
EDITORIAL 

OD 01. JÚLA 2016 – 

DO 01. DECEMBRA 2016 

 

 

 Oslava narodenín Matiáš Pavel – 60 rokov 

 Oslava narodenín Trenčan Stanislav – 65 rokov 

 Branno športové hry 2016 - STREDOVEK 

 Dovolenka v Taliansku – Lignano 

 Oslava narodenín Žingor Jaroslav – 30 rokov 

 Futbalový zápas Hrabiny 

 Oslava narodenín Hlavačka Štefan – 20rokov 

 Duchovné okienko klienta Andreja Lehoczkého 

 Úcta k starším klienti Domov n.o. 

 Úcta k starším  - zamestnanci Domov n.o. 

 Na krídlach anjelov v Žiari nad Hronom – 19. 10. 2016 

 Besedy na tému:   - Deň Guinnesových svetových rekordov 

- Medzinárodný deň tolerancie 

- deň bez fajčenia 

- Medzinárodný Svetový deň pozdravov 

 Klient roka a osobnosť roka Domov n.o. 2016 

 Pisateľ roka Domov n.o. 2016 

 Najaktívnejší klient terapeutickej skupiny I a II.  

 Oslava narodenín Sedlák Peter –60 rokov  
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Blahoželáme 
Matiaš Pavel – 60 rokov 

„ Je pre nás potešením zaželať Vám v deň narodenín, zdravia, šťastia, spokojnosti, do ďalšej 

budúcnosti.Úsmev v tvári,radosť v oku, silu v každomžitia kroku.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 28.06 2016 sa dožil krásnych 60 

narodenín pán Pavel Matiaš. Tieto 

narodeniny sme oslávili spoločne 21. 07. 

2016 s tortou, kávičkou a dobrou 

náladou. 

Všetko najlepšie ešte raz prajú klienti a zamestnanci Domov n.o. 



Blahoželáme 
Trenčan Stanislav – 65 rokov 

„Čím viac rôčkov máte, viac polienok 

pod nohy dostávate. 

Nepristúpte Vy na také hrátky, 

odkopnite tie polená spiatky!“ – 

Všetko najlepšie prajeme! 

 

 

 

 
65 narodeniny oslávil v mesiaci august aj Trenčan Stanko. Ešte raz srdečne 

gratulujeme a prajeme veľa ďalších rokov a hlavne veľa zdravia. 



Branno -športové hry 2016  

s témou STREDOVEK 

 Domov n.o. vítal hostí, tých z minulosti i zo súčasnosti...  kráľovná, 

stredoveké princezné, hradný šašo, mních, kat, biela pani, stredovekí 

rytieri, delo, stredoveké zbrane – toto a ešte oveľa viac mohli vidieť 

návštevníci už 6. ročníka Branno – športového dňa, ktorý sa konal 31. 

augusta 2016 v areáli Zariadenia podporovaného bývania vo Veľkom Poli. 

Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Banskobystrického 

samosprávneho kraja.  

       Exkurzia do stredoveku začala 

ráno o 9:00 hod,  kedy p. riaditeľka 

Ing. Milena Demeterová, kráľovná 

v stredovekom kostýme, slávnostne 

otvorila tento stredoveký deň, 

privítala všetkých hostí, rodinných 

príslušníkov, klientov i zamestnancov. 

Na kráľovskom dvore nechýbal ani 

potmehúdsky šašo, ktorý po celý deň zabával nielen deti zo škôlky, ale aj 

všetkých dospelých. Ponad hradné hradby zadunela 

salva z dela – Branno – športový deň s témou 

stredovek bol oficiálne zahájený. Hudbu minulých 

dôb pripomenuli dvaja trubadúri – klienti Ing. Vladko 

Chovanec a Mirko Broczký, samozrejme odetí 

v stredovekých kostýmoch. Program dňa spestrilo 

vystúpenie sokoliarov Aquila Bojnice, ktorí 

predstavili publiku rôzne druhy dravcov – plamienku 

driemavú, výra skalného – najväčšiu žijúcu nočnú 

sovu a mnohé ďalšie. Do obdobia stredoveku nás preniesli i šikovní 

šermiari so svojím historickým predstavením s prvkami súčasnej doby, 

ktoré bolo nielen vtipné, ale najmä poučné – „Klamať a kradnúť sa 

nepatrí“. 



    O 10:00 hod. zamestnanci v dobových 

kostýmoch zasvätili klientov z Domova n.o. 

a iných domovov sociálnych služieb do 

súťažných stredovekých disciplín. Hod 

venčekov na rytiersky meč, slalom na 

koňoch, brodenie sa riekou, streľba 

z praku či zbieranie a navliekanie goraliek 

u bielej pani preverili fyzickú zdatnosť 

klientov. Účastníkom sa pri stredovekých 

hrách zapotili nielen ruky a nohy, ale 

i hlava. V poradí šiesta disciplína totiž preverila vedomosti klientov 

o stredoveku a stredovekých 

zbraniach. Tohto vyšetrovania – 

inkvizície boli prítomní i kat a mních. 

    Pre chuťové poháriky bol o 12:00 

hod. pripravený kotlíkový guláš, ktorý 

rozvoniaval už od rána. Po chutnom 

obede vystúpila so svojou hudbou 

skupina DUO Band zo Žiaru nad 

Hronom. Svoj hudobný talent 

predviedol i šašo – Barborka Demeterová so svojou piesňou, ktorú si 

pripravila pre chlapcov. Klienti spoločne so zamestnancami a rodinnými 

príslušníkmi pretancovali celé popoludnie. 

Bodkou za celým programom bolo „Živé 

človeče nehnevaj sa“ na namaľovanej ploche 

pred Zariadením podporovaného bývania. 

Táto atrakcia potešila všetkých účastníkov. 

