa striedmo, ale počas fašiangov pred pôstom bolo zvykom jesť 

do sýtosti. Tradičnými jedlami boli fánky, šišky, pampúchy, záviny a rôzne zabíjačkové špeciality.  
V súčasnosti ide skôr o zábavu, ale v minulosti mali masky dôležitý rituálny význam. Tie fašiangové boli 
najmä zvieracie a vyzerali strašidelne – mali vyplašiť démonov  a zlých duchov. 
 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Posedenie pri hudbe a speve harmonikára Lukáša 

 

HUDOBNÝ  RELAX   

Streda 22. januára t.r. sa stala doslova osviežením pre 

obyvateľov nášho domova. Život nám prišiel spríjemniť 

mladý harmonikár Lukáš. So svojou takmer sedem 

kilogramov vážiacou heligónkou narábal tak zručne, ako 

keby držal na remencoch pierko. Nielenže vyludzoval 

nádherné tóny, ale si pri sviežich melódiách aj poskakoval 

a s harmonikovými mechmi predvádzal doslova artistické 

kúsky. Za sedem rokov, čo na heligónke vyhráva na 

svadbách, vinárskych posedeniach a kadejakých iných 

spoločenských podujatiach, si rozšíril repertoár slovenských ľudových piesní naozaj na 

úctyhodný rozsah. Hneď prvá pesnička Horenka, horenka, hora natoľko nadchla prítomných, 

že sa ihneď pridali k jeho hre a spevu, a sprevádzali ho počas vyše hodinového koncertu. 

Nasledovala pieseň Slovenské mamičky, Z Východnej dievčatá, Neďaleko od Trenčína, 

Vysoký jalovec, Na Kráľovej holi, Zaleť sokol, Goraľu či ci ne žal. Obsiahol vari všetky 

regióny Slovenska, ba zahral nám aj krásne tango Na brehu riečky či ťahavú melódiu Zahučali 

hory. Rezké sa striedali s pomalými a naopak. Nechýbala ani pieseň Išeu Macek do Mauacek. 

Nebolo piesne, ktorou by nevyhovel poslucháčom, ktorí si s nadšením dávali zahrať „tú svoju“ 

obľúbenú. Splnil aj želanie oslávenkyni 83.narodenín pani Irenke Frančákovej. Poslucháči 

možno ani nevedia, že im koncertoval pedagóg  Slovenskej technickej univerzity Ing.Mgr. 

Lukáš Tomek. A hoci je v oblasti hudby amatér - samouk, hra tohto charizmatického majstra 

heligónkara znela po hudobnej stránke perfektne a svojou mladíckou sviežosťou vniesol 

optimizmus aj obyvateľom nášho domova na Sklenárovej. 



Dobrá nálada panovala nielen počas dopoludnia, ale 

isto v nich doznievala ešte dlho po skončení 

vystúpenia. 

 

                           Anna Sláviková 

                                                                                                                                 

                                                                                                             

     

 

AFRIKA V NAŠEJ KNIŽNICI 

 

 

      Svet Afriky bol nám, Stredoeurópanom, vždy dosť 

vzdialený. A to nielen po geografickej stránke, ale aj 

vedomostnej. S niektorými krajinami, ako bola Angola, 

sme za socializmu boli spriaznení hospodárskymi 

zmluvami, mnoho angolských študentov navštevovalo 

vysoké školy v bývalom Československu.  Viacerí 

slovenskí a českí odborníci pomáhali Angolčanom 

rekonštruovať továreň na výrobu celulózy, papiera 

i miestneho pivovaru, iní zabezpečovali servisné práce na traktoroch či nákladných autách 

značky Tatra, ktoré sme do tejto krajiny vyvážali. Možno si niektorí spomeniete na prvých 

rukojemníkov, o ktorých sme vôbec kedy počuli. Našich expertov, ktorí prišli pracovať do 

tamojšej celulózky, v roku 1983 spolu s ich rodinami zajali jednotky UNITA a pešo museli 

pochodovať vyše tisíc kilometrov. V tejto skupine boli aj ženy i deti. Našťastie tých 470 dní 

prežili.  

