
EDITORIAL 
 

OD 1. JANUÁRA 2016 – 

DO 30. JÚNA 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Omša 03. januára 2016  
Dňa 03. januára 2016 o 9. 30 hod. sa konala 
svätá omša v rímsko-katolíckom kostole vo 
Veľkom Poli za klientov a zamestnancov 
Domov n.o. , po ktorej mali ešte vystúpenie 
klienti DSS Hrabiny. 

                       

 

 

Klient roka a Osobnosť roka 2015 

Súťaž vyhlásená v mesiaci január 2015  riaditeľkou Domov n.o. vo 

Veľkom Poli, pani Ing. Milenou Demeterovou. Na základe hodnotenia 

zamestnancov a klientov Domov n.o., sa stal „ KLIENTOM ROKA 2015“ - 

pán  Jozef Ščasnár. Za „OSOBNOSŤ ROKA 2015“ bol výhlásený  – klient  

Miško Verner. Klientom boli odovzdané vecné ceny i finančná hotovosť 

vo forme vreckového. V Zariadení podporovaného bývania bol 

vyhlásený za „KLIENTA ROKA 2015“ –pán Miroslav Záleský. Srdečne 

blahoželáme!!! 

 

Benefičný koncert 31. 1. 2016 

 

Dňa 31. januára 2016 o 14. 00 hod. v Športovej hale v Leviciach sa 

konal šiesty ročník benefičného koncertu pre osoby s mentálnym 

postihnutím „Objatie tónov“. Hlavnou atrakciou bola známa zahraničná 

skupina Boney M, ďalej slovenská skupina Korben Dallas a v 

neposlednom rade Poddukelský umelecký ľudový súbor PULZ. Celú 

akciu moderoval Matej Cifra alias „Sajfa“. Sme veľmi radi, ţe sme boli 

na túto akciu boli prizvaní aj my. Koncertu sa zúčastnili klienti DSS: 

Patrik Dodok, Tomáš Šarközi, Jaroslav Ţingor, Peter Salay, Juraj 

Popluhár, František Krajčovič, Jaroslav Baláţ, Ján Šimon, Ing. Vladimír 

Chovanec, Roman Maruška, Ján Slobodník, Ladislav Goral, Boris 

Kubaliak, Juraj Salay, Martin Šajmer a klienti ZPB: Milan Skladan, Jana 

Hakelová, Monika Pavlíková, Milan Kostrbík, Róbert Pročka, Roman 

Stoličný, Miroslav Záleský, Jozef Holub, Pavol Salay, Viktor Jurica, 

Jaromír Lycius, Peter Barta, Marián Ertel, Ján Dzura, Anton Drahoš, 

Martin Mandák. 



V nedeľu 31. januára 2016 boli 

Levice v objatí tónov 

svetových hitov, v objatí 

farieb, dobrého rytmu, 

pretože v rámci 6.  ročníka 

benefičného koncertu Objatie 

tónov vystúpila legendárna 

skupina Boney M s líderkou 

Maizie Williams. Ďalej vystúpili 

Korben Dallas, P U Ľ 

S  Poddukelský umelecký 

ľudový súbor, Zumba s Gabikou 

a moderátor Sajfa“. 

Zmysluplné podujatie bolo 

usporiadané v miestnej športovej 

hale pre osoby s mentálnym a 

zdravotným postihnutím z Domovov 

sociálnych služieb z Nitrianskeho 

samosprávneho kraja organizátormi 

Občianskym združení Ostrov z Levíc zdravotne postihnutých ľudí a 

Občianskym združením Milan Štefánik.  

Cieľom benefičného koncertu bolo ponúknuť zábavu nielen pre 

mentálne a zdravotne postihnutých návštevníkov, ale i ostatných 

pozvaných návštevníkov podujatia. Pestrý program otvoril o 14 hod. 

tradičný workšop zumba tancov s Gabikou z Levíc. „V predchádzajúcich 

rokoch mali obrovský úspech latinsko-americké tance a zumba,  pri 

ktorých sa s nesmiernou energiou deti vytancovali,“ hovorí organizátor 

podujatia Milan Štefánik. 



