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Príhovor pani riaditeľky Ing. Mileny Demeterovej 

Ako žiť naozaj dobre a byť šťastný aj z mála  

/ názory, ktorými sa riadi  riaditeľka 

a s ktorými sa chce podeliť s 

klientami a zamestnancami  

zariadenia/  

 Keď sa všetci /či už klienti alebo 

zamestnanci/ pozrieme  spätne na 

svoj život, často si uvedomíme, že 

veľakrát, keď sme si mysleli, že sa náš život posúva preč od niečoho 

dobrého, v skutočnosti sme boli presúvaní k niečomu oveľa lepšiemu. 

 Prečo je to tak?  

 Všetko je tak, ako má byť... 

 Je šialené, ako vždy skončíte tam, kde ste mali skončiť – ako vás 

dokonca aj tie najhoršie a najstresujúcejšie situácie nakoniec naučia 

tie najdôležitejšie lekcie, o ktorých ste možno ani nesnívali. 

 Pamätajte si, že aj keď sa môže zdať, že sa všetko rúca, v 

skutočnosti to môže byť začiatok niečoho nového. 

 Stratili ste vaše skutočné Ja... 

 Uvedomenie si, že ste stratení, je prvým krokom k životu, aký by ste 

chceli. 

 Druhým krokom je opustenie života, ktorý nechcete. Veľká životná 

zmena je často strašidelná. Ale viete čo je ešte strašidelnejšie? 

Ľutovanie…Vízia bez činov je iba snívanie a činy bez vízie sú zase iba 

nočnou morou. Vaše srdce je slobodné, tak mu dajte voľnosť a 

nasledujte ho. 

 Zvyčajne je to tá najhoršia bolesť, ktorá vás posilní a pomôže vám 

objaviť a využiť váš plný potenciál 

 Sú to tie najhoršie a najťažšie voľby, ktoré sa ukážu byť tie 

najhodnotnejšie. Bez bolesti by nemohla byť žiadna zmena. Ale 

pamätajte si, že bolesť, ako všetko ostatné v živote, je tu na to, aby 

ste sa z nej poučili a potom sa jej rýchlo zbavili. Nedržte ju v sebe. 
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 Jedno z najťažších rozhodnutí, ktorému budete v živote čeliť, je 

vybratie si toho, či zmeníte smer vašej cesty alebo budete 

pokračovať ďalej 

 Ak sa prichytíte v nekonečnom kruhu snaženia sa niekoho zmeniť 

alebo obraňujete sami seba pred niekým, kto sa snaží zmeniť vás, 

zmeňte smer! Ale ak poctivo naháňate vaše sny, pokračujte ďalej. 

 A nezabudnite, že niekedy toto pokračovanie môže znamenať menšiu 

zmenu vo vašich snoch alebo naplánovanie si nového – a to je v 

poriadku, pretože na zmene názoru alebo ďalšom novom sne nie je nič 

zlé. 

 Najprv sa musíte postarať o seba 

 Predtým, než sa spriatelíte s ostatnými, musíte sa spriateliť sám so 

sebou. Predtým, než začnete opravovať ostatných, musíte opraviť 

seba. 

 Predtým, než budete robiť druhých šťastnejšími, spravte šťastného 

seba. Nevolá sa to sebectvo, volá sa to osobný rozvoj. 

 Pretože až keď sa vám podarí nájsť rovnováhu so sebou samým, 

môžete začať meniť svet okolo vás. 

 Jedna z najväčších slobôd je skutočne sa nestarať, čo si o vás 

myslia iní 

 Tak dlho ako sa bojíte toho, čo si o vás druhí myslia, tak dlho vás 

majú v hrsti. A iba vtedy, keď nepotrebujete potvrdenie vášho 

okolia, môžete mať v hrsti vy samého seba. 

 Jediná vec, ktorú môžete absolútne ovládať je to, ako reagujete na 

veci, ktoré ovládať nemôžete 

 Čím rýchlejšie sa dokážete prispôsobiť na životné situácie, tým 

silnejšími sa stanete a tým rýchlejšie budete schopní vrátiť sa späť 

v prípade nejakých problémov. 

 Niektorí ľudia vám budú klamať 

 Pamätajte si, že čestný nepriateľ je lepší ako priateľ, ktorý klame. 

