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EDITORIÁL 

    Odišli krásne letné dni plné slnka a tepla. Mnohí 

z nás ich strávili pri vode, na chate alebo s rodinou pri 

práci v záhradke. My, ktorí sme už menej pohybliví, tak 

tu v okolí parku, na kávičke, alebo pivečku v Astre. Tam 

sme spolu prehodili pár viet... 

     Jeseň prišla rýchlo, spolu s chladom a zlými 

správami  o vojne na Ukrajine, o nedostatku elektriny 

a plynu, o zvyšovaní cien a z toho vyplývajúcich 

problémov. Mnohí z nás zažili 2. svetovú vojnu 

a pamätajú si jej hrôzy, nedostatok všetkého a ťažký 

život po nej. Narastá v nás neistota, lebo toto sme si 

nepredstavovali ani vo sne. Ale dúfajme, že zdravý 

rozum zvíťazí. 

     Tešme sa z každého pekného dňa, z každej dobej 

správy, z každého stretnutia s priateľmi a rodinou. 

Využime pekných dní jesene a všetko čo nám ponúka. 

     Krásne prežitie jesene, veľa šťastia a dobrých správ 

a zážitkov 

      Vám všetkým želá redakčná rada časopisu Môj 

domov      

    

                                                                            a Zuzana Pavlíková 
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AKTÍVNY A SPOKOJNÝ AJ V 

STAROBE 
Áno aj to sa dá. Jedným takým klientom z mnohých je aj náš pán Augustín Strážay. Nedávno oslávil 

krásnych 90. rokov k čomu mu srdečne blahoželáme. Ani v tomto veku neostáva na svojej izbe uzavretý 

pred celým svetom. Každý deň si nájde čas na potulky mestom a nezabúda pri tom ani na svojich 

najbližších a známych. Pravidelné stretávky 

a rozhovory s nimi ho neraz zahrejú pri srdci 

a potešia do ďalších dní. Nezabúda ani na svojich 

bývalých kolegov z práce a pravidelne sa 

stretávajú aspoň jedenkrát v mesiaci.  Pospomínajú 

na staré časy z pracovného prostredia. Pán Strážay 

svojím pokojom, úsmevom 

a nekonfliktnosťou šíri dobrú náladu okolo seba. 

Za to mu ďakujeme.  

A čo by chcel odkázať všetkým naším klientom:  

 

 

„Praje im veľa zdravia, spokojnosti a aby sa tešili z každého dňa.“  

Sám ďakuje Bohu, že mu doprial dožiť sa takého krásneho veku. 

 

S oslavovaním nekončíme. V mesiaci september Výbor obyvateľov zorganizoval oslavu jubilantov. 

Všetkým jubilantom prišiel zagratulovať i zástupca starostu Ing. Michal Gašaj PhD. O kultúrny program 

sa postarali deti z umeleckej školy Sklenárova. Pán Alexander Konečný jubilantov potešil krásnou 

básňou.          

                                                                                                                       autor Mgr. Michaela Valovčanová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj keď roky letia ako voda, 

neplač, bola by to škoda, 

nie je to predsa len o veku, 

ale – a to predovšetkým – o človeku. 
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LIEČITEĽKA SIMONKA 
Dobrý chýr o našej fyzioterapeutke dipl.f. Simone Bačovej ku mne 

dorazil už dávnejšie, no nepoznala som jej odborné kvality. Až ma 

zaskočila nepríjemná bolesť ruky, na ktorú som sa nemohla spoľahnúť 

ani len pri pridržiavaní si predmetov. Vyplašila som sa, či nejde o 

karpálny tunel, kvôli ktorému musel nedávno podstúpiť operáciu môj 

brat. Navštívila som obvodného lekára v našom RDS a hneď  s 

výmenným lístkom som zašla na naše rehabilitačné oddelenie na 

prízemí. Príjemná Simonka pozrela do zaplneného kalendára a navrhla 

termíny rehabilitačných procedúr. Absolvovala som desať mäkkých 

techník ruky a elektroliečbu diadynamikom. Teraz, po odstupe dvoch 

mesiacov, môžem potvrdiť správnosť určenia diagnózy, ba aj správnu 

terapiu. Aspoň zatiaľ. Ušetrila ma nielen bolesti, ale aj nepríjemného 

dlhého vyčkávania pred dverami ambulancie ortopéda. Ďakujem 

Simonke aj Viktorovi, že klientom nášho RDS dokážu odstrániť niekedy 

zdravotné problémy už v začiatkoch, iným pacientom aspoň zmiernia 

ich sužujúce bolesti. 