Cieľom hry bolo dostať živé figúrky 

/zamestnancov/ zaradených do červeného 

a žltého tímu zo štartovacieho poľa na 

cieľové polia. Figúrky postupovali po veľkom 

hracom pláne na základe čísiel z kocky, ktorou kotúľali klienti. Rovnako 

ako aj v klasickej spoločenskej hre, aj tu, ak sa pri obehu po hracom poli 

dostala figúrka na pole, ktoré bolo obsadené figúrkou nepriateľa, 



uplatnilo sa pravidlo o neľútostnom vrátení späť do domčeka. A práve 

toto pravidlo spôsobilo najviac zábavy. 

    Deň plný histórie, divadelných 

predstavení, stredovekých hier, 

tanca bol na konci. Všetci 

účastníci boli odmenení 

„prekvapením z truhlice“ 

v podobe stredovekých mešcov. 

Klienti, hostia, rodinní príslušníci, 

všetci prítomní si našli malú 

pozornosť ako pamiatku na tento 

deň.  O tom, že sme prežili chvíle napínavé, veselé, súťaživé, vtipné... 

jednoducho zaujímavé, svedčia nielen fotografie, ktoré nám pripomínajú 

spoločne strávený slnečný deň na Veľkom Poli, ale aj video, ktoré si 

môžete prezrieť na tejto webovej stránke vo Videotéke. Autorom tejto 

krásnej spomienky je klient Domova n.o. – Martin Mandák. 

    Na záver patrí jedno veľké ĎAKUJEME, a to všetkým, ktorý si našli 

čas, prišli na Veľké Pole a pomohli nám vytvoriť nezabudnuteľnú 

atmosféru stredoveku - p. starostovi obce Veľké Pole, p. riaditeľke, 

zamestnancom a deťom z Materskej školy Veľké Pole,  zamestnancom 

a klientom Domova sociálnych služieb Hrabiny, zamestnancom a klientom 

Domova sociálnych služieb Ladomerská Vieska, zamestnancom a klientom 

Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Veľký Krtíš, rodinným 

príslušníkom klientov, sokoliarom a šermiarskym rytierom Aquila 

z Bojníc, hudobnej skupine DUO Band zo ZH, Barborke Demeterovej, ako 

aj všetkým, ktorí pomohli zorganizovať takéto krásne podujatie. Veríme, 

že všetci odchádzali s dobrými pocitmi z nevšedného zážitku, ktorý 

ponúkol tohtoročný Branno – športový deň s témou stredovek.  

Ing. Bibiána Demeterová 

 

 



Branno športové hry 2016 – očami klientov 

Ing. Vladimír Chovanec  BŠD 2016 

 

Nebudete mi veriť, ale už 

môžem aj ja porovnávať. Minulý 

rok som sa zúčastnil BŠD a 

trošku som prispel pri ich 

príprave. Človek by si myslel, že 

to nie je až tak zložité, lebo 

ihrisko máme, stoly pripravíme, 

donesieme potraviny, 

pozametáme pred vlastným 

prahom a máme to. No nie je to 

až také jednoduché a ešte sa 

prihodila taká nepríjemnosť, že 

náš Domov n.o. navštívili 

„dlhoprstý“ , a tak sme 

nevedeli, či sa vlastne BŠD 2016 uskutočnia. Našťastie sa šťastena 

priklonila na našu stranu a zábava mohla vypuknúť. Samozrejme musíme 

začať od začiatku. 

Prišiel nápad v akom duchu sa tento deň bude niesť, pripravilo sa dobové 

oblečenie, výzdoba, hracia plocha na „Človeče nehnevaj sa „ ,pokosilo  sa 

okolie bytovky, priestor Podporovaného bývania, kde sa tento rok BŠD 

uskutočnili, vymaľovali niektoré priestory, natreli lavičky, pripravil sa 

program, postavili sme suché WC – latrínu, ktorá nám slúži aj naďalej, 

pripravili sme ohnisko a ražne na opekanie špekačiek a ďalšie drobnosti, 

ktoré boli potrebné a bez ktorých by sa tento deň neuskutočnil v takej 

pohode. 

Prišli hostia a slova sa ujala pani riaditeľka, pardon, kráľovná, pridal sa 

šašo, princezné, kat, mních, biela pani, rytieri. Nasledoval krátky program 

a vystúpenie sokoliarov z Bojníc, na ktorom sa všetci veľmi bavili. 

Nasledovala ukážka práce s dravcami, potom plnenie úloh, aby si mohol 

každý zaslúžiť odmenu, ako slalom na koňoch, streľba s praku, brodenie 

rieky, navliekanie goráliek, hádzanie krúžkov na meč. Najväčšia zábava 



bola pri živej hre „Človeče nehnevaj sa“, kde sa nekompromisne 

vyhadzovalo, a pritom sa spoločnosť zabávala. 

O výbornú stravu sa starali tety kuchárky, kávičku „krčmárky“, opekať 

si mohol každý sám alebo mu niekto opiekol do chrumkava špekačku. 

Niektoré popadali do pahreby, ale nás ani to neodradilo. Do tanca nám 

hrala hudobná skupina a zaspieval aj šašo. Tancovali a zabávali sme sa čo 

nám sily stačili. 

Veľmi pekne ďakujem za ďalšie životné skúsenosti, pekne strávený deň 

a už teraz som zvedavý, čo prinesie ďalší ročník branno - športového dňa 

s prispením a podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. 

