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A máme tu znova jeseň! Tak ako padá lístie zo 

stromov, padajú otázky. Aká bude? Čo nám 

prinesie? Už je jasné, že tretia vlna Covidu nás 

neminie. Neboli sme dostatočne ostražití 

a ukáznení a tak si to všetko zopakujeme. 

Dúfame, že budeme mať dosť síl na prekonanie 

tejto epidémie my, aj zdravotníci, lekári a všetci tí, 

čo sa o pacientov starajú v nemocniciach. Dosť 

síl a dosť financií na zabezpečenie zvýšenej 

starostlivosti, ktorú si stav pacientov vyžaduje. 

Zvýšená zaočkovanosť by bola zabezpečila vyššiu 

imunitu a tým aj ľahšie priebehy Covidu, čo by 

bolo menej náročné pre nás prípadných 

pacientov, zdravotníkov, lekárov a vyžadovalo  aj 

menšie finančné náklady na zabezpečovanie 

ochranných prostriedkov a zdravotných výkonov. 

Urobme všetko, aby sme si užili krásnu jeseň, plnú 

nádherných farieb v našom okolí, pekné 

posedenia na lavičkách v ešte teplých lúčoch 

slnka „babieho“ leta a nazbierali sily do 

chladných dní.  Budeme to potrebovať. 

 

Krásne prežitú jeseň Vám všetkým praje 

Redakčná rada časopisu Náš domov 

                                                   a Zuzana Pavlíková 
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PREDSTAVOVANIE  

 
Vážení klienti, vážení zamestnanci, 

v tejto rubrike sme sa rozhodli Vám postupne predstaviť ľudí, ktorí prispievajú k našej pohode a to 

prostredníctvom plných brušiek. V aktuálnom čísle si predstavíme zamestnancov stravovacieho 

úseku. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

Alexandra Fitošová - pracuje v našom zariadení od januára 2020 na pozícii 

manažér stravovacieho úseku. Študentské časy venovala potravinárskemu 

zameraniu, vyštudovala priemyselnú školu. Svoje predchádzajúce 

zamestnania venovala menežovaniu ľudí vo firme. Dôležitým prvkom pre ňu 

je príjemné pracovné prostredie, priateľská atmosféra. Medzi jej voľnočasové 

aktivity patria športy v prírode, najmä bicyklovanie, rada trávi čas 

v spoločnosti ľudí. Má rada dobré jedlo - jedlo je jej 

vášňou, miluje sladké a sladký život.  

 

Silvia Seléšová - v RDS pracuje 9 rokov na pozícií asistent liečebnej výživy, jej 

úlohou je zostavovanie stravných lístkov, stará sa o kuchyňu. Vyštudovala 

Zdravotnícku školu v Bratislave. Svoj voľný čas venuje rodine, najmä jedinému 

vnúčatku, obľubuje varenie a vymýšľanie nových receptov. 
 

 

Dáša Kuklová - je rodáčkou z Bratislavy, v RDS 

pracuje od februára 2020 na pozícií administratívny pracovník, zaoberá sa 

predajom a komunikáciou s prijímateľmi ohľadom predaja stravných lístkov. 

Medzi jej záľuby patrí šport – aktívne bicyklovanie, rada  číta romantickú 

literatúru. Je mamičkou dvoch detí. 

 
 

 Dagmar Kollerová - pracuje v zariadení RDS už 15 

rokov, začínala ako kuchárka, teraz 6 rokov 

pracuje na pozícií skladníčky. Na prvé miesto v jej 

živote dáva svoju rodinu, ktorá je pre ňu všetkým. Rada trávi čas v prírode. 

Možno ju charakterizovať ako priateľskú a komunikatívnu, snaží sa pracovať 

s úsmevom a túto pozitívnu náladu rozsieva medzi kolektív.  
 

 
 

Šéfkuchárka – Alžbeta Dobešová 

 

Ved. tímu kuchárov Anna Straňovská 

 

Monika Bóotlová 

Ivan Dérik 

Mária Fehérová 

Alena  Meszárošová 

Zdenka Pacalajová 

Renáta Szombatiová 

Renáta Michaličková 

Vlasta Czikosová 
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100 ROČ NÉ JUBILANTKY 
 

V našom domove nastal veľmi výnimočný okamih, dvom naším Rozáliám sa podarilo osláviť 

storočnicu a je vidno, že optimizmus a chuť do života im rozhodne nechýbajú. Zagratulovať prišli 

osobne pán starosta Ing. Martin Chren a pani riaditeľka RDS PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
Pani Rozália Skladaná oslávila svoje krásne jubileum na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. 

Jej pokojná tvár zobrazuje jej prežitý, plnohodnotný život. Naplnila ho starostlivosťou o rodinu               

a čestnou prácou. Je matkou láskavého, milujúceho syna, ktorý vyštudoval medicínu a pôsobí 

ako lekár. Zároveň dokázala pracovať aj na svojom vzdelávaní. Po ňom prahla a vzdelávala 

sa napriek ťažkostiam a starostiam i v maďarskom jazyku. Už ako dieťa vykonávala práce, ktoré 

jej naskrze nepristali robiť. I tak bola poslušnou dcérou, ktorá bola utrápenej matke oporou. Celý 

svoj pracovný život bola verná jednému zamestnávateľovi. Ukončila stredoškolské vzdelanie 

maturitnou skúškou, neskôr ho doplnila ešte o špecializované vzdelanie. Nielen jej vedomosti, 

ale najmä dlhoročná, svedomitá práca jej priniesla vyznamenanie ministra s udeleným titulom 

,,Najlepšia pracovníčka spojov“. 

 

Keď vojdete do izby pani Rozálie 

Buberníkovej na 1.poschodí našej 

budovy, hneď na náprotivnej stene 

zbadáte obrázok Pána Ježiša,                    

okolo neho zavesené pátričky. 

Pani Buberníková je veriaca 

katolíčka a k viere bola vedená už 

od malička. Narodila sa 17.9.1921    

v Cíferi, kde prežila takmer celý svoj 

život, až do svojej osemdesiatky. 

Keď bola malá, začali v jej dedine, 

v Cíferi, stavať katolícky kostol. Vo 

vedľajšom kaštieli žili uršulínske 

mníšky, ktoré aj učili tamojšie deti. 

