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EDITORIÁL 
 

Prichádza leto. Svieti slniečko na ktoré sme sa všetci tešili, ale 

najviac nás potešila možnosť stretávať sa so svojimi blízkymi 

vo svojom vlastnom prostredí – vo svojej garsónke. 

Už máme možnosť privítať svoju rodinu a priateľov u nás 

„doma“, ponúknuť im kávičku, prípadne drobnú sladkosť 

a povedať im ako nám za tú dlhú dobu /vyše dvoch rokov/ 

chýbalo toto stretávanie v súkromí. Ako nám chýbala ich 

blízkosť, ich pohladenie a objatie. Aj ich pomoc vo veciach, 

keď už naše sily nestačia.  

   Tešíme sa na každý takýto deň, keď sa môžeme potešiť 

z kľudu a pohody, ktoré dúfajme nastanú po personálnych 

zmenách, keď sa zase budeme cítiť v našom domove ako 

doma a užívať si dlho očakávaný kľud a pokoj, ktorý tu tak 

veľmi chýbal nám všetkým – klientom aj personálu. 

Budú nám tu chýbať mnohé známe tváre na ktoré sme sa 

každodenne tešili, ktoré sme tu denne celé roky vídavali. 

Tešili sme sa na ich pomoc , úsmev, milé slová. 

Toto si prajeme všetci do budúcnosti  a do pekného leta. 

   Toto Vám všetkým praje Redakcia časopisu „ Môj domov“  

                                                                            a Zuzana Pavlíková 
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ŽIVOTNÉ JUBILEUM NAŠEJ MARIENKY 
 

„Vekom sa kazí zrak, ale človek akosi lepšie vidí.“ 

Peter Gregor 

V živote sú chvíle, ktoré sú výnimočné. Takouto chvíľou je bezpochyby aj oslava 100 – 

ročného jubilea. Toto vzácne životné jubileum oslávila 15.6.2022 naša milá klientka pani Mária 

Maronová. Táto sympatická žena, ešte stále s dostatkom energie a zvyčajne vždy s úsmevom 

na tvári má už 100 krížikov. Nuž áno, je to tak... 

 Kým však prešla túto dlhú cestu životom, život jej pripravil veľa ťažkých skúšok, zložitých 

životných situácií, ale aj krásne chvíle plných lásky, šťastia a spokojnosti. Pani Mária pochádza 

z dedinky Brestovany, kde mala s mužom veľké hospodárstvo o ktoré sa s láskou starali. Ale 

ako to už v živote býva, musela odísť spolu s mužom aj so synom z Brestovian do Bratislavy 

kvôli mužovej práci, kde sa 

im ešte narodila dcérka. 

Keď jej deti vyrástli, odišli 

do Švajčiarska, kde žijú 

doteraz. Aj keď jej deti žijú 

dlhodobo v zahraničí, vždy 

keď prídu si nájdu čas na 

svoju milovanú mamičku 

a idú spolu na jej obľúbené 

langoše s cesnakom. Aj v takomto úctihodnom veku 

sa Pani Mária drží v zdraví, pamäť jej slúži a teší sa 

zo svojej rodiny aspoň na diaľku. 

Pani Mária tento deň nebola jedinou jubilantkou 

v zariadení. Naša Kvetuška Fiebigerová oslávila 101 

rokov, je stále vitálnou a samostatnou seniorkou. Za 

celý kolektív zamestnancov želáme obom 

oslávenkyniam veľa zdravia, veľa šťastných 

a veselých chvíľ, veľa spokojnosti s našou prácou a aby si ďalej mohli užívať jeseň života 

v našom Ružinovskom domove seniorov. 

             Autor Mgr. Kristína Pistlová 
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OD NÁS PRE VÁS 

Pondelky zvyknú bývať pre mnohých nepríjemné, lebo sa znova otvára ruch pracovných 

dní, hoci nám, v domove sociálnych služieb, by mal byť aj pracovný deň nedeľou.  

Pondelok 25.apríla k nám do RDS zavítala 7-členná skupina umelecky cítiacich  

poloamatérskych umelcov. Poloamatérskych preto, lebo predtým, ako si pred vyše dvoma 

rokmi založili divadlo, fungujúce pod záštitou ružinovského CULTUSu, pôsobili v rozličných 

profesiách: ako marketingový špecialista, chemička - laborantka, učiteľka, dvaja zamestnanci 

štátnej správy, ekonóm, podnikateľka. Scenár programu napísal a program moderoval skúsený 

rozhlasový redaktor Ing.Vladimír Kalina. (Milana Mocka sme však mali možnosť vidieť vo 

viacerých príbehoch, vysielaných televíziou, ba zahral si aj epizódnu postavu v celovečernom 

filme Únos.) Svoj divadelný súbor nazvali Selavi. Zrejme hľadali slovenský výraz pre originálne 

pomenovanie z taliančiny - c´est la vie, čo v preklade znamená „taký je život“ alebo „tak to už 

chodí“.   
 

