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 Stavanie prístrešku 

 Oslava narodenín pán Daniel  Horanský  

 Bodovanie izieb, maľovanie výchovy 

 Deň hlavolamov  

 Oslava 65 .narodenín pán Jozef Hajdu –

príspevok od kamaráta p. Lehoczkého 

 Branno športový deň  VII. Ročník 

 Ladomerská Vieska 

 

 Oslava 75. narodenín pán Paľko Trenčan  

 Vyberanie zemiakov – zemiakový oldomáš 

 Oslava 60. narodenín Rudolf Pokrifka 

 Úcta k starším 

 Pečenie perníkov 

 Beseda s pánom farárom na tému: „ Adventné obdobie“ 

 Aj  k nám prišiel  „Mikuláš“ 

 Vianoce a Vianočné trhy  - divadelné predstavenie „ PERINBABA“ 
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OSLAVA NARODENÍN 

Daniel Horanský – 60.rokov 

 

Dňa 05. 07. 2017  slávil náš klient  

Domova sociálnych služieb Daniel  

Horanský okrúhle jubileum 60. rokov. 

Oslava sa konala v mesiaci júl 

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“. 

 

 



Ako sme stavali nový altánok 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOMOV N.O. ZDOBÍ NOVÝ 

ALTÁNOK !!! 

A máme to! Nové posedenie pre klientov DSS. Krásne, zelené miesto na 

relax sme si postavili sami, pri samotnej výstavbe sa zúčastnili nielen 

zamestnanci, ale i klienti nášho domova. V súčasnosti sa z neho všetci 

tešíme. 

 

  

 



 MEDZINÁRODNÝ DEŇ HLAVOLAMOV 

13. júl - deň, kedy svet oslavuje Medzinárodný deň hlavolamov. V tento 

deň sa totiž v roku 1944 narodil Erno Rubik, maďarský vynálezca 

hlavolamov, ktorého preslávila Rubikova 

kocka, najlepšie a najrýchlejšie predávaná 

logická hra na svete. Pri tejto príležitosti sme 

sa v našom zariadení Domov n.o. rozhodli 

pripomenúť si detstvo a spolu s klientmi sme 

riešili hlavolamy, od tých najľahších až po tie 

najťažšie. Riešenie hlavolamov pomáha 

zvyšovať výkonnosť, zlepšuje pamäť, znižuje 

riziko demencie, zlepšuje koncentráciu a 

najmä ZLEPŠUJE SEBAVEDOMIE. A to je dôležité, keď totiž klient 

úspešne vyrieši hlavolam, myseľ mu zaplaví dobrý pocit z úspechu. Poviem 

vám, bolo to nielen poučné posedenie pri káve, ale i veľmi zábavné 

popoludnie, ktoré sme strávili všetci spolu riešením hlavolamov.  

 

Príklady hlavolamov, ktoré riešili naši klienti. Trúfaš si na ne?  

1. Pani Biela, pani Čierna a pani Modrá sa zašli osviežiť, pričom nápoje 

mali bielu, čiernu a modrú farbu. Jedna z dám má biele šaty, druhá 

čierne a tretia modré. Zrazu pani v bielom povie: "Kofola je dobre 

chladená, ale nesedí mi k mojim šatám. A navyše ani jedna z nás 

nemá oblečené šaty takej farby aké má svoje meno." Pani Čierna sa 

poobzerá a kamarátke prisvedčí. Aké šaty mala Pani Modrá? 

  

2. Som muž a nemám súrodenca. Na stene visí obraz. Otec muža na 

obraze je synom môjho otca. Kto je na obraze? 
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3. Ktorým smerom ide tento autobus? Doľava alebo doprava?

 
  

4. Pred sebou máte zoradených presne 6 pohárov, ako môžete vidieť 

na obrázku nižšie. Prvé tri zľava obsahujú tekutinu, ďalšie tri sú 

prázdne. Ako docielite, aby sa striedal plný pohár s prázdnym, ak 

však môžete pohnúť iba jedným z nich?

 
  

5. Raz žila holohlavá slečna, ktorá nosila žlté šaty, žltý náhrdelník, 

žlté sandále. Prišla do svojho žltého domu na svojom žltom aute. 

Dala si sprchu vo svojej žltej kúpeľni. Potom otvorila svoju žltú 

skrinku a našla tam zelený hrebeň, ktorý hneď vyhodila. Prečo? 

  

6. V škatuľke vám zostáva posledná zápalka a potrebujete čo 

najrýchlejšie urobiť vatru. Čo zapálite ako prvé, ak máte k 

dispozícii lieh, benzín, noviny, sviečku, koks, čierne uhlie, triesky a 

kus vaty? 
         Autor: Ing. Bibiána Demeterová 

 

 

 

 



Takto deň hlavolamov prežíval Andrej Lehoczký 

Píše sa dátum: 18.11.2017: článok do časopisu s 

názvom: HLAVOLAMY 

 

V lete sme tu 

mali jednu akciu, 

ktorú viedla Božka Lazareková a 

Bibianka Demeterová so zameraním – 

Hlavolamy. Najprv by som vám napísal 

niečo o hlavolamoch, načo slúžia a čo 

by mali rozvíjať. 

Najprv vám poviem, čo je hlavolam. 

Hlavolam je problém, hádanka, záhada, 

ktorá skúša vynaliezavosť toho, čo ju rieši. Obecnejšie najznámejšou 

formou hlavolamu sú mechanické hlavolamy ale môžu byť považované za 

ne aj iné úlohy, napr.: Sudoku, krížovky, osem smerovky atď. Za hlavolam 

môže byť považovaná aj šifra, hádanka ale aj matematická úloha. 

Hlavolamy sa často vytvárajú ako forma zábavy. 

História prvých hlavolamov siaha až do Starého Egypta, Číny, Japonska a 

Arabských polostrov. Hlavolamy by mali podporovať logické myslenie a 

riešenie rôznych úloh, napr.: matematické, obrázkové, rôzne hádanky 

atď. 

Čo sa týkalo našich hlavolamov, čo nám dávala Bibianka a Božka, tak sa 

snažili dať nám taký hlavolam, čo sme mohli rozšifrovať podľa našich 

schopností a našej osobnostnej 

výbavy a bolo to zamerané aj na 

naše uvažovanie, rozmýšľanie. 

Čo sa týka mňa, čo som dostal 

hlavolamy, mal som hádať, ako by som 



ich vyriešil. Keď mi boli prečítané, 

tak som veľmi rýchlo rozmýšľal a 

hľadal zložité riešenia ako na to 

prísť, a čo najrýchlejšie ich 

vylúštiť, a v čo najkratšom čase ale 

pritom stačilo len dobre počúvať a 

hľadať čo najjednoduchšie riešenie, 

takže myslieť jednoducho a logicky. 

Mozog tiež potrebuje informácie, 

aby mohol fungovať, lebo keď nemá 

informácie, tak človek zabúda a cíti 

sa prázdny a bez informácii človek 

hlúpne. Však človek neprichádza o informácie, čo počas života nadobudol 

ale ukladajú sa do pamäte a keď si ich neopakujeme, tak sa ukladajú do 

podvedomia a človek si ich nevie vybaviť, spomenúť na ne alebo sa mu 

vybavujú útržkovito. A hlavolamy tiež slúžia na to, aby sa to nestávalo a 

aby držali náš mozog v činnosti a aby sme si aspoň ako tak udržali naše 

IQ. Aspoň na úrovni, čo ho máme a k tomu potrebujeme nové a ďalšie 

informácie a pomáha nám to aj napredovať v určitom vývoji. 

Mne osobne sa táto akcia, čo sa mňa týka, veľmi páčila a teším sa na 

ďalšie, čo si pre nás pripravujú zamestnanci aj do budúcnosti. 

