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OMŠA 06. JANUÁRA 2017 
Tak ako každoročne aj v tomto 

roku sa konala svätá omša v rímsko-

katolíckom kostole vo Veľkom Poli 

za klientov a zamestnancov Domov 

n.o. . Veľmi pekne ďakujeme 

všetkým zúčastneným klientom 

a zamestnancom. 

                       

 

UKONČENIE MONTÁŽE DIGI 

 
Ako sme Vás v mesiaci december informovali  TV Markíza 

oznámila, že od 1. januára 2017 už nebudeme môcť sledovať 

stanice Markíza, Doma, Dajto a aj niektoré iné TV stanice, 

niektoré 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. V 

mesiaci január 2017 sa montáž DIGI prijímačov ukončila 

a klienti môžu ďalej sledovať svoje obľúbené programy. V tejto 

súvislosti vyzývame klientov aby s týmito prijímačmi a ani 

káblami nemanipulovali. V prípade straty karty alebo zistenej 

manipulácie už nebude mať klient satelitný prijímač , bude môcť 

sledovať len niekoľko základných programov. 

Ďakujeme pani riaditeľke Ing. Milene Demeterovej za riešenie 

tejto situácie v prospech „našich  klientov“. Ďakujeme!!! 

 

https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.rkfustropkov.sk/media/k2/items/cache/778faba3e3dc8c6c6db24b403da494ae_XL.jpg&imgrefurl=http://www.rkfustropkov.sk/299-omse-velkonocny-pondelok.html&docid=QM8VuxM1eKE_4M&tbnid=ezsGs29PtQumzM:&vet=10ahUKEwjkz-zezojVAhUCrRoKHdC_Ad4QMwh7KE0wTQ..i&w=900&h=646&bih=650&biw=1366&q=obr%C3%A1zky om%C5%A1a&ved=0ahUKEwjkz-zezojVAhUCrRoKHdC_Ad4QMwh7KE0wTQ&iact=mrc&uact=8


ČO MI PRINIESOL ROK 2016 A PRELOM 

ROKU 2017 – príspevok klienta 
 

Mne osobne rok 2016 priniesol veľkú bolesť stratil som to 

najcennejšie na tomto svete čo som mal, čo mi dávalo silu ísť 

ďalej a vážiť si ako tak vlastný život. Stratil som svoju matku. 

Ale nechcem do tohto časopisu písať o svojej bolesti ale o tom 

peknom čo sa tu stalo medzi klientami a čo pre nás zamestnanci 

spravili respektíve spolu s nami pripravili ako napríklad bol 

Mikuláš, Vianoce, vianočné trhy v roku 2016 a v roku 2017 

fašiangy, tombolu kde bol každý z klientov ocenený dvomi 

darčekmi, pálenie morený kde bola za pomoci pani 

vychovávateliek pripravená pekná scénka s klientami, ktorý v nej 

účinkovali a ktorá bola spojená s deťmi z materskej školy, ktorý 

si tiež pripravili peknú kultúrnu vložku pre nás klientov. Ďalej by 

som chcel napísať to čo sa mi tu v ústave strašne nepáči a trápi 

ma to a to sú vzájomné vzťahy a úcta jeden k druhému klientovi 

cítim tu v prvom rade málo lásky vzájomného rešpektovania 

jeden k druhému, samé vyhrážky, nadávky, nadávania na 

najbližších rodinných príslušníkov. Veľa pohŕdania a ignorácie 

jeden k druhému. A preto vás prosím majte viac úcty jeden k 

druhému, lásky, pochopenia a preto ja činím prvý krok k tomu, 

aby som vám mohol dať príklad tak sa skrze tento časopis 

všetkým čo ho budú čítať či už zamestnanci alebo klienti chcem 

ospravedlniť ak som niekomu z vás ublížil, či sú to zamestnanci 

alebo klienti hlboko ospravedlniť ak som vám ublížil prosím vás 

o odpustenie a o vzájomné pochopenie a porozumenie. Prepáčte.           

Andrej Lehoczký 

 

 



OSLAVA NARODENÍN 

Ján Gašparovič – 60.rokov 

 

Dňa 27. 12. 2016  slávil náš klient  

Domova sociálnych služieb Ján 

Gašparovič okrúhle jubileum 60. rokov. 

Oslava sa konala v mesiaci január 

v priestoroch našej jedálne, ktorej sa 

zúčastnili všetci klienti zariadenia. 

Srdečne gratulujeme.  

 

 

 

 

 

 

 

„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 

Roman Maruška – 50 rokov  

„Veľa ďalších rokov, veľa šťastných krokov, 

veľa dobrých vecí, želáme Vám všetci.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 13. 01. 2017  klient domova 

sociálnych služieb pán Roman Maruška 

oslávil svoje 50.  narodeniny a to 

spoločne s ostatnými klientami Domova 

sociálnych služieb pri chutnej torte, 

posedení, kávičke. 

              Srdečne gratulujeme! 
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OSLAVA NARODENÍN 

Anton Drahoš – 25. rokov 

Dňa 31. 01. oslávil svojich krásnych 25. rokov 

 Tonko Drahoš 

za účasti jeho kamarátov – klientov  

Zariadenia podporovaného bývania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosť a pohodu, šťastný 

život bez starostí a vždy dobrú náladu.“  

K vinšu sa pripájajú aj klienti Domova sociálnych služieb. 



BESEDY V MESIACI JANUÁR 

V mesiaci JANUÁR 2017 klienti DSS Domov n.o. besedovali na 

témy medzinárodných a svetových dní. Na začiatku mesiaca si 

klienti vybrali z pripraveného kalendára tie svetové dni, ktoré 

ich zaujali. K danej téme si sa v priebehu mesiaca uskutočnili 

štyri besedy:  

 01.01.2017 - Svetový deň mieru 

 04.01.2017 - Svetový Braillov deň 

 24.01.2017 - Deň komplimentov 

 27.01.2017 - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. 

Svetový deň mieru - tento deň treba vnímať ako deň globálneho 

prímeria a nenásilia. OSN, najvýznamnejšia celosvetová 

organizácia spájajúca mocných i malých, bohatých i chudobných, 

majúca záujem o každého človeka, každoročne vyzýva všetky 

členské štáty OSN, organizácie OSN, regionálne a mimovládne 

organizácie i jednotlivcov, aby si pripomínali svetový deň mieru 

nielen zastavením bojov a nepokojov v konfliktných zónach, ale 

aj osvetou a vzdelávaním v duchu humanizmu, tolerancie a 

vzájomnej úcty. 



Svetový Braillov deň 4. januára 1809 

sa narodil geniálny francúzsky 

vynálezca slepeckého písma  

Louis Braille. Louis Braille oslepol 

nešťastnou náhodou v dielni svojho 

otca, poranil si pravé oko ostrým 

nástrojom. Infekcia sa rozšírila i na 

druhé oko a v dôsledku toho celkom 

stratil zrak. Desaťročného ho prijali do Národného ústavu pre 

mladých slepcov v Paríži. Braille bol nadaný žiak, nad svojich 

spolužiakov vynikal vysokou inteligenciou, prednosťami myslenia 

i manuálnou zručnosťou. V r. 1828 bol v ústave vymenovaný za 

pomocného učiteľa – korepetítora. Učiteľom sa stal v r. 1830. 

V roku 1835 sa uňho po prvý raz objavili vážne príznaky 

ochorenia na tuberkulózu. Zomrel 6. januára1852.  

V roku 1952 boli Braillove telesné pozostatky slávnostne 

prevezené do Paríža a uložené v Panteóne, vedľa najväčších 

mužov a žien Francúzska.  