Na trojročný služobný pobyt na obchodom oddelení do hlavného mesta Angoly, do Luandy, 

sa dostala koncom 80.rokov min. storočia aj jedna z terajších obyvateliek nášho domova - pani 

Rozália Suchová. Jej manžel dostal ponuku pracovať v tejto juhozápadnej africkej krajine, 

ktorá bola portugalskou kolóniou, až v roku 1975 bola vyhlásená za samostatnú Angolskú 

ľudovú republiku. Útrapy s neznalosťou tamojšieho jazyka - portugalčinou, nedostatkom 

pitnej vody, ktorú museli najskôr aspoň 20 minút povariť aby ju zbavili parazitov, nedostatkom 

základných potravín, horúčavami i hmyzom, manželia Suchoví prekonali svojou 

húževnatosťou.  

    Veľa zaujímavostí sa dozvedeli tí, ktorí prišli na stretnutie s literatúrou do našej knižnice na 

12.poschodí. Pani Suchová totiž svoje spomienky spred štyridsiatich rokov sústredila do útlej 

knižky s názvom Spomienky na Angolu, z ktorej sme si 12.steho februára prečítali ukážky. 

I sama nám priblížila túto krajinu obrovských sociálnych rozdielov, kde hneď vedľa krásnych 

výškových budov stáli chatrče zbité z plechu alebo nepálených tehál. Deti namiesto toho, aby 

sa učili v školách, pobehovali bezprizorne po vonku. Krajinu, veľmi bohatú na nerastné 

bohatstvo v ktorej sa dolovali diamanty, po ktorých zostali hlboké krátery ako po sopkách, 



sužovala aj občianska vojna. Porozprávala nám o Vianociach v trópoch, ale aj o krásnych 

miestach na pobreží Atlantického oceánu. V tých časoch, krátko po odchode Portugalcov 

z tohto územia, bola krajina nimi zdevastovaná. Z piatich miliónov obyvateľov, ktorí sa 

dožívali iba 35 rokov života, v súčasnosti narástol počet obyvateľov na päťnásobok 

a priemerný vek sa zdvihol o desať rokov.  

      Afrika, vrátane Angoly, dnes vyzerá úplne inak. No nazretie do histórie tejto krajiny a 

informácie o nej boli nesmierne zaujímavé. 

Anna Sláviková 

 
 

Chvíľka poézie  

  MDŽ 
 

  Je tu Marec mesiac žien 

  Ja to veru dobre viem. 

 

  A tu každá babička, 

  je niekoho mamička  

  chodia sem ich detičky, 

  pravda- tiež už mamičky 

 

  A aj tieto mamičky, 

  Majú svoje detičky. 

  Ale tieto detičky chodia už do školičky... 
 

                                                         Autor: Milan Pokorádi 

       
 
 

 

 
 

 



HOLD UČITEĽOM 

28. marec, deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, sa už od roku1955 stal 

sviatkom učiteľov v celom bývalom Československu. Slávil sa nielen v časoch 

socialistických, ale nevyšiel z módy ani počas tridsiatich rokov od Nežnej revolúcie. 

Voľakedy oslovenie pán učiteľ, či súdruh učiteľ, znamenalo veľa. Skrývali sa za ním znalosti, 

trpezlivosť, obetavosť, vážnosť aj úcta. V ostatných rokov tento honor akosi upadol, hoci je 

táto profesia rovnako dôležitá a pre mladých ľudí prepotrebná, ako bola kedysi. Tento rok 

v dôsledku vážnych zdravotných problémov a opatrení spomínaný sviatok ustúpil do úzadia. 

