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 Oslava narodenín : Milan Čič – 65 rokov, Jozef Gažák  - 65 rokov, Ján Ďurkej  - 60 

rokov, Jozef Belko – 70 rokov, Milan  Mintach – 65 rokov, Paľko Slačka – 60 

rokov, Přemysl Markovič – 50 rokov . 

 Kvapka krvi a vody – článok od Andreja Lehoczkého 

 Fašiangové súťažné posedenie 

 Beseda  s pánom farárom na tému pôst 

 Prednáška : Moja závislosť – Andrej Lehoczký 

 Marec mesiac knihy 

 Stolnotenisový turnaj na Hrabinách 

 Čítanie pašií s pánom farárom 

 Jarné upratovanie prírody 

 Spomienka na Titanik, článok od Andreja Lehoczkého 

 Sadenie zemiakov 

 Apríl mesiac lesov 

 Stavanie mája 

 Deň víťazstva nad fašizmom – Beseda s Andrejom Lehoczkým 

 Grilovačka v Zariadení podporovaného bývania 

 Opekačka pred hostincom 

 Rozprávka oslimákoch 

 Vtipnejší vyhráva – súťaž 

 Ranná rozcvička s pani riaditeľkou 

 Pečenie maffinov 

 Domov n.o. hľadá superstar – súťaž v speve 

 Branno športový deň 2018 

https://www.google.sk/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2015/03/19/05/02/background-680424_960_720.png&imgrefurl=https://pixabay.com/sk/pozadie-pracovn%C3%A1-plocha-pink-680424/&docid=SXDnGvpQ_jirAM&tbnid=hHBPQXEeADe7GM:&vet=10ahUKEwinwrCT6OXfAhXRhqYKHeb2DpUQMwilAShZMFk..i&w=869&h=720&bih=620&biw=1366&q=pozadie pracovnej plochy&ved=0ahUKEwinwrCT6OXfAhXRhqYKHeb2DpUQMwilAShZMFk&iact=mrc&uact=8
https://www.google.sk/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2015/11/03/09/05/friends-1020035_960_720.jpg&imgrefurl=https://pixabay.com/cs/p%C5%99%C3%A1tel%C3%A9-kamar%C3%A1dstv%C3%AD-hi-five-1020035/&docid=FT1sZSaGeiUk-M&tbnid=1a9ne0uwjz53WM:&vet=10ahUKEwicp_6L6uXfAhVEFiwKHUm2AWwQMwhyKCcwJw..i&w=720&h=720&bih=620&biw=1366&q=obr%C3%A1zky kamar%C3%A1dstv%C3%AD&ved=0ahUKEwicp_6L6uXfAhVEFiwKHUm2AWwQMwhyKCcwJw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.sk/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2015/11/03/09/05/friends-1020035_960_720.jpg&imgrefurl=https://pixabay.com/cs/p%C5%99%C3%A1tel%C3%A9-kamar%C3%A1dstv%C3%AD-hi-five-1020035/&docid=FT1sZSaGeiUk-M&tbnid=1a9ne0uwjz53WM:&vet=10ahUKEwicp_6L6uXfAhVEFiwKHUm2AWwQMwhyKCcwJw..i&w=720&h=720&bih=620&biw=1366&q=obr%C3%A1zky kamar%C3%A1dstv%C3%AD&ved=0ahUKEwicp_6L6uXfAhVEFiwKHUm2AWwQMwhyKCcwJw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW_tTT5-XfAhVGqaQKHb5PAHcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sashe.sk/JanaDorsi/detail/styri-rocne-obdobia&psig=AOvVaw3fpxpyOnGZ9a8UlWToDZcP&ust=1547298792321876


 Ladomerský Anjel 

 Na krídlach anjelov 

 Pečenie zemiakov a varenie tekvicovej polievky 

 Futbalový turnaj 

 Pečenie koláčov  

 Prechádzky  2018 

 Bohatý október v Domov n.o. 

 Vianočné trhy 

 Štedrý večer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.sk/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2015/03/19/05/02/background-680424_960_720.png&imgrefurl=https://pixabay.com/sk/pozadie-pracovn%C3%A1-plocha-pink-680424/&docid=SXDnGvpQ_jirAM&tbnid=hHBPQXEeADe7GM:&vet=10ahUKEwinwrCT6OXfAhXRhqYKHeb2DpUQMwilAShZMFk..i&w=869&h=720&bih=620&biw=1366&q=pozadie pracovnej plochy&ved=0ahUKEwinwrCT6OXfAhXRhqYKHeb2DpUQMwilAShZMFk&iact=mrc&uact=8
https://www.google.sk/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2015/11/03/09/05/friends-1020035_960_720.jpg&imgrefurl=https://pixabay.com/cs/p%C5%99%C3%A1tel%C3%A9-kamar%C3%A1dstv%C3%AD-hi-five-1020035/&docid=FT1sZSaGeiUk-M&tbnid=1a9ne0uwjz53WM:&vet=10ahUKEwicp_6L6uXfAhVEFiwKHUm2AWwQMwhyKCcwJw..i&w=720&h=720&bih=620&biw=1366&q=obr%C3%A1zky kamar%C3%A1dstv%C3%AD&ved=0ahUKEwicp_6L6uXfAhVEFiwKHUm2AWwQMwhyKCcwJw&iact=mrc&uact=8


Blahoželáme 
Milan Čič– 65rokov 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blahoželáme 
Jozef Gažák – 65rokov 

„ Drobné kvapky maličkostí, zdravia, šťastia či 

príležitostí, prežiť každý ďalší deň tak, ako 

šepká Vám to tichý sen. Tak spokojne si 

kráčajte vpred tak, ako to robíte už 65 liet, aby 

keď opäť ďalší rok sa zavŕši, zistili sme, že 

pokoj máme na duši. Všetko najlepšie k 

životnému jubileu.“  

 



Blahoželáme 
Ján Ďurkej – 60rokov 

„ Do tvojich spomienok už sa veľa zmestí, šťastie i slzy, chvíle bez bolesti. Prajem telu zdravie, 

ruke pevný stisk, pokoj do srdca i nejaký ten zisk. Každý deň začínať s chuťou narodiť sa 

znova, dnes k tvojmu sviatku ťažko hľadajú sa slová. Sme s tebou všetci, čo Ťa máme radi, na 

zdravie pripime, nech si večne mladý. Všetko najlepšie k výročiu Ti zo srdca všetci želáme a čo 

si najviac želáš, to Ti vinšujeme.“ 

 

 

 



Blahoželáme 
Jozef Belko – 70 rokov 

„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“. 

 

 

 

 

 
 

 



Blahoželáme 
Milan Mintach – 65 rokov 

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

  
 

 

 

 



Blahoželáme 
Přemysl Markovič – 50 rokov 

„Prajeme Vám zdravia, šťastia dosť, nech slniečko Vám svieti 
pre radosť. 