4. január, deň narodenia Louisa Brailla, je od roku 2001 

vyhlásený Svetovou úniou nevidiacich (WBU) za Svetový Braillov 

deň. V skutočnosti Louis Braille upravil, zjednodušil a 

systemizoval už existujúce dvanásťbodové písmo Charlesa 

Barbiera, dôstojníka francúzskej armády. Znak, ktorý 

obsahoval dovtedy dvanásť bodov Braille zjednodušil a vytvoril 

systém znakov, ktorých kombinácie postačovali na zápis 

všetkých znakov abecedy a číslic. Braillova abeceda nevznikla 



hneď v dnešnej podobe. Braille vytvoril svoju sústavu síce už v 

roku 1825, ale tlačou bola vydaná až v r. 1829. V tom roku vydal 

metodickú pomôcku Spôsob písania slov, nôt a chrámového spevu 

pomocou bodov pre používanie slepcami, pre ktorých ho vytvoril 

Louis Braille, korepetítor kráľovského ústavu pre 

mladýchslepcov.  

Braillovu abecedu v dnešnej podobe prináša druhá Braillova 

brožúrka z r. 1835. V r. 1837 vyšla prvá kniha, tlačená v 

Braillovom písme – trojzväzkové dejiny Francúzska. V roku 1872 

medzinárodný kongres v Paríži schválil Braillovu abecedu ako 

medzinárodne platný kódex. Braillova abeceda sa používa na 

celom svete, aj pre texty písané azbukou, arabským, čínskym 

písmom a pod.  

Dňa 24.januára bol Medzinárodný deň komplimentov. Pri tejto 

príležitosti sme klientov oslovili a pýtali sa, aký najoriginálnejší 

kompliment by ich napadol pri tejto príležitosti. Musíme uznať, 

že niektoré komplimenty boli naozaj originálne. Posúďte sami: 

1. "Si úplne nádherná a 

krásna" 

2. "Máš pekné fúzy" 

3. "Dobre ste navarili" 

4. "Máš pekný úsmev" 

5. "Máš pekné bruško" 

6. "Tebe to pristane" 

7. "Si krásna ako svätý obrázok" 

8. "Máš pekné oči ako hviezdy" 

http://www.domov-n-o.sk/album/medzinarodny-den-pamiatky-obeti-holokaustu/sam-4606-jpg/


Klientov zaujal aj Medzinárodný deň pamiatky obetí 

holokaustu, kedy sme si spoločne pripomenuli i utrpenie 

židovských obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. 

Témou besedy bol aj deň 21. január 1945, kedy sa obce Kľak a 

Ostrý Grúň stali dejiskom najväčšieho masakra zo strany 

vtedajšej nemeckej okupačnej moci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSLAVA NARODENÍN 

Peter Habala – 50. rokov 

 

14. 01.2017 oslávil svoje 50. narodeniny 

i náš klient pán Peter Habala.  

Svoje narodeniny 

oslávil v spoločnosti svojich priateľov a 

spolubývajúcich Domov n.o.. 

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa 

zdravia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSLAVA NARODENÍN 

Ľubomír Kántor  – 55.rokov 

 

Prajem Vám všetko čo radosť vzbudí, 

prajem Vám lásku čo spája ľudí. Nech 

slza smútku Vám oči nezakalí, nech 

úsmev šťastia Vám žiari na tvári. 

 

 

 

 

Dňa 01. 03. 2017oslávil svoje 55.narodeniny ( 21. 02. 2017) pán 

Ľubomír Kántor v kruhu svojich priateľov a klientov Domova 

n.o. Ešte raz srdečne gratulujeme!!! 



OSLAVA NARODENÍN 

Jozef Miklenčič – 75.rokov 

 

Roky tak padajú ako meteory, 

jubilant ich strácal, nevie ako ktorý. 

Leteli do diaľav tajomstvá vesmíru 

nechajúc za sebou činov hru 

nesmiernu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSLAVA NARODENÍN 

Miroslav Broczký – 50. rokov   

 

Dňa 18. 02.  oslávil svoje  50. narodeniny 

náš klient pán Broczký, spoločne 

s klientami zariadenia podporované ho 

bývania. Srdečne blahoželáme a prajeme 

hlavne veľa zdravia a šťastia, ku 

gratuláciam sa pripájajú aj klienti 

Domova sociálnych služieb !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSLAVA NARODENÍN 

Milan Skladan– 50. rokov   

 

Dňa 23. 02.  oslávil svoje  60. 

narodeniny náš klient pán 

Skladan, spoločne s klientami 

zariadenia podporované ho 

bývania. Srdečne blahoželáme 

a prajeme hlavne veľa zdravia 

a šťastia, ku gratuláciam sa 

pripájajú aj klienti Domova 

sociálnych služieb !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BESEDY V MESIACI FEBRUÁR 

Mesiac február v našom domove sociálnych služieb Domov n.o. 

bol spestrený tromi náučnými besedami, ktoré sa uskutočnili s 

cieľom pripomenúť si význam oslavovaným svetových a 

medzinárodných dní. Naši chlapci mali záujem o tri besedy:  

 06.02.2017 - Svetový deň bez mobilu 

 14.02.2017 - Deň zaľúbených 

 20.02.2017 - Svetový deň sociálnej spravodlivosti 

Sviatok zaľúbených je opradený rôznymi legendami. 

V kalendári má svoje pevné miesto. Je 

o láske, vyznaniach, ale aj o darčekoch. 

Deň sv. Valentína je pre niektorých 

najkrajším sviatkom roka, iní ho považujú 

za niečo, čo by pokojne mohli vyškrtnúť 

z kalendára. Sviatok nesviatok, nie je nič 

zlé na tom pripomínať, pestovať a osláviť lásku. 

Sociálna spravodlivosť predstavuje základnú podmienku na 

mierové a prosperujúce spolužitie ľudí v rámci jedného národa 

a medzi jednotlivými národmi, uviedla OSN na svojej webovej 

stránke. Sociálnej spravodlivosti slúžime vtedy, keď 

obhajujeme rodovú rovnosť, práva domorodých národov alebo 

migrantov. Vzostupu sociálnej spravodlivosti napomáhame 

vtedy, keď rúcame prekážky súvisiace s vekom, rasou, etnickou 

príslušnosťou, náboženským vyznaním, kultúrou alebo rôznymi 

formami postihnutia. 

https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://feminity.zoznam.sk/cacheImg/obr/675px/svaty-vaolentin-program-co-7785.jpg&imgrefurl=http://feminity.zoznam.sk/c/875432/anketa-oslavujete-sviatok-svateho-valentina&docid=FGLiNB3-q4dBLM&tbnid=vT6Y1aTJ-ZF5sM:&vet=10ahUKEwiMy8KXpLPVAhVHVBQKHSYrA604yAEQMwhMKEowSg..i&w=600&h=400&bih=650&biw=1366&q=obr%C3%A1zok sviatok zal%C3%BAben%C3%BDch&ved=0ahUKEwiMy8KXpLPVAhVHVBQKHSYrA604yAEQMwhMKEowSg&iact=mrc&uact=8


 Svet si po 17. raz pripomína deň bez 

mobilu a smartfónu. Problémom je že 

moderné komunikačné prostriedky sa 

neraz používajú nevhodne. Ľudia by v 

tejto súvislosti mali dbať na osobné 

zdravie aj súkromný život. Mnohí „sú 

na mobile" 24 hodín denne. Francúzsky 

spisovateľ Phil Marso pripravil 40 otázok s cieľom spustiť 

diskusiu o používaní mobilných telefónov a smartfónov. V roku 

2017 je v dňoch 6.-8. februára z Marsoovej iniciatívy pripravený 

17. ročník Svetových dní bez mobilného telefónu. Zakladateľ 

Svetových dní bez mobilu a smartfónu na svojej webovej 

stránke zdôraznil, že úspech týchto dní závisí aj od 

zaangažovanosti médií v problematike nadmerného používania 

moderných komunikačných prostriedkov, ako aj od škôl v tom, 

aby sa terajším žiakom a budúcim obyvateľom krajiny dostalo 

vysvetlenie o vhodnom používaní mobilov a smartfónov s 

ohľadom na osobné zdravie aj súkromného života. Veľmi 

zaujímavú a poučnú Besedu na túto tému si pre nás pripravil 

klient pán Popluhár. Okrem iného slečna Ing. Bibka Demeterová 

zistila niekoľko zaujímavostí o mobile. Napríklad: 1. Na mobile 

sa nachádza 18x viac baktérii ako na splachovači WC. 2. 