Keďže záujem o ich procedúry je veľký, na naše oddelenie Fyzioterapie 

nastúpili dvaja noví, mladí odborníci: Ema a Dušan. Vítame ich a 

veríme, že svojimi znalosťami a šikovnými rukami pomôžu aj ďalším 

uboleným klientom.   

            autor Mgr. Anna Sláviková 

Ospravedlňujeme sa za nepravdivé informácie v časopise Môj domov číslo 3. 

na str. 3 v článku Nový liekový systém a zmena lekárne 

 

Zdravotný úsek má zriadenú novú miestnosť aj pracovnú pozíciu pre liekovanie liekov.                                   

V miestnosti sú uložené lieky klientov, ktorým sa liekujú lieky. Túto prácu robí   lieková sestra Jana 

Švorcová, ktorá  úzko spolupracuje s ambulantnou sestrou. Ambulantná sestra objednáva lieky 

všetkým klientom kapitovaným v ambulancii MUDr. Juraja Demiana. Lieky si klienti u lekára dávajú 

predpisovať v pondelok a v utorok vo vyhradenom čase. Lieky dodáva do RDS  lekáreň každý utorok 

a štvrtok len klientom, ktorí prejavili súhlas s doručením. Ostatní,  ktorí nesúhlasili s donáškou liekov 

do RDS si vyberajú lieky samostatne. MUDr. Demian do zariadenia dochádza každý pondelok, kedy 

vybavuje preventívne prehliadky, ktoré máme zameškané z dôvodu  COVIDu a ďalším zmenám, ktoré 

sa nám diali. MUDr. Michal Mrocek dochádza do zariadenia každú stredu a piatok.  

V tieto dni sa venuje klientom akútnym aj tým, ktorí majú kontroly krvných testov alebo rôznych 

vyšetrení od iných odborných lekárov. Tiež navštevuje klientov na oddelení zníženej mobility (OZM) 

na 5. a 4. poschodí. Lekár pri príchode do ambulancie kontroluje záznamy z vyšetrení a ordinuje 

následné laboratórne vyšetrenia, invazívne a neinvazívne vyšetrenia. 

 



 

4 

 

 

 

 

ORDINAČNÉ HODINY  

 

MUDr. Michal MROCEK  

• Streda:         11.00 - 12.00 hod. administratíva  

                                   12.00 - 13.00 hod. mobilní klienti 

                                   13.00 - 14.00 hod. imobilní klienti  

• Piatok :        09.00 - 10.00 hod. administratíva  

                                   10.00 - 12.00 hod. mobilní klienti 

                                   12.00 - 13.00 hod. imobilní klienti  

 

Ordinačné hodiny MUDr. Juraja DEMIÁN  

• Pondelok:    15.00 -17.00 hod.  

autor Mgr. Renáta Kučerová  
 

 

MISIA 

Aj my zamestnanci RDS sme sa zapojili do charitatívnej zbierky Misia a tak podporili finančným 

príspevkom zdravotne znevýhodnené deti. Mali sme možnosť vybrať si svojho cyklokuriéra. Naše 

zariadenie svojou návštevou poctili tieto osobnosti: Maroš Kramár, Ivan ,, Tuli“ Vojtek, Zuzana Rehák- 

Štefečeková. 

 

 

 

 
  

Báseň 

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 na našu životnú jeseň čoskoro odnesie. 

 

Aj – hľa : už prišla sem k nám tá krásna jeseň, 

zaspievajme si aj my – tú vlastnú pieseň. 

Keď táto krásavica zaklopká nám na dvere, 

tichučkým krokom sa od nás odoberie. 

 

autor Milan Pokorádi 
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SPOMIENKA NA J. E. KARDINÁLA JOZEFA 

TOMKA V MARIATÁLSKOM ÚDOLÍ  

 Neďaleko Bratislavy v obci Marianka sa nachádza krásne údolie, ktoré si nebeská matka Mária 

zvolila za miesto, kde bude od veriacich prijímať prosby, vďaky a chvály nielen zo Slovenska, ale aj z 

iných krajín sveta. Po stáročia sa v tomto Mariatálskom údolí v prvej dekáde mesiaca september konajú 

veľké púte a pri jaskyni Lurdskej Panny Márie slávnostné sväté omše za účelom oslavy narodenia Panny 

Márie 8.septembra.  