S pozdravom ujo Vlado 

 

 

Boris Kubaliak    BŠD 2016 

 

Ahoj Milá Barborka 

Úvodom môjho listu Ťa srdečne 

pozdravujem a bozkávam. Mám 

na Teba veľa spomienok a o môj 

život sa chcem podeliť aj s 

Tebou. Mali sme tu Branno -

športový deň na ktorom som sa 

zúčastnil. Boli tam mnohé 

stredoveké disciplíny. Napríklad 

rytier s mečom, slalom na 

koňoch, brodenie sa riekou, 

streľba z praku, biela pani, 

inkvizícia. Zvíťazili všetci čo sa 

zúčastnili. Mali sme tu veľa jedla a pitia. Potom sme si aj zatancovali, 

lebo sme si zavolali aj kapelu. Bola tu veľká zábava. To by bolo asi tak 

všetko čo sa tam dialo. Bol to naozaj príjemný a nekonečný deň. Len škoda 

že si tu nebola aj Ty. Krásny pozdrav a veľa pusiniek Ti posiela  

Tvoj ocinko Boris. 

 

 



Ján Šimon    BŠD 2016 

 

Dlho očakávaný Branno-športový deň už 6. ročník sa tento rok konal 31. 

08. 2016 v priestoroch pred budovou Chráneného bývania Domov n. o. 

Veľké Pole. My z priestorov Domov n. o. sme sa pešo premiestnili po 

raňajkách do priestorov konania Branno-športového dňa, kde nás pani 

riaditeľka o 9,00 hodine privítala a popriala nám pekný deň a poďakovala 

všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia. 

Potom sa nám predviedli sokoliari Aquila z Prievidze so svojimi cvičenými 

a dobre reagujúcimi dravcami vtákmi. Potom sa začali súťaže v rôznych 

oblastiach s témou stredovek: Streľba z praku, Jazda na koni, Rytier s 

mečom, skúška vedomostí, prechod cez rieku. Po súťažiach sledovala už 

len zábava v sprievode kapely Duo Band zo Žiaru nad Hronom, obed o 

12,00 hod bol kotlíkový guláš, ktorý bol veľmi dobrý a veľmi mi chutil. 

Zábava pokračovala ďalej, počasie bolo veľmi pekné a ja som si dobre 

zatancoval hlavne s našou vychovávateľkou Ingou Povodovou. Na olovrant 

sme mali keksy kávenky a kávu zrnkovú. Na večeru opekané špekačky s 

horčicou a chlebom po tomto pekne strávenom podujatí sme sa my 

bývajúci v Domov n. o. pobrali pešo späť do svojich priestorov. Pred 

cestou sme ešte dostali darčeky od zamestnancov vo forme kávy, 

cigarety, čokoládových mincí a keksu. Celý deň hodnotím ako veľmi dobre 

vydarený s krásnym počasím, ktoré nám to taktiež vylepšilo a ďakujem 

všetkým zamestnancom, ktorí sa na jeho realizácií podieľali.  

      S pozdravom Váš Jano Šimon. 

 

 

 

 
 

 



Výlet klientov v Taliansku – LIGNANO 

Dňa 18. 09. 2016 sa naši klienti Domov n.o. zúčastnili týždňového pobytu 

v Taliansku. Veľmi pekne ďakujeme v mene klientov, našej pani riaditeľke 

Ing. Milene Demeterovej , za krásne zážitky a možnosť zažiť túto 

dovolenku.  

 

Výlet  do Talianska – Ing. Vladimír Chovanec 

 

Prechádzal som sa v 

areály ústavu Domov n.o. 

, keď ma oslovila pani 

riaditeľka, či nechcem 

ísť na zájazd do 

Talianska k moru. 

Nevidel som výraz v mojej tvári, ale 

určite musel byť zvláštny. Prirovnal by 

som ho k výrazu klienta, keď mu poviete, že každý deň v roku bude 

dostávať krabičku cigariet a  balíček kávy a niečo sladké k tomu. Moja 

odpoveď bola, že ak to bude mať kto zaplatiť, tak áno. Asi to mal kto 

zaplatiť. 

Ľudia si neuvedomujú, že aspoň na moment by si mali vychutnať daný 

okamih, zastavili sa a dokázali doceniť prítomnosť toho, čo im príroda 

ponúka. Krásy okolia, tie dary, s ktorými sa 

môžu stretnúť v daný čas, moment. 

Život sa predsa deje teraz a je potrebné si 

užívať danú prítomnosť, daný okamih. Život 

človeku potom chutí. Nie je dobré žiť len z 

minulosti alebo budúcnosti, ale sústrediť sa 

viac na prítomnosť. Potom si šťastie a 

spokojnosť ku každému nájdu cestu. Prejaví 

sa to na ich kondícii života, poteší v daný 

moment, na ktorom záleží a nebude sa nikdy opakovať. Potom sa oplatí 

žiť, milovať a cítiť potešenie. 

Príprava na cestu bola dlhá a nekonečná ako cesta autobusom k moru do 



Lignano Sabbiadoro. Bolo síce po sezóne, 

ako nás informovali, ale o to bolo viac 

miesta na pláži, na uliciach, v mori, atď. 

Konečne som sa dozvedel či viem plávať, 

ako chutí morská voda, aj keď som 

nemal záujem sa jej napiť, len sa to 

niekedy pritrafí pri zábave s loptou vo 

vode, šantení, plávaní. Ani futbal na 

piesku a bosí nie je taký, ako na našom 

ihrisku v kopačkách. Človek sa cíti voľnejší, nezošnurovaný, aj keď je 

pohyb namáhavejší. Ten pocit, vrhnúť sa 

do morských vĺn po víťaznom zápase je 

neopísateľný. Ochutnali sme miestnu 

kuchyňu, miestne zvyklosti, pobehali 

obchody, poprechádzali sem sa po meste a 

nadviazali známosti. Niektorí ešte o tom  

nevedia, ale na budúci rok pôjdeme do 

Afriky, Ázie alebo uvidíme. Zážitkov bolo 

dosť pre toho, kto ich chcel zažiť a 

neležať na postely a permanentne byť nespokojný. Plány na budúci rok sú 

rozpracované v hlavách, už ich dať len na papier, ale keby to bolo aj na 

to isté miesto, tak sa hlásim. 