Nech máte všetko čo chcete mať a nestratíte chuť sa smiať.“ 
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Blahoželáme 
Paľko Slačka – 60 rokov 

Prianie Paľkovi Slačkovi od Aďa Lehoczkého 

„Milý Paľko v mene všetkých zamestnancov a klientov Ti prajem k Tvojim 60 narodeninám, 

všetko najlepšie veľa zdravia a šťastia, lásky veľa , veď je to len fráza celá. Čo Ti v dnešní 

sviatok želať, aj keď tvár pokryla už vráska dáka a aj čas postriebril už ten dáky vlas. Zostaň 

na tomto svete s nami ešte dáky ten čas. V Tvojom živote prestál si už mnoho búrok a mnoho 

sĺz už stieklo Ti po lícach, či už boli od smútku alebo 

veľkej lásky. Daj si veľký kus torty robenej 

vychovávateľkami s lásky, veď Ťa tu máme radi a bez 

najozajstnejších priateľov už neostaneš nikdy sám. Tak sa 

riadne zabav veď žiješ len raz. Všetko naj Ti želá 

kamarát: Aďo“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.sk/imgres?imgurl=https://www.kvetyakytice.sk/obchod_homedir/data/2146/obrazky/male_obrazky/lalia-a-pivonia-m.jpg&imgrefurl=https://www.kvetyakytice.sk/eshop/kytice-k-narodeninam/c-11.xhtml&docid=nB2mpromXIndFM&tbnid=7mYygN16GL8YIM:&vet=10ahUKEwif3bH-7-PfAhWGBiwKHT-LAewQMwiAASg1MDU..i&w=250&h=250&bih=620&biw=1366&q=obr%C3%A1zky k narodenin%C3%A1m mu%C5%BEi&ved=0ahUKEwif3bH-7-PfAhWGBiwKHT-LAewQMwiAASg1MDU&iact=mrc&uact=8


Blahoželáme 
Roman Stoličný – 40 rokov 

 

V dnešný narodeninový deň, smiech za slzy rýchlo zmeň, 

rozdávaj ho naokolo, veď bude ako nebolo. 

A my čo Ťa radi máme, tento veršík posielame. 

 

 

 

 
 

Dňa 8.7.2018 oslávil Roman Stoličný 40 rokov. Pretože verím, že človek sa aj vekom neustále 

vyvíja, tak Romanko má podľa mňa pred sebou skvelú budúcnosť. Gratulujem. 

Autor: Martin Mandák 
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Blahoželáme 
Jozef Turinič – 60 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 18.3.2018 oslávil na bytovke 

Jozef Turinič svojich 60 rokov, k čomu 

mu v mene všetkých gratulujem a 

zároveň mu želám veľa plne prežitých 

rokov do budúcnosti. 

Autor: Martin Mandák 
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Blahoželáme 
Milan Kostrbík – 60 rokov 

 

„Veľa ďalších rokov, veľa šťastných krokov, 

veľa dobrých vecí, želáme Ti všetci.“ 
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KVAPKA KRVI A VODY 

Píše sa dátum 14.01.2018 12. článok do časopisu s názvom: 

Často si kladieme otázku, či má naša 

existencia zmysel, či sme tu potrební a 

na čo sme prišli na tento svet, ako 

zapadáme do Božieho plánu napriek 

našej bezvýznamnej časovej a 

krátkodobej existencie ľudského života 

tu na zemi. Zoberme si príklad od pána 

Ježiša Krista, aj on sám, Pán všetkého a 

nad všetkým, vyzdvihnutý samotným Bohom Otcom, ktorého ustanovil 

nadovšetko a nad všetkým, ktorý nám dal príklad v láske a v obete seba 

samotného za nás na kríži, lebo nás chcel zmieriť s Bohom a stal sa cestou 

medzi človekom a Bohom. Základom, čo nás zmierilo s Bohom Otcom, bola 

hlavne Kristova krv a jeho telo, ale všetko toto bolo podmienené láskou a 

tým, že on samotný to sám chcel. Keď krv je základom všetkého, tak aj 

my skrze slovo, čo nám dal Kristus, sa musíme sami zrodiť z vody a Ducha, 

inak nevstúpime do Božieho kráľovstva. Tak si predstavme, že každý z 

nás je kvapka vody a táto jediná kvapka mý zmysel, lebo je síce samotná, 

ale je súšasťou celku. Ďalej si predstavme, že si mnohí povedia, ako môže 

jediná kvapka mať zmysel. Ale potom si predstavme, že tých kvapiek sú 

dve miliardy a sú zamerané na jeden bod. Vytvoria a vyhĺbia bod. Alebo 

sa to dá vysvetliť aj ľahšie. Zoberte si lupu. Keď cez ňu prechádza 

slnečný lúč, a tento lúč je zameraný na jeden bod na papieri, tak papier 

vzplanie a vznikne oheň. Keď voda a Duch pôsobí v nás ako kvapka vody, 

má zmysel každá  jedna kvapka vody, pretože spolu s Duchom pôsobí v 

nás ako v jedincovi. V jedincovi, ktorý je pôsobením Ducha výnimočný a 

rôznorodý. Pôsobením tejto vody a Ducha je v nás zapálený oheň, ktorý 

je láska. A pokiaľ budeme mať túto kvapku vody, Ducha a ohňa, budeme 

súčasťou celku ale v samostatnej jedinečnosti, tak touto silou pohneme 

Zemou a samotným svetom. 

Autor: Andrej Lehoczký 
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Fašiangové súťažné posedenie 

Dňa 13.02.2018 naše šikovné zamestnankyne 

usporiadali v Domov n.o. pre klientov domova 

sociálnych služieb i zariadenia 

podporovaného bývania fašiangové posedenie 

plné rôznych súťaží. Nechýbala fašiangová 

výzdoba, ktorú si klienti sami vyrobili. Na 

začiatku bola stanovená trojčlenná porota, 

ktorá dohliadala na spravodlivý priebeh súťaží, príp. 

vyberala víťazov. Súťažilo sa v rôznych disciplínach:  

 Súťaž o najkrajšiu masku 

 Súťaž o najsmiešnejšiu masku 

 Súťaž o najškaredšiu masku 

 Strihanie dobrôt z nitky so zaviazanými očami 

 Súťaž o najlepší vtip 

 Súťaž o najvtipnejšiu hádanku 

 Súťaž v hádzaní na cieľ. 

Zábava bola vynikajúca a bolo pripravených množstvo cien. Kúzelníckym 

vystúpením nás potešila a zabavil Tonko Drahoš. Na záver Fašiangového 

súťažného posedenia nechýbala ani bohatá a hodnotná tombola. Ešte raz 

ďakujeme za príjemné stretnutie a kopec pekných zážitkov. 

        Autor: Andrej Lehoc 



Posedenie s Pánom farárom Mgr. Puchalom v zasadačke v Domov n.o. vo Veľkom Poli 

Pôstne obdobie pred Veľkou nocou. 

Tak ako každý rok je u nás tradíciou,  

keď  k nám zavíta pán farár, tak aj teraz 

t. j. – v stredu dňa 21.02.2018 sme mali 

posedenie, rozprával nám o svojich 

vlastných skúsenostiach a vedomostiach, 

o pôstnom období pred Veľkou nocou, 

ktoré trvá od Popolcovej stredy do 

Veľkej noci, t.j. – 40 dní. Veľkonočné 

sviatky trvajú od Veľkonočného zeleného 

štvrtku, na Veľký piatok pripadá deň 

ukrižovania pána Ježiša Krista, potom je 

Biela sobota a Deň zmŕtvychvstania pripadá na Veľkonočnú nedeľu, keď 

pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. A ako je už tiež tradíciou na 

Veľkonočný pondelok pripadá tiež sviatok. Dolupodpísaný Váš klient  

        Autor: Daniel Horanský 

 

 

 



Deň víťazstva nad fašizmom - beseda 

V mesiaci máj si naša organizácia Domov n.o. pripomenula najväčší 

ozbrojený konflikt, ktorý stál 45 až 60 miliónov ľudských životov - 2. 

svetovú vojnu. Dátum 8.máj sa zapísal do dejín Európy. Slovensko i iné 

štáty si v tento deň pripomínajú Deň víťazstva nad fašizmom. Dátum 8. 

máj sa vzťahuje na výročie kapitulácie nacistického Nemecka, ktorá 

vstúpila do platnosti 8. mája 1945. V niektorých štátoch sa tento deň 

označuje aj ako Deň víťazstva v Európe. 