Takže základnú školu - päť tried 

ľudových a potom päť tried 

meštianskych ju tieto mníšky učili. Po skončení školy pomáhala matke v domácnosti, keď mala 

23 rokov, vydala sa. Jej manžel si neželal, aby manželka pracovala, no ona cítila veľkú túžbu 

osamostatniť sa, a na to boli potrebné finančné prostriedky. Bývala totiž v rodičovskom dome, 

ktorého polovica patrila sestre. Aj proti manželovej vôli sa zamestnala v závode, kde plietla na 

elektrických strojoch vlnené svetre. Okrem toho vyšívala blúzky, ktoré obchodníčky predávali. 

Na stôl si dala železo, na ktoré prichytila výšivku, aby sa jej nešmýkala. Keď na tenkej látke 

povyšívala vzory, látku vystrihla do tvaru blúzky. Potom ju krajčírky už len zošili. Vtedy ešte                         

v domácnostiach nebola zavedená elektrina, neostávalo jej iné, len sa sliepňať pri petrolejovej 

lampe. Ako sa priznala, celé noci presedela pri tom vyšívaní, ale vyplatilo sa. Usilovnou prácou 

sa jej podarilo nazhŕňať kôpku peňazí, keď k tomu priložili aj manželov plat závozníka, a ešte si 

aj nejakú tisícku požičali, podarilo sa im odkúpiť dom. Narodili sa im dve deti - dcéra a syn, dnes 

má štyri vnúčatá. Vždy mala rada hudbu a spev, spievala v spevokole Schneidera Trnavského, 

a keďže mala vysoko položený hlas, samozrejme spievala prvý soprán. Účinkovala tiež                     

v ochotníckom divadelnom krúžku, kde stvárnila viacero postáv, dokonca hrala aj Pannu Máriu. 

Tiež rada čítavala životopisné romány, aj romány na pokračovanie.            Anna Sláviková 
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NÁVŠTEVA PÁPEŽ A 
 

Pochválený buď pán Ježiš Kristus 

 

Dobrotivý Ježišu, ďakujeme Ti z celého 

srdca, že si mu vnukol, aby prišiel 

navštíviť Slovensko – našu slovenskú zem. 

 

Svätý Otec František, dlho sme na 

Vás čakali. Naša túžba byť blízko Vás sa 

stala skutočnosťou 12. Septembra 2021. 

Priniesli ste nám pokoj, lásku a veľa radosti, 

ktoré sme tak veľmi potrebovali. Štyri dni 

sme Vás mohli vidieť a počúvať Vaše slová 

– milosrdné slová a ponaučenia, ktoré sme 

prijímali s veľkou vďačnosťou do svojich 

sŕdc. Veľmi ďakujeme za prehĺbenie našej 

viery. 

Fyzicky som nebola prítomná na sv. 

omšiach, kde predsedal Svätý Otec, ani 

na jeho príhovoroch, pozdravoch, stretnutiach s mladými ľuďmi v Košiciach a rómskou komunitou. Všetko 

som sledovala na TV-Lux. Tak isto slávnostnú sv. omšu v Budapešti pri príležitosti ukončenia svetového 

Eucharistického kongresu. Nezabudnuteľne, až nad mieru ma oslovila jeho prítomnosť v Dóme sv. Martina 

v Bratislave, kde mal príhovor k biskupom, kňazom, rehoľným spoločenstvám, samozrejme katolíckym 

veriacim a všetkým ľuďom dobrej vôle. Stále mi znejú v ušiach jeho slová – nezabudnite: sloboda, 

kreativita, dialóg, zodpovednosť. Moje vnútro – srdce i duša sa naplnili duchovnou radosťou. Svätý Otec 

ukončil svoj príhovor nasledovne: „Semienko som u Vás zasial, uvidíme či vyklíči – no nebude to tak rýchlo, 

všetko potrebuje svoj čas.“ Keď odchádzal, nešetril požehnávaním, či podávaním rúk. Cítila som sa, 

akoby som stála pri ňom a mohla ho objímať.  

Veľmi nás miluje Kristovou láskou. Vo svojich homíliách upozorňuje na to, že Ježiš je stále pri nás 

a volá nás – poď za mnou. Milosrdný Ježiš sa nikdy neunaví. To my sme nevšímaví, unavení, nepočujeme 

Pána Ježiša a neprosíme. Nechápeme obrovský dar Božieho milosrdenstva.  

 

KOŠICE 

V Košiciach Svätý Otec rozdával šťastie ľuďom mladého veku. Bol prijatý s láskou a nadšením. Odzneli tu 

tri silné, obdivuhodné a smelé svedectvá o živote mladých ľudí, ktorý nebol v súlade s Božou vôľou až 

dovtedy, kým sa im milostivý Pán Ježiš nedal spoznať. Vieme, že Svätý Otec je pápežom ekumenizmu 

a evanjelia, chudobných a ľudí marginalizovaných. Láskavým srdcom pozdravil aj rómsku komunitu na 

Luníku IX. v Košiciach. Rozprával im o tom, že sú tiež Božie deti, akým spôsobom môžu zmeniť svoj život 

k lepšiemu, aby sa vedeli zaradiť medzi majoritu. A preto, že je to dlhý proces a aby sa nevzdávali.  

 

PREŠOV 

Gréckokatolícka cirkev bola nadšená, cítila sa byť poctená, že môže privítať pápeža Františka. Liturgia 

sv. Jána Zlatoústeho je prekrásna. Kňazi i veriaci ľud každou bunkou svojho tela slávili Trojjediného Boha 

a Svätú Bohorodičku.  

 

ŠAŠTÍN 

Vyvrcholenie návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku u našej Patrónky Sedembolestnej Panny 

Márie. Mária nikdy nestagnovala, bola pri Ježišovi od jeho narodenia, kráčala za ním neúnavne aj 

v ťažkých bolestiach, utrpeniach cez celú kalváriu a došla až pod kríž, na ktorom umrel jej milovaný Syn 

za nás, aby sme my mali život a to život večný v Ježišovom náručí. Preto by sme mali prijať v tichosti každú 

bolesť, utrpenie a pozrieť sa na Svätý kríž, na ktorom bol pribitý náš Spasiteľ. Pohľad na Svätý kríž je ako 

otvorená kniha Božieho milosrdenstva pre nás nepochopiteľného tajomstva.  