V roku 2009 piateho a šiesteho septembra sa konala v tomto údolí 

výročná púť, ktorá bola obohatená prítomnosťou katolíckeho kardinála, 

arcibiskupa, náboženského spisovateľa a emeritného prefekta 

Kongregácie pre evanjelizáciu národov, predsedu Pápežského 

komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy, kardinála Jozefa 

Tomka.  

Slávnostnú svätú omšu, pri ktorej kardinála Jozefa Tomka v Marianke 

privítalo veľké množstvo pútnikov, koncelebroval arcibiskup 

metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, Mons.František Rábek, 

bratislavský greckokatolický biskup vladyka Peter Rusnák a veľa 

kňazov.  

Nemožno zabudnúť na slová, ktorými 

otec kardinál Jozef Tomko v homílii 

pripomenul aj obdobie 2. svetovej 

vojny, keď do Marianky na sviatok narodenia Panny Márie putovali 

peši cez hory z Bratislavského seminára, aby Panne Márii zverili svoje 

povolanie a aj vojnové ťažkosti celej Európy. Okrem iného vyzdvihol 

Marianske údolie v blízkosti Bratislavy, ktoré nás má inšpirovať 

prednášať svoje prosby Panny Márii,  

pretože jej starostlivosť o našu časnú i večnú budúcnosť nás k tomu 

povzbudzuje. Spomenul aj negatíva našej spoločnosti, za ktoré máme 

čo odprosovať. Povzbudil prítomných pútnikov aj k optimizmu, 

pretože je tu aj veľa dobra, ktoré je vždy skryté a nekričí.  

Touto krátkou spomienkou možno vyjadriť sústrasť a úctu k 

zosnulému J.E.kardinálovi Jozefovi Tomkovi, ktorého si Pán povolal k sebe  8. augusta 2022. 

                         autor Avochus 

  Mlsný jazýček 

Keďže k nám zavítala pani Jeseň nastáva obdobie zberu úrody z polí a záhrad. Hlavným hrdinom a symbolom 

jesene sú gaštany. Gaštany okrem dokonalej chuti sú bohatým zdrojom vlákniny a vitamínov najmä vitamín C, B, 

mangán a tiamín a množstvo iných.  

Naša obyvateľka Majka sa chce s vami milí klienti podeliť o chutný a 

rýchly recept, na ktorý nie je potrebné žiadne pečenie.  

Na gaštanové jazýčky budeme potrebovať: 1 kocka gaštanového pyré, 

pre šikovnejšie gazdinky si môžu vyrobiť domáce pyré, 20g masla, 100 

g orechov ( môže byť aj menej), 2 PL piškóty, 2 PL mlieko, rum. 

Zmiešame masu vyformuje do valčeka, zabalíme do alobalu a dáme 

stuhnúť do chladničky.  

Krájame na cca 1,5 cm plátky namáčame v čokoláde. Pred podávaním 

zdobíme šľahačkou.  

     autor Mária 
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ODVRÁTENÁ STRÁNKA JESENE...  

Tohtoročné leto je nenávratne preč, svetla a tepla ubúda. Po lete, kedy sme sa dobíjali slniečkom a 

teplom, je to naraz zasa skok späť a náš organizmus sa tomu mnohokrát bráni, čím môže dôjsť aj k 

vzniku sezónnej depresie. Presná príčina sezónnej depresie nie je jasná, ale často súvisí                                  

s obmedzenou možnosťou vystavenia sa slnečnému žiareniu počas kratších jesenných a zimných dní.  

Hlavný súvis poruchy s nedostatkom slnečného svetla vyplýva z obmedzenej funkcie časti mozgu 

nazývanej hypotalamus, ktorý môže ovplyvniť:  

• zvýšenú produkciu melatonínu – hormónu, ktorý vyvoláva ospalosť  

• zníženú produkciu sérotonínu – hormónu, ktorý ovplyvňuje náladu, chuť do jedla 

   a spánok a jeho nedostatok spôsobuje depresie  

• vnútorné hodiny tela (cirkadiánny rytmus) – telo využíva slnečné svetlo na rôzne dôležité 

funkcie, napríklad na prebúdzanie, takže jeho nedostatok môže tento cyklus narušiť. 

 

Tento jav však v prírode nie je ničím výnimočným. Na 

zimný spánok sa ukladajú viaceré zvieratá, pretože 

toto obdobie je jednoducho záťažou pre organizmus.  