V Japonsku je 90% mobilov vode odolných. Tínedžeri ich totiž 

používajú v sprche. 3.  Nomofóbia je strach z toho, že 

zostanete bez mobilu alebo signálu. 4.Na svete je viac ľudí 

s mobilom, ako tých čo majú toaletu. 5. Na mobile sa dajú nosiť 

už aj kvety. Americká dizajnérka používa len skutočné sušené 

kvety. Cena okolo 20€. 6.Vo Veľkej Británii spadne každoročne 

až 100 000 mobilných zariadení do záchoda. 7. Vyžarovanie 

z mobilu môže spôsobovať  nespavosť, bolesť hlavy, zmetenie. 

8. Priemerný človek odblokuje mobil približne 110 x za deň. 9. 



Hod mobilom je vo Fínsku oficiálnou športovou disciplínou. 

V roku 2012 padol svetový rekord v tejto disciplíne, 101, 46 m. 

Hádže sa starými nefunkčnými mobilmi. 10. V priemere sa na 

svoj mobil pozrieme približne 100 x za deň.  

 

 

 

 

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA 

Obdobie fašiangov, čas 

veselosti, radosti, hudby, 

tanca a hodovania, je obdobím 

tradícií, ktoré sa v našom 

zariadení Domov n.o. 

zachovávajú dodnes. Na fašiangy 

je potrebné sa pripraviť, inak 

tomu nebolo ani u nás. Klienti si v 

rámci pracovnej /kultúrno - 

záujmovej/ činnosti zhotovili 

masky a usilovne nacvičili program 

- pochovávanie basy. Fašiangová 

zábava sa konala 23.02.2017. Bol to 

deň plný 

radovánok a hodovania. Bohatá 

tombola s cenou pre každého klienta, 

obrad plný plaču a smiechu - 

pochovávanie basy a tanečná zábava 



do večera - takto sme sa rozlúčili s fašiangovým obdobím s 

klientmi vo Veľkom Poli. Blížil sa koniec zábavy, no pani 

riaditeľka Ing. Milena Demeterová mala pre chlapcov pripravené 

ešte jedno prekvapenie - ocenenie štyroch klientov za príkladné 

správanie: 

 Juraj Popluhár 

 Ján Dzura 

 Martin Mandák 

 Roman Stoličný 

Klienti si v dobrej nálade a veselom prostredí pochutnali na 

šiškách, káve, spoločne si zaspievali, zatancovali a zároveň 

strávili príjemné popoludnie. Zrazu stíchla hudba a nastúpilo 

obdobie pôstu. 

        Ing. Bibka Demeterová 

 

 

 

 

 

 

 

 



BESEDY V MESIACI MAREC 

 

V marci sme pre našich klientov v DSS zorganizovali 3 náučné 

besedy  

 03.03.2017 - Svetový deň modlitieb žien 

 11.03.2017 - Európsky deň na pamiatku obetí 

terorizmu 

 20.03.2017 - Medzinárodný deň šťastia 

Svetový deň modlitieb žien - Korene hnutia siahajú ďaleko 

dozadu, ako bolo doteraz známe. V r. 1812 zvoláva baptistka 

Mary Webb v Bostone ženy Nového Anglicka, aby sa stretávali 

raz mesačne  modliť sa za misiu. Výzva mala veľký ohlas. Bol to 

krok k verejným spoločným modlitbám žien. Hnutiu 

predchádzali v USA, Kanade a Veľkej Británii dni a týždne 

modlitieb v rôznych denomináciách, zaoberajúce sa postavením 

žien a detí v misijných krajinách. Napriek nesúhlasu mužov 

zakladali vlastné misijné spoločenstvá, vysielali misionárky a ich 

službu podporovali. Popri spoločenstvách pre zahraničnú misiu 

vznikali aj pre domácu misiu, pričom dôraz sa kládol na osobné 

a spoločné modlitby, prekonávajúce aj najväčšie vzdialenosti. 

Ženy sa pritom už veľmi skoro usilovali prekročiť hranice 

vlastných denominácií a navzájom spolupracovať. Na vzniku 

medzikonfesijného modlitebného dňa pre vnútornú misiu v r. 

1897 spolupracovali ženy šiestich denominácií. 

Európsky deň na pamiatku obetí terorizmu –  Besedu na túto 

tému si pre nás pripravil a následne odprezentoval náš klient 

Andrej Lehoczký. Prečo si tieto a ďalšie dni ako je napríklad: 

dnešný európsky deň na pamiatku obeti terorizmu pripomíname.  



Mnohí z nás nevedia že niektoré dátumy sú v kalendári dôležité 

ako mena osôb ktorým zvykneme priať všetko najlepšie a 

jedným z Dní je aj Svetový deň mieru  svetový deň vojnových 

sirôt, medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii, atď. 

Tieto Európske svetové medzinárodné alebo sociálne dni si 

pripomíname  preto lebo sú to hlavne  dni kedy si pripomíname 

aktivitami podujatiami alebo spomienkami alebo tématickými 

zameraniami na  veci udalosti osoby,  choroby, životné 

prostredie ale aj životné pravdy ktoré je dobre  pripomínať si 

lebo pre naše žitie sú potrebné. Súčasne nás povzbudzujú v 

hľadaní a uvedomovaní si  vlastných hodnôt. Napomáhajú nám 

odkrívať a mobilizovať naše vrodené charakterové dispozície. 

Európsky deň na pamiatku terorizmu si pripomíname od roku 

2005.V tento deň v roku 2004 sa stala Španielska metropola 

Madrid terčom teroristických bombových útokov. V dôsledku 

týchto teroristických bombových útokov je tento deň venovaný 

spomienke a úcte obeti terorizmu  ich rodinám a priateľom nie 

len v Španielsku a v EU, ale po celom svete. ROZNE 

TERORISTICKE UTOKY  V EU A V CELOM SVETE: 

NAPRIKLAD: Bombový atentát v Londýne:7. júla 2005 - usmrtil 

viac ako 50 ľudí. V čerstvej pamäti máme bombové útoky a 

následnú streľbu v nórsku ktoré si 22. júla 2O11 vyžiadali viac 

ako 80 obeti a naposledy teroristický útok v Paríži....atď. 

Obetami terorizmu nie sú len tí čo zomreli stávajú sa nimi 

pozostalí a my všetci vo svojich spomienkach. Tento deň 

pamiatky obeti boja proti terorizmu, by nemal byť iba 

spomienkou na hrôzy terorizmu ale mal by byť dôkazom toho že 

voči terorizmu treba viac bojovať. Nie je dôležité o terorizme 

len hovoriť keď sa takýto zbabelý čin udeje ale je dôležité aby 

sme sa s nim naučili bojovať a takýmto činom predchádzať. 

Prevencia je najlepším spôsobom ako s takýmto násilím bojovať. 



Aj keď je už žiaľ terorizmus súčasťou Európy nemali bi sme 

však zabúdať na silu ľudskosti ktorá sa vždy postaví proti 

strachu a nešťastia ako prvý 11. marec je totiž aj jej veľký deň.  