S pozdravom ujo Vlado (Ing. Vladimír Chovanec) 

 
 

Jaromír Lycius   Cesta do Talianska  

 

18. Septembra sme šli do Talianska. Šli sme 

o 21 hodine večer. Cesta bola namáhavá a 

úmorná. Po ceste sme mali 20 minútové 

prestávka. Konečne sme dorazili do cieľa. 

Do Talianska sme dorazili o 8,00 h. Ráno. 

Prišli sme pred ubytovací dom, kde sme sa 

zložili a ubytovali. Po ubytovaní sme šli 

pozrieť do mesta. Mesto bolo pekné a 

strašne dlhé. Bolo to strašne namáhavé a úmorné. Po tomto prechádzaní 
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nás boleli nohy od tej prechádzky. Po prechádzke sme šli na obed. Po 

obede sme mali voľno. Šli sme ku moru. More bolo trochu studené a 

miestami teplé. Pri mori sme ponachádzali aj mušle. Ja som si nazbieral 

veľa mušlí. Potom som si ich dal 

vysušiť. V Taliansku sme boli 

celý týždeň. Bolo celkom pekné 

počasie. Jeden deň nám pršalo, 

ale ostatné dni bolo celkom 

pekne. Slniečko nám prialo a 

pekne teplo svietilo. Skoro 

každý deň sme chodievali ku 

moru, kúpať sa. Žraloky sme 

nevideli žiadne. Aj keď, boli 

strašne ďaleko. Po okúpaní sme šli znovu na obed. Po obede sme šli znovu 

do mesta. Ja som si tam v meste kúpil hodinky, 2 magnetky a 2 

pohľadnice. Keď sa blížil čas odchodu domov sme šli o 18,00 h. večer z 

Talianska na Slovensko sme dorazili o 4 h. ráno. Mám určite spomienky 

na Taliansko. Táto cesta mi bude pripomínať zájazd do Talianska. Takáto 

bola teda cesta do Talianska. 

      Jarko Lycius 

 

Tomáš Šarközi   Výlet do Talianska  

 

Ahoj. Ako sa máš? Ja sa mám 

dobre. Boli sme v Taliansku. Plávali 

sme v mori. Jedli sme rôzne dobré 

jedlá. Mali sme nové a pekné 

oblečenie. Kúpil som si magnetku, 

retiazku a náhrdelník. Mám novú 

teplákovú súpravu za 25 €. V 

Taliansku bolo pekné počasie a bolo 

tam super. Teším sa na ďalší pekný 

výlet.     

     Tomáš 

 



 Blahoželáme   
Jaroslav Žingor – 30 rokov 

„Život plný radosti, bez nervov a starostí, žiadny čas strávený nudou, 

všetko najlepšie nech máš ešte len pred sebou. Veľa šťastia, zdravíčka...“ 

 

 

 

 

 

Jarko svoje narodeniny oslávil spoločne so svojimi kamarátmi, klientami Domov n.o. pri torte 

a kávičke. 



Duchovné okienko klienta 

Andreja Lehoczkého 
Ovocie a Dary Ducha Svätého 
 

Píše sa dátum 2. 7. 2016, 2. článok do časopisu s názvom 

Ovocie a dary Ducha Svätého. Rozhodol som sa písať do 

časopisu čo vychádza pre ústav. Som tak vedený svojim 

vnútorným hlasom. Chcem tak učiniť preto, aby moje 

myšlienky pomohli druhým a aby sa nimi obohatili  aby ich 

naplnili a tak sa aspoň o kúsok mohli priblížiť k bohu a 

boli by aspoň o krôčik bližšie svojmu spaseniu a 

priblíženiu k bohu a k vlastnej dokonalosti: Najprv by 

som chcel písať o daroch ducha svätého čo nám dal 

Kristus skrze ducha svätého tešiteľa čo zostáva s nami 

až do konca všetkých časov. Je to náš  tešiteľ čo nám 

dal otec nebeský. V prvom rade si treba uvedomiť, že 

dary ducha svätého nepochádzajú z tela a tak isto ani ovocie ducha nepochádza z 

tela. Takže neni to nič čo možno cítiť s tela kým nie ste znovuzrodený, nie telesne 

ale duchovne. To znamená kým nezduchovniete. Len si spomeňte čo sa píše v biblii o 

Kristovi on je ustanovený na pád a na povstanie mnohých v Izraeli a na znamenia čo 

mu budú odporovať aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc posledný s ľudí, 

opovrhovaný, mu bolesti, ktorý poznal utrpenie pred ktorým si mnohý zakrývajú tvár. 

My sme si mysleli, že je strestaný bohom ale on sa obťažil našimi hriechmi a 

bolesťami našimi neduhmi, ale skrze jeho rany sa mnohý uzdravia a znovu zrodia. 

Neotvoril svoje ústa pretože sám chcel. Ako baránka viedli ho na zabitie ako ovcu čo 

onemie pred svojimi strihačmi. Dary ducha svätého: dar múdrosti, dar rozumu, dar 

sily, dar rady, dar poznania, dar nábožnosti, dar básne voči bohu  a  ovocie čo 

prinášajú napríklad: s darom sily je úzko spätá nádej tak ako isto aj s darom rady 

lebo skrze radu prichádza sila a rozumnosť a skrze silu a vytrvalosť prichádza  

poznanie, skrze poznanie rozumnosť a skrze rozumnosť a múdrosť a skrze múdrosť 

prichádza nábožnosť a skrze nábožnosť báseň voči bohu. Medzi ovocie ducha patrí 

aj pokora, rozvážnosť, miernosť, zdržanlivosť, milosrdenstvo, láskavosť ktorej 

hlavným činiteľom je láska, atď..... 