 

Depresia sa môže niekedy prejavovať rôznymi 

spôsobmi. Až takými, o ktorých ste pravdepodobne 

ani len netušili. Pozrime sa na niektoré z nich.  

Bežné príznaky:  

• pretrvávajúca zlá nálada  

• strata radosti alebo záujmu o bežné, každodenné aktivity  

• pocit podráždenia  

• pocity zúfalstva, viny a menejcennosti  

• nízke sebavedomie  

• plačlivosť  

• pocit stresu alebo úzkosti  

• redukcia pohlavného styku  

• samotárstvo a odmietanie  

spoločnosti a sociálnych väzieb  

 

Ďalšie príznaky, o ktorých ste možno ani netušili:  

• Nerozhodnosť  

• Zlosť, nepriateľstvo  

• Nedostatočná koncentrácia  

• Problémy s trávením a bolesti chrbta  

• Zmena chuti jedál 

•  Nedostatočná koncentrácia 

• Problémy s trávením a bolesti chrbta 

• Zmena chuti jedál 

Jej príznaky sa obvykle začínajú prejavovať na jeseň  a odznievajú až v skorú jar. 
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NEPODCEŇUJME  TIEŽ SVETELNÝ DEFICIT 
Svetlo je veľmi dôležitá zložka, ktorá pôsobí na naše zdravie predovšetkým psychické. Je dôležitým 

faktorom pre väčšinu procesov, ktoré prebiehajú v živých organizmoch, teda aj v ľudskom tele. Tieto 

procesy tvoria základ liečivého pôsobenia svetla. 

Na jeseň je slnečného svetla prirodzene menej. Je preto vhodné vážiť si slnečné dni a vyhľadávať ich. 

Dôležité je radovať sa z každej chvíľky, kedy sa slnko prederie  cez mraky, a uvedomiť si, ako nás slnečné 

lúče hrejú v tejto dobe aspoň na duši. 

Liečba 

Na liečbu sezónnej depresie je k dispozícii celý rad 

rôznych procedúr. Medzi hlavné radíme: 

• čo najväčší podiel prirodzeného slnečného svetla 

• pravidelné cvičenie 

• regulovanie stresu 

• svetelná terapia – v rámci nej sa na simuláciu slnečného žiarenia používa špeciálna 

lampa/svetelný box 

• rozhovorová terapia – rozhovor alebo poradenstvo so psychológom 

• nasadenie antidepresívnych liekov                                                   

Prevencia: 

Úspešnou prevenciou je správna životospráva, kvalitný spánok, minimalizácia stresu, záťaže, 

vnútorného napätia a efektívna psychohygiena. To znamená striedanie aktivity a odpočinku, 

dostatok fyzickej aktivity, prechádzky v prírode na čerstvom vzduchu, využívanie relaxácie či spoločné 

aktivity s ľuďmi, ktorým na nás záleží. Dôležitá je aj zdravá strava ako sú ryby, orechy, strukoviny, 

hnedá ryža, kyslé mliečne produkty, najmä jogurty. 

Podstatné je jesť pravidelne, pretože pokles hladiny 

cukru v krvi môže zlú náladu prehĺbiť a tiež dbať na 

dostatočný pitný režim.                          

V prvom rade by však človek nemal zostať v 

náročnom období sám a o problémoch by mal 

hovoriť s najbližšími, alebo s niekým komu 

dôveruje. 

 

V prípade, že máte potrebu o svojich problémoch 

a ťažkostiach hovoriť môžete sa s dôverou na nás 

obrátiť. Nájdete nás na 1.poschodí, číslo dverí 17. 

 

        

 

Mgr. Viktor Senteský          Mgr. Silvia László  

 

                autor Mgr. Silvia Lászlo 
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KULTÚRNE AKTIVITY 

Obdobie júl - september boli o čosi aktívnejšie  ako tie predchádzajúce. Pociťujeme ústup 

ochorenia Covid 19 čo nás 

veľmi teší.  Chceme viac času 

tráviť prechádzkami 

v prírode, v spoločnosti. 

Snažíme sa naplno rozvíjať 

kultúrnu stránku a vás 

klientov potešiť. 

V priestoroch jedálne nášho 

zariadenia sa uskutočnila 

veľká  akcia pod názvom ,,Vítanie leta“. 