Venujte menej pozornosti tomu, čo ľudia hovoria a viac pozornosti 

tomu, čo robia. Ich činy vám ukážu pravdu, ktorá vám potom pomôže 

ohodnotiť skutočnú kvalitu vášho vzťahu. 



 Ak sa budete sústreďovať na to, čo nemáte, nikdy nebudete mať 

dosť 

 No ak budete vďační za to, čo máte, nakoniec budete mať oveľa viac, 

než ste chceli. Šťastie nie je o materiálnych veciach a ani o zlate. 

Šťastie sa tvorí v duši. 

 Dostatok  nie je o tom, ako veľa máte, ale o tom, ako vidíte to, čo 

máte. Keď budete brať všetko ako samozrejmosť, vaše šťastie sa 

rýchlo vytratí.  

 Áno, v minulosti ste zlyhali 

 Ale nesúďte sa podľa minulosti, 

pretože už v nej viac nežijete. A 

to, že nie ste tam, kde ste chceli 

byť, neznamená, že jedného dňa 

sa tam nedostanete. Všetko 

môžete zmeniť jedným 

mihnutím oka tak, že sa 

rozhodnete postaviť na vlastné 

nohy a – skúsite to znova, naučíte sa znova milovať, naplno žiť a 

naučíte sa znova snívať. 

 Všetko bude v poriadku, možno nie dnes, ale nakoniec určite áno 

 Prídu časy, kedy sa bude zdať, že všetko čo sa mohlo pokaziť, sa aj 

pokazilo. A môže sa vám zdať, že ste sa zamotali do bludného kruhu, 

ale to nebude pravda. 

 Samozrejme že slnko občas prestane svietiť a možno prídu jedna 

alebo dve búrky, ale nakoniec slnko zase začne svietiť. 

 Niekedy je to iba o tom, ako pozitívni zostaneme, aby sme prečkali 

tie zlé časy a počkali si, kým si slnko znova nájde cestu cez ten zhluk 

tmavých mrakov. 

 

           Ing. Milena Demeterová, riaditeľka Domov n.o. Veľké  Pole  
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BESEDY S KLIENTAMI 

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

spomínané besedy s klientami na ktorých si spoločne pripomíname 

rôzne Medzinárodné a Svetové dni aktuálneho mesiaca. V mesiaci 

december to boli besedy na tému: 

 Svetový deň boja proti AIDS 

 Sviatok s. Mikuláša patróna detí 

 Medzinárodný deň ľudskej solidarity. 

 

1. december – 

Svetový deň boja proti AIDS 

Aká je realita výskytu HIV pozitívnych ľudí v SR a vo svete ? 

Na Slovensku je registrovaných 376 HIV pozitívnych pacientov, z toho 

273 občanov SR. Na AIDS ochorelo 51 občanov Slovenska a 33 zomrelo. 

Najväčší počet prípadov sa vyskytuje medzi mladými od 20 – 29 rokov. 

Na celom svete je podľa správy SZO približne 40 miliónov ľudí 

nakazených HIV –vírusom. Najviac sú postihnutí ľudia v Afrika, nasleduje 

juhovýchodná Ázia, Latinská Amerika, východná Európa a stredná Ázia. 

Ako sa ochorenie AIDS prejavuje? 

Vírus HIV 

Ochorenie AIDS spôsobuje vírus HIV (vírus ľudskej imunitnej 

nedostatočnosti). Inkubačná doba ( t.j. doba od vniknutia vírusu HIV do 

organizmu do objavenia sa prvých príznakov ochorenia) sa pohybuje od 4 

– 60 mesiacov. Na začiatku ochorenie pripomína chrípku, neskôr sa objaví 

pretrvávajúce ochorenie lymfatických uzlín a k nemu sa pripája výrazné 

zníženie telesnej hmotnosti, únava, horúčka, hnačky, potenie v noci, 

ochorenie ústnej sliznice, spôsobené kvasinkami. Postihnutí jedinci majú 

zníženú odolnosť voči bežným nákazám. Toto štádium je pred plne 

rozvinutým klinickým obrazom AIDS. V poslednom štádiu sa u chorých 



prejavujú kožné infekcie a infekcie vnútorných orgánov, často 

zapríčinené príležitostne patogénnymi mikroorganizmami. U chorých na 

AIDS sa často vyskytujú rakovinové nádory kože a vnútorných orgánov. 