 
         Autor: Andrej Lehoczký 

  

 

 

 

 

 

 



OSLAVA NARODENÍN 

Jozef Hajdu – 65 rokov  

Milý Jožko,  

čo ti dnešný sviatok želať! Dnešný deň sa tvoja kniha 

života otvára na 65. strane. Chcem ti v dnešný sviatok 

v mene všetkých zamestnancov a klientov Domova ako 

aj blízkych priateľov zaželať veľa zdravia, šťastia, 

božieho požehnania. Tvoj život sa podobá knihe. 

Múdry človek premýšľa pri jej čítaní, 

pretože vie, že ju môže čítať len raz. Tvoje 

krásne 65. narodeniny sú malým zastavením 

pri jej čítaní. Prajem ti, aby si ju aj v 

budúcnosti vždy čítal s láskou, získanou 

životnou múdrosťou a rozvahou. Potom 

všetko čo do nej vpíšeš 

zostane v srdciach tvojich 

najbližších a budeš si môcť 

povedať, že život tvoj stál za 

to, pretože si ho žil pre 

ostatných. Do tvojich 

spomienok sa veľa ešte toho 

zmestí. Prajem ti ešte raz hodne 

hodne zdravia, ruke pevný stisk, 

pokoj do srdca, ten nejaký zisk. 

Sme tu všetci, ktorí ťa máme 

radi, na zdravie pripíjame a všetci 

ti želáme: ži ešte dlho s nami. To 

ti prajeme všetci, čo sme s tebou 

tu -  na tvojej oslave.  

Autor: Andrej Lehoczký, klient a kamarát oslávenca 
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BRANNO –ŠPORTOVÝ DEŇ VII. Ročník s témou  

Kde bolo, tam bolo, bola raz krajina 

rozprávok. Hovoríte si, že takáto krajina 

neexistuje? Mýlite sa, o jej existencii sa 

na vlastné oči presvedčili návštevníci už 7. 

ročníka Branno – športového dňa Domov 

n.o., ktorý sa uskutočnil 31. augusta 2017 

pred Zariadením podporovaného bývania vo 

Veľkom Poli. 

Rozprávkový deň odštartoval ráno o 9:00 hod. 

Deduško večerníček, ktorý ako vždy pred každou 

rozprávkou, tak aj teraz zapálil hviezdy nad 

svojou chalúpkou. Vtom prehovorila veľká 

zberateľka rozprávok a známa spisovateľka – 

Božena Nemcová, ktorú stvárnila riaditeľka 

zariadenia Ing. Milena Demeterová.  Pani 

Božena Nemcová prečítala Rozprávku 

o našom Domove, ktorá zachytila vznik 

domova sociálnych služieb Domov n.o., 

ako aj jeho súčasnosť. Pani riaditeľka, 

spisovateľka 

vo veľkolepých 

tmavomodrých šatách, 

tak slávnostne otvorila rozprávkový deň, 

privítala všetkých hostí, rodinných 

príslušníkov, klientov i zamestnancov. 

Všetkým účastníkom krajiny rozprávok tiež 

predstavila živé rozprávkové bytosti, ktoré 

bývali na ihrisku pred bytovkou. Prri jednej 

bránke žila Snehulienka so 7 trpaslíkmi, s 1 

poľovníkom a so zlou kráľovnou. Ich susedmi boli 

postavičky z rozprávky Z pekla štěstí – Honza, 



Markétka, Eufrozína, kráľ, vodník 

a nechýbal ani Lucifer. Hneď vedľa stála 

perníková 

chalúpka, 

v ktorej bývali 

Janko a Marienka so zlou Ježibabou. Ich 

susedmi boli Kubko a Maťko, ktorí učili vílu 

Olinku ovečky 

dojiť. Pri druhej 

bránke bývala Zlatá priadka a Martinko 

Klingáč. 

A hoci na 

Veľkom 

Poli ešte nesnežilo, ožila i Perinbaba, 

ktorá sa starala o lásku Jakuba 

a Alžbetky. Sprevádzala ich aj Zubatá 

s kosou. Moderátorkou celého 

podujatia bola Pipi Dlhá Pančucha - 

dievčatko 

s vlasmi ryšavými ako líška, spletenými do 

vrkočov, ktoré siahali až k oblakom, hlavou 

plnou výborných a najmä šialených 

nápadov so svojou vernou kamoškou – Mášou, 

ktorá sa na Veľké Pole zatárala z rozprávky 

Máša a Medveď. 

A aby tých rozprávkových bytostí nebolo 

málo, bol tu aj Motýľ Emanuel a Makovička, 

Janko Hraško a Lienka. Perinbaba s Jakubom 

vypustili holuby – Branno – športový deň bol 

oficiálne zahájený. 



O 9:30 hod. navštívil krajinu rozprávok 

kúzelník Peter Šesták z Bratislavy. Klienti 

pomáhali kúzelníkovi čarovať, naučili sa 

jednoduché kúzla a kúzelník ich odmenil 

zvieratkom, ktoré na počkanie 

vymodeloval z balóna. Medzi našimi 

klientmi objavil ujo kúzelník i svojho starého známeho kolegu – Tonka 

Drahoša, ktorý je tiež kúzelníkom. Ich spoločné kúzla boli čarovné. 

Dosť bolo ale oddychovania, o 10:00 hod. sa začalo športovať. Klienti 

museli prejsť 6 disciplín, kde ich čakala úloha – vedomostný kvíz, správne 

prestieranie, priliepanie medovníkov na perníkovú chalúpku, navliekanie 

priadky, plnenie vankúšu 

u Perinbaby, či prenášanie vody 

u Kubka a Maťka. Splnenie všetkých 

disciplín bolo odmenené kávou 

a cigaretkou. Pomaly sa blížil obed 

a krajinu rozprávok začal 

ohrozovať hlad. Vtedy nastúpili na scénu 

kuchárky s výborným kotlíkovým 

gulášom, ktorý nám dráždil chuťové 

poháriky už od rána.  V Hostinci u Márii 

zas pracovali šikovné krčmárky 

a gazdiné, ktoré sa starali o to, aby na 

stole nič nechýbalo. Po chutnom obede 

vystúpila so svojou hudbou skupina DUO Band zo Žiaru nad Hronom. 

Všetci sme si super zatancovali. Pomedzi tanečné kolá sa odvysielali dve 

epizódy súťažno – zábavnej šou „Milujem Domov n.o.“, ktoré sa inšpirovali 

známou televíznou šou Milujem Slovensko. Súťažili proti sebe dva tímy – 

zamestnanci vs. klienti v týchto disciplínach – grilovanie, opisovanie 

kartičiek, horúca pošta, uhádni pesničku, kreslenie a kvíz. Každá 

disciplína bola vytvorená tak, aby sa všetci účastníci rozprávkového dňa 

dozvedeli niečo nové  o domove sociálnych služieb a o zariadení 

podporovaného bývania Domov n.o. A keďže sme zasa všetci vyhladli, 



opiekli sme si špekačky a rozprávkový deň bol na konci. Všetci účastníci 

boli odmenení šampanským, aby na tento deň nezabudli. Klienti dostali 

rozprávkový šampus bez alkoholu, dospelí si odniesli nielen pekné zážitky, 

ale i šampanské dozdobené servítkovou metódou, ako výsledok práce 

zamestnankýň výchovy Domov n.o.   

O tom, že sme prežili chvíle naozaj rozprávkovo čarovné, 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, 

ktorí si našli čas, prišli na 

Veľké Pole a pomohli nám 

vytvoriť nezabudnuteľnú 

rozprávkovú atmosféru - p. 

starostovi obce Veľké 

Pole, p. riaditeľke, 

zamestnancom a deťom 

z Materskej školy Veľké Pole, p. farárovi z Veľkého Pola, p. farárovi 

z Prochota, 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, kúzelníkovi 

Petrovi Šestákovi, hudobnej skupine 

DUO Band zo ZH, Barborke 

Demeterovej, Miške Ďurišovej, 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 ROZPRÁVKY.  