V programe sa predstavil svojím vtipným vystúpením kúzelník Peter, deti z tanečnej školy Art 

Slnečnice a tanečníci tanečnej školy Mirky Kosorínovej. Súčasťou programu bolo aj 

občerstvenie, za ktoré ďakujeme stravovaciemu úseku. A to, že zábava bola v plnom prúde 

svedčia aj naše zodraté nôžky z tanca.   

Ďalej sa uskutočnilo športové 

dopoludnie Piknik pri Dunaji 

s bohatým programom 

a občerstvením. Účastníci 

súťažili v Petangu a víťazi 

obdržali diplom a malé ceny. 

Ďakujeme organizátorovi 

Soroptimist International 

Bratislava a všetkým 

účastníkom. 

Následne v mesiaci september 

sa uskutočnil výlet na 

Partizánsku lúku, kde nám 

pracovníčka  

Mestských lesov v Bratislave 

urobila zaujímavú prednášku o 

prírode a o vplyve prírody na 

zdravie. Súčasťou bolo aj posedenie v altánku,  kde nám náš Jirka spríjemnil čas svojím spevom a hrou 

na gitare. 
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KULTÚRNE AKTIVITY 
Prednedávnom do nášho zariadenia zavítala „najznámejšia svokra“ pani  Gizka Oňová. 

V jej prevedení zazneli známe slovenské hity , veselé monológy a humorné príhody. 

Absolvovali sme 

i  výlet do Trnavy 

autobusom. 

Zorganizoval ho  

Výbor obyvateľov, 

kde účastníci zájazdu 

mali možnosť okrem 

peknej historickej 

Trnavy navštíviť aj 

známy trnavský 

jarmok, pochutiť si na 

ponúkaných dobrotách alebo zakúpiť malý suvenír. Už teraz sa tešíme na ďalší výlet! 

  

Zariadenie malo možnosť  zapojiť sa 

do predajno - prezentačných trhov 

chránených dielní, sociálnych 

podnikov a zariadení sociálnych 

služieb Radničkine trhy, ktoré sa 

konali na nádvorí Starej radnice 

v Bratislave. 

Výrobky našich šikovných 

a kreatívnych obyvateliek, ktoré sú 

aktívnymi účastníkmi tvorivých 

dielní potešia mnohých na Slovensku, putovali aj do Poľska, Ukrajiny, Španielska, Nemecka. 
 

Spolu s našimi klientmi sme sa zúčastnili umeleckého koncertu od organizátora Soroptimist 

International Bratislava na 

koncert My Vám, vy nám, 

ktorý sa uskutočnil 

v zrekonštruovanej vile 

hudobného skladateľa Jána 

Cikkera. Na koncerte 

zazneli melódie z filmov 

a muzikálov v interpretácie 

salónneho orchestru 

Afrodité. 

Zároveň sme mali možnosť zúčastniť sa pútavej prednášky ,,Mentálne zdravie“ od MUDr. Albertyovej, 

ktorá nám ukázala čo všetko vieme dokázať s našou pamäťou, aké dôležité je si pamäť cvičiť.  

Možnosť precvičovania si pamäte máte k dispozícií i v zariadení RDS vždy vo štvrtok o 10.30 hod. 

v malej klubovni pod vedením Mgr. Michaely Kralovičovej. 

                      autor Redakcia 
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AKTIVITY NA PIVOŇKOVEJ   
Slnečné lúče v lete boli ozaj horúce, preto aj na 

Pivoňkovej sme si urobili zmrzlinový piknik plný zábavy 

a chutnej zmrzliny. 

 

Občas to v zariadení 

vyzerá, že sa iba 

zabávame, ale aj my vážne 

pracujeme. S klientmi sme 

mali krásne tradičné                                                

 ,, šípkobranie“.  

Spoločne sme nazbierali 

šípky z našej záhrady, 

následne oberali zo stoniek. Na teplom šípkovom čaji si 

všetci spoločne pochutíme. 

 

Aj vďaka spoločnostiam Henkel, Cisco a ŠKODA AUTO 

Slovensko s.r.o. zveľaďujeme našu záhradu. Dobrovoľníci 

vyčistili plot od buriny 

a prerastených kríkov,  

ktorý postupne 

natierajú krásnou 

zelenou farbou. Radosť 

a pochvalu z úprav 

prejavili aj obyvatelia 

okolitých domov. 