Aká je prognóza AIDS? 

Choroba je smrteľná. 

HIV vírus sa neprenáša 

- bežným kontaktom s infikovaným človekom (podaním rúk, bývaním v 

spoločnej domácnosti, dotykom neporanenej kože, kašľaním, kýchaním, 

vodou, potravinami, používaním spoločných záchodov, pobytom vo vode a 

na plavárni alebo v sprchách) 

- uštipnutím bodavým hmyzom (komáre, kliešte a pod.) 

Aká je liečba ochorenia? 

Jednotlivé príznaky ochorenia sa liečia na to určenými liekmi. 

Cytostatikami sa liečia nádorové ochorenia, tieto lieky ničia nádorové 

bunky), interferónom ( t.j. bielkovina, ktorá vzniká v bunke po napadnutí 

vírusom a chráni ďalšie bunky), podávaním preparátov, obsahujúcimi 

protilátky a pripojené infekcie sa liečia príslušnými liekmi. 

Prevencia ochorenia AIDS 

Je potrebná najmä 

- u rizikových sexuálne aktívnych promiskuitných ľudí ( je tu možná 

prítomnosť krvi pri sexuálnom styku) 

VERNOSŤ CHRÁNI 

- u užívateľov drog, ktorí si ich pichajú do žily a ich sexuálni partneri 

/nesterilné ihly) 

v týchto prípadoch pomôžu JEDNORÁZOVÉ IHLY 

- u novorodencov HIV pozitívnych matiek ( prenos v tehotenstve, pri 

pôrode a počas dojčenia) 



tu je prevenciou ZÁKAZ DOJČENIA 

- zdravotnícki pracovníci a ošetrovatelia, ktorí prichádzajú do styku s 

krvou a krvnými produktmi od infikovaných chorých (náhodné poranenie 

infikovanou ihlou – 1% riziko získania ochorenia) 

 FAKT, ŽE SA PODARILO ZNÍŽIŤ POČET ZOMIERAJÚCICH NA 

HIV INFEKCIU ZNAMENÁ, ŽE POMER HIV INFIKOVANÝCH 

ĽUDÍ RASTIE V POPULÁCII.  

Sviatok sv. Mikuláša patróna detí 

Mikuláša poznajú všetci, nielen deti, 

ale aj dospelí. No nie všetci presne 

vedia, kto to ten Mikuláš v skutočnosti 

bol. Pozrime sa teda bližšie na jeho 

pôvod. Presné informácie o tom, kedy 

sa svätý Mikuláš narodil, nevieme. 

Udáva sa, že to bolo niekedy v rokoch 

260-270 nášho letopočtu, 

pravdepodobne v meste Patare na 

južnom pobreží Malej Ázie. Bol synom 

bohatých rodičov. Už počas svojej mladosti vynikal a bol známy pre svoju 

dobročinnosť. Neskôr sa stal biskupom. Ako kresťan bol prenasledovaný 

a väznený, neskôr bol však oslobodený vďaka Milánskemu ediktu.  

Legendy 

O svätom Mikulášovi kolujú rôzne legendy. Azda najznámejšia je 

tá,  ktorá rozpráva príbeh chudobného otca troch dcér. Ten nemal dosť 

peňazí na veno pre všetky tri dcéry a preto sa rozhodol, že z nich urobí 

neviestky (prostitútky). Keď sa o tom dopočul svätý Mikuláš, nenechal 

nič na náhodu a trikrát tajne v noci vhodil do domu chudobného otca 

hrudu zlata (niektoré zdroje udávajú mešec), aby sa dievčatá mohli 

čestne vydať. Takto zachránil dievčatá pred potupným osudom. Svoj 

majetok použil svätý Mikuláš na mnohé ďalšie dobročinné účely, pomáhal 

sirotám, vdovám a všetkým núdznym. 
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Medzinárodný deň ľudskej solidarity 

Medzinárodný deň ľudskej 

solidarity sme si pripomenuli  

klientami Domov n.o. Na besede 

sme sa dozvedeli, že 

Medzinárodný deň ľudskej 

solidarity vyhlásila OSN v roku 

2005 a pripomína sa od roku 

2006. Tento deň zdôrazňuje 

dôležitosť kolektívnych aktivít 

na prekonávanie problémov. 