Vymysli si vlastný sviatok 26. 03. 2017 

V rámci besied v mesiaci marec sme zorganizovali súťažnú 

besedu na tému – VYMYSLI SI VLASTNÝ SVIATOK. Súťaži 

nikdy nie je dosť, preto vyhlásila sociálna pracovníčka Mgr. 

Božena Lazareková súťaž na tému: Vymysli si vlastný sviatok! 

Klienti DSS i ZPB Domov n.o. mali vymyslieť deň, ktorý by sa 

podľa nich mal oslavovať. Chlapci mali pár dní na rozmýšľanie, 

samozrejme pre najviac tvorivého klienta bola pripravená sladká 

odmena a krabička cigariet. 

 Tvorivosť našich klientov nepozná hranice, pozrite sa, aké dni 

by chceli chlapci oslavovať:  
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Aby bol výber víťaza spravodlivý, o najlepšom nápade hlasovali 

klienti sami. V DSS vyhral Deň leňošenia, ktorého autorom bol 

p. Baláž. Tesne za ním sa umiestnil p. Ščasnár, ktorý by chcel 

oslavovať Deň ruže. V zariadení podporovaného bývania získal 

najväčší počet hlasov Maťo Mandák, podľa ktorého by mali 



ľudia oslavovať Deň grilovaného kurčaťa. O jeden hlas menej 

získali dva tiež zaujímavé sviatky: Deň husaciny p. Záleského a 

Deň šúľania cigariet p. Zemana.  

A takto sa nám podarilo spojiť príjemné s užitočným, nielen že 

sme sa dobre zabavili, zasmiali, ale i precvičili mozgové závity. 

  

Autor: Ing. Bibiána Demeterová 

 

POCHOVÁVANIE MORENY 

Morena, symbol zimy, a jej pálenie je 

zvyk, ktorý zachovávame v našom 

zariadení už od nepamäti. Koná sa vždy 

pred Veľkou nocou a vyjadruje túžbu 

klientov skoncovať s chladným počasím a 

privolať teplé lúče slnka. Klienti DSS 

spolu so zamestnankyňami výchovy v rámci rozvoja pracovných 

zručností vyrobili Morenu, ktorú obliekli do ženských šiat. Naši 

klienti - herci pred očami ostatných 

klientov DSS, klientov ZPB, detí z 

MŠ a pred zamestnancami vytvorili 

sprievod, spievali rôzne pesničky a 

nakoniec "zlú" Morenu zapálili a 

hodili do vody, aby voda odniesla 

zimu so sebou.  

Jarnú atmosféru dotvorili i deti z Materskej 

školy Veľké Pole, ktoré recitovali, spievali 

jarné básničky a pesničky. Všetci spoločne sme 

sa tešili, že konečne prišla jar - najkrajšie 

obdobie roka. 
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STAVANIE MÁJA 2017 
 

28. 4. 2017 sa v Domov n. o. vo Veľkom 

Poli staval Máj. V dobrej nálade, v 

hudbe a v speve, chlapci – klienti 

Domov n.o. – Mája 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 

doozdobovať 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.  

 

http://www.domov-n-o.sk/album/stavanie-maja/sam-4727-jpg1/


BESEDY V MESIACI APRÍL 

Slovensko i svet oslavuje takmer každý deň, existuje veľa 

svetových a medzinárodných dní. Sú venované dôležitým 

historickým okamihom, zvieratám, rastlinám, známym ľuďom 

alebo ich svet oslavuje s cieľom vzdelávať ľudí. A nových 

vedomostí nikdy nie je dosť. Preto od novembra 2016 

oslavujeme s klientmi tie dni, ktoré chlapcov z kalendára 

medzinárodných a svetových dní najviac záujmu. V apríli sme si 

pripomenuli: 

 12.04.2017 - Svetový deň letectva a kozmonautiky 

 26.04.2017 - Svetový deň vodiacich psov 

 29.04.2017 - Medzinárodný deň tanca 

Svetový deň letectva a kozmonautiky  - bol vyhlásený v roku 

1968 na podnet Medzinárodnej leteckej federácie (FAI). Je 

dňom víťazstva vedy a oslavou vesmírneho priemyslu. Je 

stanovený na deň, kedy v roku 1961 vyletel do vesmíru prvý 

človek, ruský letec a kozmonaut Jurij Alexejevič Gagarin. 

Prvýkrát obehol Zem na kozmickej lodi Vostok, čo mu trvalo 108 

minút a otvoril tak éru letov do vesmíru. 

 

Medzinárodný deň tanca - Deň, kedy sa po celom svete 

oslavuje tanec oslávili i naši klienti v DSS i v ZPB. Tanec spája 

ľudí v mieri a priateľstve. Tak znie myšlienka medzinárodného 

dňa tanca, ktorý sa oslavuje pravidelne 29. apríla, kedy sa v 

roku 1727 narodil francúzsky tanečník, choreograf a tvorca 

moderného baletu Jean Georges Noverre, ktorého nazývali aj 

Shakespearom tanca. Posolstvom dňa je oslava tanca, 

zjednotenie jeho všetkých foriem, zvýraznenie jeho schopnosti 

spájať ľudí rôznych národností a kultúr, prekročiť tak 



politické, kultúrne a etnické bariéry a sprostredkovať 

bohatstvo rôznych tanečných foriem a tradícií. Cieľom tohto 

dňa bola pre nás popularizácia tanečného umenia medzi 

klientami v Domov n.o. . Ing. BibkaDemeterová 

Svetový deň vodiacich psov - ON a ONA. Dve krásne slová. ON 

by si ťažko vedel predstaviť život bez nej, pretože ONA mu je 

všetkým. Bez nej boli jeho dni plné temna a tmy. Až keď prišla 

ONA, zableskla sa v jeho živote iskrička svetla a nádeje, že 

život je predsa krásny i napriek tomu, že jeho oči sú zastreté 

tmou. Teraz vníma všetko jej očami, chodí na miesta, na ktoré 

by bez nej jeho noha nikdy nenašla cestu. ONA je ukážkou krásy 

a elegancie. V jej očiach je skrytý osud človeka, ktorý prišiel o 

zrak, ale vďaka láske, porozumeniu a pomoci, ktorú mu ONA 

poskytuje, sa dokázal zmieriť s touto skutočnosťou, s ktorou 

sa nedokáže zmieriť každý nevidiaci. Dvadsiaty siedmy apríl je 

jej veľkým sviatkom. Oslavujú ho spolu. ON - slepec s bielou 

paličkou, ONA - labradorský retriever - vodiaci pes. A nebudú 

sami. Tento deň sa na celom svete oslavuje ako Svetový deň 

vodiacich psov. Medzinárodná federácia škôl pre výcvik 

vodiacich psov vo Veľkej Británii rozhodla v roku 1995, že 27. 

apríl bude Svetovým dňom vodiacich psov, aby si ľudia na celom 

svete aspoň v tento deň pripomenuli, akú veľkú pomoc vodiaci 

pes poskytuje nevidiacemu. 

PRÍJEMNÉ PREŽÍVANIE VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV 

 

Tak ako už každý rok tradičným spôsobom tu v Domove n. o. vo 

Veľkom Poli prežívame Veľkonočné sviatky tak aj tento rok 16. 

a 17. 04. 2017 sme sa tešili na Veľkonočné sviatky a všetko s 

tým spojené. Pekne sme sa obliekli a na veľkonočný pondelok 

sme polievali sestričky a kuchárky a ešte aj vychovávateľky 



voňavkou. Prežívali sme tu pekné veľkonočné chvíle prežité aj s 

radosťou že aspoň tu máme svoje útočište. Na veľkú noc sme 

mali výbornú stravu, zákusky a čokoládové vajíčka. A od 

sestričiek, vychovávateliek a kuchárok sme tiež dostali darčeky 

za polievanie. Cez Veľkú noc dávali v televízii pekné programy 

tak sme pozerali. A striedavo sme počúvali aj pekné pesničky v 

rádii. Bolo to celé naplnené radosťou a veľkonočnou atmosférou. 