 

Toto divadielko tvoria dôchodcovia, ktorí majú 

radi kultúru, vedia oceniť kvalitnú literatúru 

i hudbu. Motto, s ktorým predstúpili pred 

našich klientov je: „Seniori hrajú seniorom“. 

Výber jednotlivých ukážok z poézie našich 

básnikov ale aj z prózy bol znamenitý.  

Tentoraz sa zamerali na poctu matkám a úctu k 

ženám vôbec. Autorská báseň Milana 

Mocka Deň s tebou, tiež báseň Milana Rúfusa 

Mama, Viery Rybovej Venované matke, Dariny 

Stellerovej s básňou Súhvezdia i príbehy 

Rozvod a Rozhodnutia interpretovanými Idou Švitelovou, Janou Pavešicovou Prečo ženy 

plačú, boli na veľmi dobrej umeleckej úrovni.  

 

Vypočuli sme si nezabudnuteľnú skladbu od skupiny Beatles Yesterday, ktorú na husliach 

zahrala Jana Gážiová. Kultivovaný moderátorský prejav ukončil Vlado Kalina recitáciou básne 

národného umelca Pavla Horova Mame. Osviežením počas celého programu bola výborná hra 

na klavíri jediného účinkujúceho, ktorý nedovŕšil dôchodcovský vek Tomáša Ščepka, ktorý na 

úvod zahral skladbu z filmu Doktor Živago, nasledovala černošská pieseň Ractime a skladba 

Vltava od Bedřicha Smetanu. 

 

                                                                                                                     Autor Mgr. Anna Sláviková 
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ČO UŽ BOLO – SPOMIENKA NA BERLÍN 
 

Kedysi bolo zvykom, že väčšina absolventov vysokej školy sa nezamestnala v podniku podľa 

vlastného výberu, ale na základe „umiestenky“. Absolventi VŠ boli umiestňovaní na pracoviská 

podľa potrieb socialistickej ekonomiky. Pravda je, že v mnohých prípadoch si mladí absolventi 

vysokej školy nastúpením na ponúknuté miesto vyriešili svoju bytovú otázku. Ja som sa dostal 

do VSŽ Košice, terajší US Steel. 

Tam som získal mnoho nových poznatkov, ale i to, ako sa chodí po povrazovom rebríku 

kontrolovať motory pri olejovom tesnení veľkého plynojemu, ale i to ako vyzerá tekutý vzduch. 

Z tekutého vzduchu vyrábalo zakúpené japonské zariadenie Linde kyslík pre - vtedy modernú 

- kyslíkovú oceliareň. 

Vo VSŽ Košice sa vyrábali aj plechy pre československú automobilku. Pracovalo sa na 5 

stolicovom tandeme, ktorý 

valcoval plechy. Plechy však 

nemali presnú hrúbku. 

Na obrázku vidno 5 panelov, 

ktorými pracovníci ručne 

ovládali 5 dvojíc obrovských 

valcov a tým ručne upravovali 

hrúbku vyvalcovaného plechu. 

Automobilový priemysel však 

potreboval dodávky plechu  

s presnou hrúbkou. Nepresná 

hrúbka plechu spôsobovala 

veľké straty pre podnik.  

V snahe zabrániť týmto 

stratám pri výrobe plechu, 

vedenie podniku sa rozhodlo zakúpiť systém automatickej regulácie hrúbky plechu od vtedy 

západonemeckej firmy AEG. Tento systém však potreboval vyškolených odborníkov. 

Písal sa rok 1964. Firma AEG vypísala konkurz na riadenie systému automatickej regulácie 

hrúbky plechu. Prihlásil som sa do konkurzu. Konkurz prebiehal v nemeckom jazyku. 

Odborníci z firmy AEG si vo výberovom konaní vybrali z niekoľkých prihlásených pracovníkov 

práve mňa. 

Mojou úlohou bolo kompletne zabezpečiť montáž a spustenie do prevádzky systému 

automatickej regulácie hrúbky plechu s názvom systém Geamatic. Bolo potrebné dodržať 

zmluvné podmienky týkajúce sa presnosti požadovanej hrúbky plechu. Absolvoval som 

školenie v Západnom Berlíne, kde sídlila dodávateľská firma AEG.  

Pri služobných cestách do Západných krajín pridával podnikový výbor k cestujúcemu svojho 

pracovníka. 
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Akciu zabezpečovala spoločnosť Škodaexport Praha, ktorá i vybavila všetko potrebné. 

Vycestovali sme do Západného Berlína cez Frankfurt nad Mohanom. Všetci cestujúci špecialisti 

z vtedajšieho Československa, mali povinnosť hlásiť svoj príchod na Vojenskej misii                                  

v Západnom Berlíne. 