Skrze ducha svätého sa posväcujeme a prichádzame k synovi a skrze syna 

prichádzame k otcovi. Ježiš sám povedal: teraz nemôžete ísť tam, kam idem ja, ale 

ja vám idem pripraviť cestu a miesto, a kam idem cestu poznáte lebo ja som cesta, 

pravda a život: verte vo mňa a preto ako mňa poslal otec tak ja posielam vás, ako ovce 

medzi vlkov. Nesmiete sa báť: Veď to Vy sami nebudete hovoriť ale duch svätý za 

Vás a on nebude hovoriť sám od seba ale to čo počuje od samotného boha, nechajme 



sa teda naplniť jeho slovom, láskou, milosťou a jeho poznaním, ktoré ďaleko 

presahuje akékoľvek ľudské chápanie a poznanie, predstavte si že je to jedna veľká 

nádoba vody a vy ste ju práve vyliali, je úplne prázdna a práve v tomto okamihu keď 

je prázdna ju napĺňate novým poznaním, poznaním ktoré nie je ľudské ale prichádza 

skrze ducha svätého skrze jeho dary skrze milosti, ktoré nám dal duch svätý a tým 

pádom sa stávajú nekonečné čiže bezhraničné. Nechajme sa nimi naplniť a začnime 

nanovo žiť ako nový ľudia, skrze ducha svätého a jeho pôsobenie. Neodplácajme sa 

zlým za zle, urážkou za urážku. Buďme iný tak, aby aj druhý spoznali, že sme iný aby 

spoznali , že nás napĺňa duch svätý a že chceme byť iný skrze božie pôsobenie a tak 

chválili nášho božieho oca, ktorý je na nebesiach ducha svätého a o jeho ovocí čo 

prináša . Amen. 

 

 

Vianočný článok 
 

Píše sa dátum: 19. 11. 2016: Názov článku: Duch Vianoc: Ja Andrej Váš priateľ 

každého kto ako chce a ako veľmi chce Vám chcem napísať o Vianociach o tom čo vám 

v minulosti priniesli a čo vám v súčasnosti prinášajú a v budúcnosti prinesú no teraz 

sa už stíšte vo svojom srdci a prečítajte si týchto pár riadkov o Vianciach no poďme 

po poriadku: Všetko sa to začalo pred 2016 rokmi do Nazareta je poslaný boží posol 

s konkrétnym poslaním k jednoduchej a veľmi chudobnej žene s veľkým poslaním a 

veľkou výzvou anjel pozdravuje pannu: zdravas Mária milosti plná. Mária sa však 

zamýšľa nad týmto pozdravom a anjel však pokračuje ďalej: našla si milosť u Boha 

počneš a porodíš syna Mária sa však pýta ako sa to stane ja však nepoznám muža anjel 

jej však odpovedá moc najvyššieho tá zatieni a na teba samotnú zostúpi duch svätý a 

preto aj tvoje dieťa bude sväté a dáš  mu meno Ježiš on sa bude volať božím synom 

aj jeho kráľovstvu nebude konca kraja aj o tvojej príbuznej Alžbete hovorili, že je 

neplodná a je v požehnanom stave lebo Bohu je všetko možné. Tu už anjel zjavuje 

Márií jednoduchej žene že už sa blíži čas keď príde ten ktorého čakajú nie len židia 

ale všetci pohania ale nie len ten čas ale aj čas spasenia skrze Krista kde ho zavrhne 

jeho vlastný národ ale aj napriek tejto udalosti je tu nový názov  ktorým sa volajú tí 

čo veria Kristovi tzv: Krestania a to je väčšina pohanov. Mária sa však vydáva na cestu  

k Alžbete hneď ako ju zazrie jej dieťa sa zachveje v jej lone a Alžbetu hneď napĺňa 

duch svätý a pod vedením ducha svätého vyriekne slová: zdravas Maria milosti 

plná........... 

Však tak ako Alžbeta porodila syna tak aj ona sama je v očakávaní a vracia sa späť 

do Nazareta: Však ako sa vracia domov zazrie ju Jozef ten s ktorým je zasnúbená a 

myslí, že mu bola neverná. Jozef je smutný a plný žialu tu vidno ako ju má rád ako 

bolí pravá láska: Jozef premýšľa čo má robiť od žiaľu zaspal tu sa mu prisnil zvláštny 

sen: Boh mu vo sne povedal neboj sa prijať Máriu za svoju ženu a manželku lebo to 

dieťa čo čaká je syn boží. Podľa  cisára augusta sa mal každý muž hlásiť v meste 



svojho rodu a tak sa Jozef a Mária vydávajú na cestu do Betlehema. V Betleheme 

však nenachádzajú útočište a uchyľujú sa v maštali. Tu panna Mária porodila svojho 

prvorodeného božieho syna spasiteľa krista pána uloženého v jasliach a na sene. Pána 

všetkého ktorí sa narodil v chudobe lebo to sám tak chcel lebo s chudobnej maštale 

je bližšie k ľuďom ako s bohatého paláca a chcel to aj preto aby sme ho nasledovali: 

A je tu ešte zvláštnosť boh nám dal v najdlhšiu noc v roku svetlo sveta Krista pána 

spasiteľa baránka božieho aby nik kto v neho verí  nezomrel ale mal život večný lebo 

Kristus neprišiel tento svet odsúdiť ale spasiť a aby každý kto v neho verí mal život 

v plnosti. Ja dúfam že každý kto si prečítal týchto pár riadkov a úprimne čítal tento 

príbeh a otvoril svoje srdce našiel v ňom čaro Vianoc. Vianoce sú nie len o darčekoch 

ale o vzájomnej tolerancií a láske prajem všetkým čo sú tu a nie len tu ale aj doma 

všetci čo sú pri štedrovečernom stole aby to čo pri ňom cítia rozdávali ľuďom okolo 

seba po celý rok a tak ako sa radujú z novonarodeného božieho syna radovali sa po 

celý rok. 