Solidarita spočíva na hodnotách rovnosti, integrácie a sociálnej 

spravodlivosti a predpokladá plnenie si povinností od všetkých členov 

spoločnosti aj medzinárodného spoločenstva. V roku 2000 na miléniovom 

summite bola schválená deklarácia, v ktorej bola solidarita definovaná 

ako základná hodnota v medzinárodných vzťahoch v 21. storočí. 

V čase svetovej finančnej a 

hospodárskej krízy nadobudol 

Medzinárodný deň ľudskej solidarity 

osobitný význam, keďže sa podľa 

odhadov počet chudobných rozšíril 

približne o 100 milión  ov ďalších ľudí. V 

súčasnosti zostáva požiadavka 

solidarity, napríklad s chudobnejšími 

časťami sveta, čo je významnou 

etickou výzvou pre všetkých. Solidarita je i naďalej pre mnohých 

mysliteľov a vzdelancov nevyhnutnou cnosťou i v súčasných moderných 

spoločnostiach slovami Richarda von Weizsäckera: „Iba solidárny svet 

môže byť spravodlivý a žiť v mieri.“ 

 Solidárni môžeme byť aj my a pomáhať vo svojom najbližšom okolí. 

 

 



Mikuláš 2016 - Ing. Vladimír Chovanec 

Radujem sa z každodenných 

okamihov ľudského života, 

zo smiechu, pohybu, dobrej 

nálady, z možností, ktoré 

život dáva a schopnosti 

naplno prežívať a 

spoznávať svet. Vidieť to 

krásne, precítiť to a 

uvedomovať naplno. Teším 

sa, že žijem tu a v tejto 

dobe, lebo keď sa vo 

všeobecnosti zamyslím, je to 

ako nejaká šľahačka na torte. 

Teraz bol tou čerešničkou na 

tej šľahačke sviatok Mikuláša. 

Prišiel o pár dní neskôr a ešte 

meškal, ako každý rok, ale 

neodpustíte mu to? Priniesol 

darčeky, samozrejme nie 

zadarmo, lebo sa platilo 

básničkou, pesničkou alebo aj 

podvádzalo ťahákom. Ten starý 

deduško bol taký láskavý, že 

niektorým odpustil aj prehrešok, 

že sa zabudli pripraviť alebo 

zabudli, čo sa naučili. Svojou 

prítomnosťou nás potešil pán 

starosta, pán farár s Máriou 

Zumerovou. Pani kuchárky nám 

spríjemnili tento deň dobrým 



punčom, chutnými zákuskami, kávičkou a čajom. Fajčiari si tiež prišli na 

svoje a nefajčiari si mohli osladiť život sladkosťou. Na záver nechýbala 

tanečná zábava.   Kto chcel, našiel v tomto popoludní veľa pozitívneho. 

Ale sú aj ľudia, ktorým bude 

vždy niečo chýbať a budú 

nespokojní a niektorí aj zo 

zásady. O to viac si 

uvedomujem, že nič na tomto 

svete nie je samozrejmosťou, 

ani nárokom. Nech ich stále 

ubúda a časom sa úplne 

vytratia. Začnite sa 

pripravovať už teraz, lebo na 

budúci rok príde opäť 

MIKULÁŠ. 

                       S pozdravom ujo Vlado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vianočné trhy 2016 – Ing. Vladimír Chovanec 