Amen 

 

Živ Bože Otca Svätého námestníka Kristovho.  

Pápež sa vyjadril, že Slovensko je jedna báseň. Vážme si toho.  

 

obyvateľka RDS 
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KRAJINA OHŇ A A ĽADU 
 

◼ Zaujímavosti o Islande 
 

Island je jediným štátom na 

svete, ktorého meno je 

zhodné s menom ostrova 

 

• Na území Islandu bol v roku 

930 n.l. vytvorený prvý 

parlament na svete 

• Na Islande je z dvoch 

stoviek sopiek 30 aktívnych. 

Celá tretina lávy vyvrhnutej 

na povrch Zeme za 

posledných 500 rokov leží 

práve na tomto ostrove 

• Mohutný výbuch sopky Laki                 

v roku 1783 mal za následok 

vyhubenie celej štvrtiny 

obyvateľov. Dôsledkom  

výbuchu sa na dlhé roky 

zmenilo počasie, čo 

prinieslo so sebou neúrodu  

a hladomor 

• Nachádza sa tu miesto, 

ktoré oddeľuje od seba dve 

tektonické dosky – 

eurázijskú a severoamerickú 

• V Reykjaviku sa nachádza 

múzeum stratených ľudí. 

Niektorí Islanďania totiž veria 

v zmiznutých ľudí a niektorí 

dokonca tvrdia, že ich videli 

• Slovo “geysir” vzniklo na 

Islande vďaka gejzíru 

gejzírov, ktorý dal ostatným 

pomenovanie. Veľký gejzír 

chŕli vodu každé tri minúty 

do výšky 20 metrov 

• Jediným nebezpečným 

zvieraťom je polárna líška 

• Ostrov má dvakrát väčšiu 

rozlohu ako Slovensko, 

avšak žije tam len polovica 

obyvateľov Bratislavy. 

• Väčšina Islanďanov 

nepoužíva priezviská, 

dôležité sú krstné mená, 

podľa ktorých sú radené aj 

telefónne zoznamy 

• Polárna noc tu trvá pol roka 

• Na ostrove nežijú žiadne 

hady ani komáre 

• Pod vianočným 

stromčekom nikdy nechýba 

kniha 

• Island má najväčšie 

banánové plantáže                         

v Európe 

 

◼ Ako z iného sveta  
 

Len 4 hodiny letecky vzdialený štát, pri 

ktorého návšteve majú ľudia pocit, že 

práve pristáli na povrchu Mesiaca. 

Akoby sme sa zrazu ocitli na konci 

sveta. Rozľahlé, naoko nehostinné 

priestranstvá dýchajúce prázdnotou, 

kde tvrdé, do hĺbky zamrznuté 

permafrosty s minimálnym rastlinným 

porastom svedčia o neľútostných 

podmienkach, aké tu panujú. Ostrov              

o veľkosti dvojnásobku rozlohy 

Slovenska sa doslova vynoril z hlbín 

oceánu, aby sa tam o necelých 700 

000 rokov opäť vrátil. Nebudeme preto 

ďaleko od pravdy ak povieme, že sa tu 

dá doslova prechádzať aj po morskom 

dne. Za samotný zrod Islandu možno 

vďačiť mohutným erupciám vulkánov, 

ktoré sa v takmer pravidelných 

desaťročných intervaloch ozývajú 

dodnes. Neskrotná Eyafjallajökull v roku 

2010 doslova ochromila leteckú 

dopravu na celom svete.  
 

◼ Počasie na Islande 

 

Na Islande prekvapí počasie 

nejedného turistu svojou 

premenlivosťou. Za desať minút sa na 

jednom mieste vystriedajú všetky ročné 

obdobia, chvíľku svieti slnko, za minútku 

príde dážď a snehová víchrica, krúpy 

a neznesiteľný vietor. Island teda 

nepraje nepripraveným. 

 
 

 ◼ Ikonické miesta 

 

 
Jökulsárlón je veľké ľadovcové jazero     
v južnej časti národného parku 

Vatnajökull na Islande. Nachádza sa 

na čele ľadovca Breiðamerkurjökull      

a vyvinul sa do jazera potom, čo 

ľadovec začal ustupovať z okraja 

Atlantického oceánu. Jazero odvtedy 

rástlo rôznou rýchlosťou z dôvodu 

topenia ľadovcov. 

 

 

Hvítserkur je 15 m vysoký čadičový 

zväzok pozdĺž východného 

pobrežia polostrova Vatnsnes na 

sev.-západnej strane Islandu. Skala 

pripomína trola.  

 

Vodopádu Skógafoss (v preklade 

Lesný vodopád), ktorý dosahuje 

majestátne výšky 62 m, právom 

prináleží jeho sláva. Vyzerá úplne 

skvele z diaľky a nič nestráca 

na svojej majestátnosti ani pri 

pohľade zblízka. Rúti sa dole priamo 

z plošiny a do jazierka pod ním 

v dúhových farbách padajú spŕšky 

vody a okolia sa stráca v belostnom 

oparu. Padá ak vodopádom 

maximum vody, je nemožné dostať 

sa k nemu bližšie ako do vzdialenosti 

50 metrov pre silný vzdušný prúd 

spôsobený padajúce vodou. 

Stalo sa ikonickým miestom celého 

ostrova. Opustený vrak lietadla leží 

na sopečnými horninami dočierna 

sfarbenej pláži Sólheimasandur, už 

takmer 45 rokov. Dokonale zapadá 

do miestnej scenérie a pôsobí 

mierne depresívne. 

https://www.milujemcestovanie.sk/island-dovolenka-pre-dobrodruhov/
https://www.milujemcestovanie.sk/najuzasnejsie-sopky-na-svete/
https://www.milujemcestovanie.sk/krasy-islandu-reykjavik/
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AKTIVITY NÁŠHO DOMOVA 
 

 

Športové hry  

 

V jedno teplé dopoludnie 

zorganizoval sociálny úsek našim 

obyvateľom dopoludnie plné zábavy, 

hudby, športu a dobrej nálady.  