Tam nás dlho zadržiavali z dvoch dôvodov: a) že sme v cestovnom pase nemali uvedené                

„ …. a Západný Berlín“ a že sme do Západného Berlína prišli cez Frankfurt nad Mohanom                          

a nie priamo cez Východný Berlín. Bol som nútený riešiť tento problém a faxovať do 

Škodaexportu Praha, priamo riaditeľovi. Ten to s pracovníkmi Vojenskej misie vybavil                             

a prepustili nás. Nám 

prikázal po príchode 

domov hlásiť sa u neho.  

Školenie som, samozrejme, 

využil i na rozšírenie 

mojich „obzorov“. 

V prestávke školenia som 

(okrem iného) prvýkrát 

videl veľkopredajňu Billa a 

dotkol som sa berlínskeho 

múru. Berlínsky múr meral 

155 km, preťal 193 ulíc 8 

liniek mestskej železnice a 4 

linky metra. Pozeral som sa na Brandenburskú bránu patriacu východnému Berlínu. Okrem 

ďalších zaujímavostí som videl aj širokouhlý film Doktor Živago podľa románu spisovateľa 

Borisa Pasternáka - u nás zakázaný.  

Na obrázku vidno berlínsky múr zo západnej strany a Brandenburskú bránu na východe. 

Montáž a uvedenie automatického systému do prevádzky prebehlo úspešne. Ja som sa už 

pripravoval na ďalšie školenie u firmy IBM v Paríži a v Bruseli. Tieto školenia som absolvoval 

a bol som pripravený pracovať s práve dodávanými počítačmi IBM 360 a so Systémom 7 - pre 

monitorovanie výroby valcovní. 

Práve v tom čase vypukol požiar na 5 stolicovom tandeme. Príčinou požiaru bol palmový olej, 

ktorý sa používal na chladenie a mazanie. Postihlo to aj automatický systém, preto ma povolali 

späť. Zabezpečil som náhradné diely, ktoré som osobne prevzal od firmy AEG. Všetko som dal 

do prevádzky schopného stavu a automatická regulácia Geamatic pracovala bezchybne. 

Prevádzka valcovne upravila používanie palmového oleja tak, aby znížila jeho vyparovanie                     

a upravila i používané množstvo. 

Tým sa moja úloha skončila. Členov prevádzky som zaškolil, výroba plechov bola zabezpečená. 

Bol som pripravený na ďalšiu výzvu - prevádzku zakúpených počítačových systémov. 

 

   Autor Pavel H. 
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AKTIVITY NÁŠHO DOMOVA 
 

ČSOB MARATÓN   
Hneď na začiatku apríla – v sobotu 2.4. 2022 sa seniori Ružinovského domova seniorov  zapojili 

do ČSOB Bratislavského maratónu. Seniori mali možnosť prejsť i symbolickým behom trať dlhú 

4,2 km. Trasa bola špeciálne ušitá na mieru pre seniorov. 

Z nášho zariadenie sa 

aktívne zúčastnilo 6 

športovcov -  P. Čulík,  

A. Šmatlánek,  J. 

Kováč.,P. Horinka,T. 

Mašíková,M. Pokorádi. 

Ich odmenou bol 

diplom a pár drobností 

od ČSOB. V rámci 

zariadenia podujatie 

organizovala Ing. Anna 

Reinerová. 

 

 

KRÚŽOK TVORIVÝCH DIELNIČIEK 

 

Na pripomenutie Veľkonočných sviatkov, sme ako krúžok ,,Šikovných rúk“ pripravili s láskou 

 výrobky, ktoré sa predávali v  

jedálenskej časti. Aj napriek  

zvyklostiam z predošlých 

 rokov a menšiemu záujmu  

sme niektorých obyvateľov 

 potešili a tým bola spokojnosť  

   na obidvoch stranách. 

                                                                        

V rámci tvorivých dielní boli  

vybratí účastníci, ktorí sa  

zúčastnili na workshope, ktorý  

organizovala firma Henkel.  

Workshop prebiehal v mesiaci  

jún v Ružinovskom kultúrnom dome, kde bolo klientom prezentovaná ukážka rôznych techník 

prác, ktoré sú nielen kreatívne ale i praktické. Práve prostredníctvom tvorivých prác človek 

spoznáva svet, vizualizuje svoje myšlienky, podporuje rozvoj jemnej motoriky, dodá telu relax 

a oddych.                            Autor Ria 
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AKTIVITY NÁŠHO DOMOVA  

OSLAVY  JUBILANTOV  
 

Veľká klubovňa na 12. poschodí znova ožila spokojnosťou a vravou nakoľko sa uskutočnila 

oslava jubilantov a privítali sme nových 

obyvateľov v našom zariadení. Mali sme aj 

hudobný program, prišli deti zatancovali 

a zaspievali. Pripojil sa aj obľúbený 

harmonikár Lukáš, ktorý vytvoril príjemnú 

zábavu pre všetky vekové kategórie 

obyvateľov. 

Ďakujeme Lukáško prídi k nám častejšie. 