 

,,Muzika na Pivoni“ 

S prvkami muzikoterapie prinášame naším klientom silný vplyv 

energie, pokoja i pozitívnej nálady. Pri dlhodobých a najmä 

opakovaných sedeniach bývajú účinky ešte silnejšie, trvalejšie 

a intenzívnejšie. Hudba je čosi, čo celé veky pôsobí na človeka 

blahodárne, a práve preto je pri akejkoľvek nerovnováhe pre 

mnohých z nás nápomocná.  
 

Darovanie ochranných pomôcok od módnej značky Donna Rosi 
 

V mesiaci september naše zariadenie poctil návštevou starosta 

Ing. Martin Chren spoločne s poslancami MČ Ružinov. 

Zariadeniu a najmä klientom boli slávnostne odovzdané 

a odprezentované pomôcky úspešnou podnikateľkou pani 

Emíliou Harmathovou, majiteľkou módnej značky. Vyrobili ich 

pre nás v chránenej dielni. Výroba 

a realizácia týchto pomôcok  pre 

klientov bola podporená dotáciou 

MČ Ružinov.  Súčasťou daru boli 

špeciálne antidekubitné vankúše, 

rehabilitačné pomôcky, terapeutické 

hračky a rôzne iné veci.  
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ČESTNÝ TITUL PRE NAŠU  

OBYVATEĽKU  

Mgr. Anna Sláviková často prispieva do časopisu 

Môj domov mnohými článkami na rôzne témy. No jej 

pracovný záber je oveľa širší. Doteraz uverejnila v 

serióznej tlači vyše tisíc dvesto materiálov. Nedávno 

jej primátor a richtár Klubu podjavorinských rodákov 

v Novom Meste nad Váhom udelili čestný titul 

Významná osobnosť Podjavoriny. Takéto ocenenie 

dostali za posledné dva roky iba štyri osobnosti. 

V zdôvodnení sa píše: „za dlhoročnú úspešnú 

literárnu a publicistickú činnosť“. 

Anna Sláviková sa narodila 26.mája 1951  

v Lubine. Absolvovala štúdium rozhlasovej 

žurnalistiky na FFUK  Bratislave. V rokoch 1970 - 1986 

pracovala v Literárno-dramatickej redakcii 

Československého rozhlasu, v rokoch 1988 až 1991 

pôsobila ako tlačová tajomníčka generálneho 

riaditeľa a vedúca Propagačného oddelenia v Slovenskom filme na Kolibe. Od roku 1992 bola v 

slobodnom povolaní. Jej literárna a publicistická činnosť je veľmi bohatá a žánrovo pestrá. 

Publikovala vo viacerých slovenských i českých časopisoch a novinách. Jej príspevky si mohli 

čitatelia prečítať v časopisoch Život, Slovenka, Večerník, Moderná domácnosť, Expres internacional, 

TV komplet,  Ružinovské 

Echo. Dvadsať rokov 

publikuje v Literárnom 

týždenníku, Slovenských 

národných novinách, 

pražskom mesačníku Listy 

Slovákov a Čechov, v časopise 

Dimenzie, Krásach Slovenska. 

Jej doménou sú najmä 

obsiahle rozhovory, no aj 

recenzie na divadelné 

predstavenia a nové knihy. V 

prozaickej tvorbe sa venuje 

písaniu poviedok a príbehov, 

no aj rozprávok pre deti, píše 

tiež poéziu pre dospelých i malých čitateľov. Je autorkou piatich kníh. V knihe Vyznania osobností 

Slovenska je obsiahnutý výber z vyše päťsto publikovaných rozhovorov so 101 najvýznamnejšími 

Slovákmi.  

Sme radi, že takúto osobnosť medzi sebou máme a k významnému oceneniu jej úprimne 

blahoželám.            

   

                                 autor Redakcia 
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Čriepky z Islandu 
 

Výbuch islandskej sopky vychrlil do atmosféry hustý mrak popolčeka, ktorý úplne ochromil leteckú 

prepravu nad západnou Európou.  

3 roky po obrovskej erupcii sopky Eyja allajökull  som sa pridal k zvedavcom smerujúcim na Island. 

 

Pohľad na hlavné mesto Islandu Reykjavík s počtom obyvateľov 140.000, s kostolom (Dómkirkjan), 

oceľovou sochou lode na brehu mora (Sun Voyager) a trávou zaizolované domčeky na vidieku. 

   Veľký gejzír sa nachádza neďaleko Reykjavíku.                                Geotermálna elektráreň      

                                                                                                              Nesjavellir s výtlakom pary zo zeme. 
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Na obrázku vidno americko-európsku platňu,          Do ruky sme chytili  vyvrhnutý popolček zo     

ktorá sa neustále  pomaly rozširuje.                        sopky. Je vraj veľmi užitočný pre rastliny. 