No ako sa ukázalo, muselo sa stať niečo zlé, aby mnohí pochopili, aká dôležitá je práca 

pedagógov. Deti prestali chodiť do škôl, vyučovanie sa nahrádza virtuálnym učením 

prostredníctvom internetu. No nie každé dieťa má možnosť sa takto vzdelávať, keďže nemá 

technické zabezpečenie. A veruže nie každý rodič mu vie novú učebnú látku vysvetliť. Práca 

živého učiteľa, bezprostredne prítomného na vyučovaní, reagujúceho na otázky žiakov 

a následné vysvetlenie látky, je nenahraditeľná. Priblíži sa koncoročná rekapitulácia 

vedomostí - a ukáže sa, že mnohí žiaci i študenti učivo nezvládnu. Spomínam to preto, že 

i v našom domove seniorov žije viacero bývalých učiteľov. Aspoň takýmto spôsobom, i keď 

v oneskorenom termíne, im vzdajme hold za ich dlhoročnú neľahkú, zodpovednú, no 

prepotrebnú prácu. Veď ani jeden vedec by sa vedcom nestal, ak by nemal dobré základy 

z daných oblastí. Ani jeden spisovateľ by 

nič poriadne nenapísal, keby ho pani 

učiteľka nenaučila nielen čítať a písať 

písmenká, ale nepísala by s ním slohové 

práce, v ktorých sa cibril v štylistike. 

Vďaka vám, páni učitelia a páni profesori. 

Vážime si vás. 

 

                                                                                          

Anna Sláviková 

 
 

Takto sme žili alebo naše spomienky 
 

 
Svet a prostredie v ktorom žijem je odrazu pre  mňa také zvláštne. V mysli sa mi vynárajú nové 

a nové myšlienky, ktoré zrazu dostávajú tvár. 
Každá zvláštnosť vo mne vyvoláva pocity, ktoré ani neviem definovať. Niekedy sú to vypočuté skutočné 
príbehy, ktoré na mňa pôsobia tak zvláštne a vyvolávajú pocity, ktorým sa neviem ubrániť. Rozmýšľam, 
čo sa to so mnou deje. A potom priestor, v ktorom sa pohybujem vnímam inak ako predtým, vo všetkom 
nachádzam niečo nové, zaujímavé a zároveň pre mňa zvláštne, akoby som sa ocitol v niečom, čo som 
ešte nikdy predtým nevnímal. 

A práve tu v RDS intenzívnejšie spomínam na to, čo sa mi prihodilo v minulosti - spomienky tu 
ožívajú. Toto „prenasledovanie“ myšlienok považujem pre mňa za veľmi užitočné. Sú to spomienky na 



detstvo a mladosť, ktoré vo mne driemali, na ktoré som pomaly už aj zabúdal. Tu sa vynárajú a vystupujú 
ako láva z prebúdzajúcej sa sopky. 

Viem, že toto miesto niekomu nedokáže nahradiť skutočný domov, ale... „Všetka česť“- je tu o nás 
dobre postarané a personál je ochotný nám pomôcť či vypočuť nás. To, čo tu nachádzam je krásne. Ja si 
dovolím povedať a hovorím to aj svojim blízkym a známym, že je to „materská škôlka pre starých ľudí“. 

Tak len toľko: Vážme si to čo tu máme, ale ešte predsa niečo... 
Som rád, že jeden z najstarších obyvateľov nášho RDS, 97 ročný p. Magál spolu s Danielkou zo sociálneho 
úseku prišli s novým nápadom ako obohatiť náš časopis „Môj domov“ o príbehy nás klientov RDS. 

Tí, čo sa chcú podeliť o svoje zážitky a príhody zo svojho života a napísať o tom do nášho časopisu, 
lebo len to, čo sme skutočne prežili, vieme zmysluplne odovzdať iným ľuďom. Neváhajte osloviť Danielku 
zo sociálneho úseku, alebo pána Magála na 5.poschodí .  

AUTOR: Milan Pokorádi 
 

                            

 
Spomienky na výstavbu nášho RDS 

 
V 60 rokoch sa zrodila v kolektíve obecného zastupiteľstva MČ- Ružinov, potreba výstavby RDS. 

Usúdilo sa, že najvýhodnejšia lokalita je Schiffelova ulica dnes pod názvom Sklenárová. 
Celý kolektív nemohol riadiť výstavbu a riešiť všetky problémy s ňou súvisiace a tak poveril za 
zodpovednú osobu pán Jozefa Halona, ktorý býval zhodou okolností v rovnakom vchode ako ja presne 
oproti miesta plánovanej výstavby. 