 

Vianočné prianie adresované zamestnancom: Aj keď Kristus narodil sa pred 2016 

rokmi môže sa vo vašich srdciach 

zrodiť znova. Možno Ježiš s Máriou  

klopú aj dvere Vášho srdca. Nájdete 

dosť lásky vo svojom srdci pre tých 

čo túžia po láske. Ježiš a Mária 

čakajú pred dverami Vášho srdca: 

prosím Vás prijmite toto úprimné 

vianočné blahoželanie od klientov 

domova n. o. a prijmite 

novonarodeného božieho syna do 

vášho srdca aby vás jeho láska 

sprevádzala počas nasledujúceho 

roka 2017. 

      Andrej Lehoczký 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blahoželáme 
Štefan Hlavačka – 20 rokov 

„V deň Tvojich krásnych narodenín, prišli sme k Tebe s pozdravením, preži v šťastí , preži 

v zdraví, ešte rokov dlhý rad, aby Ťa mal každý rád.“ 
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Na krídlach anjelov  
 

Rok sa s rokom zišiel a Združenie Nádej Ladomerská Vieska a Občianske 

združenie Milan Štefánik usporiadali štvrtý ročník benefičného 

koncertu pre osoby s mentálnym postihnutím, na ktorý nás tiež pozvali, a 

ktorý sa niesol pod názvom – Na krídlach anjelov. Konal sa 19. októbra 

2016 o 14,00 hod. v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom. 

Moderoval ho môj obľúbený moderátor Milan „Junior“ Zimnýkoval. 

Vstupné bolo bezplatné pre osoby s mentálnym a zdravotným 

postihnutím, pre deti z detských domovov a pre deti do 140 cm. Vstupné 

pre verejnosť bolo 6 eur v predpredaji a 8 eur na tvare miesta. 

Vstup bol od 13,00 hod , lebo akciu rozbiehala Zuzana Kucejová zumbou, 

potom nasledovalo vystúpenie skupín Sanchez Amsterdam, Lola, Maduar, 

Desmod. Postupne sa parket zapĺňal a usporiadatelia nestačili nosiť 

občerstvenie. Sprievodné akcie boli enkaustika – maľovanie horúcim 

voskom, košikárstvo, maľovanie tričiek a na plátno, ozdobovanie 

sadrových odliatkov, maľovanie na tvár. Mňa zaujalo košikárstvo, a tak 

som sa pustil do výroby košíka na cukríky alebo nejaké drobnosti. Pani 

záujemcom vysvetlila postup výroby, popísala materiál z ktorého sa to dá 

vyrábať a akým spôsobom sa získava a spôsob spracovania. Nakoniec sa 

dielo vydarilo a potešilo jednu milovanú osobu, moju milovanú Evku. 

Ďakujem združeniam a ľuďom, ktorí sa snažia spríjemniť takýmto 

spôsobom deťom a ľuďom, ktorí v živote nemali toľko šťastia alebo s 

ktorými sa život pohral. Nech sa vydarí aj piaty ročník, na ktorý nás 

dúfam určite pozvú. 

S pozdravom ujo Vlado 

 

Na krídlach anjelov - Ján Šimon  

 

Náš výlet na 4. ročník Benefičného koncertu pre osoby s mentálnym 

postihnutím Na krídlach anjelov 19. október 2016 Mestské Kultúrne 

Centrum Žiar nad Hronom. Keďže náš výlet sa začínal odchodom 

autobusu z Veľkého Poľa o 11.30 h, tak sme mali obed už od 10,30 h. 

Hovädzia polievka, mäso hovädzie varené, kôprová omáčka, knedle. O 

11,15 h sme išli z priestoru Domova n. o. na autobusovú zastávku vedľa 



obchodu Coop Jednota. Po 

nastúpení do autobusu o pol 

dvanástej sme sa odviezli smerom 

na Žarnovicu do Horných Hámrov, 

kde sme  prestúpili  na ďalší 

autobus , ktorý nás previezol  na 

námestie do Žarnovice. Potom 

sme sa peši premiestnili na 

autobusovú stanicu v Žarnovici, 

kde  sme nastúpili na autobus, 

ktorý nás  premiestnil až ku Tescu 

v Žiari nad Hronom, ktoré je 

blízko Mestského Kultúrneho 

Centra. Peši sme prešli až do sály  

MKC, kde už prebiehal Zumba 

Fitnes tanec pod vedením Zuzky 

Kucejovej. Zumba Fitnes tanec trval do druhej kedy ich vystriedala 

Rocková kapela Sanchez Amsterdam. Po ich zaujímavom koncerte ich o 

15,00 hodine vystriedala populárna skupina Maduar. Po Maduare mala 

koncert Pražská rocková skupina Lola a po koncerte Lola mala koncert 

skupina Desmod asi o 18,00 hodine vyhlásil spevák skupiny moje meno a 

že musím ísť domov teda som sa vybral na miesto kde sme sedeli s Inkou 

Povodovou a vybrali  sme sa na autobus, ktorý nás odviezol do Horných 

Hámrov, kde sme prestúpili na autá domova a zamestnancov Domova, 

ktoré nás previezli až do Veľkého Pola do Domova a Chráneného bývania. 

Celý výlet hodnotím ako veľmi pekný a už sa teším že, o rok pôjdem na 5. 

ročník benefičného koncertu ,,Na krídlach anjelov“ Ďakujem za všetko 

zamestnancom Domova n. o. 

 

Ján Šimon 
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Úcta k starším  2016 
Neberme zrelý vek tak prísne – 

šach ešte neznamená mat. 
Aj vtedy, keď sa zjesenieva, 

je veľa pekných záujmov, 
keď s ústami aj srdce spieva, 

pre pohodu je zárukou. 