Náš klient Aďo Lehoczký sa o 

túto tému zaujíma, pripravil si 

zaujímavý článok o 2. svetovej 

vojne a o Adolfovi Hitlerovi. 

Chlapcov v DSS i v ZPB táto téma 

zaujala, klienti si vymenili kopu 

vedomostí a beseda sa niesla v 

duchu búrlivých diskusii o 

porážke fašizmu v najkrvavejšom konflikte 20. storočia. 

2. Svetová vojna je dodnes najväčší ozbrojený konflikt, ktorý sa 

považuje za najväčší v dejinách ľudstva, ktorý stál 45 až 60 miliónov 

ľudských životov. Druhá svetová vojna začala 01.09.1939 v Európe 

a skončila porážkou Nemecka dňa 02.09.1945 v Ticho morí. Počas 6 rokov 

trvania vojny zomrelo 10 miliónov civilistov, milióny príslušníkov 

ozbrojených síl, boli zničené celé mestá a ich škoda bola nevyčísliteľná. 

Za najväčšiu príčinu vojny sa považuje napätie vytvorené chybnou 

koncipovanou Versaillskou zmluvou. Veľká hospodárska kríza čo sa 

v Nemecku umožnila vzostup nacistického režimu pod vedením Adolfa 

Hitlera a jeho stúpencov. Do 2. Svetovej vojny sa zapojilo 61 štátov. Ich 

populácia vtedy tvorila 80 % obyvateľstva.  

Vojna zasiahla všetky kontinenty s výnimkou Antarktídy a Južnej 

Ameriky. Priamo sa však bojovalo v Európe, severnej Afrike, Oceánii 



Južnej a Juhovýchodnej Ázii. Vojenské operácie zasiahli územie 40 

štátov. V armádach bojujúcich štátov slúžilo 110 miliónov ľudí. Celkové 

náklady na vojnu predstavovali 4 trilióny amerických dolárov. Počet 

celkových obetí sa odhaduje na 50 až 62 miliónov ľudí, čo vtedy 

predstavovalo 2,5 % vtedajšej svetovej populácie, 37 miliónov civilistov, 

zvyšnú menšinu tvorili padlí vojaci. Spojenci stratili 51 miliónov ľudí, 

Sovietsky zväz 21 miliónov ľudí. V dôsledku Nacistického režimu 

zahynulo 5 až 6 miliónov židov, taktiež zomreli v priebehu holokaustu: 

Rómovia, Slovania, homosexuáli a komunisti. Vojna sa skončila a vojnoví 

zločinci boli potrestaní. Dňa 20.11.1945 sa s vojnovými zločincami začal 

Norimberský proces. Význam Norimberského procesu nespočíval v tom, 

potrestať nacistov, ale zdokumentovať množstvo svedectiev 

o nacistických zločinoch, najmä o rasistických a etických čiastkach a aj 

vytvoriť základ pre budúce dôkladnejšie prešetrovanie. Vznikol tiež 

precedens, že vedenie útočnej vojny je zločinom, ktorý ostatné krajiny 

nesmú tolerovať. Po porážke Japonska vznikol podobný proces 

s japonskými predstaviteľmi – označený ako Tokijský proces. Pre 

udržanie mieru sa spojenci rozhodli vytvoriť Organizáciu spojených 

národov (OSN), ktorá oficiálne začala existovať 24.10.1945.  

Kto bol ADOLF HITLER 

Narodil sa 20.04.1889 v meste Braunau am Inn, v Rakúsku. Zomrel 

30.04.1945 v Berlíne.  

Bol nemecký politik narodený v Rakúsku. Bol členom a neskôr lídrom 

Národno- socialistickej nemeckej robotníckej strany (NSDAP). Stal sa 

najväčším predstaviteľom vlády, vodcom a zriadil v Nemecku totalitnú 

diktatúru. Agresívnou politikou vyvolal vojnu v Európe. Bol inšpirátorom 

a hlavným organizátorom mäsového vraždenia obyvateľov a vojnových 

zajatcov v okupovaných krajinách Socialistického zväzu. Za nepriateľov 

Nemecka nepovažoval len oponentov, ale aj rôzne skupiny obyvateľstva 

Židov, homosexuálov.  



Hitler zatajoval svoj pôvod, hanbil sa pretože jeho otec bol nemanželské 

dieťa. Objavili sa špekulácie, že Hitler ako hlavný reprezentant 

rasistickej ideológie má za predkov Čechov alebo Židov. Hitler bol 

vegetarián a ako dospelý prestal fajčiť, na verejnosti nepil žiadny 

alkohol. Napriek tomu trpel rôznymi chorobami a užíval aj kokaín. Hitler 

sa narodil ako 4 zo 6 detí. Jeho otec pracoval ako colník, preto sa veľmi 

často sťahovali. Po tom čo mu v roku 1913 vyplatili dedičstvo po otcovi 

sa presťahoval so Mníchova. Dôvodom bolo vyhýbanie sa vojenskej 

službe. V roku 1914 sa dobrovoľne prihlasuje k 16 Bavorskému pluku a ide 

na front v 1. Svetovej vojne. Takmer celú vojnu prežil ako pešia spojka 

na západnom fronte. Získal aj vojenské ocenenie- Železný kríž 2. triedy. 

Po zranení nohy v roku 1916 prerušil vojenskú službu a rok po tom dostáva 

ocenenie – Železný kríž 1. triedy, krátko pred koncom 1. Svetovej vojny. 