 

MAJÁLES 

5.5. 2022 v čase od 15,00 hod. sa 

konečne uskutočnila jedna 

z najpopulárnejších akcií – t.j. 

zábava, ktorá nemá ani začiatok 

ani koniec, lebo sa o tom rozpráva už týždeň pred akciou a dlho po akcii. O tom ako sme sa 

dokázali zabávať Vás presvedčia fotografie z Majálesu.  

Ďakujeme hudobníkom zo skupiny Páni bratia, ktorí svojimi hudobnými nástrojmi pohladili 

nielen naše uši ale i srdiečka, dídžejovi, že napriek bolestiam nôh a chrbta, sme dokázali 

pretancovať celý večer, kuchárkam za výborný 

guláš a dievčatám zo sociálneho za organizáciu a 

výbornú náladu. 

Autor Ria 
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AKTIVITY NÁŠHO DOMOVA  

VYSTÚPENIE ŠTUDENTOV 
 

2.6. 2022 sa uskutočnilo literárno – 

hudobné podujatie Stretnutie 

s hudbou. 

Účinkovali študenti hry na saxofóne 

a študenti odboru hudobno – 

dramatické umenie z Konzervatória 

na Tolstého ul. v Bratislave. 

Tých, ktorí prišli zaujal hlavne 

umelecký prednes básní od P. 

Koyša, Milana Rúfusa, Jozefa 

Čapka, Miloša Macoreka. 

Ďakujeme všetkým účinkujúcim   

a p. profesorke Gráfovej za krásny 

umelecký zážitok a už teraz sa 

tešíme na ich ďalšiu návštevu.  

 

ŠPORTOVÝ DEŇ V RUŽINOVE 
 

Dňa 15.6. 2022 sa uskutočnilo tradičné podujatie Ružinovské športové hry pre seniorov 

organizované Ružinovským športovým klubom. 

Podujatie sa uskutočnilo v Areály hier Radosť Štrkovec a zúčastnilo sa ho 8 družstiev, medzi 

nimi aj naši športovci Vojtech Biznár, Lýdia Černá, Alfréd Šmatlánek, manželia Vinohradskí, 

Pokorádi Milan, Olinka a Čajková, Mária Beňová, 

Mária Klimová, Vierka Ondzíková, Táňa Mašíková.  

Súťažili v jednoduchých 

športových aktivitách ako 

napr. streľba na bránu, hod 

krúžkom, slalomová dráha, 

basketbalová streľba a pod. 

Našim sa darilo a obsadili 

krásne druhé miesto, ktoré 

sme oslávili pri skvelom 

guláši aj spolu s p. 

starostom Ing. Martinom 

Chrenom, ktorý prišiel 

súťažiacich povzbudiť. 

Ešte raz veľká vďaka 

organizátorovi za skvelé podujatie a už teraz  trénujeme na budúci ročník.                    Autor Ria 
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SPOZOROVALI SME  

Zmätky v separovaní ? 
 

V nedávnej dobe sa na každom poschodí nášho domova objavila dvojica malých kontajnerov. 

Jeden je žltý a druhý modrý. Táto dvojica je určená na triedený odpad, to znamená, že do 

modrého dávame papier a do žltého plasty. 

Je samozrejmosťou, že tam dáme len čisté, umyté plasty, aby nezapáchala celá chodba 

a nasledovne celé vrecia plastov neboli plesnivé a tým nepoužiteľné.  

Týmto by sa stratil účel ukladať ich na ďalšie spracovanie a využitie. To isté platí aj pre papier. 

Ak je špinavý, mastný nepatrí do tohto kontajneru, ale do smetí. 

Mnoho z nás stále robí neplechu a v smetných balíčkoch, kde sa nachádzajú papiere sa objavia 

i plasty. 

Nakoľko sme v našom živote vedeli hospodáriť a mali sme svoje okolie upravené a čisté, verím, 

že sme to ešte nezabudli a budeme to takto robiť aj v terajšom „našom domove“. 

                                                                                                                                                    Autor S.E. 

 

Zmeny v redakčnej rade 

 

Časopis Môj domov prechádza zmenou, kedy 

šéfredaktorku Mgr. Michaelu Kralovičovú nahradí od  

mesiaca júl kolega Juraj Novák. 

 

Neváhajte sa na pána Nováka obrátiť s akýmkoľvek 

článkom, postrehom či dotazom. 

 

  Autor Redakcia 

Nový liekový systém a zmena lekárne 

 

Na zdravotnom úseku sa uskutočnili pozitívne zmeny.  

Po období, kedy medzi ľuďmi bolo veľa nepokoja 

a nedorozumenia pevne verím, že sme urobili ďalší 

správny krok k vášmu blahu milí seniori. 

 

Prijímatelia majú možnosť objednávania liekov dvomi 

spôsobmi a to prostredníctvom prinesenia lístka 

s potrebnými liekmi na ambulanciu alebo priamo napísať 

mailom pánovi doktorovi na adresu: mmrocekgmail.com, 

ktorý vám na základe mailu, vie objednať lieky. 