Máte radi jeseň? Možno poviete: Ja radšej 

jar, leto, či zimu ... Ale – jeseň je dar – verte 

tomu! Zúročí celoročnú námahu a v živote 

prinesie 

múdrosť, pokoj a vyrovnanejší pohľad 

na svet. Jeseň vytvára umelecké diela, 

ktoré sú ako krásna paleta. Takýmto 

krásnym umeleckým dielom je aj 

človek v svojej jeseni. Tvaroval a 

formoval ho majster život skúškami, 

radosťami, ale aj problémami a 

starosťami.  

Pri príležitosti „ Mesiaca úcty k starším“, sa dňa 

21. 10.2016 konalo stretnutie našich dôchodcov, 

klientov, ktoré nám spríjemnili detičky z 

Materskej škôlky , predniesla príhovor naša pani 

riaditeľka Ing. Milena Demeterová a ešte veľa 

krásnych rokov poprial našim klientom i pán 

starosta František Demeter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. 10. 2016 prijali naše 

pozvanie i bývalí zamestnanci, 

takisto pri príležitosti „ 

Mesiaca úcty k starším“. Teší 

nás, že na našich starších 

kolegoch vidíme, že jeseň 

života možno prežiť príjemne – 

len nech zdravie slúži. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BESEDY S KLIENTAMI 

V mesiaci november sa pre klientov Domov n.o. začali organizovať i rôzne 

besedy na ktorých si spoločne pripomíname rôzne Medzinárodné 

a Svetové dni aktuálneho mesiaca. V mesiaci november to bola besedy na 

tému:  

 Medzinárodný deň Guinnesových rekordov  - 14. 11. 2016 

 Medzinárodný deň tolerancie – 16. 11. 2016 

 Medzinárodný deň bez fajčenia - 20.11.2016 

 Svetový deň pozdravov - 21.11.2016. 

Medzinárodný deň Guinnesových rekordov  - 14. 11. 2016 

Guinnesova kniha rekordov vyšľa prvýkrát v roku 1954. 13. novembra 

2004 sa predal 100 000 000. výtlačok tejto knihy. Práve preto sa v tento 

dátum oslavuje Deň Guinnessových svetových rekordov.Keďže je to kniha 

plná superlatívov a zaujímavostí, nezisková organizácia sa rozhodla 

pripomenúť tento deň i klientom zariadenia. Zaujímavá prednáška sa 

chlapcom páčila. Zaujal ich napr. chorvát Krunoslav Budiseli, ktorý 

vytvoril svetový rekord v najviac oblečených tričkách. Mal na sebe naraz 

až 245 kusov tohto odevu, ktoré sa mu podarilo obliecť za menej ako dve 

hodiny.  

Medzinárodný deň tolerancie – 16. 11. 2016 

Myšlienka Medzinárodného dňa tolerancie pochádza od organizácie 

UNESCO a následne tento deň vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 

1996. Členské štáty UNESCO prijali Deklaráciu princípov tolerancie. 

Poslaním tohto dňa je zvýšiť povedomie spoločnosti o potrebe tolerancie 

a o nebezpečenstvách a negatívnych dôsledkoch intolerancie. Tolerancia 

spočíva v uznaní všeobecných ľudských práv a základných slobôd iného 

človeka, v rešpektovaní bohatstva a rozmanitosti kultúr. 

Medzinárodný deň bez fajčenia - 20.11.2016 



Jedným zo spôsobov, ako ľuďom pripomenúť zlé, nezdravé a vysoko 

škodlivé následky fajčenia je Medzinárodný deň bez fajčenia. 

Predstavitelia svetových zdravotníckych organizácií apelujú na 

dôležitosť prevencie. Osveta detí a mládeže patrí medzi najdôležitejšie 

oblasti prevencie. Okrem toho tento deň ponúka príležitosť pre všetkých 

fajčiarov, zamyslieť sa nad dôsledkami zlozvyku s mnohokrát 

katastrofálnymi následkami a skoncovať s ním!  

Fajčenie spôsobuje vážne zdravotné problémy. Je dokázané, že fajčenie 

má negatívne účinky na každý jeden ľudský orgán – hlavne srdce, pľúca 

a ďalšie iné. Fajčiari sa dožívajú až o 16 rokov menej, ako nefajčiari. 

Cigareta je obyčajná, zákerná droga, ktorá vám nikdy naozaj nepomôže. 

Len vám uškodí. 

 

Svetový deň pozdravov - 21.11.2016 

 

Autormi tejto myšlienky boli bratia MacCormakoví, ktorí počas arabsko- 

izraelskej vojny hľadali spôsob ako zastaviť všetky vojny sveta. Vyslovili 

myšlienku, že v tento deň by mal každý z nás pozdraviť aspoň desať ľudí 

- pretože, keď ľudia budú spolu hovoriť, nebudú mať čas bojovať. Možno 

raz, keď si deti aj dospelí všade na svete povedia v tento deň: Ahoj!- 

nezostane na svete nikto, kto by si prial vojnu. 21. novembra 2013 si aj 

naši žiaci pripomenuli medzinárodný deň pozdravov, ktorý má dlhoročnú 

tradíciu. Tento deň sa oslavuje už od roku 1973. Preto ste počas tohto 

dňa mohli na chodbách i v triedach počuť pozdravy v jazykoch, ktoré 

poznáme, alebo sa ich učíme. Pani učiteľky anglického  jazyka nás naučili 

aj nové „exotické“ pozdravy. Potom mali pre nás pripravené cvičenia na 

identifikáciu  pozdravov v rôznych jazykoch sveta v slovnej aj hudobnej 

podobe. Aktivita sa nám veľmi páčila a určite odteraz budeme vedieť 

pozdraviť ľudí aj v iných jazykoch. 