Po plynovom útoku dočasne oslepol. Ošetrujúci lekár psychiater Hitlera 

klasifikoval ako psychopata, úplne nevládneho a neschopného zastávať 

vedúce funkcie. V roku 1920 bol Hitler zamestnancom armády a stal sa 

rečníkom. Taktiež presadil zmenu názvu strany. V roku 1921 sa zmocnil 

strany, tým, že zaviedol Vodcovský princíp. Ako vodca nemeckého 

nacizmu viedol v Mníchove Pivnicový puč. Dostal 5 rokov basy ale za dobré 

správanie bol prepustený. Odsedel so menej ako 9 mesiacov. Vo väzení 

napísal knihu – MEIN KAMPF (Môj boj). Po roku 1932 získava nemecké 

občianstvo. Po požiari Rímskeho snemu v roku 1933 z ktorého obvinili 

Komunistov to viedlo k zákazu Komunistickej strany a k likvidácii 

revolučných kádrov a antifašistov. Hitler začal znovu zbrojiť a po smrti 

prezidenta Hinderburga mal vo svojich rukách neobmedzenú moc. Pre 

svojich ideologických a rasových nepriateľov prikázal zriadiť 

koncentračné a vyhladzovacie tábory. Masové vyhladzovanie a popravy 

najrôznejších skupín vyvrcholilo neskôr počas vojny. V marci 1935 bola 

opätovne zavedená povinná vojenská služba a Norimberské zákony. V noci 

z 9. na 10. novembra 1938 sa s Hitlerovým súhlasom uskutočnil veľký 

program proti židom, tzv. Krištáľová noc, ktorá viedla židov do 

deportácií. 20.07.1944 bol na Hitlera spáchaný atentát s názvom 

Stauffenbergov pokus o prevrat. Pri tomto atentáte bol Hitler len ľahko 



zranený. Hitler túto opozíciu generálneho štábu kruto potrestal. Dal ich 

popraviť. Hitler tvrdil, že povolaný Bohom a že je to znamenie osudu. Po 

atentáte poslal svoju zakrvavené bundu svojej milenke. Svoje posledné 

týždne a chvíle života strávil v bunkri v Berlíne. Jeho zdravotný stav sa 

ku koncu vojny zhoršoval. 20.04.1945 keď sa bunker dostal pod paľbu 

sovietskeho delostrelectva bol Hitler výrazne otupený a s prerušenými 

záchvatmi zúrivosti. V tento deň aj posledný krát opustil bunker. 

V zničenom Rímskom koncerne posledný krát vymenoval a ocenil chlapov 

s Hitlerjungenu Železným krížom. V nasledujúcich dňoch sovietske 

vojská obkľúčili Berlín. 29.04.1945 sa Hitler oženil s Evou Braunovou 

a dozvedel sa o smrti Mussoliniho. Opustil svadobnú recepciu a spísal 

svoj osobný závet a politický testament v ktorom neúspech vojny 

pripisoval Nemcom a Židom, krotí zlyhali pri plnení jeho plánov. 

Dňa30.04.1945 spáchal Hitler samovraždu. Krátko pred dobytím svojho 

bunkru spáchal Hitler spoločne so svojou manželkou samovraždu, tak že 

prehryzol kyanidovú kapsulu a zároveň si strelil do hlavy pištoľou 

Walther 7,65. Účinky kyanidu deň predtým nechal odskúšať na svojom 

psovi menom Blondi. Hitlerove telesné pozostatky jeho služobníctvo a 

strážcovia poliali benzínom a čiastočne spálili v kráteri pred bunkrom, 

následne ho tam i pochovali spolu s manželkou a psom.  

Autor: Lehoczký Andrej 

 

 



Marec mesiac knihy 
V mesiaci marec sme v našom 

Domove mali besedu o knihách. 

Veľa sme sa dozvedeli 

a neodmysliteľnou súčasťou 

tohto pekného dopoludnia bolo 

čítanie pasáží z rôznych kníh, 

ktoré si pripravili jednotlivý 

klienti a odprezentovali ich svojim 

kamarátom. Poukázali v nich na 

niečo čo je im blízke alebo 

poučné. A čo sme sa dozvedeli???.......prečítajme si.  

Pýtate sa prečo je marec mesiacom knihy? Tu je odpoveď - Hnúšťa/Bratislava 16. 

marca (TASR) – Matej Hrebenda sa do slovenskej histórie zapísal ako popredný 

šíriteľ slovenských a českých kníh. Predaj kníh, ktoré mu zverovali vydavatelia, spájal 

s poúčaním a národným uvedomovaním, šíril kultúru a osvetu. Presviedčal ľudí, že 

čítanie nie je len výsadou bohatých a vzdelaných. Okrem toho bol ľudovým básnikom, 

zberateľom ľudových piesní, misionárom slovenského národa, ľudovýchovným 

pracovníkom. V pondelok 16. marca uplynie 135 rokov od jeho úmrtia.  

 

Hrebenda bol nevidomý, v pätnástich rokoch stratil zrak. Prežil ťažký život, no 

napriek tomu pociťoval radosť a šťastie, keď mohol pomôcť svojmu národu. Ján 

Kollár v roku 1834 skonštatoval: "Kiež by mnohí vidomí Slováci boli tomuto slepému 

podobní v láske k národu."A pridal sa i Karol Kuzmány: "Nemôže slepý slepého viesť, 

tento slepý by však bol dobrým vodcom i mnohému vidomému." 

 

Matej Hrebenda sa narodil 10. marca 1796 v Rimavskej Píle. Mal dvoch súrodencov, 

avšak jeho otec nemal trvalé zamestnanie, a tak sa nemohol postarať o svoje deti. 

Ako desaťročnému mu zomrela matka. Keďže nemohol chodiť do školy, vzdelával sa 

sám. Zároveň si zarábal na skromné živobytie. Ako trinásťročný písal príležitostné 

a gratulačné verše na melódie ľudových a duchovných piesní. Rád čítal knihy a keď 

oslepol, chodil po dedinách a hľadal ľudí, ktorí by mu ich čítali. Bol mendíkom 

(pomocníkom evanjelického kňaza) na pílanskej škole, potom v Hrlici na Gemeri a 

Rimavskom Brezove. Pôsobil aj v Záturčí, bol obecným hlásnikom v Krokave (1816) 

a Hačave (1817-1829). Tu sa neskôr usadil. V roku 1825 sa Hrebenda oženil. V tom 

čase začal zhromažďovať aj knihy. Narodil sa mu syn (1826) a dcéra (1829). Jeho 

manželka v roku 1831 zomrela na choleru. Po roku a pol sa opäť oženil. Jeho manželka 

bola chromá, ale obaja boli šťastní a spokojní. Nič nemali, bývali len na "hospodách", 



až v roku 1833 sa im podarilo postaviť si skromnú chalúpku. Hrebenda zvykol 

hovorievať: "Nemám nič, nežiadam nič." Od roku 1842 sprevádzal Mateja Hrebendu 

na jeho cestách pomocník. Zapisoval ľudové piesne, ktoré zbieral (tie sa dostali aj do 

zbierok J. Kollára a P. Dobšinského). Známe sú jeho suplikantské cesty, na ktorých 

získaval finančné prostriedky na výstavbu škôl, kostolov, knižníc. Prechodil celé 

Slovensko, Prahu, Viedeň, Pešť a Dolnú zem. Na cestách zbieral aj staré knihy, 

posielal ich do škôl, spolkových inštitúcií alebo ich donášal popredným vzdelancom. 

Bol v úzkom kontakte s predstaviteľmi slovenského literárneho života (J. Kollár, K. 

Kuzmány, Ľ. Štúr, J. M. Hurban a i.).  

Prvé verše napísal Hrebenda v roku 1814, boli priaznivo prijaté, tak sa ešte s väčším 

zanietením pustil do prostonárodného veršovania. Jeho básne, piesne, vinše, listy 

i testament sú uložené v Matici slovenskej. Tej v roku 1864 daroval 16 zväzkov 

cenných kníh, neskôr ďalších 10 zväzkov a niekoľko kalendárov. Slovenskému 

gymnáziu v Revúcej venoval všetky svoje úspory a celú svoju knižnicu (knihy z rokov 

1848-1870). Knihy po zatvorení gymnázia prepadli v prospech štátu. V roku 1874 

dokončil Zborník slovenských národných piesní, prísloví, porekadiel, hádok, hier, 

obyčají a povier.  

V roku1860napísalVlastnýživotopis. 