Lieky sa objednávajú vždy pondelok a utorok, distribuované sú klientom v ten istý deň. 

 

Autor Mgr. Tatiana Klimentová, DiS 
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LÁSKA MÁ PRETRVÁVAŤ 

NEUSTÁLE                                                  

V predstihu, dva dni pred prvým májom, nám Jirko Kešner so svojou gitarou, klavírom                          

i senzačným spevom spríjemnil piatkové popoludnie, ako sa už stalo istou tradíciou. Témou bola 

láska. Na úvod zahral skladbu Mám plnú vanu fialek, ktorú veľakrát interpretovala naša 

rodáčka žijúca v Prahe - pani Hana Hegerová na melódiu nemenej populárneho skladateľa Petra 

Hapku. Nasledovala pieseň Láska je voda v hlbinách, ktorú zložil Vašo Patejdl. Ária s názvom 

Mít rád bližního svého z modernej rockovej opery Lloyda Webera Jesus Christ Superstar, ktorú 

v hudobnom diele spieva Mária Magdaléna, sa stala ústrednou piesňou celého muzikálového 

predstavenia.  Jirko nám všetky tri zaspieval na výbornú, hoci pre mužský hlas sú spomínané 

skladby enormne náročné. No nebol by to výmyselník Jirko, keby nám nevyhrával                                

a nevyspevoval „zadarmo“. Od nás, publika, sa chcel dozvedieť ktoré slovíčka sa v texte 

vyskytovali. Vlastne skúšal našu pamäť. A keď nám zahral od Ivana Mládka humornú pesničku 

Medvědi nevědí, v požiadavkách pritvrdzoval, lebo sme mali vymenovať slová, ktoré si turisti 

so sebou priniesli, no aj dobroty, na akých si mohli po ich odchode medvieďatá pochutnávať. 

Tým nás opätovne prinútil tuho premýšľať. Vo svojom moderátorskom spojovacom texte medzi 

jednotlivými skladbami apeloval na naše úplné sebaprijatie. Máme mať radi sami seba, potom je 

šanca, že budeme mať radi aj blízkych okolo nás. Skrátka - bez lásky nemá život cenu. Láska má 

však pretrvávať nielen v máji, ale počas celého roka bez ohľadu na kalendár.  

Autor Mgr. Anna Sláviková 

 

Jirko nezabúda ani na Pivoňkovú. K pobytu na čerstvom vzduchu k nám prichádza 

pravidelne zahrať a zaspievať.  Klienti sa pridali a bolo nám veselo. V letnom období 

nezabúdame popri speve ani na pitný režim. 
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VŠESTRANNÁ KLÁRIKA  

Elegantná dáma každým cólom. K tomu aj znamenitá kuchárka, ktorej sa nelení svoj chutný 

obed obohatiť o skvelý zákusok. A to spomínanej dáme s iskričkami v očiach už pred štyrmi 

rokmi minula deväťdesiatka. Pani Klára Opavská však nemala v živote na ružiach ustlané, ako 

by sa na prvý pohľad zdalo. Narodila sa do obyčajnej bratislavskej rodiny. Otec bol montér, 

pracoval vo veľkej firme Genz. Keďže bol podnikavý, po čase sa osamostatnil a otvoril si 

obchod so starožitnosťami. Mama sa starala o domácnosť, veď sa im narodili tri deti, žiaľ, jedno, 

ešte malé dievčatko zomrelo na mums. Klárika za sestričkou dlho smútila, ba i dnes jej pri 

spomienke na ňu vyhŕknu do očí slzy. Čas bežal ďalej, Klárika skončila základnú školu, aj 

meštianku, ktorá patrila uršulínskemu rádu. Učiteľky- sestričky si všimli Klárkino umelecké 

nadanie. Dokázala tak verne 

nakresliť a vytvarovať z vosku 

ružu, ani čo by bola živá. No 

zákerná choroba jej skrížila 

plány. Keď mala jedenásť rokov, 

dostala závažnú nemoc, brušný 

týfus, z ktorého sa liečila 

niekoľko mesiacov. Napriek 

tomu absolvovala štúdium 

umeleckého zamerania na 

Palisádach. Jej otec jej chcel 

zriadiť módistický salón, v 

ktorom by prezentovala svoje 

výtvory. Žiaľ, prišlo znárodnenie v 48. roku a svoje predsavzatie nemohla uskutočniť                              

v súkromnom sektore. Tak sa zamestnala v prestížnom salóne Anny na Sedlárskej ulici, kde 

navrhovala a vytvárala modelové klobúky. Stále sa však vracala ku všelijakým figúrkam, no 

najmä k svojim obľúbeným ružiam, z ktorých moduritom modelovala nádherné brošne, 

náušnice i náhrdelníky. Dokonca sa jej podarilo prostredníctvom umeleckej predajne Dielo 

vystavovať svoje práce v Bratislave, ba aj na svetovej výstave v španielskej Barcelone. Ústredný 

výbor telovýchovy ju požiadal, či by nechcela pracovať ako odborná referentka športov. V tejto 

pozícii strávila päť rokov. Vybrali ju ako hostesku, ktorá reprezentovala náš šport na 