 

Pláž  s čiernym pieskom. Fotografické zábery na pozadí sopečných čiernych pieskov, čadičových 

stĺpcov, skál, jaskyne a ozdobné kamenné oblúky. V ruke držíme čierny piesok. 

 

Island je krajina gejzírov, ľadovcov, sopiek ale aj úžasných vodopádov. 

 

 Na záver pobytu na Islande sme sa okúpali v Modrej lagúne s príjemnou  termálnou vodou a čistým 

bielym blatom v nej. 

Na letisku v Keflaviku (dávnejšie americké vojenské letisko) nás čakalo naše lietadlo aby nás odviezlo 

späť do Bratislavy.  

                                                                                                                                                          autor Pavel H. 
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VÍKEND V LISZTOVEJ ZÁHRADE  

 

 Keď som začiatkom júna tohto roku na internete  hľadala  víkendové podujatia 

propagované v rámci „Kam v Bratislave“,  zaujal ma  program                          

 Víkend otvorených parkov a záhrad v dňoch 3. až 5.júna 2022.  

 Najviac ma zaujala ponuka prehliadky Lisztovej záhrady na Klariskej ulici. Pri tejto 

príležitosti som oslovila dve priateľky, či nemajú záujem so mnou ísť na podujatie v tejto 

záhrade. Žiaľ, v uvedenom termíne som ju nenavštívila, pretože priateľky neprejavili z rôznych 

dôvodov záujem a ja – zo zdravotných dôvodov som sa neodvážila sama ísť. 

 Keďže som v Lisztovej záhrade ešte nebola, moja zvedavosť na ňu  mi dodala odvahu, 

aby som si ju išla niektorý víkend aj sama pozrieť, prípadne v týchto letných horúcich dňoch  v 

nej aj chvíľku posedieť. 

Napriek tomu, že Bratislavu poznám, trvalo mi trochu 

dlhšie kým som do nej našla vchod. Keď som prišla k 

bráne Univerzitnej knižnice, cez ktorú sa do tejto 

záhrady vchádza, návštevníkov vítal informačný 

panel o podujatí: v  dňoch 16.-17.7.2022 pod 

názvom  S hudbou je krajší svet. 

 Koncert v sobotu a výstava v nedeľu boli 

podujatím  pri príležitosti 70 rokov hudobného 

kabinetu Univerzitnej knižnice v Bratislave.   

 Vzhľadom na to, že som do záhrady vošla až v 

neskorších  poobedňajších hodinách, stihla som si z 

dobových hudobných nástrojov vypočuť iba pár 

skladieb. Moja sobotňajšia a nedeľná návšteva v Lisztovej záhrade a pavilóne ma obohatila o 

poznanie histórie života a diel hudobného génia Franza Liszta a hudobného kabinetu 

Univerzitnej knižnice. 

 Okrem tohto poznania som  pri krásnej hudbe v nádhernom prostredí nadobudla 

duševný pokoj a spokojnosť z toho, že som tak dobre strávila dva víkendové dni.   

 

Nedá mi, aby som sa ešte  nezmienila aj o neočakávanom náhodnom stretnutí  s jednou 

neznámou milou pani, ktorá ma oslovila a pri krátkom 

rozhovore v záhrade sme našli spoločné záujmy v oblasti 

literatúry.  

        

PS: Týmto mojim článkom si dovoľujem podeliť sa s vami, 

milými spolubývajúcimi a čitateľmi nášho časopisu „Môj 

domov“ o radosť z toho, že aj v tomto pre nás ťažšom období 

života môžeme náhodne stretnúť neznámeho človeka, s ktorým 

možno prežiť pár pekných chvíľ. Pri rozhovore v rôznych 

situáciach alebo oblastiach nájsť i spoločné porozumenie. Na 

takéto stretnutia iste v nás zostanú milé spomienky. Z môjho 

pohľadu je to veľká vzácnosť a povzbudenie do ďalšieho života.

         

                             

                                      autor Avochus 
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DUCHOVNÉ OKIENKO 

Nasledujúci štvrťrok je posledný v občianskom roku a je tiež záverom cirkevného roka, ale 

aj začiatkom nového. Počas neho prežívame, z hľadiska náboženského života, niekoľko 

významných udalostí. 