Väčšina z nás spomínala takisto na svoju vlastnú rodinu s ktorou 

si aj ja osobne kontaktujem. Dolupodpísaný Daniel Horanský 

:nar.  - 5.7. 1957 v Lučenci, ktorý má na toto celé takýto osobný 

názor. 

Daniel Horanský 

 

BESEDY V MESIACI MÁJ 

V mesiaci Máj 2017 zaujali klientov tri dni, 

na ktoré si sociálna pracovníčka pripravila 

zaujímavú prednášku plnú faktov o tom, 

prečo sa tieto medzinárodné dni oslavujú a 

čo je ich významom:  

 03.05.2017 - Deň Slnka 

 23.05.2017 - Svetový deň korytnačiek 

 30.05.2017 - Európsky deň susedov. 

3. máj je oslavovaný ako deň Slnka, 

ktorý vyhlásila OSN v rámci 

programu pre životné prostredie 

UNEP. Slnko je jedno z 

najdôležitejších prvkov vďaka, 

ktorému funguje súčasný svet. Bez 
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neho by sme nemali dostatok energie pre život ani my ani 

rastliny. Z tohto dôvodu, je Slnko oslavované, nech si jeho 

dôležitosť ľudia uvedomia a začnú sa správať viac tak, aby sme 

ho naším konaním neničili. Slnko je naša najbližšia hviezda, ktorá 

svojím žiarením vytvára podmienky života organizmov na Zemi. 

Máme radi slnečné rána, teplé slnečné dni a v neposlednom rade 

Slnko inšpiruje mnohých básnikov a spisovateľov. Pozrime sa 

však na našu hviezdu odborným okom. Pár zaujímavostí o Slnku: 

 1) Slnko sa otáča podobne ako Zem. Aby sa však celé 

otočilo, potrebuje 27,4 dňa. 

 2) Každou sekundu Slnko spáli 4 milióny ton vodíka. 

 3) Každých 11 rokov narastá slnečná aktivita. Škvrny na 

Slnku explodujú a vytvoria obrovské oblaky plynu 

pomenované CME. 

 4) Slnko vzniklo približne pred 4,5 miliardami rokov a práve 

je približne v polovici svojho života. Takže poplašné správy 

o tom, že čoskoro vyhasne, sú tak trochu mimo, lebo svietiť 

bude minimálne ďalšie 4 miliardy rokov. 

 5) Je klasifikované ako hviezda strednej  veľkosti. Napriek 

tomu je oproti Zemi obrovské, do jedného Slnka by sa 

zmestilo viac ako  milión Zemí.  Je celkovo 100x väčšie ako 

naša planéta. Skutočne veľké hviezdy sú však až 400x 

väčšie ako Slnko. 

 6) Vzdialenosť Slnka od Zeme je 149,60 milióna kilometrov. 

 7) Najteplejším miestom na Zemi je Dallol v Etiópii. 

Priemerná denná teplota je tam 34,4 °C. 

 8) Slnko vydá každú sekundu toľko energie, ako by sme 

naraz odpálili 100 miliárd ton dynamitu. 

 9) Približne každých 11 rokov Slnko zmení svoje magnetické 

pole. Zo severu je juh a naopak. 



 10) V jadre Slnka je teplota 15 miliónov stupňov Celzia. 

Najchladnejšie miesta na Slnku majú 6000 stupňov Celzia. 

 11) Gravitácia  Slnka je 28x väčšia ako na Zemi. Človek, 

ktorý váži 70 kilogramov na Zemi, by na Slnku vážil 

kilogramov až 1960. 

 12) Staré civilizácie ako boli Egypťania alebo Mayovia 

uznávali Slnko ako jediné božstvo. 

 13) Aztékovia prinášali Slnku ľudské obete, aby si ho 

udobrili. 

 14) Kedysi ľudia verili, že Slnko je ohnivá guľa stvorená 

bohmi. 

 15) V Líbyi boli všetci mŕtvi potetovaní symbolmi Slnka. 

 16) Slnko je 333x ťažšie ako Zem. 

 17) Rovník Slnka je dlhý 695 tisíc kilometrov. Sú ale 

hviezdy, ktoré majú rovník dlhý aj niekoľko miliónov 

kilometrov. 

 18) Slnko tvorí 92 percent vodíka, 7,8 percent hélia, zvyšok 

sú ďalšie rôzne plyny. 

 19) Hovorí sa: Svieti mesiac. Pravdou ale je, že Mesiac 

žiadne žiarenie nevydáva. To, čo v noci vidíme, je odraz 

slnečného žiarenie. 

 20) Až 65 % hviezd je dvojitých! V skutočnosti sa jedná o 

dve hviezdy nalepené na seba. To ale nie je prípad nášho 

Slnka. 

Svetový deň korytnačiek -  je iniciovaný od roku 2000 

organizáciou American Tortoise Rescue, ktorá sa venuje 

záchrane a ochrane korytnačiek. Deň podnecuje k zvýšeniu 

záujmu o záchranu ohrozených druhov korytnačiek vo svete. Sú 

to plazy, ktoré sú najviac postihnuté obchodom, sú odchytávané 

tiež pre jedlo a priemysel. 



Európsky deň susedov vznikol v roku 1999 v Paríži ako reakcia 

na vzájomné odcudzovanie ľudí a je určený na podporu 

súdržnosti, vytváranie nových priateľstiev a medziľudských 

vzťahov. Hovorí sa: "mať dobrého suseda je poklad, zlého 

hotové peklo" a tak nás zaujímalo, akých susedov mali naši 

klienti v DSS i v ZPB. Téma susedia našich chlapcov zaujala a tu 

je pár susedských príbehov klientov: 

 

1. Príbeh o mojom susedovi pohŕdaní a spoznaní. 

Je tomu už takmer 20 rokov. Mali sme v 

bytovke istého suseda, ktorý býval pod nami 

na 7 poschodí. Bol som vtedy v období 

puberty a nevedel som vtedy nič o svete, ale 

myslel so si, že som mladý a že čo všetko 

dokážem a svet mi bol vtedy gombičkov. 

Staval sa k mnohým veciam a problémom ľahostajne a tak isto 

som bol veľmi pohŕdavý k svojmu okoliu a nezáležalo mi  na tom 

čo si o mne ľudia myslia a  že som robil matke hanbu aj napriek 

tomu, že matka sa snažila mnohé  z týchto vecí riešiť so mnou 

bol som pohŕdavý aj k nej a staval som sa k nej ľahostajne. Ale 

tohto suseda sme nemali v láske ani ja a ani nikto s partie. Robili 

sme v bytovke rôzne žúrky kde sme užívali drogy najprv mäkké 

a postupom času aj tvrdšie drogy. Tento sused sa na nás 

sťažoval na schôdzach s domovou dôverníčkou a mnoho krát sa 

nám vyhrážal aj políciou. Robili sme mu zle dokonca sme ho chceli 

aj zbiť. Vždy sme sa tešili, keď sme niečo vyviedli a on sa 

rozčuľoval. Nazývali  sme ho starý sterilný debil. Postupom času 

som sa dôsledkom času a prepadnutiu mojej drogovej závislosti 

a častým porušovaním zákona dostal na psychiatriu do Sučian, 

kde som strávil 9 rokov života, kde som sa ťažko adaptoval. Bol 

som v dôsledku nadmernej konzumácií drog po psychickej 



stránke úplne rozbití a tak u mňa diagnostikovali paranoidnú 

schizofréniu s defektom osobnosti  a sociálneho cítenia. Do 

prekladu aby ste chápali rozdvojená osobnosť s otupením citov 

čo bolo spôsobené nadmerným užívaním drog. Potom som sa 

dostal domov a po dlhých 9 rokoch som sa stretol s týmto 

susedom. Mali sme spolu viac rozhovorov, pýtal sa ma ako som 

sa mal v Sučanoch a postupom času sme si k sebe nachádzali 

cestu. Bol chudák ku koncu života chorý a nevládal chodiť. 