Nakoľko pán Halon nemal v tom čase takmer žiadne skúsenosti s vedením tímu, poprosil ma 
o pomoc. Neodmietol som a tak spolu sme sa pustili do práce. Vedel som, že mám dobré kontakty 
na České podniky a tovarové zdroje pre rokovania v Plzni, Jáchymove, Moste, vo Vítkoviciach, Ostrave 
a iných mestách. 

V tom čase nebol v lokalite Prievoz žiadny priemyselný podnik iba Cvernovka. 
Jediná veľká potravinárska organizácia LIKO pre celú ČSR, na čele s generálnym riaditeľom Ing. Jánom 
Marcelym na Miletičovej ulici vedľa veľkého trhoviska Miletičova. 

Práve LIKO sa stalo hlavným sponzorom na výstavbu, nakoľko bol Ing. Marcely vyťažený 
riadením Českých a Slovenských závodov po dôkladnom výbere preniesol zodpovednosť v plnom 
rozsahu na mňa ako na odborného riaditeľa. Práca sa nám darila tak, že o 2 roky sme s malými 
dodatkami slávnostne otvárali na 12 poschodí náš RDS.V tej dobe som bol ešte mladý a nepremýšľal 
som nad tým, že raz tu budem bývať aj ja, hoci mnohí ma už vtedy upozorňovali na to, že raz budem 
šťastný že mám kde stráviť jeseň života. 

A tak sa aj stalo. Dnes ako takmer 98-ročný, som spokojným spoluobyvateľom. Teraz je náš RDS 
dôležitým miestom pre riešenie problémov zdravotnej, opatrovateľskej a sociálnej starostlivosti nie len 
pre obyvateľov Ružinova. Má kolektív vynikajúcich odborníkov v starostlivosti o nás seniorov. 
K budove taktiež patrí aj vysunuté lôžkové oddelenie na Pivoňkovej ulici. 
Obe budovy dopĺňa esteticky upravené okolie, ktoré dotvára  pocit domova pre vyše 200 obyvateľov. 
A na začiatku bola iba surová stavba... 

AUTOR: Ing. Ján Magál 



 
Príbeh pani Ruženky. 
 

Pochádzam z tehliarskej rodiny z 11 súrodencov, preto som  už v mladom veku musela ísť do 
práce. Ako dievča som pracovala v železorudných baniach, kde som utrpela vážny pracovný úraz. Po 
zotavení som sa už nemohla vrátiť späť dole do bane. 

Zamestnala som sa teda v Bratislave vo fabrike zvanej „Cvernovka“ a práve tu som stretla svojho 
budúceho manžela. Najskôr sme sa iba rozprávali, ale po čase sme sa začali stretávať a netrvalo dlho 
a rozhodli sme sa, že sa vezmeme. 

Keď môj nastávajúci ako budúci ženích prišiel ku nám domov spoznať moju rodinu a požiadať 
môjho otca o ruku -  ako sa na správneho muža patrilo, stal sa obeťou miestnych zvykov, čo ho riadne 
prekvapilo a vystrašilo zároveň. Miestnym zvykom totiž bolo, že budúci ženích najskôr dostal 
„nakladačku“ od miestnych chlapcov, ktorí ho po nej stiahli do krčmy, kde už čakala hostina a zábava až  
do bieleho rána. Nakoľko sa poriadne zľakol, museli ho do krčmy dlho prehovárať, ale nakoniec teda 
privolil a do krčmy išiel. Zábava bola ako sa patrí, bavili sa celú noc až do neskorého rána. 
Takto teda spoznal celú moju rodinu, priateľov a známych, môjho otca požiadal o moju ruku a čo nevidieť 
bola svadba po ktorej za krátko prišla na svet aj naša dcérka. Bola som šťastná a spokojná, no jedna vec 
ma predsa len trápila a nedala mi spávať. 
Hoci môj manžel poznal celú moju rodinu, priateľov a v podstate celý môj predchádzajúci život, ja som 
o svojom manželovi nevedela takmer vôbec nič. Nepoznala som jeho rodinu, nikdy som nevidela jeho 
rodičov, nevedela som či má nejakých súrodencov.  Nerád rozprával o svojej minulosti  a ani som  nikoho 
z jeho minulosti nepoznala.  