OSLAVA NARODENÍN 

Miroslav Záleský – 60.rokov 

 
Dňa 10. 1. 2016  slávil náš klient  
Zariadenia podporovaného bývania 
Miroslav Záleský okrúhle jubileum 60. 
rokov. Zároveň bol p. Záleský pri tejto 
oslave vymenovaný za „Klienta roka 2015“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„V deň Vašich krásnych narodenín, prišli sme k Vám s pozdravením, 

prežite v šťastí , prežite v zdraví, ešte rokov dlhý rad, aby Vás mal každý 

rád“. 

 



OSLAVA NARODENÍN 

Ing. Mózsi František – 55 rokov  

„Veľa ďalších rokov, veľa 
šťastných krokov, 

veľa dobrých vecí, želáme 
Vám všetci.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dňa 25. 12. sa klient domova 
sociálnych služieb pán Ing. František 
Mózsi dožil krásneho veku 55 rokov. 
Tieto narodeniny oslávil spoločne s 
ostatnými klientami 20. 01. 2016 pri 
chutnej torte, posedení, kávičke. 
 

 

 
 

 



Fašiangy 3. 2. 2016 
 
Dňa  03. februára 2016 sme 
od 13. 00 hod v Kultúrnom 
dome zažili pekné popoludnie 
pri oslave fašiangov. Klienti 
Domova sociálnych služieb 
mali pre nás pripravené 
predstavenie „Pochovávanie 

basy“. Neskôr nasledovala 
tombola, v ktorej nakoniec 
vyhral každý, nechýbali šišky, 
káva, cigarety, čaj, slané krekry 
a dobrá zábava. Akcia trvala až 
do 17 hodiny.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V kresťanstve má pôst význam pokánia a vnútorného očisťovania, ale aj 
význam prípravy a očakávania. Z tohto dôvodu sa kresťania postia pred 
významnými sviatkami (napríklad pred Veľkou nocou). Pôstna disciplína 
v jednotlivých cirkvách sa značne líši. Vo východných cirkvách zvykne 
byť prísnejšia ako u rímskokatolíkov. 
Kresťanstvo má viacero pôstnych období cez rok, hlavné pôstne obdobie 
(vo východných cirkvách nazývame Veľký pôst) je štyridsať dní pre 
Veľkonočnými sviatkami. Štyridsaťdenným pôstom  sa kresťania 
pripravujú na slávenie najdôležitejších sviatkov kresťanstva. Jeho dĺžkou 
si pripomínajú Ježišov štyridsať dní trvajúci čas strávený na púšti, keď sa 
pôstom pripravoval na svoje verejné vystúpenie, ale aj štyridsaťročné 
putovanie Izraelitov po púšti pred vstupom do zasľúbenej zeme a aj 
Mojžišov a Eliášov Štyridsaťdenný pôst. 
Pôstne  obdobie sa v rímskokatolíckej cirkvi začína Popolcovou stredou a 
končí sa Veľkým piatkom. Podľa pôstneho poriadku Rímskokatolíckej 
cirkvi sú dni prístneho pôstu predovšetkým Popolcová streda a Veľký 
piatok, keď je prikázané ( bez možnosti nahradenia inám skutkom 
pokánia): 1. zdržiavať sa mäsitých pokrmov (je záväzný od 14. roku veku 
do konca života) 
     2. je dovolené iba raz za deň sa dosýta najesť (záväzný od 18. 
roku veku do začatia 60.           roku veku). 
Vážne chorí, diabetici alebo tehotné ženy tento pôst z dôvodu 
zdravotných obmedzení nemusia zachovávať, čiže chorí môžu jesť 
viackrát za deň bez obmedzenia. Pôst od mäsitých pokrmov však treba 
zachovať, pokiaľ na to nie je mimoriadne vážny dôvod. Za pôstny deň sa 
považuje každý piatok v roku, ale pôstny úkon je ľubovoľný. 
Môže to byť: 
1. zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, Mäsitým pokrmom rozumieme: 
akékoľvek  mäso živočíšneho pôvodu okrem rýb a morských plodov, 
výrobky z mäsa v akomkoľvek pomere. 
2. zrieknutie sa sladkostí, fajčenia, pitia alkoholu či televízie, koncertu, 
diskotéky, spoločenského programu, alebo inej zábavy... 
3. vykonanie nejakého dobročinného skutku (pomoc starým, návšteva 
chorých, pomoc núdznym, chudobným, biednym, postihnutým, 
trpiacim) 
4. iný skutok sebazaprenia /obety/ pokánia. 