Rok sa s rokom zišiel a už sú tu 

Vianočné trhy. Teraz je už s čím 

porovnávať, tak o to ľahšie sa o 

tom píše. Tento rok začali 

prípravy kultúrneho programu o 

čosi skôr, lebo "Každý chvíľku, 

ťahá pílku" a teraz nacvičovali 

program hlavne klienti z ústavu, s 

podporou "bytovkárov". Je to 

dané aj schopnosťami, 

chorobami, atď. Môžete mať aj 

hercov z národného, keď 

zaúraduje choroba alebo tréma, 

všetko je inak. Minulý rok mal 

kultúrny program, čo sa týka 

predstavenia vyššiu úroveň, 

nakoľko sme hrali predstavenie aj v repríze. Hlavný program bol výborný 

minulý, aj tento rok. Zmena, ktorá nastala hlavne z môjho uhla pohľadu 

je, že som sa zapájal aj do prípravy kulís Vianočných trhov. Podieľali sa 

skoro všetci klienti podporného bývania so zamestnancami v 

zabezpečovaní výzdoby, výroby kulís, stánkov, atď. Všetko pomaly a 

postupne. Najväčší zhon nastal v deň konania. Hneď ráno sa to začalo 

prepravou stánkov, lavíc, predajného tovaru, výzdobou, atď. Samotná 

realizácia a organizačné zabezpečenie priebehu už bolo na vedení a 

zamestnancoch Domova n.o. 

    Čo bolo rovnako výborné ako minulý rok, to sú samozrejme veci, ktoré 

prechádzajú cez žalúdok a vychutnať si to môžu hlavne chuťové 

poháriky. Výborná kapustnica, klobásky, punč pre šoférov, ale aj pre 

ostatných, atď. Môžu ľutovať tí, ktorí neprišli. 



    Veľmi sa mi páčil ten 

pozitívny prístup. V poslednej 

dobe, resp. ani nie dobe, ale tak 

možno v poslednom čase si čím 

viac aj ja uvedomujem, že je na 

svete strašne veľa negatívneho 

a zlého, čo všetkých ľudí potom 

robí ešte viac mrzutými, než by 

mali byť. Sám som si však vyskúšal 

byť človekom, čo sa posťažoval, keď 

bol problém, ale ako si viac 

uvedomujem reálny život, tak 

pociťujem radosť z malých vecí a 

stávam sa taktiež viac a viac 

pozitívnym a optimistom. Čo iné mi 

vôbec ostáva? Radšej sa radujem z 

drobností a toho, že mám všetky 

základné veci, čo k životu 

potrebujem, a to preto, že je veľa 

ľudí, čo nemajú ani na jedlo, nie to 

ešte kde bývať. A taktiež sa snažím 

obklopovať len ľuďmi, čo myslia 

pozitívne. Mám teda pocit, že môj 

život je lepší, od kedy myslím 

pozitívne a som aj o dosť šťastnejší. 

Samozrejme, treba byť aj pri zemi a 

myslieť reálne, ale to mi nerobí problém, vážne veci treba vždy riešiť s 

realistickým pohľadom, ale treba vždy dúfať v ten najlepší výsledok. 

Preto ďakujem Evička a Adam, ktorého som citoval skoro doslovne, lebo 

zdieľam jeho pocity a stotožňujem sa s nimi.  

                                                   S pozdravom ujo Vlado 



Duchovné okienko klienta Andreja Lehoczkého 

Pokušenie, hriech a nevedomosť milovania Boha. 

 

Ako mi je ľúto tých čo nemilujú Boha ale 

ani že si neuvedomujú, že on ich miloval 

skôr ako oni jeho. Odmietajú Krista 

a tým odmietajú toho, ktorý ho poslal, 

čiže Boha otca a keby len to , ale 

odmietajú tešiteľa čiže duch svätého, 

ktorý jediný nás spája so synom a skrze 

syna, S Bohom a neuvedomujú si základné 

činitele čo ponúka viera, čiže duch svätý tešiteľ. Spĺňajú sa na nich 

Kristove slová: svet miluje čo je zo sveta ale vy čo nie ste zo sveta máte 

všetky vlasy na hlave spočítané, to som nechcel ja ale diabol si to tak 

vyžiadal, aby som Vás tak preosial. Diabol sa Vás mnohokrát bude snažiť 

pokúšať a nielen skrze rôzne životné situácie ale nebude sa voči Vám 

postaviť priateľov ale aj vlastnú rodinu . A tak Vás bude chcieť nalomiť 

vo viere. Veď v samotnej Biblii sa píše 

syn povstane voči otcovi a dcéra proti 

matke. Márna bude Diablova snaha ak vy 

budete hľadať to čo nechcete vy ale 

samotný tešiteľ syn a nakoniec Boh. Vy 

ako stvorenia neurobte nič sami od seba, 

nič čo by Vás nespájalo so stvoriteľom 

čiže s bohom skrze syna a tešiteľa. Lebo keby ste chceli urobiť niečo čo 

by nebolo podporované stvoriteľom čiže s Bohom skrze syna a tešiteľa. 