Rozhodla som sa teda, že začnem pátrať sama, keď môj manžel bol skúpy na slovo. Potajomky 
som mu prehľadala všetky veci, skrine, košele, nohavice,  až som v jednom z vreciek objavila obálku 
s adresou neznámeho muža. 
Rozhodla som sa teda, že danému pánovi napíšem a zistím pravdu. A tak som aj urobila. Prešli však 
týždne a odpovede som sa nedočkala, čo ma trápilo, zožieralo. Nemohla som však viac čakať, priznala 
som sa svojmu mužovi so všetkým čo som spravila, ten sa samozrejme veľmi nahneval a chvíľu sa 
so mnou  vôbec nerozprával. Ale keď ho zlosť prešla, prišiel za mnou a sľúbil mi, že ma vezme do svojej 
rodnej dediny, kde vraj sama všetko pochopím. 

A tak aj bolo. Jedného pekného dňa sme sa vybrali do dediny, kde môj manžel vyrástol. Keď  sme 
prichádzali do dediny, zbadala som na poli kopať staršieho muža. Ako sme sa ku nemu blížili, muž zdvihol 
zrak a keď zbadal môjho muža, rozbehol sa naproti nemu a srdečne sa  s ním zvítal. Pozval nás oboch do 
svojho domu, kde som naozaj všetko pochopila.  

Tento starý gazda si môjho manžela osvojil, keď ho ako malé dieťa rodičia odvrhli , vychoval ho 
ako svojho vlastného syna. Gazda bol veľmi dobrý človek so srdcom na pravom mieste a tak ako mal rád 
môjho manžela, tak sa zblížil aj so mnou. Mali sme spolu krásny vzťah a aj našu dcéru vnímal ako svoju 
vlastnú vnučku až do jeho smrti. 

Toto je môj príbeh s ktorým som sa chcela s Vami podeliť  a povedať, že v životných príbehoch 
iných ľudí sa dajú nájsť  východiská.... 

AUTOR: Ruženka Voláriková 5. poschodie 





 
 



 
Z pohľadu opatrovateľky: 
 

Pochádzam z usporiadanej rodiny z oblasti južného Slovenska, z mesta Nové Zámky pôvodne 
Érsekújvár, z kraja bohatého na zeleninu a ovocie. 
Študovala som na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor 
ošetrovateľstvo. 

Do Ružinovského domova seniorov som prišla v septembri 2012, prihlásila sa na inzerát a bola 
prijatá. Pracujem v oblasti kde pomáham a starám sa o najstarších občanov- seniorov. Je to fyzicky, ale 
hlavne psychicky náročná práca, teda 
je skôr poslaním. Poslanie pomáhať či 
už chorým, zraneným, alebo starým. 

Naše babičky a dedkovia ťažko 
pracovali a iste ani jeden z nich si 
nepredstavoval, že bude odkázaný 
na pomoc druhých. To čo my 
považujeme za samozrejmosť- obliecť 
sa, najesť, umyť, ísť na toaletu je pre 
našich starkých už mimoriadne 
náročná činnosť, ktorú mnohí z nich 
bez pomoci druhých ľudí samostatne 
už nedokážu a potrebujú nás opatrovateľov. 

Sme s nimi častejšie ako rodina. Sme im blízky. Preto sa aj ja snažím dať zo seba maximum. 
Občas stačí pohladenie, úsmev alebo len aktívne počúvanie. 

Pomáhať ľuďom je generačný dar a mali by sme byť vďační, že ho máme.  
 

AUTOR: Opatrovateľka Lucka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

D U C H O V N É   O K I E N K O 

 

Druhý štvrťrok tohto občianskeho roku je bohatý na slávenie významných 

sviatkov a pripomínanie si udalostí cirkevného roka. 