5. modlitba navyše 



Existujú: 
6. Moderné skutky pokánia: 
a) pôst od zábavy na počítači, notebooku, tablete, v mobile, 
b) menej chatovania na sociálnych sieťach a viac osobných rozhovorov 
c) viac vďačnosti, trpezlivosti, ocenenia druhých, odpustenia, súcitu 
d) menej kritizovania, negativity, menej slov, ktoré očierňujú, špinia a 
zraňujú, menej zatrpknutosti, nepriateľstva, zdeptanosti a beznádeje, 
neprajnosti a podozrievania, hnevu a pesimizmu,menej pýchy a viac 
pokory... 
 
Skutok pokánia by mal človeka „niečo stáť“ - čas, sily, hmotné 
prostriedky, nepohodu... 
Podľa nariadení rímskokatolíckej cirkvi je nevyhnutné vykonať každý 
piatok aspoň jeden z týchto úkonov. 

 
 
 
 

Deň s knihou 10. 03. 2016 
 

10. 3. 2016 mali klienti Domova 
sociálnych služieb besedu o 
knihách, kde mali možnosť 
odprezentovať alebo spoznať 
zaujímavosti týkajúce sa kníh a 
knižných námetov. Do tejto besedy 
sa zapojilo asi pätnásť klientov. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://obrazky.4ever.sk/data/download/kreslene/digital-art/kniha,-strom,-cesta,-trava,-obloha-169956.jpg&imgrefurl=http://obrazky.4ever.sk/kreslene/digital-art/kniha-169956&docid=REN3W8oBJure8M&tbnid=eDi4lpBcDKNdUM:&w=4096&h=3043&bih=650&biw=1366&ved=0ahUKEwjW4LeP3NnNAhUIEpoKHYNcDs8QMwhYKDAwMA&iact=mrc&uact=8


OSLAVA NARODENÍN 

Milan Chovanec – 60. rokov  

Dňa 2. 4. 2016 sa pán Milan Chovanec 
 dožil  krásneho jubilea 60. rokov.  

Toto jubileum oslávil 13. 4. 
za účasti jeho kamarátov – klientov Domov n. o. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

„ Pevné zdravie, veľa 
lásky, spokojnosť 

a pohodu, šťastný život 
bez starostí a vždy 

dobrú náladu.“ 
 

 
 
 



Účasť na hokejovom zápase 19. 2. 2016 
Dňa 19. 02. 2016 o 18.00 hod. sme sa zúčastnili hokejového zápasu na 
zimnom štadióne vo Zvolene, medzi domácim HKM Zvolen a 
hosťovským HK DUKLA Trenčín. Už po úvodnom oťukávaní sa Zvolen 
dostal do vedenia, a aj napriek nervozite, ktorá gradovala ku koncu 
zápasu si ho udržal a nakoniec zvíťazil vysoko 5:2. (Martin Mandák) 
 
Parlamentné voľby 2016 
Dňa 5. 3. 2016 sa konali Parlamentné voľby 2016. 
Výsledky:  28,28 % - SMER – SD 
  12,1   % - SAS 
  11,02 % - OĽANO – NOVA 
    8,64 % - SNS 
    8,04 % - ĽS NAŠE SLOVENSKO 
    6,62 % - SME RODINA 
    6,5   % - MOST – HÍD 
    5,6   % - SIEŤ 
    4,94 % - KDH 
    4,04 % - SMK – MKP 
Parlamentných volieb 2016 sa zúčastnili aj klienti z domova sociálnych 
služieb: Boris Kubaliak, Ján Šimon, Jozef Belko, Pavol Slačka, Roman 
Maruška, František Krajčovič, Jaroslav Baláž, Pavel Zajac. Zo zariadenia 
podporovaného bývania sa zúčastnili: Jana Hakelová, Monika Pavlíková, 
Ján Dzura, Jaromír Lycius, Anton Drahoš. 
 