Majstrovstvách sveta v krasokorčuľovaní, kedy získal zlatú medailu náš Ondrej Nepela. Mnohí 

sa budú čudovať, no nakreslila si návrh a sama zhotovila rohovú sedačku. A ušila si na ňu aj 

obťahy. No nie hocijaké. Také, ktoré všetci návštevníci jej predchádzajúceho bytu obdivovali.  

    Vydala sa, a znova sa prihlásil ťažký osud. Jej chlapček sa narodil mŕtvy. Dlho sa z toho žiaľu 

spamätúvala, napokon priviedla na svet tri dcéry, ktoré sú samostatné, možno povedať aj 

úspešné a majú už vlastné deti. Takže Klárika je babičkou šiestich vnúčat a dvoch pravnučiek.  

A prečo sa rozhodla bývať v domove seniorov?“ „Nechcela som byť deťom na obtiaž a tiež som 

chcela byť samostatná“ - odpovie na moju otázku čiperná dáma. 

Autor Mgr. Anna Sláviková 
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VEK JE LEN ČISLO  

S takýmto titulom k nám už po druhýkrát zavítala divadelná skupina zanietených ochotníkov 

nazvaná Selavi. 24.mája sa v našej jedálni odvíjal veselo-nostalgický    obraz každodenného 

života v rovnakom sociálnom zariadení ako je to naše. Podobne ako v slávnom predstavení 

Zlatí chlapci, ktoré dlhé roky ponúkali profesionálni herci na našej prvej scéne, aj v tejto hre                    

s viacerými jednotlivými scénkami naši klienti z RDS tlieskali hercom a spevákom vo výslužbe. 

V domove dôchodcov sa stretnú dve dámy - bývalé herečky a ich niekdajší dvaja kolegovia. 

Dlhé chvíle si krátia vzájomnými 

návštevami, a tak sa publikum 

dozvedá o ich slávnej minulosti. 

Odzneje tu veľa trpkých právd, 

kedy nahlas vyslovia to, čo si 

poniektorí iba myslíme: aká vie 

byť staroba krutá, ako sa starší 

ľudia cítia by opustení, ba aj ich 

niekdajšie úspechy zostávajú 

zabudnuté. No vzájomná 

spoločnosť ich vždy poteší                        

a využijú každú možnosť, aby si 

spríjemnili chvíle, dokonca aj 

pod zámienkou vypisovania 

dotazníkov, na ktorých sa schuti 

zasmejú oni, aj diváci. Sem-tam ich vyruší sociálna sestra, ktorá príde skontrolovať ich 

mentálny aj fyzický stav. 

Ďakujeme Darine Stellerovej, Ide Švitelovej, Darine Raimanovej, Ľubošovi Žiakovi a Vladovi 

Kalinovi, ktorý sa na hre podieľal aj ako režisér, za ich vystúpenie v ktorom jednoznačne 

uprednostňujú humor a vyzdvihujú známu pravdu, že vek je len obyčajné číslo, ktoré ani pri 

úctyhodnom veku nemusí ovplyvniť dobrú náladu ani 

znechutiť pobyt v sociálnom zariadení. 

                                                                                                                   Autor Mgr. Anna Sláviková 

 

 

LETO 

Odovzdala jar pomyslené žezlo letu 

V slnečných lúčoch nájdeme aj my útechu 

V prírode to takto už stále chodí 

Ale aj leto sa však pozvoľna vytratí 

Dni dlhé, teplé robia nám útechu 

Dobre je sedieť na „kruháči“ na výslní 

My už tu nemôžeme stvárať neplechu 

Už len čakáme ako toto všetko pokročí 

                                                                                                         Autor Milan Pokorádi 
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AKTUÁLNE 

GLOSKY 

Novodobý Hitler – Putin 

Nad tým čo sa deje, veru smútim 

Hitler vraždil deti v koncentrákoch 

Putin, vraždí deti aj v panelákoch 

 

Bodliače a ruže krv „potili“ 

Ľudské duše len ťažko sa hojili 

A tí čo v plameňoch pravdu pálili 

Veľkou zlo prajnosťou sa radi 

zdobili 

 

Tak som sa včera rozhodol, 

Že nebudem už žiť pod vodou 

A že budem sekať dobrotu 

Určite ma to privedie na žobrotu 

 

Básnik je len ten čo pri jeho zrode 

Sudička od múzy bola pri pôrode 

Do vienka mu dala také čosi 

Čo aj teraz ľuďom radosť nosí 

                    

                       Autor Milan Pokorádi 

 

PITNÝ REŽÍM U SENIOROV 

 

S pribúdajúcim vekom je dodržiavanie pitného 

režimu ťažšie, ale o to dôležitejšie. Seniori zabúdajú 

na dostatočný príjem tekutín v letnom období. Čím je 

človek starší, tým menej cíti smäd. Aj preto je riziko 

dehydratácie u seniorov vyššie. 