Lebo keby ste chceli urobiť niečo čo by nebolo podporované stvoriteľom, 

podobali by ste sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Márne 

Vás bude diabol pokúšať ak budete dôverovať v pána môjho a Vášho Boha 

v jeho lásku milosrdenstvo a spravodlivosť, v jeho nekonečnú dobrotu. 

To znamená že nemôžete urobiť nič sami od seba, iba cez svätú trojicu 

a neustúpiť diablovi ani o krok, lebo by to všetko skončilo ako v záhrade 
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Eden. Vôbec neviesť sním žiadny dialóg. Aj Eva viedla s ním dialóg 

v záhrade eden a čo viac diabol skrze Evu zviedol aj Adama a trest za to 

bol vyhnanie z raja. A nám všetkým celému ľudstvu zostal dedičný hriech 

s ktorého nás vykúpil Kristus svojou krvou aby nás mohol znovu spojiť 

s Bohom zmieriť s našim nebeským otcom skrze večné slovo, ktoré bolo 

od počiatku prv kým bola stvorená zem a nebo a skrze toto isté slovo 

a skrze prisľúbenia prorokov a anjela, ktorého poslal Boh k Márii že 

porodí nám vykupiteľa, spasiteľa, baránka Božieho, ktorý sníma hriech 

sveta, Krista čo znamená boží pomazanie: skrze svoju vlastnú obetu ktorú 

vykonal za nás aby nás zmieril s Bohom svojim otcom. Prv ako sa toto 

mohlo stať sa Mária spýtala anjela, ako sa to stane , Veď ja nepoznám 

muža. Anjel jej povedal moc najvyššieho ťa zatieni a duch svätý zostúpi 

na teba, sa muselo splniť. Vtedy odkázanosť celého ľudstva či spasenia 

alebo zatratenia ľudstva ležala na Máriinych pleciach: Pre toto netreba 

zo satanom vôbec neviesť žiaden dialóg , lebo následky sú katastrofálne: 

Tu si treba uvedomiť ešte dve veci: Prvá vec  - hnev Boha v záhrade eden 

keď Eva a Adam ochutnali z ovocia poznania, dobra a zla, aby sa vyrovnali 

Bohu napriek výslovnému zákazu že v deň, keď ochutnajú z tohto stromu 

istotne zomrú a prekliatia hada ktorého predstavuje satan a druhá vec: 

Ťažká obeta jednorodeného syna 

Božieho za ktorou sa skrývala smrť, 

bičovanie, tŕním korunovanie, 

výsmech, smrteľná úzkosť, nesenie 

kríža atď...... Toto všetko stálo 

Božieho syna od nášho pádu 

v záhrade Eden až po jeho vlastnú 

obetu čo učinil za nás po smrť na 

kríži, aby nás zmieril s Bohom otcom 

. Ježiš ma pred Diablom samotným varoval že 20 dní budem na púšti 

a satan ma bude pokúšať, ale presne tak ako ma vystavil pokušeniu diabla 

ma ubezpečil že ničoho sa nemusím báť že hoc ho nebudem vidieť  on 

bude stále s o mnou. Dôverujem ti Bože v tebe mám svoje vykúpenie viem 

že ty by si ma nikdy nevystavil pokušeniu diabla keby si vedel že nad ním 
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nezvíťazím . Tvoj syn zvíťazil nad ním a nad hriechom a skrze tvojho syna 

a hriech nad ktorým zvíťazil, zvíťazil som aj ja skrze neho amen.                                      

Andrej L. 

 

Čo dal rok 2016 mne? – Ing. Vladimír Chovanec 

     Koniec roka býva dosť náročný na čas, každý sa snaží riešiť to 

svoje a po svojom. Pôvodne som chcel urobiť prieskum "Čo Ti dal rok 

2016", ale rozhodol som sa, že skúsim napísať o tom, čo dal rok 2016 mne 

a z môjho pohľadu. Nechcel som nikoho obťažovať, veď každý má dosť 

svojich problémov. Mám asi šťastie, že sú okolo mňa "makači" a nie 

flákači. Môžu si jednoducho dopriať viac, ako sú zvyknutí, lebo sú 

usilovní. Bez pocitu, že niečo zanedbali alebo niekoho oklamali. Takýmto 

ľuďom držím palce.  