Autor: Ing. Bibiána Demeterová 

 

Píše sa dátum: 7.10.2017: článok do časopisu s názvom: ŠPORTOVÝ 

DEŇ - očami klienta 

 

Jednalo sa o branné športové hry – 7. ročník s názvom, respektíve s 

tématikou – Rozprávka 

Začiatok hier začal s tým, že pani riaditeľka nám niečo porozprávala o 

Domove n.o., čo tu predtým bolo a čo tu fungovalo a ako sa tento Domov 

začal volať Domovom n.o. a ako vznikol. 

Potom  nám predstavila rôzne rozprávkové postavičky, ktoré si pripravili 

pre nás klientov, rôzne etapy, ktorými sme si museli prejsť. Pred týmto 

všetkým, čo sme museli absolvovať všetky disciplíny, každý klient 

Domova, nasledovalo predstavenie s kúzelníkom. Ukázal nám pár svojich 

trikov a kúziel. Mne osobne sa páčilo jedno dievčatko, nakoľko tu boli 

pozvané aj deti zo škôlky. Kúzelník si vyžiadal dvoch asistentov, čo mu 

mali s kúzlením pomáhať. Bol to jeden klient Domova a malé dievčatko. 

Mne sa na tomto dievčatku páčilo nadšenie z kúzelníka, keď jej dal do 

ruky loptičku a povedal jej, že z jednej loptičky dokáže urobiť aj 50 

malých, ona od nadšenia a prekvapenia povedala: „Čo aj 50?“ 

To sa mi na nej ľúbilo a ľúbil sa mi aj tá 

jej detská úprimnosť a nadšenie, čo u 

dospelých ľudí nevnímať, nevidieť. 

Po chutnom obede začal vedomostný 

kvíz, ktorý viedla dcéra pani riaditeľky – 

Barborka a jej kamarátka. Zúčastnili sa 

ho piati klienti z podporovaného bývania, 

ktorým dávali otázky, čo sa týkalo 

Podporovaného bývania, v ktorom žijú, 

ich zamestnanci čo sú s nimi. A piati klienti z Domova n.o., ktorí súťažili 

so zamestnancami z Domova, kde im dávali rôzne otázky, za ktoré boli 

odmení bodmi. Za víťazstvo, ktoré vyhrali nad zamestnancami, boli 

odmenení vecnými darmi. Následne nasledovala zábava, kde sa klienti 



dobre vytancovali, až ich nohy boleli. Následne po zábave nasledovala 

opekačka a poďakovanie zamestnancom, klientom a rodinným 

príslušníkom, čo sa zúčastnili Športového dňa. Mne Ferkovi sa Športový 

deň veľmi páčil a mal som z neho veľmi dobrý pocit, ktorý pretrváva 

dodnes. 
      Autor: Andrej Lehoczký a František Krajčovič 

 

 

BRANNO – ŠPORTOVÝ DEŇ na tému ROZPRÁVKY 

7. ročník športovej akcie klientov – v areáli ZPB – očami klienta 

PROGRAM 

9:00 hod. Otvorenie rozprávkového dňa 

9:30 hod. Kúzelnícke vystúpenie kúzelníka Petra Šestáka 

10:00 hod. Rozprávkové disciplíny 

11:30 hod. Obed – kotlíkový guláš 

12:00 hod. Tanečná zábava – DUO Band 

ZH 

14:00 hod. Súťažno – zábavná šou Milujem Domov n.o. 

16:00 hod. Opekanie špekačiek 

17:00 hod. Vyhodnotenie Branno – športového dňa 

Poďte s nami do krajiny rozprávok a zažite rozprávkové bytosti naživo! 

Pani riaditeľka zahájila otvorenie rozprávkového dňa touto otázkou. A 

opýtala sa, že koho predstavuje. Padli rôzne odpovede od rôznych 

klientov. Ale správnu odpoveď uhádol len jeden klient, keď povedal – že 

je spisovateľka Božena Nemcová.   

Ďalej nasledovalo troška z histórie o tom, ako vzniklo z malej dedinky 

dnešné Veľké Pole. 

A ako sa s DSS stal Domov n.o., kde Pani riaditeľka spomenula spomedzi 

klientov – od najstaršieho po najmladšieho. Nezabudla ani na personál a 

naše Pani kuchárky. 



Vravela o škriatkovi, ktorý zanecháva po sebe neporiadok. A naše Pani 

upratovačky majú potom plné ruky práce, aby po ňom všetko poupratovali. 

No a keď sa niečo pokazí máme tu aj 

Pána údržbára, ktorý opraví každú 

poruchu. 

Prácu a zábavu na vyplnenie voľného času 

pre klientov – majú na starosti 

ergoterapeuti. Tí učia klientov pracovať, 

maľovať a hrať sa spoločenské hry, 

prípadne vyrábať potrebné predmety. 

Pani pracovníčky v práčovni sa 

starajú o to, aby všetci klienti 

mali všetko čisté, ožehlené a 

pozašívané a aj roztriedené. 

Máme tu aj nášho vodiča, ktorý 

odvezie tých klientov, ktorí 

potrebujú ísť k lekárovi alebo 

Pani riaditeľku či iných z 

personálu, ktorí jej pomáhajú. 

Ak Vás zaujal tento článok pozrite si 

našu webovú stránku na internete, a 

tam nájdete všetko do podrobností, 

čo by Vás ešte mohlo zaujať. 

      
 

 

Autor: Juraj Popluhár 

 

 

 

 

 



 

Dávno - pradávno... presne pred 685 rokmi vznikla malá dedinka s „veľkým“ 

názvom, volala sa totiž Veľké Pole. Bola to zdanlivo obyčajná dedina, v ktorej stála 

neobyčajne obyčajná Žandárska stanica s piatimi žandármi. V tejto dedinke žili 

ľudia v chudobe, ale boli spokojní a šťastní. Všetci si navzájom pomáhali, 

nepodvádzali, nekradli, mali sa radi. Jedného dňa sa žandári nahnevali, nemali komu 

pomáhať a koho chrániť. Pobalili si svoje zelené kufre a odišli. Kam šli, to nikto 

nevie, jediné čo vedeli všetci - ostala po nich len prázdna stanica.  

Prešlo pár rokov, nikto si už nepamätá koľko to presne bolo, ale stanica ožila, stal sa 

z nej Domov dôchodcov. Najskôr v ňom bývali babičky i dedkovia. Dedkovia však 

boli veľkí nezbedníci, chceli byť sami bez žien. Nuž, časom sa im to aj podarilo 

a ženy boli preradené do iného Domova dôchodcov a vo Veľkom Poli zostali len 

muži. A tu sa celá rozprávka len začína.  

Kde bolo, tam bolo, bolo to na Veľkom Poli a písal sa dátum 08. december 2003. 

Vonku padal biely sneh a vločky ťukali na okienko domčeka, krásneho domčeka, 

volal sa Domov sociálnych služieb. Bývali v ňom nielen dedkovia, ale aj mladí 

chlapci. Boli to muži so zdravotným postihnutím, poruchami správania ale aj muži 

so zmyslovým postihnutím. Bolo chladné ráno, keď sa pri dverách objavil ujo poštár. 

Doniesol veľký list, v ktorom sa písalo: „Krajský úrad v Banskej Bystrici registruje 

novú neziskovú organizáciu s názvom Domov n.o.“. Domov sociálnych služieb sa 

tak týmto momentom zmenil na Domov n.o. 