Naši seniori mali možnosť 

zasúťažiť si o prvé miesta                                

v 5 športových disciplínach a prvé 

miesta obsadili aj naši najkrehkejší 

klienti z oddelenia so zníženou 

mobilitou.  

Za sprievod živej hudby 

ďakujeme nášmu priateľovi, 

harmonikárovi Lukášovi. Za krásne 

slová a úsmev pri otvorení akcie 

ďakujeme našej pani riaditeľke.  

 
Rozlúčka s letom v RDS 

 

Dňa 8.9.2021 v doobedňajších 

hodinách sa uskutočnila rozlúčka 

s letom. Počasie sa vydarilo, účasť 

bola neprekvapivo hojná a dobrú 

náladu nám ešte  vylepšil harmonikár 

Lukáš, pesničkami, ktoré sme si túžili  

zaspievať od svojej mladosti a preto 

sa dá povedať s úsmevom na srdci, 

že sme v tom čase boli ozaj nadmieru 

spokojní. K tomu všetkému 

nechýbalo občerstvenie. A na 

prezentáciu, že nálada bola ozaj 

dobrá, nesmie chýbať ani pár fotografií.  

 

Trhy z tvorivých dielničiek 

 

V našom zariadení sa v mesiaci september 

uskutočnil predaj predmetov vyrobených rukami 

prijímateľov, ktorí sa zúčastňujú na krúžku tvorivé 

dielne. Nad naše očakávanie bola táto akcia 

vydarená a myslím si, že ako prvotina bola veľmi 

úspešná a že sa nám postupne podarí upozorniť 

našich obyvateľov, že je v zariadení taký krúžok, kde 

môžeme predstaviť svoju zručnosť aj keď nosíme na 

chrbte už nejaké rôčky.  

 

Ria 
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AKTIVITY NÁŠHO DOMOVA 
 

„Čítanie je pre myseľ tým, čo 

cvičenie pre telo.” 
 

 

Zapĺňame našu knižnicu knihami, ktoré 

nám darovala Knižnica Ružinov na 

Miletičovej ulici 47. Ďakujeme 

predovšetkým p. Mgr. Alexandre 

Chudíkovej, zamestnankyne tejto knižnice 

za spoluprácu. Knihy a časopisy nám 

bude dodávať každé dva týždne.       

 

                                           Ďakujeme. 

 

Naši seniori sa zas raz s radosťou 

zúčastnili besedy v Knižnici 

Ružinov. Hosťom bola talentovaná 

slovenská spisovateľka, herečka 

a novinárka Renáta Názlerová. 

Cítili sme sa vo štvrtok naozaj 

dobre. Z príjemne stráveného 

popoludnia sa stal krásny 

podvečer (skončili sme pred 

šiestou). Veríme, že si to čoskoro 

zopakujeme. Srdečne ďakujeme 

za pozvanie, parádne bolo. 

 

                                                                                                                                       

 

Jeseň 
 

Keď počujem v korunách stromov spievať pieseň, 
to už k nám prichádza tá krásna jeseň. 

Ten vánok, ktorý preletí cez hustý porast v lese, 
aj našu životnú jeseň čoskoro odnesie. 

 
Aj - hľa: už prišla sem k nám tá krásna jeseň, 
zaspievajme si aj my - tú svoju vlastnú pieseň. 

Keď táto krásavica klopká nám na dvere, 
tichučkým krokom sa od nás odoberie. 

 

Milan Pokorádi 
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AKTIVITY NÁŠHO DOMOVA 
 

Aj naši seniori na Pivoňkovej ulici sú stále veľmi aktívni a s radosťou sa zapájajú do každodenných 

aktivít, či už so sociálnymi alebo zdravotníckymi pracovníkmi. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 

 

Hudba je korením života 

a u našich seniorov na 

Pivoňkovej ulici tomu nie je 

inak. Vždy sa potešia milej 

hudobnej návšteve nášho 

talentovaného hudobníka 

Mgr. Jiřího Kešnera, ktorého 

hudba vždy vykúzli úsmev                  

a radosť na tvárach našich 

klientov. Tentokrát okruh 

poslucháčov obohatila aj  

spoločnosť španielskych 

študentiek z programu 

Erasmus. 

SKUPINOVÉ CVIČENIA S FYZIOTERAPEUTMI  

Keďže posledné týždne žil svet 

olympijskými hrami, priniesli sme 

trochu olympijskej nálady aj do 

nášho zariadenia na Pivoňkovej. 

Rozhýbali sme telo a aj sme sa 

pritom zabavili. Skupinovými hrami 

rozvíjame dynamickosť pohybu, 

postreh a zároveň trénujeme naše . 

Srdce 

 

Moje milé srdiečko, 
neprestaň mi biť, 

nechaj ma prosím Ťa, 
aj naďalej žiť. 

Daj mi túto príležitosť, 
urobíš mi veľkú radosť. 

 
Soňa Fecková 
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ŠKODLIVÁ REKLAMA 
 

Uchopovací reflex je vrodený. 

Poznáte to, keď bábätku 

podáte prsty, chytí ich a drží tak 

pevne, že ho môžete aj 

zdvihnúť. Podobne sa reflex 

prejavuje aj zovretím prstov na 

nohách. Lekári tvrdia, že 

približne v štvrtom mesiaci 

života zmizne. Prezradím vám 

tajomstvo. Nie je to pravda, 

nezmizne, je len potlačený. Vedia to reklamné agentúry 

a náplňou ich práce je znovu ho prebudiť. V čase korony 

žal úspechy. Sedela som doma a striedavo prebiehala 

od televízora k notebooku v snahe zachytiť čo najviac 

informácií. Valil sa na mňa prúd reklamy. Na internete mi 

ponúkali rúška, topánky, odev. Logicky, veď to potrebuje 

každý. Len neviem, prečo som sa stala obeťou reklamy 

na liečbu črevných parazitov a plesne na nohách. 

Našťastie sa mi podarilo prinútiť internet, aby nevábne 

obrázky parazitov nahradil reklamou na kvety. 