  

Nedostatočné pitie je možno zanedbateľné, ale 

v skutočnosti ide o vážne ohrozenie života. Únava, 

ospalosť, podráždenosť, zmätenosť, bolesti hlavy, 

poruchy vedomia až celkový kolaps organizmu. To 

všetko sú následky 

nedostatku tekutín. 

  

Úpal nevzniká len 

vtedy, keď je človek 

vystavený priamemu 

slnku. Okrem 

slnečného úpalu poznáme aj tepelný úpal, ku 

ktorému dochádza pri vysokej teplote vzduchu 

a horúcom, bezveternom počasí. U seniorov je úpal 

obzvlášť nebezpečný, hlavne ak trpia srdcovo – 

cievnymi poruchami, kožnými a neurologickými 

chorobami a poruchami štítnej žľazy. Riziko zvyšuje 

aj užívanie niektorých liekov a fakt, že 

termoregulačný systém sa vekom spomaľuje. 

Je dôležité aby sa starší ľudia nezdržiavali na 

priamom slnku v horúcom prostredí a pili dostatok 

tekutín. 

  

Najlepšou tekutinou na dodržiavanie pitného režimu 

je voda. Ak telesnú hmotnosť v kg vynásobíme 

číslom 0,03 dostaneme množstvo vody v litroch, 

ktoré udáva minimum pre denný prísun vody. 

 Treba piť často a v menších dávkach, viac doobeda, 

menej poobede. Ak už človek cíti smäd, je neskoro, 

lebo telo hlási nedostatok tekutín. S pitím vody treba 

začať hneď od rána, najlepšie nalačno. Vhodné na 

pitie sú nesladené čaje, pramenité a dojčenské vody. 

Minerálne vody môžu vo veľkom uškodiť. 

 

                                                                   Autor Redakcia 
 

 

 

AEROBIK PRE MOZGOVÉ 

BUNKY 

 
Kocka ľadu pláva v pohári 

vody. Roztopí sa. Ako sa zmení  

hladina vody v pohári? 
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AKTÍVNA PIVOŇKOVÁ  

„Mám srdce na správnom meste“. Takýto bol nový slogan, ktorý 

spojil dobrovoľníkov vďaka nadácií Pontis, ktorá už vyše 20 rokov 

prepája firmy, aby spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny pri 

skrášlení našej 

záhradky. 

Dopoludnie nám 

spríjemnili skvelé 

detičky z MŠ 

Pivonková.  

Bol to 

nezabudnuteľný 

zážitok pre našich 

seniorov, vrátili sa 

do svojich detských 

čias. 

  

Rehabilitácie 
 

Každý deň máme pre našich klientov pripravené niečo 

nové. V rámci fyzioterapie  vedieme klientov 

k telovýchovným procesom, ktoré vedia následne 

vykonávať  aj sami, vo voľnom čase.  

 
  

Na obr. vidieť fyzioterapeutku Leu, ktorá vykonáva cvičenie 

s loptou znižuje napätie organizmu, ide o činnosť k 

upevneniu zdravia aj k relaxácii našich klientov. 

 
 

 

 
 

 

Fyzioterapeut 

Viktor používa 

vertikalizátor 

u pani 

Margitky, čím 

klienta uvedú 

do vertikálnej 

polohy a 

rehabilitujú ho 

chôdzou. 
Fyzioterapeutka Simonka precvičuje 

s pani Margitou cviky na jemnú 

motoriku možno zabezpečiť nie len 

progres, ale i regres, symptómov 

úrazu. 
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DUCHOVNÉ OKIENKO 

V priebehu tretieho štvrťroka, najmä v letných mesiacoch, veriaci svoju pozornosť venujú 

oslave Panny Márie, Matke Božej a našej Nebeskej Matke, prostredníctvom konania 

mariánskych pútí. 

     Návšteve Panny Márie jej príbuznej Alžbete je zasvätený cirkevný sviatok 2. júla. 

     V nedeľu 3. júla si pripomíname sviatok svätého Tomáša apoštola, ktorého poznáme aj, ako 

neveriaceho Tomáša. 

     Našich slovanských vierozvestov svätých Cyrila a Metoda oslavujeme 5, júla a je to, aj štátny 

sviatok. 

Opáta svätého  Benedikta, patróna Európy si pripomíname 11. júla. 

Pannu Máriu Karmelskú oslavujeme 16. júla. Pri príležitosti jej sviatku sa konajú tradičné 

mariánske púte na východnom Slovensku v Gaboltove a na západnom Slovensku 

v Topolčiankach. 