Tam kde je nebo belasejšie ako kdekoľvek na svete, tam kde je najlepší výhľad na 

Obecný úrad Veľké Pole, tam kde sa vlakom nedostanete, tam dodnes na brale stojí  

Domov n.o. - obrovský hrad s 5 vežičkami, ktoré sa hrdo týčia k oblohe. Nie je to 

však úplne obyčajný hrad. Nemá kráľa, len jednu kráľovnú, pani riaditeľku. V hrade 

býva 83 ľudía 41členné služobníctvo, ktoré spolu tvoria rodinu. Najstarším členom 

rodiny je p. Zajac. Má 77 rokov. Števko Hlavačka je najmladší a tento rok oslávil 

21. narodeniny. Mladí, starší, na tom nezáleží, všetci sú rovnakí a každý je iný. Tak 

napríklad: Maťo Šajmer si vymýšľa vlastné rozprávky, Vladko Bartošík pozná celý 

kalendár naspamäť a krásne spieva, Milan Čič je tajným policajtom a veľkým 

pisárom, Peťo Dúbravský je večný kávičkár, Laco Goral a Milan Kostrbík sú miestni 

tanečníci, Jaro Lycius básni Marínu celé dni, Tonko Drahoš vyčaruje aj nemožné.  

Kráľovstvo je obrovské, má 1 hlavnú sestru, 2 opatrovateľky, 10 sestričiek, ktoré 

vládnu na oddelení. Čo je ich posolstvom? Zvíťaziť nad chorobami!!! O hladné 

brušká sa zas starajú šéfkuchárky kráľovstva. Veru, tie vedia také dobroty navariť, 



nielen chlapcom ale aj služobníctvu sa vždy slinky zbiehajú, keď zacítia omamnú 

vôňu z kuchyne. Traduje sa, že v kráľovstve býva i škriatok Neporiadok, ktorého 

nikto nikdy nevidel. Ale určite sa mu v Domov n.o. páči, lebo v pondelok, v utorok, 

v stredu, vo štvrtok, v piatok, v sobotu a dokonca i v nedeľu necháva za sebou stopy 

– zápalky na izbách, vodu na podlahe, špinavé hrnčeky od kávy a mnohé iné, ktoré 

potom musia upratovať tety upratovačky. Stáva sa, že sa sem – tam i niečo pokazí, 

vtedy príde ujo údržbár. Má vždy oblečené krásne montérky s vreckom, v ktorom 

nikdy nechýba šrobovák a kladivo. Či veríte a či nie, v Domov n.o. sa nikto nikdy 

nenudí, robotu a zábavu vymýšľajú ergoterapeuti. Pri ich názve sa pletie človeku 

jazyk, sú to poddaní kráľovnej a ich úlohou je plniť voľný čas osemdesiatim trom 

hradným pánom. Sú to šikovní človiečikovia, učia panstvo pracovať, maľovať, hrať 

spoločenské hry, vyrábať nové predmety a hlavne dodržiavať pravidlá kráľovstva. 

So špinavou bielizňou bojujú tety v práčovni. Práčovňa je miestnosť plná zázrakov, 

tam sa totiž mení ufúľané na čisté, deravé na zašité a smradľavé na voňavé. Čo by 

to bolo za kráľovstvo bez kráľovského koča, Domov n.o. má dokonca až dva koče. 

Majú vlastné mená – Kia a Dacia a velí im vodič Stanko. V hlavnej  

 

veži, na najvyššom poschodí sídli kráľovské veličenstvo a jej pomocníci, ktorí robia 

všetko pre to, aby bolo panstvo i služobníctvo šťastné. Veru, nie každý človek môže 

byť zdravý. Ale každý človek môže byť šťastný a spokojný.  

A keďže toto kráľovstvo nemá zvonec, rozprávka o Domov n.o. nemá koniec. A vy, 

žite svoj život ako v rozprávke a pamätajte:   

„Mať miesto, kde sa môžeš vrátiť  

a kde nie si sám je DOMOV,  

mať niekoho, kto ťa doma čaká  

a vie sa s tebou tešiť i plakať je RODINA, 

 mať oboje je DAR.“ 

 

 

 

 

 



„BODOVANIE IZIEB“. 

V ubytovacích miestnostiach a v ostatných 

priestoroch sa musí udržiavať poriadok 

a čistota. Od 01. 07 2017 bol v DSS zavedení 

Bodovací systém hodnotenia čistoty izby. 

Bodovanie sa týka všetkých izieb s výnimkou 

izieb A / t. j. ODD – vrch a spodok/. 

Pomocnice opatrovateliek a sanitárky, ktoré 

sú na rannej službe ráno pri poprávaní pridelia 

izbe čierny alebo červený bod. Čierny bod sa zapíše vtedy, ak je 

hodnotená oblasť upratovania neuprataná. Ak je naopak uprataná, izba 

získa červený bod. Hodnotí sa 5 oblastí v intervale jedného mesiaca: 

podlahy, posteľ, nočný stolík, stôl, oblečenie.  

Prideľovanie bodov je objektívne a zodpovedá skutočnosti bez ohľadu na 

to, či hodnotiteľom izby, je opatrovateľka ubytovaného klienta. Na konci 

mesiaca vedúca opatrovateľského úseku vyhodnotí hodnotiace formuláre. 

Klienti najčistejších izieb budú odmenení, kým klienti ubytovaní v izbách 

s najväčším počtom čiernych bodov budú pokarhaní. Aj keď bodovanie 

izieb momentálne neprebieha, v priebehu krátkeho času bude opäť 

aktuálne.  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.doma24.sk/fotky9805/fotos/_vyr_2506kreslena-vcela.jpg&imgrefurl=http://www.doma24.sk/Zavaracie-viecko-TWIST-82-dekor-kreslena-vcela-1-ks-d2506.htm&docid=LxIZWNqoc9meOM&tbnid=1GqATgyrTMcVSM:&vet=10ahUKEwjthMaJwtzYAhUFjCwKHQbHBSI4ZBAzCCAoHjAe..i&w=555&h=554&bih=628&biw=1366&q=obrazky upratovania kreslene&ved=0ahUKEwjthMaJwtzYAhUFjCwKHQbHBSI4ZBAzCCAoHjAe&iact=mrc&uact=8
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OSLAVA NARODENÍN   

Rudolf Pokrifka – 60. rokov  

Dňa 29. 08. 2017 sa klient DSS Domov n.o. p. Rudolf 

Pokrifka dožil krásneho veku - 60. rokov, čo je pekný 

dôvod na oslavu. Na jeho okrúhlych narodeninách sa 

zúčastnil oslávenec spolu s kamarátmi z DSS, ale i 

zamestnanci, ktorí prišli Rudkovi zagratulovať. Nechýbala ani torta, 

ktorú upiekla zamestnankyňa výchovy 

Pán Pokrifka, prajeme Vám 

ešte raz do ďalších rokov 

veľa zdravia, šťastia, lásky 

a spokojnosti. 
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TERAPEUTICKÉ SKUPINY 

V priebehu celého roka prebiehajú v našom Domov n.o., terapeutické 

skupiny klientov. Všetci klienti sú srdečne vítaní. O priebehu a termínoch 

budete pravidelne informovaný na komunitách.  

Píše sa dátum: 6.12.2017:  článok do časopisu s názvom: SKUPINY 

 

V tomto príspevku do časopisu by som vám 

chcel napísať niečo o skupinách, čo máme 

s pani Božkou Lazarekovou. Čo by nám mali 

tieto sedenia prinášať, o tom, ako som ja 

spokojný s týmito sedeniami, o tom, čo nám 

majú prinášať tieto sedenia a s vedením 

skupiny a aj s osobnostným plánom, ktorý 

vypracúva pani Božka, s osobnostným 

plánom každého klienta tu v Domove s názvom IPRO – Individuálny plán 

rozvoja osobnosti. 