Nezaháľala ani televízia. Kozmetické výrobky mi 

sľubovali, že budem mladá a krásna. Nuž, viem o tom 

svoje. Škoda, že sa reklama nedá reklamovať. Najhoršie 

bolo, keď na mňa znenazdajky zjačal zelený panák, ktorý 

mi agresívne prikazoval, čo mám kúpiť. Áno, reklama sa 

nedá odstrániť prepnutím kanála, ale kto z vás nezaspal 

pri zapnutom televízore? Ja určite áno a mám obavy, že 

som sa zobudila podvedome naprogramovaná na kúpu 

teplovzdušnej fritézy, masážneho prístroja na nohy 

a najzdravšieho matraca. Už dávno nám otvorili 

obchodné centrá. Ja však váham, či sa tam mám 

vybrať. Viem, že uchopovací reflex nezmizol. Čo ak sa 

prejaví a všetko mi bude podávať ruky? A ak sa mi zavrú 

aj prsty na nohách, ako sa vrátim  domov?               Lena                                        
 

ZLO 
Pandémia vystrčila jazyk na zemi, 

z východu na západ plazila sa ako zmija. 

Po celom svete narobila problémy, 

o živobytie ona – veľa ľudí pripravila. 

 

Korono – výr lietal vzduchom sem a tam, 

napádal ľudí v každom veku, 

nechcel sa zastaviť on veru sám, 

objavil sa na zemi, prvý krát od praveku. 

 

Organizmus – pôvodca tejto zloby, 

vírus dlho skrýval svoju silu, 

ukázala príroda - čo robí v okamihu. 
 

Milan Pokorádi 

 

Naše predzáhradky 

 

Predzáhradky robia po celý rok našim seniorom 

veľkú radosť, čo potvrdzuje ich opatera 

a príkladná starostlivosť o ne. 

 

 
 
K ružiam a trvalkám pribudli nedávno dva 

domčeky určené pre hmyz, ktoré sú príjemným 

spestrením záhradiek a útočiskom pre veľa 

druhov hmyzu. 
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NÁVŠTEVA ZO ŠPANIELSKA 
 

 

Ponúknuť mladým skúsenosti, 

nové vedomosti a zručnosti  

zaujímavým a živým spôsobom 

je jedným z cieľov úspešného 

programu Európskej únie 

ERASMUS+, ktorý finančne 

podporuje zahraničné odborné 

stáže Európanov.  

Pobyt a práca v cudzej krajine, stretávanie sa 

s domácimi a snaha o komunikáciu s nimi v neznámom 

jazyku sú pre mladých lákavé výzvy.  Prekonávaním 

prekážok, ktoré im počas  pobytu v zahraničí prídu do 

cesty im pomáha byť samostatnejšími, rozhľadenejšími 

a skúsenejšími. Je to podľa mňa  najzaujímavejšia 

vzdelávacie metóda, s akou som sa ja ako dlhoročný 

učiteľ stretla. Z rozprávania mnohých bývalých  

účastníkov takýchto stáží viem, že im  zostane  v pamäti veľmi dlho a dokáže ich veľmi silne 

pozitívne ovplyvniť.  
Mgr. Tunová Mária  SZU Záhradnícka 44 ako koordinátor projektov Erasmus vyhľadáva 

podporujúcich  ľudí, ktorí majú záujem rozvíjať európsku 

spoluprácu.  Asi pred 5 rokmi   sa stretla na kontaktnom 

seminári  v Prahe aj s koordinátorkou Erasmus+ 

projektov Maríou del Mar Cañete Díaz  zo strednej školy 

IES Jaime Ferran Clua, San Fernando De Henares 

v Madride, Španielsku. Ona pomáha v Madride nájsť 

ľudí a pracoviská, otvorené k spolupráci, ktorí  prijmú 

našich žiakov školy na odbornú stáž a ja pomáham 

nájsť takýchto ľudí pre žiakov jej školy u nás v Bratislave.  

 Vďaka úprimnému záujmu pani Mgr. Tatiany 

Klimentovej, vedúcej zdravotného úseku  Ružinovského 

domu seniorov a riaditeľke PhDr. Márii Strakovej 

Mattovič MPH, v septembri 2021 dve žiačky, 

zdravotnícke asistentky z partnerskej školy v Madride 

mali možnosť spoznať, ako fungujú domy seniorov 

a starostlivosť o seniorov u nás, na Slovensku. Spoznali aj niečo z našej kultúry a spôsobu života. 

Odchádzali nadšené svojim zážitkom. Aj preto si myslím, že aj takto o rok určite prídu nové 

španielske dievčatá a budú to tu aj oni spoznávať. Prísť sa pozrieť k nám do Bratislavy  možno 

budú chcieť aj učiaci sa z inej krajiny EU. Byť medzi nami je pre nich trochu ťažšie, sú mladí, 

nepoznajú jazyk,  sú v neznámej krajine a nevedia, čo je vhodné a čo nie. Usmejme sa prosím  

na nich a niečo im povedzme!  Vôbec nezáleží na tom, že nikto z nás nevie jazyk toho druhého. 

Úsmevom, dobrou vôľou a záujmom sa táto bariéra dá prekonať.  

Mgr. Tatiana Klimentová 
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PSYCHOLOGICKÉ OKIENKO 
 

◼ Kým chcem byť počas tretej 

vlny pandémie? 
 

 

 Tretia vlna pandémie je 

nezadržateľne tu – úzkosť, strach či 

neistota sú v tejto situácií prirodzené 

a pasujeme sa s nimi všetci. Je 

dôležité tieto emócie akceptovať 

a uznať. No na druhej strane nechať 

sa zahltiť negatívnymi emóciami nie 

je užitočné pre nás samotných ani pre 

ľudí okolo nás. Nedokážeme mať 

kontrolu nad tým, čo sa stane 

v budúcnosti – nedokážeme ovplyvniť samotný vírus, ekonomiku, vládne 

rozhodnutia. Čím viac sa sústredíme na veci, ktoré nemôžeme zmeniť, 

tým viac v nás narastá úzkosť a beznádej. Preto to najlepšie, čo môžeme 

urobiť je sústrediť sa na to, čo kontrolovať môžeme a to je naše správanie 

- tu a teraz.  

 

Pýtajme sa samých seba:  

 

         ◼ Ako sa chcem správať k sebe aj iným počas pandémie?  