     Našich slovenských svätcov svätých Andreja Svorada a Benedikta si pripomíname v nedeľu 

17. júla. 

     Apoštola svätého Jakuba si ctíme 25. júla. 

     Rodičov Panny Márie svätých Joachima a Annu si ctíme 26, júla.      

    Nášho prvého slovenského biskupa Svätého Gorazda a jeho spoločníkov si uctievame 27.júla.  

     Zakladatelia rádu Jezuitov svätého Ignáca z Loyoly si pripomíname 31. júla. 

Počas cirkevného sviatku 6. augusta oslavujeme Premenenie Pána. 

Nanebovzatie Panny Márie – Matky Božej oslavujeme počas cirkevného sviatku 15. augusta. 

    Pannu Máriu ako Kráľovnú si ctíme 22. augusta. 

   Apoštola svätého Bartolomeja si pripomíname 24. augusta. 

    Počas cirkevného sviatku 8. septembra oslavujeme narodenie Panny Márie. 

     Najsvätejšie meno Panny Márie si ctíme 12. septembra. Meno Mária je najrozšírenejšie meno 

na celom svete. 

     Povýšenie svätého kríža svätíme počas cirkevného sviatku 14. septembra. 

     Patrónku Slovenska, Sedembolestnú Pannu Máriu oslavujeme počas prikázaného 

cirkevného sviatku 15. septembra a to aj národnou púťou v nej zasvätenej bazilike minor 

v Šaštíne. Pripomíname si , že v minulom roku ju s nami slávil aj pápež svätý otec František. 

     Apoštola svätého Matúša – evanjelistu si pripomíname 21. septembra. 

     Patróna nášho Ružinova  

Svätého Vincenta de Paul si pripomíname 27. septembra. 

Naši bratia Česi 28. septembra svätia svojho patróna svätého Václava. 

Našich anjelov archanjelov, svätých Michala, Gabriela a Rafaela si pripomíname 29. septembra.  

   

                      

                   Autor  Peter Čulík  
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JUBILANTI  
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: 

 

Kovačičová Helena 

Konečný Alexander 

Konečná Mária  

Klimová Mária 

Pellerová Emília 

Krčma Miroslav 

Marčanová Anna 

Boczeková Mária 

Kovačič Kamil 

Šimko Alojz 

Šaradín Milan, Ing. 
 

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 druhom  štvrťroku 2022 oslávili 

jubileá nasledovní obyvatelia: 
 

Pokorná Eva 91 rokov 

Ing. Dimitrová Elena 97 rokov 

Hrčková Elena 91 rokov 

MUDr. Pivarčiová Vlasta 98 rokov 

Slabejová Magdaléna 95 rokov 

Tóthová Anna 94 rokov 

Fiebigerová Květuše 101 rokov 

Olgyayová Oldřiška 90 rokov 

 

 

Škradová Anna 93 rokov 

Laciaková Eva 90 rokov 

Marónová Mária 100 rokov 

Valina Čestmír 95 rokov 

Schmidtová Gertrúda 90 

rokov      

Reindlová Kateřina 75 rokov 

Koyšová Jarmila 85 rokov 

MUDr. Schmidtová Oľga 80 

rokov 

Pinterová Zlata 75 rokov  

Bezáková Magdaléna 80 

rokov  

Mgr. Wittková Eva 80 rokov 

Cvičelová Eliška 85 rokov  

Fordinál Štefan  85 rokov  
 

Kto je jubilantom? 

 

Každý, kto v danom 

štvrťroku dosiahne vek 70, 

75, 80, 85, 90 rokov                                                        

a potom už každý kto 

dosiahne  viac ako 91 

rokov. 

 

V živote to už tak chodí. 

Krásne a príjemné chvíle sa 

striedajú so smutnými 

a tragickými. 

K takým patrí aj spomienka 

na obyvateľov nášho 

zariadenia, ktorí opustili naše 

rady úmrtím alebo 

odchodom z RDS v dňoch 

uplynulého štvrťroka: 
 

Tŕíšková Božena 

Repková Irena 

Valla František  

Cvengroš Stanislav, Ing. 

Illeová Mária 

Farkašová Elena 

Škradová Anna  

Kravjanská Oľga 

Čečundová Mária  
 

Vyslovujeme hlbokú  

a úprimnú sústrasť ich príbuzným 

a známym !                               

 

Časopis Môj domov  
štvrťročník vydáva: 

 

Ružinovský domov seniorov, 

Sklenárova 14, 

821 09 Bratislava 

 
 

Redakčná rada: 

 

Mgr. Michaela Kralovičová 

PhDr. Peter Čulík 

Marta Beňová 

Terézia Lecáková 

Zuzana Pavlíková 

Mgr. Drahomíra Čížová 

 

 

Redakcia si vyhradzuje 

právo na úpravu 

príspevkov 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na Facebooku 

https://www.facebook.com/ru

zinovsky.domov.seniorov 

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