Zahájenie leta  
 

Dňa 8. 4. 2016 sme sa v Zariadení podporovaného 
bývania Domov n. o. symbolicky lúčili so zimou a 
zahájili sme letné obdobie. Voľným slovom 
klientov - dňom bez pracovných aktivít. Náplňou 
dňa bolo varenie gulášu a nechýbali ani aktivity 
nadaných klientov ako Miro Broczký a Tóno  

Drahoš, ktorí nám tento deň spríjemnili hrou na gitare, piáne a spevom. 
Ďalej sme si všetci spoločne  zahádzali na kôš. 



Májovica – „Ivánka pri Dunaji“... 
 

Májová tradícia 
je často spájaná 
najmä s 

dedinskou 
zábavou a inak 

tomu nebolo ani v tomto roku. Na 
také podujatie boli pozvaní i klienti nášho zariadenia, rodáci z Ivanky pri 
Dunaji, teda bratia Salayovci, pán Broczký i p. Zeman, ktorý sa však žiaľ 
nemohol zúčastniť. Pozvaný bol aj Tónko Drahoš. Toto podujatie tzv. 
„Májovica“, organizoval starosta obce Ing. Ivan Schreiner. Pre klientov 
bol pripravený bohatý celodenný program, návšteva kaplnky, cintorína i 
Štefánikovej Mohyly. Spoločne s doprovodom zamestnancov Domov n. 
o. . Strávili pekný deň v milej spoločnosti a bohatých spomienok. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Stavanie Mája 2016 
 
29. 4. 2016 sa v Domov n. o. vo 
Veľkom Poli staval Máj. Na túto 
príležitosť si klienti Domov n.o. 
pripravili scénku „Staviame my 
máje“. V scénke sa prekárali 
mládenci, ktorí prišli na gazdovský 

dvor stavať máj. Napokon v dobrej 
nálade, v hudbe a v speve, mája 
gazdovej dcére postavili. 
Stavanie mája je tradícia, ktorú 
možno mladšie ročníky poriadne 
nepoznajú, no vo viacerých 
slovenských obciach je stále živým 

každoročným zvykom. Máje boli známe už v období staroveku. Máj 
symbolizoval víťazstvo jari nad zimou, poľnohospodárom mala májová 
zeleň zase priniesť dobrú úrodu. Od 15. storočia sa máje stavali už aj v 

strednej Európe, v týchto končinách však 
slúžili ako istý prejav úcty. Od tejto 
myšlienky sa májová tradícia prirodzene 
vyvinula do podoby, v akej ju poznáme aj 
dnes. Máj je niekoľko metrov vysoký 
strom, väčšinou smrek alebo breza, ktorý 
sa zvykne dozdobovať rôznymi stužkami či 

mašľami. V predvečer prvého mája chlapci stavajú svojim vyvoleným 
dievčatám pod okná máje, ktoré symbolizujú ich vážny záujem. Strom 
samozrejme musí aj pekne vyzerať, krivý alebo 
rozkošatený by bol rovnakou hanbou pre dievča 
ako aj pre chlapca. Táto tradícia je zvyčajne 
sprevádzaná aj spevom a tancom, chlapci 
dievčatá poriadne vytancujú a dievčatá im za to 
nalejú niečo dobré na posilnenie.  
 
 



OSLAVA NARODENÍN 

Jozef Zubaľ – 50. rokov 

 
Pán Zubaľ Jozef sa dňa 6. 5. 2016 dožil  veku 50.        
rokov, ktoré spoločne s klientami oslávil 18. 5. 

2016. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



Výlet Topoľčany  - Salaš Kostrín – Divadlo „Cirkus Šardam“.... 