     Aj mňa bavilo byť vyťažený, ale niekedy si človek potrebuje aj 

oddýchnuť, zrelaxovať. Potrebujete sa dobre vyspať, cítiť sa zdravo, to 

aj vtedy, keď sa namiesto skoro pravidelného pohybu pri futbale, hokeji, 

usalašíte na posteli pri krížovke, sudoku, vyšívaní, čítaní alebo stoličke 

pri televízore, poprípade so slúchadlami na ušiach a počúvaní hudby. 

Pre mňa začal rok 2016 už v decembri 2015. Pochodil som po úradoch, 

aby som mohol odštartovať novú etapu svojho života. Pustil som sa do 

štúdia mobilných telefónov, zdokonalil som sa v práci s počítačom, 

požiadal som o navrátenie svojprávnosti, začal som sa zdokonaľovať v 

komunikácii cez "zoznamku" na internete, atď. Proste som na sebe 

pracoval, lebo šťastie praje pripraveným. Preložili ma na podporné 

bývanie a mohol som ešte viac komunikovať s okolitým svetom. Opäť ma 

stretlo šťastie a spoznal som ženy, ktorým neprekážalo, že som z ústavu. 

Priateľstvo v jednom prípade skončilo láskou. Ak si niekto myslí, že 

všetko prichádza len tak a netreba o to bojovať, je na veľkom omyle. V 

tomto roku som dokázal odpustiť mnoho vecí, ale aj ľuďom, ktorí by si 

to možno nezaslúžili, ale som sa mýlil a odpustil. Len tak som sa mohol 

vyrovnať so svojou minulosťou a pohnúť sa ďalej. Určite to nie je vôbec 



ľahké uvedomiť si, že som zatrpknutý. Potom je dobré mať niekoho 

poruke z rodiny alebo priateľa. V mojom prípade obetavú priateľku, ktorá 

vám po tomto zistení pomôže postúpiť ďalej a to je na tom to 

najúžasnejšie.  Najväčším prekvapením pre mňa bolo zopár ľudí, ktorí mi 

boli vždy k dispozícii, ktorým som sa mohol kedykoľvek vyžalovať alebo 

sa im pochváliť, lebo mali na mňa hocikedy čas. Odrazu ho mať prestali. 

Človeka to najskôr zarazí, lebo odrazu sa správajú inak, ale zo všetkých 

sa teším. Objavil som tak veci, ktoré obohacujú život.  Čo dal rok 2016 

vám? Čo sa vám podarilo? Z čoho ste mali nenormálne dobrý pocit? 

Pokojne to napíšte. Potešíte druhých svojim splneným snom, 

neočakávanou zmenou, prekvapivým zistením.  Určite ma to bude 

zaujímať, ale aj iných čitateľov. Ďakujem vám a prajem v novom roku 

veľa zdravia, šťastia a pevné nervy.                    

     S pozdravom ujo Vlado 
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VIANOCE – Domov n.o a ZPB 

Tak ako každý rok i v tomto roku sme Vianoce strávili v prítomnosti ľudí 

ktorí sa o nás starajú, ktorí na nás dohliadajú a ľudí  ktorí nás majú 

radi............ 

 

 

 



 

TV Markíza oznámila, že od 1. januára 2017 už nebudeme  

môcť sledovať stanice Markíza, Doma, Dajto a aj niektoré 

iné TV stanice už od decembra nebolo možné sledovať 

prostredníctvom klasickej televíznej antény.  Preto pani 

riaditeľka Domov n.o., dala na všetky TV prijímače 

nainštalovať DIGI, ktorý tieto programy podporuje 

prostredníctvom HD. Preto prosíme klientov o trpezlivosť 

a hlavne vyzývame klientov aby s týmito prijímačmi a ani 

káblami nemanipulovali, ani počas inštalácie ani po ukončení 

montážnych prác..... Ďakujeme!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V čísle 1/2017 uvítame príspevky : Fašiangy, Veľká noc, výlet, Besedy klientov , Terapeutické 

skupiny,  Ďalšie číslo časopisu “EDITORIAL”, uverejníme  prvý júlový týždeň. Príspevky do 

časopisu odovzdávajte p. Mgr. Lazarekovej. 