         ◼ Aké hodnoty sú pre mňa dôležité a chcem ich rozdávať ďalej?      

         ◼ Akým človekom chcem byť počas tohto obdobia?  

 

Ten, kto sa 

bojí  

➢ Šírim emócie strachu a hnevu. 

➢ Neustále sa sťažujem. 

➢ Ľahko sa naštvem a vybíjam si hnev na iných. 

Ten, kto sa učí 

➢ Nesnažím sa meniť to, čo nemám pod 

kontrolou. 

➢ Kriticky rozmýšľam nad informáciami, ktoré ku 

mne prichádzajú. 

➢ Uvedomujem si, že každý tu v našom zariadení 

robí to najlepšie, čo vie. 

➢ Som si vedomí tejto neľahkej situácie 

a rozmýšľam, ako najlepšie konať. 

Ten, kto rastie 

☺ 

➢ Myslím na druhých ľudí a snažím ako im 

pomôcť. 

➢ Žijem v prítomnosti a sústreďujem sa na lepšiu 

budúcnosť. 

➢ Som empatický a láskavý k sebe aj ostatným. 

➢ Viem poďakovať a oceniť druhých ľudí. 

➢ Hľadám spôsoby, ako sa prispôsobiť novým 

zmenám. 

➢ Snažím sa šíriť nádej. 

 

Prajem sebe i Vám, aby sme túto neľahkú situáciu vnímali ako výzvu                 

na náš osobný rast a boli oporou pre iných. Spolu to zvládneme! 

                   

                                                                           

                                                                       Mgr. Katarína Jurčová 

 

DEDO 

 

Som ako dedo. 

Nosieval čokoládové tyčinky 

z Rakúska. 

Najviac mi chutili s crispies vo vnútri. 

Nachádzala som ich v kredenci. 

 

Vbehla som do obývačky, 

vyklopila dvierka, 

v miske nahmatala tyčinku, 

lesklý zelený obal. 

 

Zo Švajčiarska nosím čokoládu 

svojim najbližším. 

Najbližšie k sebe som väčšinou ja 

sama, 

ale niekedy aj iní. 

Naučila som sa nebyť lakomá. 

 

Môj dedo bol veľkorysý človek. 

Chýba mi to, ako vždy ležal na 

gauči, 

vždy vyskočil a vystískal ma 

v rohu obývačky, 

polovičnou uhlopriečkou vzdialený 

od kredencu. 

 

Taký od srdca, 

taký vrúcny, 

taký riadny a správny, 

taký dobrosrdečný a láskavý. 

 

Proste dedo, 

ako má byť. 

Myslím si, že všetkým chýba, 

každý zo synov sem tam slzu pustí, 

traja statní muži 

za otcom. 

 

Niektoré cesty 

nevedú do Ríma, 

niektoré cesty sú nevratné. 

Jednosmerky života, 

na ktorých konci sa stretávame. 

 

 

 

 

E.M. 
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NEMČ INA U NÁS 
 

Sme veľká rodina, žijúca na jednej lodi, máme svoj 

vek svoju minulosť, nenahraditeľné spomienky na 

mladosť a vďakou, že sme zvládli prekážky, ale aj 

zaslúžené víťazstvá v našom živote, snažíme sa 

navzájom sa rešpektovať a medzi sebou vychádzať.  

 

Medzi nami tu v domove žijú rôzne národnosti, či už 

starí Bratislavčania, Rumuni, Rusi, Maďari, atď. 

 

Od marca sa schádzajú pokročilí záujemcovia 

nemeckého jazyka, ktorí chcú byť nie len prijímači 

programov a to prostredníctvom sledovania 

nemeckých kanálov, či čítanie literatúry ale 

i vysielači teda hovoriť rečou, konverzovať.  

Príďte si snami oprášiť nemecký jazyk, v našom kurze 

vládne dobrá a priateľská nálada. 

 

Už aj ľudia v roku 1912 poznali túto múdrosť.  

 
 

 
„Šťastie môže mať každý človek, ktorý sa dokáže správne 

otáčať v živote a držať zobák tam, kde sa má.“ 
 

Edita Andódyová 

 

 

BABIE LETO 

 

Tak rada spomínam 

na teplý letný deň, 

pod lipou storočnou 

bosá si hľadám tieň. 

 

Lúčinou pobehnem, 

poláskam sa s rosou, 

čo ovlaží trávu, 

kým ju zotnú kosou. 

 

Ach, tak rada spomínam 

na teplý letný čas, 

keď zreje zlatý klas, 

zosmutnieva mi hlas. 

 

Tak rada spomínam 

na teplý letný deň, 

vánok sa kamsi skryl, 

hľadám si v stromoch tieň. 

 

Tam, v tieni stromov, 

prastarých topoľov, 

ďaleko od domov, 

pavúk si utkáva niť, 

chce mušku ulapiť. 

 

Lístie už začne schnúť, 

končí tak svoju púť. 

Leto si balí šat, 

chce nás tu zanechať. 

Na chrbát zletí list, 

ach, leto, musíš ísť. 

 

Krásne leto, 

neodchádzaj, 

vráť sa skoro zas, 

keď nadíde tvoj čas. 

 

Krásne leto, 

nezabúdaj, 

a vráť sa skoro sem, 

zohrej nám chladnú zem. 

 

Navráť sa k nám leto 

až príde čas, 

budem ťa vyčkávať, 

o rok staršia zas. 

 

Anna Sláviková 
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JESEŇ  
 

 

Spomenula som si na roky, keď som chodila tri roky peši (okrem školských prázdnin v júli                        

a auguste) po ceste vo vinohradníckej oblasti do meštianskej školy vzdialenej od  našej 

obce 5 kilometrov. Už v vtedy som mala možnosť pozorovať vo vinohradoch prácu od jari 

až do jesene, kedy bol zber úrody 

hrozna. Tá jeseň pre nás školákov 

bola najzaujímavejšia, najveselšia, 

pretože najväčší zber hrozna vo 

vinohradoch tejto oblasti sa konal               

v mesiacoch september a október. 

Radosť sme mali z toho, že mnohí 

oberači nám dávali strapce hrozna. 