 

Dňa 25. mája 2016 sme boli na výlet v Topoľčanoch  

Najskôr sme boli na divadelnom predstavení 
Petrohradský básnik, spisovateľ, dramatik a tajuplný 
podivín. Duchovný dedič Gogoľovej grotesknej mystiky, 
predchodca európských patrónov absurdnej literatúry a 

existencionálnej odcudzenosti Ionesca, Becketta a Camusa. Jeho osud je 
rovnako tragický, ako osud Isaaka Babela či 
Franza Kafku.  
"Podvodná pantomína, ktorú som vám sľúbil, 
sa ruší. Akvárium sa rozbilo. Cirkus zaliala 
voda, z klietky sa vyšmykla piraňa a všetci 
sme takmer zahynuli." 
 
Náš výlet 

Koncom jari sme išli na výlet. Cesta 
netrvala dlho. Odtiaľ nás autobus 
odviezol do jednej školy v Topoľčanoch. 
Zahrali nám tam divadlo absolventky 
hereckej školy z Topoľčian. Hral tam aj 
najmladšia dcéra pani riaditeľky 
Barborka Demeterová. Ja som bol 
sklamaný nemali dobrého režiséra. 
Odtiaľ nás autobus odviezol na obed. 
S obedom sme boli spokojní, menu nám 

chutilo – hranolky, ryža, kuracie a bravčové mäso. Príloha bol zeleninový 
šalát na občerstvenie bolo pivo, káva a zmrzlinový pohár. Rozdávali sa aj 
po dve cigarety a cukríky, rozdával sa aj džús. Výlet sa vydaril všetci sme 
boli spokojní. 
          Rudolf  Pokrifka 
 
 
 



Salaš Kostrín sa nachádza na 
pomedzí Trenčianskeho  a 
Nitrianskeho kraja v malebnom 
prostredí obce Klátova Nová 
Ves. Jeho výhodná poloha 
umožňuje hosťom uskutočňovať 
výlety do  blízkeho 
i  vzdialenejšieho okolia formou 
pešej turistiky, turistiky na 

bicykloch, či 
mototuristiky. V blízkosti 
salaša Kostrín sa 
nachádza kaštieľ. Tu Vám 
radi predstavíme našu 
reštauráciu, jej krásne 
okolie a všetky možnosti 
ktoré ponúka: 

• špeciality slovenskej 
kuchyne  
• posedenie v 
prekrásnom prírodnom 
prostredí, vhodnom na turistiku 
 



Seni cup 2016  
Milí priatelia! 
So smútkom na srdci Vám musím 
oznámiť, že sme boli vyhlásení ak 
mužstvo turnaja, ale organizátori 
vybrali na reprezentáciu Slovenska 

niekoho iného, želáme im veľa úspechov a pevné zdravie. 
Musím však začať po poriadku. Kto pozná nášho trénera mužstva, 
stratéga a psychológa v jednej osobe, 
uja Tibora Unterfranca, vie že nič 
neponecháva na náhodu, tak začala 
naša príprava, trénovanie, porady, 
video projekcia, oboznamovanie sa 
s podm  ienkami a nástrahami zápasov 
a turnaja / počasie, hrací čas, atď./...  
Na turnaj sme vyrazili ráno, cesta bola 
dlhá a unavujúca, na nálade pridala 
prestávka na občerstvenie a rozhýbanie končatín a tela. Po získaní 

energie, doplnení vyprázdnení tekutín 
sa zdvihla nálada, k čomu dopomohlo 
počasie a krásna okolitá slovenská 
príroda. Kto by zapochyboval o tom  čo 
opisujem , nech si sadne do auta 
a prevezie sa trasou  cez Žiar nad 
Hronom, Zvolen, Banskú Bystricu, 
Donovaly, Ružomberok, liptovský 
Mikuláš a potom doľava na Smrečany, 

Žiar do areálu pod chatu baranec a Tatranský štít, ktorý má nadmorskú 
výšku 2184 metrov, /n. m./, turnaj sa konal vo výške 880 metrov n. m. , 
čo nám nerobilo problém, lebo v takom podobnom prostredí sme 
trénovali. Po príchode sme sa ubytovalali, naobedovali, nasledovalo 

ubytovanie a úvodný ceremoniál, 
poznáte to. 
Prvý zápas sme odohrali ako v kŕčoch, 
nič sa nedarilo, ako keby sme zabudli 
čo sme trénovali a koľko potu 
a energie vynaložili na prípravu, už sa 