V prvom rade si uvedomte klienti Domova, že tieto sedenia, skupiny, 

nevznikli na základe iniciatívy zamestnancov Domova ale na základe 

návrhu klientov Domova. 

Na tomto základe a na základe súhlasu klientov si klienti za predsedníčku 

zvolili pani Božku Lazarekovú, ktorá vedie s každým klientom – IPRO. 

Aby ste mali akú takú predstavu, čo to za prácu je, napíšem vám niečo o 

tom. Do IPRO sa dá zaradiť – osobnostná výbava jedinca, psychiatrický 

profil osobnosti, emotívna výbava osobnosti – to je nálada a emócie. 

Emócie sú duševné procesy kladného či záporného vzťahu k vonkajšiemu 

svetu a k iným osobám aj k sebe samému, ďalej tu patria aj 

charakteristické prvky osobnosti. Osobnosť je jedinečná a 

neopakovateľná. Neexistujú na svete dve rovnaké osobnosti. 

Osobnosť človeka sa nerodí ale postupne sa ňou stáva počas vývinu. 

Existujú 4 osobnosti človeka: Sangvinik, Flegmatik, Cholerik, Melancholik 

Mne osobne sa skupinové sedenia páčia a som zvolený aj za overovateľa 

sedení na skupine, čo sa na skupinách rieši, či už strava, rôzne návrhy 

klientov, čo mám sprostredkovať cez Božku pani riaditeľke alebo kuchyni 



a pod. Ďalej chcem napísať, že s každým klientom sa zaobchádza rovnako, 

nie ako si myslia niektorí, že som cigáň, alebo sa neviem riadne vyjadriť, 

nemám také IQ. 

Ku každému sa celé vedenie ústavu snaží pristupovať podľa jeho 

schopností a vlastností, aby správne pochopil, čo od neho žiadajú. A 

myslím si osobne, to je len môj názor a nemusíte ho rešpektovať, že nie 

raz som videl, že sa tu ku každému zamestnanci snažia pristupovať 

tolerantne a šetrne. 

Na záver len napíšem, že sa teším na ďalšie sedenia a aj na to, čím nás 

na skupinách zamestnanci prekvapia a čo si pre nás pripravia, či to budú 

napr. Svetový deň mieru alebo Deň narcisov.  

Ďalej v mene celej skupiny chcem 

osobne poďakovať Božke, ktorá si pre 

nás našla čas po celý rok, že sme 

vďaka jej úsiliu a iniciatívy mohli mať 

s ňou sedenia a prostredníctvom nej 

predniesť naše návrhy, či už na 

kuchyni alebo aj pani riaditeľke, a ja 

osobne jej ďakujem, že sa pre nás klientov obetovala a vybavila nám 

obchod tak ako funguje, a že ho nemáme zakázaný. 

Ďalej ďakujem aj slečne Bibke, že si pripravila hlavolamy a pár besied, a 

aj Paťke za kurzy prvej pomoci, aj keď ja sám som sa ho nezúčastnil. 

Ešte raz dík, lebo bez nich by to nefungovalo a ani nebolo. 

          Autor: Andrej Lehoczký 

 

 

 



VYBERANIE ZEMIAKOV A ZEMIAKOVÝ OLDOMÁŠ 

 

Pamätáte? 

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 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.  

 

Len prednedávnom sme tu mali jar....... áno 

presne takto sme spoločne pracovali na záhrade 

a zúčastnili sa sadenia zemiakov v Domov n.o..  

http://www.domov-n-o.sk/album/zemiakova-brigada-v-dss/img-3752-jpg/
http://www.domov-n-o.sk/album/zemiakova-brigada-v-dss/img-3757-jpg/


Čas beží, máme tu október, zemiaky v 

zemi dozreli, preto bolo potrebné 

plody nášho úsilia vyzbierať. Počasie 

nám prialo, a tak sme sa v pondelok 

2.10.2017 pustili do vyorávania 

zemiakovklienti sa spolu so 

zamestnancami rozostavali po radoch a čakali, kedy môžu úrodu zo zeme 

pozberať. Úroda bola bohatá, 

zemiaky veľké a tak sme rýchlo 

naplnili vrecia. A keďže boli chlapci 

veľmi usilovní, v piatok 6.10.2017 boli 

odmenení výbornými pečenými zemiakmi, ktoré si sami vyzbierali, očistili 

i pokrájali. Vôňa pečených zemiakov sa šírila veľmi rýchlo, a tak netrvalo 

dlho a plech plný dobrôt bol v 

okamihu prázdny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI 
Iniciátorom Svetového dňa prvej pomoci je Medzinárodná federácia 

spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRCCS). Pod 

týmto názvom sa pripomína od roku 2003. Cieľom je zvýšenie povedomia 

verejnosti o významnej úlohe prvej pomoci v každodenných a krízových 

situáciách. V mnohých mestách sa konajú aktivity s ukážkami prvej 

pomoci. Ľuďom poskytujú rady a návody ako ošetriť najčastejšie 

poranenia, ako reagovať v situáciách ohrozujúcich život a zdravie 

človeka. Tento deň je tiež príležitosťou oslavy ľudí, ktorí zohrávajú 

dôležitú úlohu pri poskytovaní prvej pomoci. 

Pri tejto príležitosti sa aj v Domov n.o. konala beseda k príležitosti 

Svetového dňa prvej pomoci. Dôležité informácie s praktickými ukážkami 

poskytovania prvej pomoci nám odprezentovala Bc. Paťka Demeterová, 

ktorej veľmi pekne ďakujeme. Boli vítaní všetci klienti a zamestnanci 

Domov n.o.. . 
 

                                        POZVÁNKA 

Dňa 04.10.2017 ( t. j. streda) o 13,00 hod sa v priestoroch ZPB – byt č.1, bude konať beseda k príležitosti Svetového dňa prvej 

pomoci, ktorý si pripomíname 09. 09. 2017.   

Dôležité informácie s praktickými ukážkami poskytovania prvej pomoci nám odprezentuje Bc. Paťka Demeterová. 

Všetci klienti i zamestnanci sú srdečne vítaní!!! 
Svetový deň prvej pomoci: Bc. Paťka Demeterová 

Presne tak to u nás prebiehalo. Na základe pozvánok boli všetci 

informovaní o tejto udalosti a o čase a miestach besedy pri tejto 

príležitosti.  

Akákoľvek pomoc je lepšia ako žiadna . každý človek v núdzi je odkázaný na pomoc od iných 

ľudí.  

1. Čo je prvá pomoc – Poskytnutie pomoci zranenej alebo chorej osobe.  

2. Telefónne čísla – 155, 112 – nezabúdať volať. 

3. Prvý kontakt s postihnutím:  
a. Pri vedomý ( či dýcha, odpovedá na otázky, krvácanie) 

b. Rozhovor (meno, čo sa stalo, bolesť, svedok) 

c. Skontrolovanie tela ( hlava, hrudník, brucho, končatiny, chrbát) 

4. Zastavenie dýchania: bezvedomie – tvrdá rovná podložka dospelý 30:2, deti 5 

vdychov, pozrieť v ústach zvratky, zakloniť hlavu, chytiť nos, pokračujeme až do 

príchodu RZP,  



5. Cudzie teleso v ústach dusenie: úder medzi lopatky, Heimlichov manéver – slimák 

oživovanie. 

6. Epilepsia - prejavuje sa kŕčami, slinením, nehybne leží po čase sa preberie, pacient leží 

na chrbte, uvoľníme odev, privoláme pomoc, lieky nevkladáme do úst. Pacienta dáme 

do stabilizovanej polohy. 

7. Odpadnutie, šok: protišoková poloha – zdvihnúť nohy = dôležitosť 5 T ( teplo, ticho, 

tíšenie bolesti, tekutiny, transport). 