V mesiaci apríl slávime najväčšie sviatky v našom kresťanskom živote počas 

Veľkého (Svätého) týždňa – Veľkonočné sviatky. Začínajú sa slávením Nedele utrpenia 

Pána – Kvetnou nedeľou (5.apríla). Pripomíname si, že Ježiš Kristus prišiel slávnostne 

na osliatku do Jeruzalema, ľud ho  prijímal a oslavoval ako svojho kráľa. 

Stredu tohto Veľkonočného týždňa si zvlášť nepripomíname, ale zo Svätého 

Písma vieme, že v tento deň židovská veľrada – Sanhedrin -  rozhodla, že Ježiša zabijú. 

Niektorí kresťania si to pripomínajú aj tým, že v stredu dodržiavajú pôst. 

Štvrtok tohto týždňa voláme Zelený štvrtok. Pripomíname si poslednú večeru Pána Ježiša 

so svojimi apoštolmi, pri ktorej ustanovil Sviatosť Eucharistie. Pripomíname si ho aj – zvlášť kňazi – ako 

deň ustanovenia sviatosti kňazstva.  

Piatok (10.apríla) tohto Veľkonočného týždňa sa považuje za veľký kresťanský sviatok: umučenie, 

ukrižovanie a smrť Ježiša krista za naše vykúpenie a spásu (tento deň je dňom pracovného pokoja). 

Sobota sa volá Bielou alebo Veľkou sobotou – Ježiš bol pochovaný  hrobe. 

Nedeľa po nej sa slávi ako Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania a je to najväčší 

kresťanský sviatok. Pán Ježiš slávne vstal z mŕtvych -  premohol smrť a tým aj nám zabezpečil večný 

život po našej smrti. 

Veľkonočný pondelok (13.apríla) je v Cirkvi sviatočným dňom, patrí do oktávy Veľkej noci 

a v občianskom živote je to deň pracovného pokoja. 

Prvú nedeľu o Veľkej noci (19.apríla) slávime ako Nedeľu Božieho milosrdenstva. 

V stredu 29.apríla si pripomíname sviatok svätej Kataríny Sionskej. 

Mesiac máj je zasvätený úcte k Panne Márii. Cirkev a jej mariánski ctitelia jej ju prejavujú dennou 

modlitbou Posvätného ruženca a Loretánskych litánií. V mesiaci máj (1.mája) slávime sviatok svätého 

Jozefa robotníka, je to deň pracovného pokoja, ktorý sa v občianskom živote slávi ako Sviatok práce. 

V stredu 13. mája si pripomíname sviatok Panny Márie Fatimskej. 

Štyridsiaty deň po svojej smrti Pán Ježiš vystúpil do neba, čo si tento rok pripomíname dňa 

21.mája, je to prikázaný cirkevný sviatok Nanebovstúpenia Pána. 

Apoštolom Ježiš Kristus prisľúbil a zoslal Ducha Svätého, čo slávime v nedeľu Zoslania ducha 

svätého 31.mája.V niektorých krajinách Cirkev slávi aj Svätodušný pondelok.  

Mesiac jún je v rímskokatolíckej cirkvi zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, tento sviatok 

slávime dňa 19. júna. Nášho Pána Ježiša Krista ako najvyššieho a večného kňaza slávime dňa 4. júna. 

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie telo) slávime 11. júna a v Cirkvi je to prikázaný 

sviatok. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie slávime 20. júna, narodenie sv. Jána Krstiteľa si pripomíname 



24. júna. Sviatok Panny Márie – Matky ustavičnej pomoci si pripomíname 27. júna. V rímskokatolíckej 

cirkvi dňa 29. júna slávime prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla.  

Aj keď nám súčasná nepriaznivá občianska situácia nedovoľuje spoločné slávenie sviatočných 

chvíľ tradičným náboženským spôsobom v cirkevnom spoločenstve, sväťme ich v súkromí nám vlastným 

spôsobom, a to meditáciami so svätým písmom, modlitbami,  spevmi a kontempláciami Najsvätejšej 

Trojice. 