zdalo, že prvý zápas nebude mať víťaza, prišla však posledná minúta, 
rozohrali sme loptu od našej brány a tá sa poodrážala od súperovho 
obrancu, brankára do brány, mali sme šťastie a vydreli víťazstvo 1:0. 
Druhý zápas už bol celý v našej réžii, ale šťastie , ktoré sme si vybrali 
v prvom zápase a z množstva šancí sme si premenili len tri a konečný 
výsledok 3:0. Naše účinkovanie prvého dňa nasledovalo po večery, 
prispením do kultúrneho programu a súťažou o najlepšieho interpreta. 
Tu sme tiež neťahali za „kratší koniec povrazu“ a Tonko Drahoš sa 
umiestnil na krásnom druhom mieste potom nasledovala zábava, keďže 
sme mali medzi sebou len jedinú ženu, pani riaditeľku, musela sa zvŕtať, 
aby si zatancovala s každým. Nočný spánok nám aj prospel, aj 
neprospel. Po výdatných raňajkách a rozcvičení sme sa v treťom zápase 
pustili do súpera, ale zahodených šancí bolo ešte viac, akoby sme si 
priali a výsledok 3:0 v náš prospech nezodpovedal dianím na ihrisku. 
Naši útočníci ako by zabudli dávať góly a „mušku“ mali „vykrivenú!. Keby 
som mal hodnotiť výkony mužstva, tak sa mohlo oprieť o výbornú prácu 
a výkony obrany, jediný zákrok brankára a pevné nervy nášho trénera 
a povzbudzovanie pani riaditeľky, uja Stana Unterfranca  a náhradného 
hráča. 
Spestrením druhého dňa bolo vystúpenie mladej slečny, ktorá 
neuveriteľne čarovala a ovládala loptu. V súťaži žonglovania s loptou 
sme sa tiež nestratili a z 12 súťažiacich vyhral „až“ prvé miesto Tomáš 

Šarkozi, ktorý zatienil všetkých súťažiacich 
a vyhral hodnotnú cenu. 
Môžeme teda hodnotiť: 2 prvé miesta, jedno 
druhé, prekrásne prostredie, dobrá strava 
a výborné ubytovanie a špičková starostlivosť 
usporiadateľov, jediná čierna škvrny je že 
nejdeme reprezentovať Slovensko, vyhrali sme 
hojdačku, pohár a dostali sme upomienkové 

darčeky, medaily, diplomy.  
     Ujo Vlado ( Ing. Vladimír Chovanec) 

Futbalový turnaj v Zariadení podporovaného bývania 

Dňa 11.6.2016 sa na 

ihrisku pred bytovkou 

na Veľkom Poli konal 
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futbalový turna  j, ktorého sa zúčastnili klienti so zariadení z Prochote, 

Hrabína a domáceho Veľkého Poľa. Prochot a Veľké Pole mali tým A a 

tým  B. Hralo sa systé mom každý s každým. Tímy sa umiestnili 

nasledovne: 

  

1. Domov A 

2. Prochot A  

3. Domov B 

4. Hrabiny 

5. Prochot B 

  

Prvé tri miesta boli odmenené krásnymi pohármi. Na akcii bolo 

zabezpečené občerstvenie, guláš, pitie, dobrá nálada a v neposlednom 

rade aj 

pekné 

počasie.  
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Majstrovstvá Európy - chrty 

V dňoch 17. – 19. júna 2016 sa Veľké Pole stalo centrom kynologického 
športu, v osade Penhýbel sa uskutočnilo významné podujatie, akými sú 
Majstrovstvá Európy v coursingu. Čo je to coursing? Šport s týmto 
názvom vznikol v Anglicku. Je to terénny závod psov, ktorí lovia umelú 
alebo živú návnadu. Na kladkách, ktorých je na trati rozmiestnených 
niekoľko, je natiahnuté lano a na ňom priviazaná návnada, zvyčajne 
zajačí chvost, alebo umelá návnada. Trať simuluje beh zajaca vo voľnej 
prírode, teda návnada akoby kľučkuje a po určitom úseku mení smer. 
Na Veľkom Poli štartovalo viac ako 880 psov rôznych plemien, napr. : 

        

 

Majitelia psov pochádzali z 23 krajín. Medzinárodné preteky začali už vo 
štvrtok 16. júna 2016 slávnostným otvorením majstrovstiev. 