8. Krvácanie – trojaké: a. tepnové – strieka krv – ranu tlačíme prstami, zdvihneme nad 

úroveň srdca a pridáme obväz. Ak premoká obväz neskladáme 

– pridáme ďalší. 

         b. žilové -  tečie krv – opláchneme vodou, dezinfikujeme. 

         c. vlásočnicové – modriny, ošetrenie. 

 - krvácanie z nosa: predkloniť hlavu, stlačíme mäkkú časť 

nosa, dýchanie ústami – studený obklad na krk. 

- krvácanie z ucha: na postihnutú stranu – obväz. 

- krvácanie z úst: vypľúvať krv –neprehĺtať! 

   9.  Zlomeniny: otvorená – horná končatina – záves 

      - dolná končatina – priviazať k zdravej a nehýbať. 

  10. Popáleniny: chladíme vodou 10 min – obväz, gáza, čistá... 

   11. Uhryznutie hadom: opláchneme vodou, obviažeme obväzom, nevytláčať.  

STABILIZOVANÁ POLOHA: ľavá ruka v lakti hore, pravá pod ľavé ucho, pravá končatina v kolene 

pokrčiť a prehodiť.  

 

 

 

 

 

 



DOMOVÁCKE TRHY VEĽKÝ KRTÍŠ 

 

Dňa 22. 09.2017 sme boli na výlete vo 

Veľkom Krtíši. Ráno sme cestovali asi 

tak 2 hodinky, ale oplatilo sa. DD a 

DSS Veľký Krtíš nás totižto aj tento 

rok príjemne prekvapil – Domovácke 

trhy boli tak ako každý rok, tak aj 

tento krásne. Kultúrny program, 

bohaté občerstvenie, mnoho stánkov 

s hand-made výrobkami, krásne 

slnečné počasie a mnoho ľudí s úsmevom na tvári, výborná nálada všade 

naokolo – takto to vyzeralo v areáli DD a DSS Veľký Krtíš. Čerešničkou 

na torte bolo vystúpenie známej Gizky Oňovej. Vo Veľkom Krtíši sme 

strávili pekný deň v spoločnosti domácich obyvateľov. Veľmi pekne 

ďakujeme DD a DSS Veľký Krtíš za pozvanie, krásne zážitky, príjemnú 

atmosféru a chutné pohostenie. 

Autor: Ing. Bibiána Demeterová 

 

 

 

 

 



ŠPORT, KTORÝ NÁS SPÁJA – Ladomerská Vieska. 

Dňa 20.09.2017 sme opäť športovali. Tentokrát nie doma, na Veľkom Poli, 

ale v Ladomerskej Vieske. Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska 

nás totižto pozval na športové hry s názvom: Šport, ktorý nás spája. 

Nielen že sme si rozcvičili svoje svaly, ale videli sme tiež veľa 

zaujímavého, pochutnali sme si na zabíjačkových špecialitách, zatancovali 

na tanečnú hudbu skupiny Dua Dania a naživo sme zažili i hudobnú skupinu 

Maduar. Za krásne strávený deň a množstvo nových zážitkov ďakujeme 

organizátorom tohto podujatia, ako aj vedeniu DSS Ladomerská Vieska.  

 

NA KRÍDLACH ANJELOV 

V Žiari nad Hronom sa 18. októbra uskutočnil benefičný koncert pre 

osoby s mentálnym znevýhodnením s názvom Na krídlach anjelov.  Keďže 

sa nám toto podujatie minulé roky veľmi páčilo, i tento rok sme prijali 

pozvanie od organizátorov a veru neurobili sme zle. Čakal nás zaujímavý 

program, bohaté pohostenie a výlet autobusom. Na začiatku sme si 

zatancovali zumbu a zábava pokračovala 

koncertmi známych hudobných skupín 

a spevákov. Najviac sa nám páčilo vystúpenie 

Zuzany Smatanovej a kapely Nocadeň. Pomedzi 

vystúpenia sme si krátili čas náučnými 

worshopmi. Ďakujeme pekne organizátorom 

tohto podujatia - Združenie Nádej 

Ladomerská Vieska, Mesto Žiar na Hronom a Občianske združenie Milan 

Štefánik. 
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DEŇ ÚCTY K STARŠÍM 

Mesiac október je mesiacom, kedy 

sa vzdáva úcta k tým, ktorí tvrdo 

pracovali, aby sa nám žilo lepšie. 

Úcta k tým, ktorí sa každý deň 

vzdávali radostí, ktoré im život 

ponúkal, aby urobili šťastnými nás, 

ich deti. Úcta k naším otcom a k 

naším mamám. K naším prarodičom. 

Ku všetkým starším, ktorí si zodrali svoje 

ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené. 

Aj medzi našimi chlapcami sú starší klienti, 

ktorí si zaslúžia jedno veľké ďakujeme za ich 

celoživotnú prácu. Pani riaditeľka im verejne 

prejavila úctu dňa 19.10.2017 v našej jedálni 

v domove sociálnych služieb Domov n.o. Pre 

klientov bolo pripravené občerstvenie, 

vystúpenie detičiek z MŠ Veľké Pole 

ako aj milé slovo p. starostu Františka 

Demetera a malý darček v podobe kávy 

/čaju a niečoho sladkého pod zub. 

Slávnostnú atmosféru dotvoril i klient 

zariadenia podporovaného bývania 

Tonko Drahoš svojím spevom. 

 

 

 

 

 

 



PEČENIE PERNÍKOV 

Niekoľko klientov bolo vybraných na prácu s 

pečením perníkov. To znamenalo prácu od A po 

Z. To znamená že pomáhali pri vážení surovín, 

rozbíjaní vajíčok, miesení cesta, vykrajovaní 

perníčkov, ukladaním na plech, pečením, a 

následným umývaním plechov a furmičiek. 

Zodpovedná úloha bola tiež odpekanie perníkov, 

Aby mali ten správny zánet a neboli zhorené. Za 

niekoľko hodín sa klientom dielo podarilo. Potom 

nasledovala ďalšia fáza a to zdobenie perníkov, 

pri tejto práci mali 

možnosť klienti nechať pracovať svoju fantáziu. 

Prvým krokom k úspešnému zdobeniu perníkov, 

bolo vypracovanie polevy, aby sa s ňou dobre 

pracovalo, a držala svoj 

tvar. Niektorí klienti 

vydržali pri procese pečenia perníčkov až do 

konca, za čo im patrí veľká pochvala a 

poďakovanie v mene všetkých klientov Domov 

n.o, ktorí mohli počas sviatkov tieto perníčky konzumovať.  

 

 

 

 



OSLAVA NARODENÍN 

Oslava 70. rokov - Paľko Trenčan 

Krásne jubileum 70. rokov oslávil klient 

DSS náš Paľko Trenčan dňa 03.10.2017. 

Zamestnanci i klienti mu pripravili milú 

oslavu v jedálni Domov n.o., Janko Šimon mu 

vymyslel narodeninovú básničku, šikovná 

zamestnankyňa mu upiekla chutnú tortu a 

kamarát mu zahral pesničky. Všetci sme si 

s Paľkom pospomínali kde vyrastal, kde chodil do školy i na to, ako sa 

dostal k nám do DSS. I napriek svojmu veku je veľmi pracovitý, a preto 

mu prajeme, aby mu jeho zdravie ešte dlho slúžilo a bol príkladom i pre 

ďalších klientov Domov n.o.  

Autor: Ing. Bibiána Demeterová 
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MIKULÁŠ v DOMOV n.o. 