V týchto mesiacoch s veľkou 

radosťou do školy chodili i tí, ktorým 

sa nechcelo do meštianky chodiť                  

a cez školský rok chodievali radšej 

poza školu. Takýchto spolužiakov 

sme prezývali „blicákmi". Bola to 

partia „blicákov", ktorí niekedy aj 

týždeň bez vedomia rodičov nešli do 

školy. Kým mali byť  v škole čas si krátili 

pobehovaním po vinohradoch. 

 

Úryvok príhody: 

 

Tak čo, ideme alebo nejdeme dnes do školy? Pýta sa nerozhodným hlasom Edo, prezývaný 

„Šuma" svojich mladších kamarátov, ktorí pri Simeonku netrpezlivo čakajú už len na Lojza 

prezývkou „Šembo". Bobi  (Tomáš) s Piťom (Števom) váhajú a po chvíľke odpovedia, že by 

bolo dobre počkať na Šembu, čo on, ako ich vodca povie. Ukazuje sa, že dnes bude 

pekne, čo by sme mali využiť. Hrozno vo vinohradoch dolnej hory pekne dozrieva a teraz 

na začiatku októbra sa toho ešte veľa neučíme, takže ľahko zmeškané učivo dobehneme, 

pokračuje Šuma. Takto potichu sa radia členovia party blicákov, kým netrpezlivo čakajú 

na vodcu Šembu a kým k Simeonku ešte neprichádzajú ostatní „meštiankári". Bobi s Piťom 

ako začiatočníci chodenia poza školu sa obávajú, aby ich spolužiaci neprezradili rodičom 

alebo učiteľom v škole. Behať v dolnej hore po vinohradoch bolo pre nich lákavejšie, ako 

sa v škole učiť. Šembo konečne pred partou pri Simeonku zastal a oznámil, že dnes sa mu 

veru do školy nechce ísť. Týmto jeho výrokom bolo rozhodnuté: 

„Ideme do vinohradov, kde si pochutnáme na dobrom zrelom hrozne", poznamenal Šuma. 

Ale už rýchlo poďme, kým nás nedobehnú ostatní. Nemusia nás vidieť, ako do vinohradov 

vbehnem. Len čo zašli za rázcestie dolnej a vrchnej hory, rýchlym krokom sa blížili                                 

k „jáderkovému" vinohradu. Vedeli, že v tomto vinohrade je vysadených najviac štepov, 

preto si tu odtrhnú najkvalitnejšie hrozno, ktorým sa budú občerstvovať pri hre s kartami 

schovaní pod krami dolnej hory. Vodca Šembo rozkázal Bobimu a Píťovi, aby chvíľu zostali  
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JESEŇ  
 

na ceste dávať pozor či sa neobjaví nejaký prichádzajúci vinohradník alebo niektorý 

dospelý z ich dediny idúci do mestečka. Keď im dá znamenie, nech aj oni vbehnú do 

„jáderkového". Letmo sa potom poobzeral a so Šumom prikrčení sa rýchlo strácajú medzi 

stovkami vysadených viničov a v tomto období už so zrelými veľkými strapcami hrozna. Keď 

Bobi s Piťom nikoho po ceste nevideli prichádzať a zbadali Šembovu mávajúcu ruku, tak 

isto prikrčení ponáhľajú sa k stredu vinohradu kde sú už ich starší kamaráti. Medzitým, čo sa 

parta chystala odtrhnúť pár strapcov, hlasitým smiechom a rozhovormi medzi sebou                         

k vinohradu sa blížili skupinky ostatných meštiankárov, ktorí školu riadne navštevujú. V jednej 

skupinke dievčat je aj Oľga, 

Šumova sestra, ktorá                          

z „jáderkového" vinohradu 

počuje silný mužský hlas 

kričať „ja vám dám, vy jedna 

banda nezbedníkov". Preto 

spozornie a uvažuje, či vo 

vinohrade nie je náhodou aj 

jej brat Edo o ktorom vie, že 

je v parte blicákov. Rýchlo 

pridá do kroku, aby 

predbehla skupinku pred 

ňou a zistila, čo sa deje.                  

V tom vidí, ako Bobi s Piťom 

vybehnú z vinohradu na 

cestu a rýchlo sa schovávajú 

medzi ostatnými chlapcami. 

Eda zbadá až vtedy, keď ho 

už pri ceste na začiatku vinohradu za límec drží „starý Jádero", ťahá ho a zaháňa sa nad 

ním palicou. „Však ja ti dám „lumpe", ty mi budeš kradnúť to najlepšie hrozno? Teraz ťa 

zmlátim a odvediem do školy, kde musíš prezradiť aj ostatných, ktorí v mojom vinohrade                 

s tebou hrozno kradli.“ Vtedy Oľga odhodlane zvolá „nebite ho! To je môj brat". Mne na 

tom nezáleží, že je to tvoj brat, dostane čo si zaslúži! Obrátiac sa ku skupinke 

prichádzajúcich dievčat odvetí rozzúrený majiteľ vinohradu Jádero! V tom odvrátený zrak 

Jádera Edo využije, vytrhne sa mu z ruky a ozlomkrky beží za skupinou chlapcov, ktorí ho 

medzi sebou ukryli a zo solidarity sa pustili s ním do behu. Starý Jádero si netrúfal za skupinou 

chlapcov bežať, ale postavil sa pred dievčatá a chcel zistiť, ktorá ho to prosila, aby jej brata 

nebil. Musí prezradiť kto sú „záškoláci" aby ich v škole mohol usvedčiť. Lenže ako chlapci, 

tak aj všetky dievčatá v skupinke prejavili svoju solidaritu. Spolu s Oľgou mlčali a pustili sa do 

behu, aby Jádero nemohol zistiť, že to bola Oľga, ktorá slová na obranu svojho brata 

vyslovila. Šembo, ktorého Jádero ukrytého za jedným z viničov nezbadal, medzitým 

prebehol cez vedľajšie vinohrady a pridal sa ku skupinke bežiacich chlapcov.  O tomto 

zážitku v skole cez prestávky, ale najmä cestou zo školy meštiankári veľakrát  s hrdosťou 

rozprávali a chválili sa, že medzi nimi nebol žiaden zradca. 