 

 

 



II. ročník futbalového turnaja o putovný pohár riaditeľa DSS 

Hrabiny Nová Baňa 

Dňa 29.9.2016 sa konal druhý ročník futbalového turnaja o putovný pohár 

riaditeľa DSS Hrabiny Nová Baňa Ing. Jozefa Mravca. Tento turnaj bol 

realizovaný pod záštitou poslanca NR SR a predsedu VÚC BBSK Ing. Mgr. 

Mariana Kotlebu, ktorý tento turnaj slávnostne otvoril a poctil nás na 

ňom svojou vzácnou prítomnosťou. K čestným hosťom tejto akcie patrili 

aj poslankyňa NR SR a vedúca oddelenia sociálnych služieb a 

zdravotníctva VÚC BBSK Ing. Jana Nehézová, vedúci mužstva FK 

Pohronie Ján Búci, kapitán FK Pohronie Lukáš Pelegríny a pani Jarmila 

Galová. Vzácni však  boli všetci  hostia a futbaloví súperi z nasledovných 

zariadení: Domov n.o. Veľké Pole, DOMUM Zariadenie sociálnych služieb 

Krškany, Špeciálna základná internátna škola Levice, Domov sociálnych 

služieb Bardoňovo, Zariadenie sociálnych služieb Kreatív Klasov. 

Futbalové zápolenie začalo hneď od prvej minúty po slávnostnom výkope 

kapitána FK Pohronie a súťažilo sa vo veľkom štýle a s veľkou chuťou. 

Napriek zdravotnému znevýhodneniu hráčov, klientov sociálnych 

zariadení bolo ich zanietenie pre hru neopísateľné, intenzívne a malo 

charakter pravého futbalového zápasu. Počas celého dňa bolo k dispozícii 

aj maľovanie na tvár, rovnako všetci zúčastnení mali možnosť zapojiť sa 

do tvorby tematického obrazu formou aktívnej maľby. Po skončení 

futbalového turnaja nasledovalo kultúrne vystúpenie klientov nášho 

zariadenia, ktorí si pripravili pre účastníkov futbalového turnaja hudobné 

vystúpenie s africkými bubnami, tanečné vystúpenie v podobe 

spoločenského tanca na vozíčkoch, hru na fujare či dramatické 

vystúpenie. 

Po tomto vystúpení a občerstvení nasledovalo slávnostné vyhodnotenie 

tohto turnaja. Víťazmi tohto turnaja sa stali naši klienti z Domova 

n.o. Veľké Pole.  

 

 

 

 



Klient roka 2016 

Súťaž vyhlásená v mesiaci január 2016  riaditeľkou Domov n.o. vo 

Veľkom Poli, pani Ing. Milenou Demeterovou. 

Na základe hodnotenia zamestnancov 

a klientov Domov n.o.,   sa stal „ KLIENTOM 

ROKA 2016“ - pán  Jaroslav Žingor. V Zariadení 

podporovaného bývania bol vyhlásený za 

„KLIENTA ROKA 2016“ – pán Marián Ertel. 

Klientom boli odovzdané vecné ceny. Druhým 

adeptom na klienta roka 2016 v Domove 

sociálnych služieb bol Milan Macek 

a v Zariadení podporovaného bývania,to bolo tiež veľmi tesné kde ďalším 

adeptom na klienta roka bol Roman Stoličný. 

Srdečne blahoželáme!!! 

 

Pisateľ roka a Naj-aktívnejší klient skupiny 

2016 

Okrem iného boli pri tejto príležitosti vyhodnotené i súťaže o pisateľa 

roka 2016 a naj-aktívnejšieho klienta skupiny roku 2016.  

Pisateľom roka sa stal Andrej Lehoczký v Domove sociálnych služieb 

a v Zariadení podporovaného bývania pán Ing. Vladimír Chovanec.  

Srdečne blahoželám a prajem veľa ďalších úspechov 

pri písaní nových pútavých článkov a príspevkov, za 

ktoré Vám ďakujeme. 

V  roku 2016 sme zaviedli novinku a to vo forme 

„Terapeutických skupín“. Boli vytvorené dve skupiny 

rámci ktorých sa klienti vyjadrovali k dianiu 

a činnostiam v Domove n.o. vo Veľkom Poli. Účelom 



týchto skupín bolo lepšie podchytiť potreby a požiadavky klientov nielen 

v oblasti materiálnej ale aj duchovnej. Na základe štatistiky musíme 

uznať, že skupiny svoj účel splnili a klienti sa týchto skupín zúčastňujú 

veľmi radi a vyjadrovali na týchto skupinách požiadavky v oblasti stravy, 

bývania, osobných potrieb, zdravotnej starostlivosti ale i medziľudských 

vzťahov. V tejto súvislosti bola vyhlásená i súťaž o Naj-aktívnejšieho 

klienta skupiny I a II. Naj- aktívnejším klientom I. skupiny sa stal Juraj 

Popluhár a II. skupiny pán Rudolf Pokrífka. Srdečne klientom 

gratulujeme a ďakujeme klientom za svoje námety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blahoželáme   
Peter Sedlák –  60 rokov 

„Veľa ďalších rokov, veľa šťastných 
krokov, veľa dobrých vecí, želáme Vám 

všetci.“ 

 

 

 

 

Dňa 11. 12. sa klient domova sociálnych služieb pán Peter Sedlák 

dožil krásneho veku 60 rokov. Tieto narodeniny oslávil spoločne 

s ostatnými klientami 30. 11. 2016 pri chutnej torte a kávičke. 

 

 

 

V čísle 3/2016 uvítame príspevky k akcii: Vianočné trhy 2016, Mikulášsky večierok. Ďalšie číslo 

časopisu “EDITORIAL”, uverejníme  posledný januárový týždeň. Príspevky do časopisu 

odovzdávajte p. Mgr. Štefančovej. 