Mikuláš chodil i tento rok, čosi o 

niečo skôr, ale nezabudol na nás. Dňa 

02.12.2017 sme sa všetci poriadne 

poobliekali a čakali na Mikuláša a 

jeho plný kôš darčekov na 

parkovisku pred Obecným úradom u 

nás vo Veľkom Poli. Mikuláš spolu s 

čertom a 

anjelom 

rozsvietili vianočný stromček a porozdávali 

darčeky všetkým klientom. Tí, ktorí nevládali, 

dostali mikulášske prekvapenie priamo na izbe, 

totižto Mikuláš navštívil i klientov na našom 

oddelení. Veľmi pekne ďakujeme Mikulášovi, 

čertíkovi i anjelikovi, že si aj tento rok našli čas 

a nezabudli na nás. 

Píše sa dátum: 6.12.2017: 10. článok do časopisu s názvom: MIKULÁŠ 

 

Najprv by som vám chcel napísať niečo o 

Mikulášovi: kto to bol, kde sa narodil z akých 

pomerov pochádzal atď. 

Postava Mikuláša nie je vymyslená. Mikuláš 

bol svätec, ktorý sa narodil v treťom storočí 

nášho letopočtu, pravdepodobne v Patare, v 

oblasti dnešného Turecka. 

Narodil sa do bohatej rodiny starších 

rodičov, ktorí dlho nemohli mať dieťa. Už 

ako malý bol vďaka svojej štedrosti a 

dobročinnosti známy široko ďaleko. Pomerne mladý, asi okolo 20. roka 

svojho života, sa stal biskupom v mestečku na juhu Turecka v Mire. 

Neskôr bol aj pútnikom a po návrate pôsobil ako arcibiskup. Po smrti 

svojich rodičov zdedil sv. Mikuláš veľké bohatstvo. No nenechal si ho pre 



seba. Bol to ľudomil a všetok majetok a bohatstvo rozdal biednym ľuďom, 

sirotám a chudobným deťom. A práve vďaka tomuto jeho počinu vznikol 

zvyk obdarúvať každý rok v tento deň deti a vnúčatká darčekmi. Tento 

zvyk sa do dnešnej súčasnej doby dostal až po mnohých rokoch, kedy sa 

mixovali zvyklosti z rôznych krajín sveta. 

Počas svojho života sv. Mikuláš vykonal mnoho dobrého a preto si ho ľudia 

vážia aj po jeho smrti. Mikuláš zomrel vo vysokom veku, 6. decembra v 

MIRE, kde pôsobil. No po nejakom čase boli jeho pozostatky ukoristené 

a prenesené do talianskeho mesta BARI. To sa vďaka nemu stalo 

svetoznáme a ročne ho navštívia tisícky turistov. Na tomto mieste bol na 

jeho počesť vystavaný aj krásny chrám. Miesto jeho posledného 

odpočinku je však spojené aj s jedným nevysvetliteľným javom. Z jeho 

hrobky už po stáročia vyteká voňavá látka nazývaná myrha. 

Mikuláš je mimoriadne obľúbený najmä v Rusku a zároveň je aj patrón 

tohto štátu. 

Uctievaní je najmä v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, kde mu bolo 

zasvätených mnoho chrámov a kostolov. Vo východných cirkvách je 

druhým najuctievanejším svätým hneď po Panne Márii. Za svojho 

ochrancu ho považujú lekárnici, obchodníci, námorníci, lukostrelci, 

právnici či dokonca aj voňavkári alebo väzni. No je najmä patrónom detí 

a študentov. 

Ak by ste si mysleli, že tradícia obdarúvania darčekmi vznikla, kde sv. 

Mikuláš pôsobil, veľmi sa mýlite. S prvými obdarúvaniami a darčekmi 

prišli Holanďania. V Holandsku prichádza v novembri SINTER KLAAS v 

sprievode viacerých čiernych pomocníkov, ktorí hádžu deťom darčeky 

cez komín. Tento zvyk prišiel z Ameriky, kde ho premenovali na SANTA 

CLAUSA, ktorý chodí 24. decembra spolu so záprahmi sobov a obdarúva 

deti darčekmi cez komín. V našich končinách chodí cez noc samotný 

MIKULÁŠ, ktorému pomáhajú verní pomocníci, anjelik a čertík. 

Pri tomto sviatku sv. Mikuláša nás tu vo Veľkom Poli tiež navštívil sv. 

Mikuláš, trošku v predstihu ale predsa prišiel medzi nás a z ktorého sme 

sa veľmi tešili aj my z Domova n.o. ale najmä deti mali z neho veľkú 

radosť. Prišiel aj s dvomi pomocníkmi, s čertom, ktorý bol škaredý a 

čierny ako noc a anjelik, ktorý žiaril ako slnko a mikuláš, ktorý za tie roky 

ako je svet svetom, mal bradu bielu a dlhú ako sneh a žiara jeho rúcha 



bola červená ako krv. 

No a teraz trochu do reality a k samotnému záveru. Mne sa Mikuláš páčil 

a aj čo nám priniesol ale bol som aj trochu smutný lebo všetci sa tešili čo 

dostanú, ale len málo ľudí si uvedomuje, že na Mikuláša ani na Štedrý 

večer nejde o to, čo dostaneme ale ide tu o Ducha tak ako Mikuláša, tak 

na Narodenie Pána, nejde tu o to čo dostaneme alebo ako dobre sa najeme 

ale ide o Ducha. 

Na záver už len napíšem, že sa teším už na ďalší rok a prosím Boha a aj 

Mikuláša, aby sme sa s ním všetci stretli, keď nie v lepšom zdraví tak 

aspoň v súčasnom zdraví, aké máme. 

To je na záver všetko, prajem Vám pekné Vianoce a šťastný nový rok 

2018, tak ako klientom Domova n.o., tak aj klientom podporovaného 

bývania a aj všetkým zamestnancom Domova n.o. 

Ešte raz pekné Vianoce. 

         
Autor: Andrej Lehoczký 

 

Svätý MIKULÁŠ 

 

V mojom rannom detstve býval veselý 

Mikuláš. Na dedinách sa zachovali 

starodávne zvyky našich predkov, rodičov 

a prarodičov. Bolo veselo. Keď sa zotmelo, 

bolo počuť cinganie malých zvončekov. 

Čert s reťazami plašil nezbedné deti. 

Mikuláš chodil v mikulášskom kroji. 

Anjelom boli väčšinou pekné dievky. Mám 

taký zážitok. Raz prišla k nám táto trojica. 

Ostali stáť na prostred kuchyne. Ja som ich nemohol rozoznať kto je 

kto. Mame hovorím, že nech im niečo dá ale ona sa začala smiať a hovorí, 

že Mikuláš rozdáva darčeky. V tom sa nás začali vypytovať, či sme boli 

celý rok dobrí. 

Potom nám začali dávať darčeky, orechy, jabĺčka a pomaranče a v tom 

mi svitlo a spoznal som ich všetkých, kto je kto. 

Tak sa svätil Mikuláš na dedine 
 

Autor: Rudolf Pokrifka 



BESEDA S PÁNOM FARÁROM 

Beseda s Pánom farárom Jánom Puchalom v Domov-e n.o. vo 

Veľkom Poli Na tému Adventné obdobie. 

Úvodom by som Vám všetkým, 

ktorí čítate tento príspevok 

povedal, že boli pozvaní na túto 

besedu, ktorá bola o Advente a 

súvisiacich sviatkoch dňa 

08.12.2017. všetci klienti, ktorí 

mali záujem sa dobrovoľne 

osobne zúčastniť. 

Beseda začala prebiehať tak, že všetci prítomní klienti z Domov-a n.o. a 

aj z podporovaného bývania mali možnosť sa spýtať Pána farára 

konkrétne otázky ohladne Vianočných sviatkov, a o ich vzniku.  