Ponúkol som sa mu, že mu pomôžem chodiť na nákupy, ale on to 

odmietol. Snažil som sa ho prehovoriť ale on povedal, že mu syn 

nakúpi aj keď som vedel, že syn za ním chodí málokedy. Dnes 

viem, že nemal ku mne dôveru a veľmi ma to doteraz mrzí, že 

som ho v mladosti sklamal. Viem, že ma mal rád videl som mu to 

na tvári bol šťastný, keď sme sa po viac ako 9 rokoch stretli. 

Len jedno ma mrzí, premýšľal som, že za všetko čo som mu v 

mladosti vykonal chcem ospravedlniť, čakal som príliš dlho ako 

som sa mu ponúkol , že budem chodiť na nákupy tak o 2 týždne 

zomrel. Jedno však som pochopil určite: že nikdy nebudem 

nikoho súdiť podľa počutia, ale najprv sa budem snažiť každého 

spoznať a až potom súdiť nie podľa 

zdania ale po ovocí čo ponúka.  

         

     Andrej Lehoczký 

 

2. Ja som mal susedov, ktorí chovali prasce a stále im utekali až 

ku nám na dvor.                    

3. Mne sa raz stalo, chcel som prekvapiť svoju mamku a umyť 

riad. Dal som si napúšťať horúcu vodu, no pokazil sa kohútik. 

Drez som nemohol odštopľovať, veď bol plný horúcej vody. A 

tak ma prišiel ratovať môj sused. 

4. Klienti vo svojich príbehoch , či už zhoda alebo náhoda, často 



spomínajú susedov, ktorí holdovali 

alkoholu.  

Počas besedy prevládali úsmevné 

spomienky klientov na svojich susedov. 

Prežili sme tak všetci spolu príjemné 

popoludnie, čoho dôkazom sú i 

nasledujúce fotografie z DSS i zo ZPB 

Domov n.o.  

ZEMIAKOVÁ  BRIGÁDA 

V dňoch 10.05.2017 a 

11.05.2017 sa uskutočnilo 

sadenie zemiakov v ZPB a v 

DSS Domov n.o. V stredu 

ráno o 9:00 hod sa klienti 

ZPB a zamestnanci stretli na 

políčku pred bytovkou. 

Motyky, hrabličky, 

semiačka, chuť do práce - 

nič nechýbalo, počasie bolo 

vynikajúce 

a tak sa 

nám 

podarilo 

vysadiť 

zemiaky i 

zeleninu 

pre chlapcov ZPB. Vo štvrtok 

sme sa tentokrát stretli s klientmi DSS na ich políčku. 

Zamestnanci vyzbrojení motykami vyhĺbili jamky, do ktorých 

http://www.domov-n-o.sk/album/zemiakova-brigada-v-dss/img-3757-jpg/


hádzali zemiaky šikovné ruky klientov. 

Naši prijímatelia sociálnych služieb si tak 

s pomocou zamestnancov posadili 

zemiaky a pripravili políčka na vysadenie 

zeleniny. Hovorí sa: najskôr práca, potom 

pláca a inak tomu nebolo ani u nás. Po 

ťažkej robote sme si všetci pochutili na opekaných špekačkách. 

A už nám neostáva nič iné len 

čakať na našu krásnu zemiakovú 

a zeleninovú úrodu.   

Zemiakovú brigádu v ZPB 

dokumentuje video vo 

Videotéke, ktorého autorom je klient ZPB - Maťo Mandák.  

  Autor: Ing. Bibiána Demeterová 
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BESEDY V MESIACI JÚN 

V mesiaci jún sme si na spoločných besedách pripomenuli tieto 

zaujímavé dni:  

 08. 06. 2017 – Deň najlepších priateľov 

 21. 06. 2017 – Deň kvetov 

 21. 06. 2017 -  Svetový deň hudby 

Deň najlepších priateľov – bol predovšetkým dňom kedy sme si 

mohli spoločne rozprávať o svojich priateľoch, spomínať na 

priateľstvá z mladosti a v neposlednom rade, venovať sa 

priateľom ktorých sme si našli v tomto zariadení.  

Deň kvetov - Deň kvetov je určený záhradkárom a milovníkom 

zelene, ktorí oslavujú jar prostredníctvom rôznych podujatí, 

kde sa môžu dozvedieť množstvo informácií o kvetoch, 

starostlivosti o ne a majú tiež príležitosť kúpiť si zaujímavé 

rastliny. Tie akcie majú často aj sociálny rozmer. Mimovládne 

organizácie prezentujú svoju činnosť a prebieha verejná 

zbierka na pomoc chorým alebo ľuďom odkázaných na pomoc 

druhých. Čo sme sa o kvetoch dozvedeli? Napríklad: ruže sú 

príbuzné s jablkami, Tulipánové cibuľky boli v Holandsku 

cennejšie ako zlato, Cibuľky tulipánov môžu pri varení nahradiť 

cibuľu, Najväčší kvet na svete je Titan Arums, ktorý vytvára 

kvety až 3 metre vysoké a 1 meter široké, Veľmi drahé korenie 

je šafran a pochádza z kvetov crocusu, Lotus bol v starovekom 

Egypte považovaný za posvätný kvet, Šťava z hyacintu sa 

v minulosti používala ako lepidlo, Púčiky kvetov nechtíka s dajú 

použiť ako náhrada za kapary, Slnečnica sa celý deň otáča za 

svetlom v  závislosti na pohybe slnka od východu na západ, Počas 

stredoveku ľudia verili, že alchemilka má čarovné liečivé 



vlastnosti, Pred stovkami rokov Vikingovia napadli Škótsko, boli 

spomalení divokým bodliakom, takže Škóti mali čas uniknúť – 

z tohto dôvodu sa stal divoký bodliak švédsky národný kvet. 

Svetový deň hudby - Svetový deň hudby bol iniciovaný vo 

Francúzsku v roku 1981 Jackom Langom, vtedajším francúzskym 

ministrom kultúry a prvýkrát sa oslavoval v Anglicku v roku 

1982. Slúži na propagáciu hudobného umenia, oslavuje živú 

hudbu, ktorá zvýrazňuje rôznorodosť hudobných štýlov. Pri 

tejto príležitosti sú organizované v mestách koncerty, ktoré sú 

voľne prístupné. Pri zisťovaní informácií na tému Svetový deň 

hudby, sme zistili niekoľko zaujímavostí: 

 1. Ak počujete remix songu väčšinou sa nám nepáči, 

pretože prvá verzia sa vždy páči viac. 

 2. Nikto z členov Beatles nevedel čítať noty. 

 3. Tlkot srdca sa prispôsobuje hudbe, ktorú počúvate. 

 4. Niektoré rastliny, rastú pri hudbe rýchlejšie. 

 5. Elvis Presley nenapísal ani jeden zo svojich songov. 

 6. Hudba ktorú počúvate ovplyvňuje to ako vnímate svet 

okolo seba.  

 7. Najdrahší hudobný nástroj boli husle predané v roku 

2011 predané za 15,9 milióna dolárov.  

 8. Hlasná hudba častejšie podmieňuje rýchlejšie pitie 

alkoholu.  

 9. Jimi Hendrix nepoznal noty ani ich nevedel zapisovať. 

 10.Metalica prvá a jediná skupina, ktorá hrala na všetkých 

kontinentoch.  