Tejto prestížnej akcie sme sa zúčastnili i my – 
zamestnanci a klienti Domova n.o., a to v piatok 17. 
júna 2016. Chlapci so Zariadenia podporovaného 
bývania absolvovali pešiu túru na Penhýbel, kým 
chlapci z Domova sociálnych služieb si zvolili 

jednoduchší a menej náročný spôsob prepravy – autobus. Počasie bolo 
výborné. Chlapci, rovnako ako aj zamestnanci, nikto z nás nemal 
predstavu o tom, ako „preteky chrtov“ prebiehajú. Keď sme prišli do 
cieľa, boli sme prekvapení -  predtým prázdne horské lúky boli 
preplnené usmiatymi ľuďmi z rôznych krajín sveta, krásnymi psami a 
karavánami. Trate na preteky boli tri – A, B, C. My sme sledovali preteky 



na trati C, ktorá ponúkala najkrajší výhľad. V jednom behu štartovali 
dva psy, ktoré boli označené farebnými obojkami. U každého psa sa 
hodnotila jeho rýchlosť, odvaha, obratnosť, inteligencia, vytrvalosť 
a veľmi dôležitý je aj tzv. kill, teda zákus  psa do umelej návnady. 
Obdivovali sme ladnosť a krásu chrtov, ich rýchlosť, ako aj vášeň, 
s ktorou ľudia prežívali beh svojho psa. Z Majstrovstiev Európy sme si 
odniesli veľa pekných zážitkov. 
Na záver gratulujeme všetkým víťazom a prajeme im veľa ďalších 
úspechov. 

Majstrovstvá Európy v Coursingu – akcia očami klienta Jána 

Šimona 

Dňa 17-19.6. sa na Penhýbli konal Európsky šampionát v pretekoch 

chrtov, ktorého sme sa zúčastnili aj my ako diváci, čo v praxi vyzeralo 

tak, že dve bodky v diaľke naháňali bodku tretiu. Psi sa mi zdali aj na 

chrtov príliš chudé a vystrašené, ale 

možno práve vďaka tomu som z nich 

nemal strach ja.    

Výlet na súťaž chrtov – Penhýbel – 

17. 06. 2016 

Náš obed bol presunutý na 10,00 hod. mali sme kapustnicu a od 10, 50 

hod. Sme čakali pred ústavom na parkovisku pri obecnom  úrade na 

autobus, ktorý prišiel asi o 11, 05 hod. Nastúpili sme a vystúpili sme 

pred 12,00 hod. Penhýbli. Potom sme si prešli niekoľkokrát, kde chrti 

súťažili. A potom nás pani riaditeľka pozvala na občerstvenie ku dácii 

kde nás ponúkli banánom, croasantom a pivom. Každý si mohol vybrať . 

Ja som si vybral banán, croasant  a pivo 10 – smädný mních.  

Potom po občerstvení sme išli až k neďalekému hotelu kde nás opäť 

ponúkli klobásami a chlebíkom. Potom sme sa vrátili späť domov  - do 

Domov n.o. vo Veľkom Poli. Výlet hodnotím ako veľmi príjemný a pekný 

a ďakujem zaň vedeniu Domova. 

 



Športový deň klientov v Domove sociálnych služieb  
– 28. 06. 2016 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                               Ďakujeme !!! 

 

 

 

 



Duchovné okienko – Andrej Lehoczký:  

 