Matej Hrebenda zomrel 16. marca 1880 

v Hnúšti-Hačave. Pri príležitosti stého 

výročia jeho smrti (1980) ho vyhlásili za 

jubilanta UNESCO. V Hačave stojí jeho 

pamätník, od roku 1991 nesie knižnica 

v Rimavskej Sobote jeho meno. Od roku 

1999 sa koná v rámci Dní mesta Hnúšťa 

literárna súťaž v poézii a próze 

Hrebendova kapsa. A tak sme sa i my v zariadení rozhodli vyzdvihnúť význam kníh 

u našich  klientov. Mali týždeň na to, aby si spomenuli, ktorú knihu čítali a zaujala ich. 

Naše ergoterapeutky knihy zohnali a na spoločnom stretnutí chlapci predstavili svoje 

obľúbené diela a niektorí z knihy aj prečítali malé úryvky.  

Vynájdenie kníhtlače možno bez akýchkoľvek pochybností zaradiť nielen medzi 

najvýznamnejšie udalosti tisícročia, ale aj celých dejín ľudstva. Doba vrcholného 

stredoveku, v ktorej potomok aristokratického rodu Ján Gensfleisch Gutenberg 

zrealizoval svoj objav, si ešte plne neuvedomovala jeho prevratný význam. Len 

vzdelanci tohto obdobia dokázali pochopiť, ako moderný spôsob vyhotovenia knihy 

urýchli prenos informácie, a tým aj vzdelávania. 

Vynálezom kníhtlače sa začala nová epocha komunikačnej techniky. Tento vynález 

umožnil mnohonásobné zvýšenie produkcie knihy. Pravdaže aj dovtedy existovali 

knihy, ktoré sa ale museli opisovať ručne. To sa robilo predovšetkým v kláštoroch, 
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ktoré boli odjakživa popri náboženskom aj kultúrnymi a osvetovými centrami. Na 

začiatok si povieme ako vzniklo písmo: 

Vývoj písma 

Písmo vznikalo ako dôsledok potreby ľudí zaznamenávať a ďalej sprostredkovať 

myšlienky a udalosti v ich živote .Už v praveku sa ľudia pokúšali zaznamenať dôležité 

udalosti vo svojom živote kresbami .Neskôr niektoré národy začali každý jednotlivý 

pojem reči zobrazovať jednotlivým znakom. Vzniklo tak pojmové (ideografické) 

písmo. Ďalším krokom vo vývoji písma bolo používanie jedného spoločného znaku pre 

rovnako znejúce slová .Prvé písmové sústavy sa vyvinuli nezávisle od seba v Egypte, 

Babylone a v Číne. Ani jedno z nich však nepoznalo čisto hláskové písmo – používali aj 

znaky na vyjadrenie celých viet. Egypťania používali okolo roku 3000 p.n.l. úhľadné 

obrázkové písmo s plnou kresbou tzv. hieroglify. Azda najdôležitejším pokrokom v 

dejinách písma bolo Fénické písmo vyvinuté okolo r. 1000 p.n.l. Používali 22 znakov 

pre spoluhlásky, samohlásky nepoužívali. Vzniklo z neho až 80% známych abecedných 

sústav. Prevzali ho a rozvinuli aj Gréci. Grécka abeceda predstavovala prvé dokonalé 

hláskové písmo v dejinách. Používala už niektoré znaky aj pre samohlásky. 

Z Grécka sa do Európy rozšírilo dvoma smermi. Cez Rím do západnej časti Európy, 

kde vzniklo románske písmo- latinka a cez Carihrad do východnej časti, kde vzniklo 

staroslovanské písmo. 

Predchodcovia knihy: 

Hlinené tabuľky 

Predchodcami knihy, ako ju poznáme dnes, boli asi v 4. storočí pred n. l. pálené hlinené 

tabuľky Sumerov, Asýrčanov a Babylončanov. Rimania a Gréci písali na drevené, 

olovené, alebo tabuľky vyrobené zo slonovej kosti. 

Zvitok a papyrus 

Ďalším predchodcom knihy bol zvitok, na výrobu ktorého bol používaný papyrus. 

Papyrus bola látka získavaná zo šachora papierodárneho. Listy, ktoré sa vyrábali 

krížovým lepením tenkých pásikov zo stonky, boli spojené do zvitka. Papyrus vynašli 

Číňania už okolo roku 3000 pred n. l. Na papyrus sa písalo pomocou stebiel. Náplň na 

písanie bola vyrobená z roztokov sadzí a cinobra. 

Kódex a pergamen 

V 2. storočí pred n. l. bol zvitok nahradený kódexom. Kódex, to sú poskladané 

pergamenové papiere zopnuté dvomi drevenými tabuľkami. Pergamen bol vyrábaný z 



jemnej, sušenej a hladenej oslej, bravčovej, kozej, ovčej či teľacej kože. Bol usušený 

v napnutom stave za nízkej teploty. Často bol natieraný plavenou kriedou a hladený 

pastou. Mohol sa použiť aj viackrát. Rozmnožovanie textov v staroveku zabezpečovali 

špeciálne vyškolení nevoľníci, v stredoveku mnísi alebo učenci. 

Kniha a papier 

V 12. storočí sa cez Španielsko vďaka Arabom dostal do Európy papier. Prvý mlyn na 

papier je historicky zachytený v roku 1389v Nemecku. Na začiatku 15. storočia sa 

knihy v Európe vyrábali pomocou techniky drevorytu, ktorú už dávno predtým 

používali Číňania. 

Vznik kníhtlače 

Kniha sa už v dávnych dobách sa 

považovala za zdroj múdrostí a informácií. 

Zapisovali sa do nich rodokmene, dejiny, 

udalosti a rôzne dôležité informácie. 

Schopnosť čítať a písať bolo výsadné 

právo historikov, lekárov, umelcov... 

Šírenie poznatkov bolo pomalé a 

ťažkopádne Až do vynájdenia kníhtlače sa 

väčšina kníh písala ručne, len niekoľko kníh 

bolo vytlačených pomocou rytých 

drevených blokov. Obe metódy boli strašne pomalé a v konečnom dôsledku veľmi 

drahé, a preto bolo možné ich vzhliadnuť len na niektorých miestach. Dovoliť si ich 

mohli len kláštory, univerzity a najbohatší obyvatelia.Už pred Gutenbergom síce 

existovali tlačiarske techniky, ale všetky postupy mali podstatnú nevýhodu: materiál 

nebol dostatočne odolný a stačil iba k produkcii malých nákladov. 

Polygrafia v súčastnosti 

Od druhej polovice 60. rokov 20. storočia sa v polygrafii vo vel\'kom rozsahu 

využivajú počítače. Pri počitačovej sadzbe sa text a grafika skombinujú na monitore 

počítača, prenesú sa elektronicky na papier, fotografický film, fóliu alebo priamo na 

tlačovú platňu.Kníhtlač (tlač z výšky), sa v súčasnosti málo používa. Vo veľkej miere 

ju nahradili iné techniky.Najpoužívanejšia z nich je ofsetová tlač. Na platni sa mastná 

farba zachytí iba na miestach pokrytých zobrazeným písmom alebo ilustráciou, 

netlačiace prvky sa vlhčia vodou. Predloha sa prenáša na gumený poťah na valci a 

tlakom sa z neho otlačí na papier. Má univerzálne využitie. Ďalšou tlačiarskou 

metódou je hĺbkotlač, založená na princípe, ktorý je opakom knihtlače. Predloha sa 

vyleptá alebo vyryje do povrchu tlačovej dosky. Do priehlbín sa naleje tlačiarenska 

farba, ktorá sa potom prenesie na papier. Je finančne náročná, preto je určená pre 
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vysokonákladovú tlač. Flexotlač je podobná kníhtlači, ale jej tlačová forma je pružná. 