Niektorí klienti sa pýtali ako vzniklo samotné slávenie Vianoc, iných 

zaujímal príbeh (alebo legenda) o Mikulášovi, ktorého sviatok tiež radi 

oslavujú hlavne najmenší. Otázky sa týkali aj vybraných biblických textov 

zo Svätého písma. Padli aj otázky o iných kultúrach a ich náboženstvách, 

ako prebiehajú sviatky u nich. Napríklad pravoslávna, evanjelická, 

židovská cirkev a mohamedáni.  

So sviatkom Svätého Mikuláša to bolo takto. Jedná sa o príbeh troch 

chudobných sestier, ktorých chudobný otec chcel, aby si samy zarobili 

na svoje veno ako prostitútky. 

A Sv. Mikuláš po tom, ako sa o tomto dozvedel. Dal postupne všetkým 

trom sestrám mešec s peniazmi na to, aby mohli mať svadbu tak, ako sa 

patrí. A týmto nezištným skutkom, ktorým ich ochránil pred spáchaním 

hriechu a prehrešením sa voči čistote tela a ducha. 

Tento sviatok sa slávi odvtedy až po súčasnosť. Tak ako vo väčšine sveta 

a Slovenska. 



Ďalšie otázky sa týkali Panny Márie, ktorej sa zjavil anjel, ktorého poslal 

Boh. Aby prostredníctvom neho sa jej spýtal – Zdravas Mária milostiplná 

– či súhlasí s tým, že ju zatieni moc najvyššieho a ona počne a porodí 

Mesiáša a dá mu meno Ježiš. 

Čiže Boh jej dal na výber, aby sa 

mohla sama a dobrovoľne slobodne 

rozhodnúť, či povie Bohu svoje áno. 

Odznela tiež ďalšia otázka. 

Kde sa Panna Mária spýtala pred 

tým než súhlasila. A dala Bohu 

otázku – Pane a ako sa to stane veď 

ja muža nepoznám. 

Rodičia Panny Márie sa volali Joachim a Anna. A Pannu Máriu poslali do 

chrámu už ako trojročnú. To bola jedna z mnohých otázok. 

Potom ďalšia. Zvyk že ľudia si doma na sviatky kúpia umelý alebo prírodný 

stromček, a vyzdobia si ho podľa svojich predstáv, a samozrejme aj 

adventný veniec. 

Bola tam aj otázka týkajúca sa troch mudrcov (alebo inak troch kráľov), 

ktorých priviedla za Ježišom hviezda. Samozrejme že Ježišovi priniesli 

dary – zlato, kadidlo a myrhu.  

Kresťania v katolíckej cirkvi slávia 

Vianočné sviatky zapálením sviečok 

na adventnom venci od prvej 

adventnej sviece až po štvrtú – čiže 

štyri sväté omše. 

No a napokon každá krajina vo svete 

má iné zvyklosti pri chystaní 

Vianočných pokrmov. Vyzdobovaní svojich príbytkov a miest. 

                Autor: Juraj Popluhár 

 



Predvianočná pohoda – pán Horanský 

Úvodom by som chcel podotknúť, že 

je to už takou tradíciou, že v takýto 

čas konkrétne: - v piatok 08. 12. 2017 

k nám zavítal Pán Farár, aby to čo 

povedal pekného o vianočných 

sviatkoch. Tak sme sa ho patrične 

v tejto súvislosti na všeličo pýtali a on 

nám patrične na toto všetko aj 

odpovedal. Pretože Vianoce sú 

najkrajšie sviatky v roku tak sme 

mali o toto všetko veľký záujem 

a pán farár bol k nám veľmi 

ústretový, vysvetľoval Vám vo 

svojom duchu a zo svojej 

praktickej skúsenosti, že čo pre 

nás tieto sviatky znamenajú. Tak 

sme sa ho aj pýtali na jednotlivých svätých ľudí konkrétne na svätú pannu 

Máriu, na pána Ježiša Krista a na Troch Kráľov. A Pán farár bol k nám 

veľmi ochotný , všeličo nám vysvetľoval, takže sme sa v takomto duchu 

aj s Pánom farárom tešili. Bola to veľmi pekná predvianočná atmosféra 

a aj ja osobne som mal z toho veľkú radosť.  

Dolu podpísaný Váš klient Daniel Horanský. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vianočné trhy 2017 

 
Dňa 15.12.2017 sa vo Veľkom Poli na 

parkovisku pred Obecným úradom konali 

Vianočné trhy. Ako hlavná náplň kultúrneho 

programu bolo vystúpenie stále čipernej 

pani Gizky Oňovej,  ktorá sa nám v tomto 

predvianočnom období prihovorila slovom a 

aj spevom. Klienti a zamestnanci Domov 

n.o. mali pre nás taktiež pripravenú 

vianočnú scénku. Nechýbalo dobré jedlo 

a pitie, dobrá nálada a aj počasie bolo 

pomerne 

príjemné.  
  

Autor: Martin Mandák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perinbaba 

Rozprávka o Perinbabe, už po mnoho 

rokov drží popredné miesto v udržaní si 

popularity. Tak isto si zabezpečila 

popredné miesto v stvárnené klientov 

Domov n.o.. S veľkou vervou sa pustili do 

nacvičovania a učenia známych i menej 

známych hovorených i spievaných textov 

a celé toto 

vystúpenie, 

bolo veľmi 

úspešné a veľa radosti urobilo všetkým 

zúčastnením hosťom na Vianočných trhoch 

a ale i detičkám v Materskej škôlke. Na 

Vianočných 

trhoch 

2017 sa 

toto vystúpenie opakovalo ale nestratilo 

na sledovanosti, skôr naopak. K úspechu 

určite prispelo aj dôkladné spracovanie 

a úprava použitých kulís a kostýmov pre účinkujúcich. Veľké ďakujem 

patrí účinkujúcim klientom Domov n.o. ako : pán Lycius, Žingor, Baláž, Záň, 

Horanský, Kováčik, Kubaliak, Drahoš, Kostrbík a zamestnancom ktorí 

spolupracovali. 
 

 

 

 

 



Vianoce 2017 

Dňa 24.12.2017 sme spoločne oslávili 

Štedrý deň. Každý z nás dostal pod 

stromček vianočný balíček, ktorý na 

moju veľkú radosť obsahoval pukancovú 

kukuricu, výborná vec k televízoru a 

navyše sa využije aj mikrovlnka. Ako 

býva zvykom, nechýbala štedrá 

večera, ktorá je v tomto zariadení 

naozaj štedrá, hlavne z pohľadu 

človeka, ktorý žil niekedy sám a 

keď už som pri tej samote, tak tá 

tu tiež nehrozí a ľudia sú tu podľa 

mňa na seba lepší, ako niekde mimo tohto zariadenia, ale to je tiež len 

môj subjektívny pohľad na vec. Na záver by som už len dodal, že sa týchto 

Vianoc bohužiaľ nedožil klient a náš kamarát Janko Zeman, ktorý ale 

bude naďalej žiť v našich srdciach. Prajem Vám všetkým šťastné a 

veselé! 

     Autor: Martin Mandák 

 



 

                         SPOMÍNAME 

V roku 2017 nás navždy opustili:  

  Stanislav TRENČAN vo veku 66 rokov 

  Milan BINDAS vo veku 64 rokov 

  Ondrej PROČKA vo veku 74 rokov 

  Ján ZEMAN vo veku 62 rokov.  

 

 

   Odpočívajte v pokoji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V čísle 1/2018 uvítame príspevky : k svätej omši, fašiangom, Veľkej noci, oslavám, akciám v 

Domov n.o.a nové postrehy podnety. Ďalšie číslo časopisu “EDITORIAL”, uverejníme  v mesiaci 

Júl 2018. Príspevky do časopisu odovzdávajte p. Mgr. Lazarekovej. 