 

Už mesiac október je významný v jeho mariánskej tradícii.  

7. októbra slávime sviatok Panny Márie Ružencovej. Počas mesiaca sa denne, hlavne  

vo večerných hodinách, modlia katolícki veriaci modlitbu posvätného ruženca spolu  

s Loretánskymi litániami. 

Na začiatku mesiaca, 1. októbra, si pripomíname sv. Teréziu Lisieux, učiteľku cirkvi. 

Život sv. Františka Assiského a jeho náboženské dielo si pripomíname 4. októbra. 

Sviatok sv. Lukáša evanjelistu slávime 18. októbra. 

Prvého slovanského pápeža, Poliaka, sv. Jána Pavla II. oslavujeme 22. októbra. 

Svätých apoštolov Šimona a Júdu si ctíme 28. októbra. 

Mesiac november má v živote veriacich i neveriacich miesto svojou nostalgiou predovšetkým 

v úcte a spomienkach na našich drahých zosnulých. Pripomíname si ich 2. novembra na sviatok: 

Spomienka na všetkých zosnulých, ktorý je prikázaným cirkevným sviatkom. 

Deň pred týmto sviatkom, 1. novembra, je sviatok Všetkých svätých. Je to prikázaný 

cirkevný sviatok a je aj dňom pracovného pokoja. 

Patróna Bratislavskej arcidiecézy, biskupa sv. Martina, slávime 11. novembra. Je to deň 

bratislavských hodov. 

34. nedeľa v cezročnom období, 20. novembra, je poslednou nedeľou cirkevného roka. Počas 

nej oslavujeme Ježiša Krista ako Kráľa. 

Obetovanie Panny Márie si ctíme 21. novembra. 

Prvou adventnou nedeľou je nedeľa 27. novembra, ňou začíname nový cirkevný rok. 

Svätého apoštola Ondreja si ctíme 30. novembra. 

Už tradične si 6. decembra ctíme sv. Mikuláša, biskupa. Jeho lásku k svojim veriacim a pomoc 

núdznym si pripomíname obdarúvaním sa malými darčekmi. 

To, že Panna Mária sa narodila bez dedičného hriechu, slávime počas prikázaného sviatku: 

Vianoce. Oslavujeme Boží dar, narodenie  Ježiša Krista Spasiteľa a Vykupiteľa, jeho slávny 

príchod na svet. Aj my sa radujeme tým, že sa obdarúvame darčekmi. 

Sv. Štefana, prvého mučeníka, slávime 26. decembra. Je to cirkevný sviatok a deň pracovného 

pokoja.  

V posledný sviatok tohto kalendárneho roka, 30. decembra, oslávime svätú rodinu Ježiša, 

Máriu a Jozefa. 

 

  autor  Peter Čulík  
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Nájdete nás aj na Facebooku 

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 k nám 

prišli:  

 

Dubecká Marcela 

Kušová Anna 

Mezeiová Soňa 

Pandoš Dušan 

Slobodníková Kvetoslava 

Šimková Jozefa 

Weiser Eugen  

 

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 2022 oslávili 

jubileá nasledovní obyvatelia: 

 

Čížová Drahomíra,Mgr.   75 rokov 

Grunnerová Alžbeta         80 rokov 

Gyorgyová Eva                  70 rokov 

Kamenská Elena                85 rokov 

Neštepná Eva                     80 rokov 

Psotová Daniela                 80 rokov 

Szammaranszká Mária     85 rokov 

Barnášová Ľudmila           92 rokov 

Buberníková Rozália        101 rokov 

Čačaná Mária                     95 rokov 

Dubecká Mária                  90 rokov 

Grečner Eduard                 91 rokov 

Krchňáková Irena              94 rokov 

Letenayová Magdaléna    92 rokov 

Opavská Klára                    94 rokov 

Poláková Božena                90 rokov 

Samková Elfrída                  96 rokov 

Strážay Augustín                90 rokov 

Szabová Anna                      95 rokov 

Špacírová Margita               90 rokov 

Weiser Eugen                       93 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. 

Naše rady opustili v dňoch 

uplynulého štvrťroka: 

Františová Melánia 

Horáková Jela 

Janoušková Alena 

Kollegová Libuša 

Králová Helena 

Kuklovský Štefan 

Magyaricsová Viola 

Slabejová Magdaléna 

Tóthová Anna 

 

Vyslovujeme hlbokú 

a úprimnú sústrasť 

príbuzným a známym.                               

 

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