Používa sa v obalovom priemysle. Princípom sieťotlače, je pretláčanie farby stierkou 

cez šablónu. Jej prednosťou je potláčanie ľubovoľného materiálu (textil, plast…) a 

je vhodná pre malé náklady. Digitálna tlač je nová technika, ktorá sa na trhu objavila 

v prvej polovici 90. rokov a stále sa vyvíja. Obsah tlače vstupuje do tlačového stroja, 

ovládaného vlastným počítačom, v digitálnej forme. Zobrazenie sa na potláčanom 

materiáli vytvára s využitím princípov elektrografie, ink-jetu, iónografie, 

magnetografie, elektrostatickej tlače a iných. Namiesto tlačovej farby sa používajú 

tonery a pri tvorbe zobrazenia sa nepoužíva tlak. 

Záver 

Mechanicky tlačená kniha zrýchlila a zlacnila výrobný proces, knihy sa stali dostupné 

cenovo a zároveň sa vedomosti a poznatky tej ktorej doby spoľahlivo uchovávali. Kníh 

bolo viac a mohli sa tak dostať nielen do rúk bohatých šľachticov, ale aj chudobných, 

obyčajných ľudí. Toto pomohlo šíriť vzdelanosť a informácie mimo vplyv cirkvi. 

Kníhtlač napomohla šíreniu renesančných a humanistických myšlienok a v širšej miere 

sa začala vydávať beletria. Ľudia nemali knihy len pre okrasu, ale ich aj čítali. Zvýšený 

dopyt zvýšil aj ponuku, vedľa náboženskej literatúry sa značne rozšírila aj svetská 

literatúra. Gutenbergov spôsob tlače mal vplyv i na rozvíjajúce sa technologické 

postupy. Ukázal, že možno použiť štandardné vymeniteľné súčiastky pre opakovanie 

technických operácií. V tlačiarstve sa ako v jednom z prvých odvetví začala 

uplatňovať deľba práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stolnotenisový turnaj v 

Hrabinách 

Dňa 15.03.2018 DSS Hrabiny 

usporiadali turnaj 8. ročníka 

stolného tenisu medzi mládežou z 

rôznych DSS na Slovensku. Boli tri 

výkonnostné kategórie: 

 A kategória 

 B kategória 

 C kategória - v ktorej boli len dievčatá.  

V kategórii A boli vykonnostne najpokročilejší športovci v stolnom tenise. 

Medzi nimi súťažil aj náš klient z Veľkého Pola - Miroslav Broczký. V 

kategórii A na pódiovom umiestnení obsadil 3. miesto z desiatich 

zúčastnených klientov z DSS - Krškany, Internátna škola Levice, 

Špeciálna škola Žarnovica, Hrabiny a Veľké Pole.  

  

V kategórii B, v ktorej sa zúčastnili tiež spomínané DSS, sa na všetkých 

troch miestach umiestnili naši klienti, a to:  

1. miesto - Roman Stoličný 

2. miesto - Tóno Drahoš 

3. miesto - Miroslav Záleský.  

O zábavu bolo postarané. Občerstvenie zabezpečili kuchárky z DSS 

Hrabiny. Vynikajúce koláče, malinovky a 

kávu doplnil guláš, ktorý bol na obed. 

Súťažiaci dostali darčekové balenia 

plné všelijakých maškŕt z rôznych 

svetoznámych cukrárenských značiek.  

Určite sa tešíme na budúci rok, keď 

bude ďalší ročník.  

  

Autor: Klient ZPB - Romanko Stoličný 



Pašie a Veľkonočné obdobie 

Najprv by som Vám chcel napísať čo sú to Pašie. Pašie pochádzajú 

z latinského slova passio čo znamená umučenie. Označuje sa ním opis 

umučenia a smrti Pána Ježiša Krista. Liturgické slávenie Veľkej noci, 

ktorá predstavuje najväčší sviatok celého cirkevného roka. Poskytuje 

nám priestor na sprítomnenie, umučenie a zmŕtvychvstanie krista. Už sv. 

Augustin poukazoval na slávnostný prednes pašií: Spočiatku ich čítal Kňaz 

alebo Diakon. Pašie sa začali neskoršie spievať od 11. storočia. Spievali 

ich traja diakoni: jeden prednášal slová evanjelistu, druhý slová Krista 

a tretí slová postáv a reč ľudu. Na Veľký piatok sa väčšinou spieva: 

Umučenie pána Ježiša Krista podľa Jána. V rámci pokoncilovej obnovy 

liturgie sa pašie čítajú alebo spievajú na Kvetnú nedeľu pričom sa každý 

rok striedajú podľa liturgického cyklu: A, B, C. Opis, udalosť utrpenia 

a smrti podľa Marka, Matúša a Lukáša s na Veľký piatok podľa sv. Jána. 

Po čítaní Pašií sme mali besedu  s Pánom 

Farárom, ktorá bola podstatnou časťou 

zameraná na Veľkonočné obdobie. Dávali 

sme mu rôzne otázky, na ktoré sa nám 

snažil ako kňaz odpovedať ako najlepšie 

vedel. Celá táto beseda aj 

so slávnostným čítaním pašií 

trvala okolo dvoch hodín. Ja 

som bol spokojný lebo mi 

pán farár odpovedal 

a z mnohých vecí som sa 

dozvedel mnoho nového, ale aj tým že som počúval otázky druhých čo 

mali k Veľkonočným sviatkom ak utrpeniu a k samotnej smrti Krista. 

Teším sa na ďalšie Besedy a sedenia s pánom 

farárom a na to čo nám prinesie výchova 

v spolupráci s Pánom farárom. 

Autor: Andrej Lehoczký 



Jarné upratovanie prírody 

V súčasnosti, kedy už ľudia v domácnostiach bežne smeti separujú, majú 

k dispozícii zberné kontajnery a koše, sa stále zabúda na to najcennejšie 

– na prírodu. Mnohí sú k prírode 

takí ľahostajní, že to niekedy 

vyzerá, akoby si zamieňali 

smetisko s prírodou. A keďže my 

nechceme, aby bol odpad 

súčasťou našej krásnej prírody, 

klienti zariadenia ZPB Domov 

n.o.  spolu s hlavným 

ergoterapeutom a detičkami MŠ 

Veľké Pole sa v krásny slnečný deň 18. apríla 2018 s úsmevom pustili do 

zberu odpadkov. Odpadky sa zbierali do vriec a zvážali do areálu 

zariadenia. Podarilo sa nazbierať veľké množstvo vriec a prírodu sme tak 

spoločnými silami očistili.  

Dúfajme, že naša snaha nevyšla nazmar a ľudia si uvedomia, že do 

prírody sa nechodí robiť neporiadok, ale načerpať energiu. 

Autor: Ing. Bibiána Demeterová  



SPOMIENKA NA TITANIK 

Naša sociálna pracovníčka sa rozhodla 

pripomenúť našim chlapcom Titanic práve v 

apríli, nakoľko tento mesiac sa stal symbolom 

námornej katastrofy. Spomienková beseda 

bola plná zaujímavostí, zamestnankyňa 

klientom predniesla množstvo informácií o 

Titanicu. 