 

Avochus 
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DUCHOVNÉ OKIENKO 
 

Mesiacom október vstupujeme do posledného štvrťroka občianskeho roka a aj do záveru 

cirkevného roka. Tento mesiac má v živote Cirkvi niekoľko zvláštností. Považuje sa 

s mesiacom májom, za zasvätený úcte k Panne Márii. Ich zvláštnosťou je aj to, že počas 

nich sa veriaci modlia pri modlitbe posvätného ruženca Loretánske litánie. V niektorých 

farnostiach sa tieto litánie modlia aj v sobotu večer. Mesiac október sa volá ružencovým 

mesiacom preto, že 7.10. si pripomíname sviatok Ružencovej Panny Márie. Poslednou 

zvláštnosťou tohto mesiaca je to, že veriaci počas neho vo svojich modlitbách ďakujú 

svojmu Nebeskému Otcovi za dary úrody polí, záhrad a vinohradov. 

 

Učiteľku Cirkvi sv. Teréziu z Lisieux 

si pripomíname 1. októbra. 

Svätého Františka z Assisi si 

pripomíname 4.októbra. 

Sviatok sv. Lukáša, evanjelistu 

slávime 18. októbra. 

Prvého slovanského pápeža 

Jána Pavla II. si pripomíname na 

jeho sviatok 22. októbra. 

Svätých apoštolov Šimona 

a Júdu si ctíme na ich sviatok 28. 

októbra.  

1. November je sviatok Všetkých 

svätých je dňom pracovného 

pokoja.  

Spomienke na všetkých drahých zosnulých je zasvätený 2. november - je pamiatkou na 

zosnulých. Bratislavská arcidiecéza si svojho patróna sv. Martina, biskupa uctieva 11. 

novembra  - sú to aj bratislavské hody. 

Nedeľa 21.november je poslednou v cirkevnom roku, je to Nedeľa Krista Krála. Na túto 

nedeľu pripadá aj cirkevný sviatok Obetovanie Panny Márie. 

Nedeľa 28. novembra je prvou adventnou nedeľou. Ňou sa začína adventné obdobie 

trvajúce štyridsať dní, počas ktorých sa veriaci pripravujú na narodenie Pána.  

Apoštola sv. Ondreja si uctievame 30. novembra.  

Sviatok sv. Mikuláša, biskupa sa slávi 6. decembra a pripomíname si svojou vzájomnou 

štedrosťou.  

Nepoškvrnené počatie Panny Márie slávime ako prikázaný cirkevný sviatok 8. decembra. 

V piatok 24. decembra si počas pracovného pokoja pripomenieme, že počas jeho noci sa 

narodil Ježiš Kristus. 

V sobotu 25. decembra slávi celý kresťanský svet Narodenie Pána, najkrajší sviatok 

cirkevného roka – Vianoce. Vzdáva sa hold láske Boha Otca, pretože nám na svet poslal 

Spasiteľa, svojho syna. 

Nedeľa po Narodení Pána, 26. decembra je záväzná Svätej rodine, Ježišovi, Márií 

a Jozefovi. Zároveň si v ten deň pripomíname aj sviatok sv. Štefana, 1. mučeníka.  

           

Čulík  Peter 
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JUBILANTI 

  

 

SESTRIČKY 
 

Ideme uhládzať postele láskavou 

dlaňou, pohladiť starenku vráščitej 

tvári, ochladiť súcitom ranu čo páli, 

aby ten ktorého život sa ku koncu 

chýli nebol opustený v poslednej 

chvíli. 

 

Keď v rukách spočinie ti bytosť malá, 

čo sotva povedať vie mama, keď 

plačom zdvíhať sa bude detská hruď 

vždy dobrou sestrou buď. 

 

Tereza 

tradícii symbolom toho, čo pretrvá  
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Redakcia si vyhradzuje právo 
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Nájdete nás aj na 
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https://www.facebook.com/ruzin

ovsky.domov.seniorov 
 

 

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: 

 

Zlata Pintérová 

Irena Repková 

Júlia Korbová 

Valéria Nováková 

Valéria Horváthová 

Magdaléna Letenayová 

Soňa Kokindová 

Ľudmila Kamenická 

              

 

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 2021 oslávili 

jubileá nasledovní obyvatelia: 

 

 

Emília Čaranová             75 rokov 

Oľga Ričányová              85 rokov 

Cecília Svatá                   85 rokov 

Marta Bolechová            80 rokov 

Jarmila Horinová             85 rokov  

Peter Oravský                  65 rokov 

Katarína Havranová       80 rokov 

Július Fugersy                   85 rokov 

Ernestína Selecká            80 rokov 

Elena Farkašová              80 rokov 

Hedviga Mentelová       85 rokov 

Helena Rábeková          85 rokov 

Mária Pláštiková             70 rokov 

Oto Horváth                    80 rokov 

Marta Halandová          75 rokov 

Eva Breznenová             85 rokov 

Alžbeta Mjartanová      85 rokov 

JUBILANTI 90 a viac rokov 

 

Valéria Nováková           95 rokov 

Mária Čačaná                 94 rokov 

Emília Šranková               91 rokov 

Antónia Klimentová        92 rokov 

Irena Krchňáková            93 rokov 

Helena Kšiňanová           90 rokov 

Gertrúda Chamulová     92 rokov 

Ľudovít Olgyay                91 rokov 

Elfrída Samková               95 rokov 

Ľudmila Barnášová         91 rokov 

Mária Šubíková                93 rokov 

Oľga Kadlecová             75 rokov 

Mária Čecundová        102 rokov 

Klára Opavská                 93 rokov 

Rozália Skladaná          100 rokov 

Rozália Buberníková     100 rokov 

Eduard Grečner              90 rokov 

Jozef Kravjanský              95 rokov 

Anna Szabová                 94 rokov 

Božena Tříšková               90 rokov 

Zuzana Klementová        92 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 v dňoch 

uplynulého štvrťroka: 

               
 

Iveta Madžová 

Ladislav Toman 

Magdaléna Macejáková 

Mária Dubická 

Kristína Slováková 

 
 

Vyslovujeme hlbokú 

a úprimnú sústrasť ich 

príbuzným a známym.                               
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