Peter Čulík 

 

 

 

 

 
Spomienka 

 
Väčšinou sa spomína nebožtíkov počas dní Pamiatky zosnulých, ale na dobrých a priateľských ľudí 

budeme spomínať kedykoľvek a dlho. 
Ing. Jozef Sihelský nás opustil 29.2.2020, vo veku 87 rokov. 

Spriatelili sme sa s ním hneď ako sa prisťahoval do RDS, chodievali sme spolu na dovolenky hlavne 
v období vianočných a Veľkonočných sviatkov. Často sme chodievali do lesa, len tak na prechádzky 
„objímať stromy“. 

Jozef bol človek, ktorý veľmi rád a ochotne pomohol obyvateľom RDS, hlavne pomáhal pri 
poruchách alebo problémoch s televízorom a dokonca to robil aj vtedy keď už jeho problémy so zrakom 
boli v takom štádiu, že nevidel, poprosil svojho priateľa o asistenciu, pýtal sa čo sa ukazuje na obrazovke 
a dával pokyny čo treba urobiť. O zrak prišiel pred 3 rokmi, ale aj tak si dokázal sám navariť, upratať...  
Pomáhali sme mu iba s maličkosťami, napríklad nakrájať cibuľu, doplniť koreniny a pod. 
Chodievali sme s ním na nákup, k lekárovi, ale neboli sme jediní. 

Susedka mu pravidelne robievala rezne na ktorých si rád pochutil, keďže toto jedlo už bez zraku 
pripraviť sám nedokázal. Veľkou oporou bol Jožkovi aj pán Oto Horváth. 
Ďakujem im a aj všetkým ostatným, ktorí mu tiež pomáhali. 
Túto krátku spomienku píšem pri svetle sviečky...dnes je deň keď by mal meniny. 
Prajem Ti Jožko odpočívaj v pokoji. 
Pohreb sa konal 13.3.2020 v Brezničke okres Poltár. 
 

Manželia Vinohradskí 

 

 



            
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: 
 

O čom písať v dobe keď vo svete zomierajú tisíce ľudí na neskutočne rýchlo sa šíriacu 

chorobu? Keď nikto nie je v bezpečí. Postihla chudobných aj členov vlád na celom svete a ešte 

nikto nevie ako bude nákaza koronavírusom pokračovať. 

Každý z nás môže prispieť k spomaleniu šírenia svojou disciplinovanosťou, ale aj milým 

a láskavým správaním  k sebe  a hlavne k personálu nášho domova. 

Sú unavení a vtedy všetci podliehame chorobám. Tým, že chránime ich , chránime seba. 

Bez nich by to bolo veľmi ťažké – pre nás. 

Buďme k sebe pozorní  a príjemní, veľmi to teraz potrebujeme. 

 

                                           

Zuzana Pavlíková 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 



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: 

 
Štefan Fordinál, Katarína Fordinálová, Mária Haulíková, Oľga Kadlecová, 

Jozef Kohár, Helena Levická, Miloslava Petrášová, Helena Kissová,  

Alžbeta Göndörová  

 

 
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: 

 
Anna Horáková, Štefan Kuklovský, Veronika Vitališová, Františka Szabová, 

Drahuša Podolcová, Anna Kollerová, Júlia Szataníková, Mária Večerová, 

Dagmar Čekerevacová, Matilda Strihovská, Táňa Mášiková,                 

Angelika Štauderová, Františka Meszárosová, Rozália Burianová,                

Oľga Richterová, Anastázia Mesárošová, Helena Kollárová,                    

Katarína Brabecová, Oľga Nagyová, Školastika Kubičková, Valeria Vajcíková, 

Emília Lisá, Jolana Slováková, Ľudmila Zvonková, Nyiregyházká Anna 

 

 
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. 

 

-------------------------------------Spomíname s úctou------------------------------------- 
 

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: 

 

 
Leopold Borkovič, Valéria Piknová, Anna Kuchariková, Helena Kostková, 

Anna Cudráková, Ida Podroušková, Katarína,Breabecová Ing. Jozef Sihelský, 

Karol Polčič, Štefan Hlavatý  

 

 
Vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť ich príbuzným a známym. 
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