Zamyslime sa na chvíľu nad svojim ja nad svojim duchovným bytím. 
Možno, že s a pýtate čo to je o čom to hovorím. Viem veľmi dobre 
a o čom píšem a o čom hovorím. Niektorí to nazývajú duchom, lepšie 
povedané dušou, je to čo nás napĺňa, je to aj trochu naše svedomie, čo 
nám nastavuje zrkadlo ako žijeme alebo ako nakladáme s našim darom, 
čo nám bol daný. Vysvetlím to na jednoduchom príklade: predstavte si, 
že ste strom pri rieke, teraz si predstavte že strom ste vy a rieka je tento 
svet, ak Vás svet strhne tak ste zapojení do toku tohto sveta a ak Vám 
svedomie, Váš duch a Vaša duša, Vaše vnútorné ja nezastaví včas 
zrkadlo – tak Vám život skončí a vy ostanete duchovne mŕtvy ostanete 
neprebudený. Ale ak sa včas zastavíte a obzriete späť, tak sa môže vo 
Vašom živote niečo zmeniť, ak sa pozriete na konci svojich pozemských 
dní späť tak už nemôžete nič zmeniť len prejaviť ľútosť a prosiť Boha 
o odpustenie, lebo ste ostali duchovne neprebudení a duchovne mŕtvy. 
Ale aj tak stále môžete dúfať, lebo Boh nie je Bohom mŕtvych ale živých. 
Čo to znamená: Boh Vás môže vzkriesiť v plnej sile, lebo ešte stále trvá 
čas, keď Boh je Bohom milosrdenstva. Ešte stále trvá čas milosrdenstva, 
ale nebude dlho trvať dni milosti sa skončia a prídu dni súdu 
všemocného Boha. A druhý obraz je strom teda Vy a rieka, čo je svet. 
Berte z tohoto sveta, len to čo potrebujete pre svoju existenciu, nič viac 
iba to čo potrebujete k svojmu životu, lebo   stať, že svet Vám prestane 
dávať, čo potrebujete pre svoj život a Vás samých stihne spravodlivý 
trest. Ďalej si predstavte rieku, tok tohto sveta, to sú tie duše na 
ktorých sa spĺňa slovo „ Mnoho je povolaných ale málo vyvolených.“ 
A ďalej sem patria aj duše prvotina vyvolených, to je ktoré sú označené 
Božou pečaťou lebo nepatria do tohto sveta, sú to duše svetla a tmy. 
Svetlo neprijímajú, napriek toho, že ho vidia, sami doňho nevstupujú 
a tým ktorí chcú vstúpiť nedovolia. Teda sa  spĺňajú nich slová, hadie 
plemeno, neviestky a pútnici. Vás predídu do Božieho kráľovstva. Sú to 
tie duše, ktoré nasledujú baránka Božieho, kamkoľvek by šiel. Duše čo 
zotrvávajú v tme sa podobajú hlúpym pannám, čo nemajú olej do 
svietnika a to s toho titulu lebo žijú len pre tento svet, sú pesimisti 
a materialisti, lebo neveria nič viac tomu, čo vidia, možno keby boli slepí 
nemali by toľko hriechov, dá sa o nich povedať „ Neveriaci Tomáš“. Tak 



ako povedal Ježiš neveriacemu Tomášovi – „ Veríš pretože si videl, ale 
blahoslavení sú tí čo nevideli a uverili“.  Pre nich prichádza čas, že sú 
duchovne živí, a sú hodné byť pozvaní na Baránkovu svadbu a sú tak 
isto pripravené pre božie kráľovstvo a hodné prijať miesta ktoré sú 
určené v božom kráľovstve práve pre nich už od počiatku sveta. A práve 
vtedy prichádzajú hlúpe pani a keď vidia všetko čo sa okolo nich deje 
chcú tiež na baránkovu svadbu ale dvere sa zatvárajú a sú vyhodené 
von do tmy a začínajú prosiť pána svadby aby ich pustil dnu. Pán svadby 
im však povie: „nepoznám Vás odíďte odo mňa vy páchatelia nepravosti 
do večného ohňa a vtedy nastane v tme plač a škrípanie zubov. Tak isto 
majme namysli Ježišove slová: „Mnoho je tých čo vchádzajú širokou 
bránou do záhuby, úzka cesta a úzka brána vedú do života.“ 

                                                                                                                              

            Andrej Lehoczký 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V čísle 2/2016 uvítame príspevky k akcii: Branno - športový deň 2016 a dovolenka klientov v 

Taliansku. Ďalšie číslo časopisu “EDITORIAL”, uverejníme  prvý decembrový týždeň. Príspevky 

do časopisu odovzdávajte p. Mgr. Štefančovej. 