Na záver besedy bola malá súťaž, 

ktorá overila aktívne počúvanie 

klientov a ich schopnosť zapamätať 

si fakty. Najlepší klienti boli 

odmenení. Víťazi z klientov DSS:  

 1. súťaž - Akú dĺžku v metroch mal Titanic?      

 Správna odpoveď: Titanic bol 269,1 metrov dlhý. Najbližšie k 

odpovedi bol p. Bednár (270 m). 

 2. súťaž - Koľko stál lodný lístok na kajutu v prvej triede v tom 

období?  

 Správna odpoveď: Cena kajuty v prvej triede: 150 USD / 30 libier 

t.j. 121,72 €. Najbližšie k odpovedi bol p. Slačka (180 €). 

 3. súťaž - Akú šírku v metroch mal 

Titanic? 

 Správna odpoveď: Titanic bol 28,25 

metrov široký. Najbližšie k odpovedi 

bol p. Ďurkej (28 m). 

 4. súťaž - Koľko ton uhlia denne spálila 

loď?  

 Správna odpoveď: Loď spálila asi 600 ton uhlia denne - ručne ju do 

pecí hádzalo 176 ľudí. Najbližšie k odpovedi bol p. Gašparovič (600 

ton) 
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 5. Súťaž - Koľko ton popola vyhodili denne do mora?Správna 

odpoveď: Do mora vyhodili takmer sto ton popola denne. Najbližšie 

k odpovedi bol p. Lehoczký (100 ton).  

Dňa 20.04.2018 a 23.04.2018 sme mali besedu s názvom TITANIK. Pre 

veľký záujem bola táto beseda rozdelená n a2 dni a to piatok a pondelok. 

Dozvedeli sme sa rôzne veci o Titaniku ako napríklad: kde bola loď 

vyrobená, koľko mala záchranných člnov, koľko ton uhlia sa spálilo denne 

(bolo to 7 ton uhlia a 1 tona popola a vysýpal sa denne do mora).  

Mali sme rôzne otázky, dostali sme aj odmeny ( cigarety a pre 

nefajčiarov keks), keď sme tipovali napr.: koľko ton popolu sa denne 

vyhodilo do mora, aká bola dĺžka lode, koľko stál cestovný lístok na loď, 

že mal 4 komíny ale fungovali len 3). 

Mne osobne sa beseda páčila. Dozvedel som sa 

niečo o Titaniku a aj keď sa veľmi o tieto veci 

nezaujímam, videl som aj film Titanik s hercom 

Leonardom DiCapriom. Tento film sa mi páčil, a pani 

Boženka Lazareková nám povedala aj veci, ktoré vo 

filme neboli sfilmované. Takže z tejto stránky m to 

zaujalo, lebo som sa dozvedel niečo nové o tomto 

zaoceánskom parníku.  

Ja som bol s besedou spokojný a myslím, že 

všetci prítomní klienti tiež. Žiadali, aby sme 

pokračovali v besede Titanik aj v pondelok. Tak 

isto musím napísať, že všetci, čo sme tam boli 

sme chceli vyhrať cigaretu alebo keksík. Bolo 

to spravodlivé, lebo každý mal možnosť vyhrať, 

ale vyhral len ten, čo mal najlepší tip. Taká bola 

dohoda a všetci sme ju rešpektovali. Každý mal 

možnosť, stačilo len dobre počúvať. Na záver by som chcel napísať, že 

sa tešíme na ďalšie besedy s pani Boženkou Lazarekovou, ktoré si pre 

nás pripraví do budúcna. V mene všetkých ďakujeme.  

Autor: Lehoczký Andrej 
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Sadenie zemiakov 

Naši prijímatelia sociálnych služieb  si 

tak ako každý rok i teraz  posadili 

zemiaky v spolupráci so zamestnancami. 

V utorok 24.04.2018 sa zemiaková 

brigáda konala v domove 

sociálnych služieb, v stredu 

25.04.2018 sme sa presunuli 

do zariadenia podporovaného 

bývania. Samozrejme, pôda sa 

najskôr pokyprila a potom sa 

do nej poukladali hľuzy. 

Počasie nám prialo, zemiaky sme vysadili a už budeme len čakať na našu 

krásnu zemiakovú úrodu. 

 



Apríl - mesiac lesov 

Dňa 19. apríla 2018 sme si pri 

príležitosti oslavy mesiaca lesov 

urobili posedenie priamo pod lesom - 

v našom peknom areáli DSS Domov 

n.o. vo Veľkom Poli. So 

zamestnankyňou ergoterapie sme si 

prečítali z knihy 

zaujímavosti o lese a 

pospomínali na lesy, ktoré 

sme v detstve radi 

navštevovali. Počasie bolo 

krásne a tak sme mali všetci 

dobrú náladu. Nechýbali 

vtipné historky klientov ako 

aj ponaučenie, ktoré z 

besedy vyplynulo:  

Lesy sú pre život na Zemi 

nenahraditeľné, našou úlohou 

je chrániť ich ! 

Deň Zeme  
Deň zeme je venovaný Zemi , ktorý sa 

každoročne koná 22. apríla .  Tento sviatok 

je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré 

sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti  

21 marca a oslavovali príchod jari. V 

modernom poňatí ide o ekologicky 

motivovaný sviatok upozorňujúci ľudí na 

dopady ničenia životného prostredia 

a rozvíjajúci diskusiu o možných riešeniach. 
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V poslednej dobe bola niekoľkokrát vyslovená myšlienka, že by sviatok 

bolo lepšie presunúť na letný slnovrat, pretože by pekné počasie prilákalo 

viac ľudí. Nezdá sa že by našla pravdepodobnú vôľu meniť už zabehnutý 

dátum.  

Niečo z histórie: História tohto dňa siaha do roku 1969 keď 

predovšetkým: John Mc CONNELL, začal volať po vzniku 

medzinárodného dňa Zeme v rámci týchto snáh vytvorili aj vlajku: Dňa 

Zeme. Prvý deň Zeme bol oslávený V Sanfranciscu . Táto oslava bola 

myslená nielen ako ekologicky zameraný sviatok ale aj ako lavicovo 

orientovaný happening bojovníkov proti vojne vo Vietname. Kampaň 

s týmto sviatkom spájaná, si kládla otázku preniesť ekológiu do 

politických kruhov. Cieľom bolo preniesť ekologickú účinnosť, recyklovať 

odpadky a hľadať obnoviteľné zdroje energie. Táto akcia má veľký ohlas, 

hlavne medzi študentami. OSN začala tento sviatok sláviť v roku 1971. 

V roku 1990  sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta a 22. 04. sa stal 

Medzinárodným dňom Zeme.  

Vysvetlivky cudzích slov:  

Lavica – označenie pre politickú skupinu, pre 

politické strany, príslušné politické smery. 

Happening – je jedna väčších foriem akčného 

umenia v ktorej sa spájajú prvky divadla, hudobného koncertu, poézie 

a výtvarného umenia, s cieľom aktívne zapojiť  do akcie.  

Energetika: Je vedný odbor, ktorý sa zaoberá hospodárnym využitím 

všetkých zdrojov a zásob energie a tiež priemyselné odvetvie 

dodávajúce energiu.  