 

 

 



DEŇ FELINOTERAPIE V DOMOVE 

Dňa, 14. júna 2017 sme v našom Domove sociálnych služieb 

Domov n.o. vyskúšali nový druh terapie - tzv. felinoterapiu, 

terapiu s mačkou. Mačky majú významný vplyv na psychiku 

človeka, rozvíjajú komunikáciu, precvičujú jemnú motoriku, sú 

liečiteľky. Je dokázané, že pradenie mačky znižuje vnímanie 

zdravotných problémov a navodzuje pocit kľudu a optimizmu. 

Majú pozitívny vplyv pri depresiách, úzkostiach, mentálnej 

retardácii, zmyslových poruchách, telesnom postihnutí i 

psychosomatických poruchách.  Navštívili nás preto dve 

mačičky - Teky a Timmy. Toto stretnutie nám 

sprostredkovala naša, pani hlavná Mgr. Luptáková, ktorá o tejto 

forme terapie a jej pozitívnych účinkoch písala diplomovú prácu. 

Mačičky si mali možnosť povarovať imobilný klienti aj ostatní 

klienti zariadenia Domova sociálnych služieb. Svojou 

prítomnosťou potešili každého. Mačičky - terapeutky nám do 

zariadenia doniesli dobrú náladu, optimizmus a vyčarovali úsmev 

na tvárach mnohých klientov, o čom svedčia aj nasledujúce 

fotografie.  

PRÁCA 

Píše sa dátum 17.6.2017, 7 článok do časopisu s názvom: PRÁCA, 

čo to je, ako nás má napĺňať a čo nám má prinášať. 

V prvom rade si treba uvedomiť vlastne čo to práca vlastne je. 

V ekonómii je jeden s výrobných faktorov. Je definovaná ako 

cieľavedomá ľudská činnosť ľudí zameraná na tvorbu statkov a 

služieb, ktoré uspokojujú ľudské práce. Prácu ako duševnú tak 

aj fyzickú vykonávajú ľudia pracovné sily v procese výroby. Je 

predmetom kúpi a predaja, ktoré sa realizujú na trhu práce. 

Práca sa oceňuje mzdou. Ľudská činnosť kvalita a množstvo 



práce sú ovplyvňované fyzickými a duševnými schopnosťami 

človeka. Ide o ľudský kapitál, ktorý má dve obdobia: 1. 

teoretické vzdelávanie, 2. praktické. 

Ďalej by som Vám chcel ešte napísať: Práca je zmyslom života, 

zdrojom finančného príjmu, pomáha v sebarealizácii, dá sa 

použiť ako forma terapie. V dnešnej dobe sa pre nás práca stáva 

väčšinou zdrojom obživy. Na prácu sa treba dívať nie len ako 

zdroj obživi alebo zamestnanie či už pracovný úväzok či počet 

odpracovaných hodín. Práca  je činnosť smerujúca k určitému 

cieľu, 1. môže byť telesná, robotník kope kanál. 2. môže byť 

duševná, inžinier navrhuje dom. Rozdiel medzi týmito dvoma 

príkladmi je veľký a je v tom, že upratovačka dajme tomu zarobí 

10 krát menej ako špičkový manažér alebo počítačový technik 

je to v tom, že upratovačka môže  vykonávať prácu a jej činnosti 

sú jednoduché, na rozdiel od špičkového manažéra či 

počítačového technika. Preto je logické ak sa budete snažiť aby 

väčšina vašej práce bola duševná. Ovplyvnili to vaše budúce 

príjmy. No aby ste mohli  vykonávať duševnú činnosť musíte sa 

vzdelávať. Nie všetci majú duševnú kapacitu a ani vlohy, aby 

tieto práce  mohli vykonávať a ani IQ a možno len zlú výchovu 

je to nespravodlivé ale taká je príroda. V mnohých prípadoch 

môže pracovná činnosť slúžiť ako činnosť pri duševných 

problémoch. Či už ide o liečbu alkoholikov, alebo neuróz, činnosť 

môže byť vysoko nápomocná. Súčasťou terapie je zaradenie  

pacientov do pracovných skupín. Tie potom plnia rôzne úlohy, 

často manuálne: práca na záhrade, čistenie okolia. Práca ako aj 

jej rozsah sa môže stať únikom od konkrétnej situácie, ktorá 

človeka trápi, alebo aj strata blízkej osoby. Tieto pracovné 

úlohy vás vytrhnú a vy zabudnete na to čo vás trápilo. Je to 

forma úniku. Ak viete svoju činnosť využiť je to skvelá forma 

terapie. Len to netreba preháňať a po niekoľkých hodinách 



činorodej terapie sa opäť vrátiť do reality. Ak aj akákoľvek 

ťažká situácia vznikla či nastala treba sa jej pokúsiť nejako 

postaviť a čeliť. 

Viem aj to, že vás mnoho krát práca nebaví a mnohý reptáte na 

to kam ste zadelený ale ja som tiež taký ako aj vy ani mňa práca 

manuálna nebaví a radšej pracujem hlavou a taká odpoveď aká 

je pre mňa je aj pre vás, robte niečo iné čo vás baví a napĺňa a 

posúva vás dopredu. Robte tak aby vás práca napĺňala a 

potešovala a prinášala vám radosť lebo potom aj vy budete hrdí 

na to čo ste vykonali v rámci svojich možností a zručností. 

Andrej Lehoczký 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSLAVA NARODENÍN 

Dušan Kováčik– 65. rokov 

 

Dňa 15. 01. 2017 oslávil svoje 65. narodeniny 

aj klient Dušan Kováčik, ktorému srdečne 

blahoželáme a prajeme všetko najlepšie. 

 

 
 

 

 

 

 



OSLAVA NARODENÍN 

Jozef Krupčík– 50. rokov 

 

Dňa 16. 01.  oslávil svoje krásne 50. 

narodeniny náš klient Jozef Krupčík, 

spoločne s klientami zariadenia. 

Srdečne blahoželáme a prajeme 

hlavne veľa zdravia 

a šťastia!!!  

 

 

 

 

 

 

 



OSLAVA NARODENÍN 

František Untermayer – 50. rokov 

 

Dňa 16. 05.  oslávil svoje  50. 

narodeniny náš klient pán 

Untermayer, spoločne s klientami 

zariadenia podporované ho 

bývania. Srdečne blahoželáme 

a prajeme hlavne veľa zdravia 

a šťastia, ku gratuláciam sa 

pripájajú aj klienti Domova sociálnych služieb !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSLAVA NARODENÍN 

Marián Ertel – 40. rokov 

 

Dňa 21. 03.  oslávil svoje  40. 

narodeniny náš klient pán Ertel, 

spoločne s klientami zariadenia 

podporované ho bývania. Srdečne 

blahoželáme a prajeme hlavne veľa 

zdravia a šťastia, ku gratuláciam sa 

pripájajú aj klienti Domova sociálnych 

služieb !!! 

 

 

 

 

 

 

 



OSLAVA NARODENÍN 

Peter Salay– 40. rokov 

 

Dňa 30. 05.  oslávil svoje krásne 40. 

narodeniny náš klient Peter Salay, 

spoločne s klientami zariadenia. 

Srdečne blahoželáme a prajeme hlavne 

veľa zdravia a šťastia!!!  
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VÝLET KLIENTOV 

Je 21.06.2017. Vonku je krásne počasie, 

slniečko svieti, všetci máme dobrú náladu - 

veď ideme na výlet. Všetci máme radi 

zvieratká a prírodu. Neďaleko našej obce 

Veľké Pole v Revištskom Podzámčí sa nachádza 

Zveropark, ktorý má pre svojich 

návštevníkov pripravené zaujímavé 

zvieratká i mnohé atrakcie. Tak sme sa 

rozhodli, ideme do Zveroparku. Domáce 

zvieratká, exotické zvieratká, vodopád, 

veľkéééé jazero, hladkací kútik, šúchala - 

toto je len malá časť toho, čo sme videli. 

Klienti mohli pohladkať zvieratká, no najväčší 

úspech medzi klientmi mala obrovská váha, 

ktorá vám prezradí nielen to, koľko vážite, 

ale i to, aké zviera ste podľa vašej váhy. A čo 

sme zistili? Väčšina chlapcov váži 

ako emu hnedý, no máme i pár 

danielov škvrnitých. Počas 

prehliadky Zveroparku sme poriadne 

vyhladli a tak sme výlet zakončili 

chutným obedom v Reštaurácii pod 

Hradom. Všetci sme poriadne 

zrelaxovali a odniesli sme si mnoho 

pekných zážitkov.  

Autor: Ing. Bibiána Demeterová 
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Opekačka v DSS 

Dňa 22.06.2017 sme 

klientom, ktorí sa 

nezúčastnili výletu do 

Zveroparku spríjemnili 

dopoludnie opekačkou. 

Klientom, ktorým zdravotný 

stav nedovoľuje absolvovať výlet mimo 

zariadenia a  

imobilným klientom 

bol preto 

prispôsobený výlet 

práve formou opekačky so 

zamestnancami Domov n.o. Klienti i 

zamestnanci si spoločne opiekli chutné 

špekačky a tento čas sme využili aj na 

rozhovory s klientmi ako 

reminiscenčnú terapiu.  

  

Autor: Ing. Bibiána Demeterová 

 

 

CELKOM OBYČAJNÝ DEŇ 

 
Deň ako každý iný ale toto je deň pre mňa v sociálnom zariadení. 

Na rôzne takéto zariadenia som už za moje roky zvyknutý. Ráno 

vstanem a idem sa umyť a tým sa začína môj deň. Po umytí a 

vyčistení zubov a po rozdelení denného plánu idem na raňajky.( 

ináč varia tu mimoriadne dobre ) a potom má každý svoju prácu. 

Po každej práci mám dobrý pocit, že som vykonal niečo  nielen 

http://www.domov-n-o.sk/album/opekacka-v-dss/img-3899-jpg/
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pre seba ale aj ostatných. Po tejto práci mám veľkú chuť na 

obed. Po obede a po oddychu sa môžeme znovu  tešiť na 

olovrant. Väčšine z vás sa môže zdať, že tu len spíme a papáme, 

ale to nie je vôbec pravda. Po krátkom oddychu nás čaká večera, 

a po nej a malom oddychu som už za malú chvíľu pripravený do 

postele. Ešte si zapnem televízor  a pozerám do desiatej hodiny 

nejaký dobrý program. O desiatej to vypnem a snažím sa zaspať. 

Zaspím približne okolo polnoci a to je môj každý deň na ktorý 

som si už zvykol. Prajem Vám všetkým dobrý deň a dobrú noc. 

Boris Kubaliak 

 

DETSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA 

 
Dňa 24. mája 2017 sa konala DETSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA 

DETÍ MATERSKÝCH ŠKôL KĽAKOVSKEJ DOLINY, na ktorej 

sme sa zúčastnili ako rozprávkové bytosti. Tento rok ju 

organizovala MŠ a obec Veľké Pole. Čakalo tam nejedno 

prekvapenie: športové disciplíny, skákací hrad, rozprávkové 

bytosti, sokoliari, samozrejme medaile a diplomy, vecné ceny.... 

Ďakujeme za príjemné športové dopoludnie, kde si deťúrence 

výborne zasúťažili, vyšantili sa 😉 😉 😉 🔝 🔝 🔝 
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DUCHOVNÉ OKIENKO – klienta Domov n.o. 

Andreja Lehoczkého 

Čo to božie milosrdenstvo je a čo nám prináša: V prvom rade si 

treba uvedomiť, že božie milosrdenstvo prichádza skrze boha a 

rozlieva sa po celom svete na všetky duše žijúce tu na zemi ale 

nie však v rovnakej miere. Existujú duše, ktoré sú hojne 

naplnené božou milosťou a láskou čiže božím milosrdenstvom ale 

existujú aj duše ktoré sotva prejavujú znaky milosrdenstva 

preto vás prosím nezabíjajte tú trochu lásky a milosrdenstva v 

sebe lebo ostanete duchovne prázdny a otvoríte tak cestu k 

svojej duši aby prepadla peklu. Lebo Ježiš povedal ak niekto ako 

ratolesť neostane na vinici a opadne tak vyschne a potom ju 

pozbierajú hodia do ohňa a tam zhoria. Treba aj chápať prečo 

diabol zvádza ľudí od boha aby sa od neho odvracali a 

nedôverovali bohu a božiemu milosrdenstvu Sám diabol sa pri 

jednej príležitosti priznal sestre Favstine 1000 duší mi urobí 

menej škody ako ty čo hovoríš o božom milosrdenstve 

všemohúceho najväčší hriešnici nadobúdajú dôveru k bohu a 

vracajú sa k nemu a ja stratím všetko okrem toho ma 

prenasleduješ nepreniknuteľným milosrdenstvom sestra 

Favstina vtedy pochopila ako satan nenávidí božie milosrdenstvo 

odmieta uznať, že boh je dobrotivý a Ježiš sám povedal keď 

duša chváli moje milosrdenstvo tak sa satan trasie a utečie až 

na dno pekla ďalej nám Ježiš dal ďalšiu istotu v jeho 

milosrdenstvo. Povedal, že žiadna duša, ktorá sa odvolávala na 

jeho milosrdenstvo neostala sklamaná a ani zahanbená. Existujú 

tri spôsoby ako prejavovať milosrdenstvo božie: 1 slov, 2 

skutok, 3 modlitba, modlitbou sa dá dosiahnuť aj tam kde sa 

dosiahnuť nedá. Veru v pravde vám hovorím keď  duša či anjel 

bude rozmýšľať o Ježišovej dobrote, láske a milosrdenstve  



rozmýšľať a rozjímať tak toto milosrdenstvo nepochopí ani za 

celú večnosť žiaden  rozum či už anjelsky alebo ľudský je tak 

nevyspytateľný ako pre ľudí tak aj pre anjelov. Sestra Favstina 

dostala príkaz zároveň prosbu od Ježiša krista aby namaľovala 

obraz jeho samého a jeho srdca s ktorého vychádzajú dva lúče, 

tak jej povedal červený lúč znamená krv ktorá je životom duší 

a vytryskli s jeho srdca, keď  mu ho na kríži prebodli ako 

prameň, ktorý je plný milosrdenstva. Do neba vedú dve časti 

brán milosrdenstva a bránou spravodlivosti kto nechce prejsť 

dverami milosrdenstva musí  prejsť dverami naširoko bránou 

milosrdenstva. Ďalej treba uvažovať aj nad tým, že slovo sa 

stalo telom a takto vykúpilo svet s toho tiež pramení veľká 

milosť. Ďalej treba pamätať na vnútorný život duše s bohom čo 

tiež v dnešných časoch upadá do zabudnutia čoraz viac a to je 

možné jedine skrze najsvetlejšie tajomstvo viery a lásky a 

milosrdenstva a to je sviatosť oltárna. 

Ako si uctiť božie milosrdenstvo  a ktoré duše priviesť do 

Ježišovho srdca počas deviatich dní so sa modlia modlitby, 

ktoré začínajú veľkým piatkom a korunka božieho 

milosrdenstva. 

Radostné posolstvo sestry Favstini: Skrze tento obraz bude 

boh oslávený napriek satanovej zúrivosti bude milosrdenstvo 

božie triumfovať na celom svete. 

 

 

 

 

V čísle 2/2017 uvítame príspevky k akcii: Branno - športový deň 2017 a nové postrehy podnety. 

Ďalšie číslo časopisu “EDITORIAL”, uverejníme  v mesiaci Január 2018. Príspevky do časopisu 

odovzdávajte p. Mgr. Lazarekovej. 