Recyklácia – je proces opätovného využitia už použitých materiálov 

a produktov. Recyklácia zabraňuje plytvaniu zdrojov, redukuje plytvanie 

surovín a prírodných materiálov. 

Obnoviteľné zdroje energie: sú také ktoré sa prírodne obnovujú počas 

ich využitia: slnečná energia, energia vetra, energia vody, biomasa 

v doprave biopaliva.  

OSN – je organizácia združujúca väčšinou štátov na Zemi, ktoré sa 

zaviazali spolupracovať pri podpore zásad vytýčené v jej charite.  

 

        Autor: Andrej Lehoczký 
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STAVANIE MÁJA 

U nás už každoročná 

tradícia - stavanie mája - 

krásna tradícia, ktorú 

zachovávame už vééééľa 

rokov. Dňa 30.04.2018 

naši klienti postavili 

vyzdobený máj krásnym 

zamestnankyňám Domov 

n.o.. Ženy máj najskôr 

ozdobili stužkami, ktoré 

vyrobili chlapci vo 

výchove z nepotrebných látok. Atmosféru dotvoril klient p. Baláž, ktorý 

zahral pár ľudových pesničiek. A tak sa podarilo i tento rok zasadiť 

chlapcom, s pomocou pána údržbára Jožka, máj všetkým ženám a 

dievčatám z našej organizácie Domov n.o. 

 

 

 

 

 

 

 



Prednáška A. Lehoczkého 

"V prvom rade Vás chcem privítať a 

aj Vám poďakovať, že ste si prišli 

vypočuť môj príbeh - príbeh mojej 

závislosti na drogách." - takto začal 

prednášku náš Andrea Lehoczkého na 

Strednej odbornej škole v Žarnovici. 

Aďo sa prihovoril žiakom strednej 

školy, porozprával im svoj život, život 

závislý na drogách: 

MOJA ZÁVISLOSŤ  

V prvom rade Vás chcem privítať a aj Vám poďakovať, že ste si prišli 

vypočuť môj príbeh, mojej závislosti na drogách. Nechcem aby ste brali 

tento môj príbeh závislosti 

ako odpadnutie jednej 

vyučovacej hodiny, ale aby 

ste si z neho niečo zobrali 

čo najviac a ak už náhodou 

máte takýto problém, aby 

ste to zvážili a nebál sa 

o svojej závislosti hovoriť. 

Aby ste sa nebáli svojim 

rodičom zdôveriť a ak už 

máte takýto problém, 

nebojte sa, že vaši kamaráti sa budú pozerať na vás inak. Ak sú to ozaj 

praví kamaráti, tak Vám istotne podajú pomocnú ruku spolu s rodinou.  

Ďalej by som Vám chcel napísať, čo to vlastne závislosť je. Závislosť 

alebo návyk je nekontrolovateľné nutkanie opakovať svoje chovanie bez 

ohľadu na jeho dôsledky.  

Závislosť sa delí na dve formy:   

- psychickú 

- fyzickú  



psychická závislosť sa vytvára vtedy, keď postihnutá osoba – ZÁVISLÝ: 

vyhľadáva a potrebuje si dať svoju obľúbenú drogu: napr. cigaretu, 

marihuanu, pervitín, heroín, kokaín, LSD.... 

Fyzická závislosť sa vytvára vtedy, keď je závislosť na droge tak vysoká, 

že sa prejavujú abstinenčné príznaky a v dôsledku drogy, respektíve jej 

neužitia dochádza k halucináciám, triaške, agresivite - keď nemá závislý 

človek svoju drogu. U alkoholikov -  delírium tremens. Často dochádza 

k takému zničeniu tela, že u závislého človeka dochádza k samotnej 

smrti. 

Ďalej si treba uvedomiť, že keď ste sa raz stali závislým, tak už nikdy 

s zo svojej závislosti nevyliečite. Závislosť sa nedá vyliečiť, iba zaliečiť. 

Môžete abstinovať, ale môže dôjsť k recidíve. Recidíva je porušenie 

abstinencie, čiže opakovanie a prepadnutie drogovej závislosti 

v akejkoľvek inej forme závislosti. Recidíva sa nikdy nedá u závislého 

vylúčiť.  

Pre tieto prípady u závislých ľuďoch existujú tzv. posilňovačky.  Tu je 

závislý alebo abstinent zaradený do závislej skupiny, kde si pripomína, čo 

vyvolávajú drogy, čím by musel prejsť, keby porušil abstinenciu. 

Posilňovacia liečba trvá obvykle tri týždne. Existuje ešte jeden spôsob 

ako sa vyvarovať recidíve – kluby abstinentov a kluby anonymných 

alkoholikov.  

Môj príbeh 

Volám sa Andrej. Mám 35 rokov. Vek však nie je natoľko dôležitý, ako to, 

koľko mám životných skúseností a koľko mi toho za môj krátky život 

priniesli. Čím ma naplnili a čo môžem mojimi skúsenosťami a mojou 

doterajšou životnou púťou priniesť iným. Všetky naše vzostupy a pády, 

skúsenosti a činy, celá naša životná cesta by mala slúžiť jednému a to 

pomoci blížnemu čiže ľuďom. Preto Vám aj ja chcem vyrozprávať svoj 

príbeh mojej závislosti na drogách.  

Stíšte sa na chvíľu vo svojom srdci, utíšte v ňom hluk tohto sveta 

a otvorte svoje srdcia nech Vás môj príbeh nedesí, ale nech je pre Vás 

ponaučením, aby ste Vy sami nemuseli prejsť tou cestou, ktorou som 

prešiel ja.  



Všetko sa to začalo pred 19 a pol rokmi. Išiel som práve na strednú školu, 

respektíve som už pol roka chodil na Stredné odborné učilište 

v Handlovej, kde som sa učil za strojára – zámočníka. V tých časoch som 

bol mladý, zdravý, vyšportovaný chalan. Ale veľmi pyšný a namyslený. 

Myslel som si, že svet je pekný, ale bolo to len pozlátko pred očami, ktoré 

mi lepilo čiže bránilo úplnému prezretiu sveta. Svet je pekný, s pekným 

úsmevom ale démonickou tvárou. A málokto ho chce vidieť v tej pravej 

tvári ako naozaj vyzerá. Mal som istého kamaráta, volal sa Karol. Bol to 

kamarát s ktorým som sa kamarátil asi 10 rokov, starší o 4 roky, kamarát 

z partie z okolia sídliska, kde som býval. Fetoval toluén, ako aj iní z našej 

partie. Ďalší húlili trávu a hašiš. Vtedy sme ešte neskúšali tvrdé drogy, 

ale aj to sa v krátkosti času zmenilo. Jedného dňa mi Karol povedal: „..... 

nechceš si skúsiť zafetovať? Je to dobré“ vravel mi. Ja som mu povedal 

či mu šibe, veď to zničí všetko v tvojom tele, všetky orgány a aj mozog. 

Ale on neprestal naliehať. „skús to, uvidíš, zapáči sa ti to, a časom sa to 

naučíš ovládať.“ Neprestával na mňa naliehať a tak som to vyskúšal raz, 

dva-krát a hovoril som mu, že to neúčinkuje, že ma z toho bolí hlava 

a bzučí mi v nej ako pod trafostanicou, ale on mi vravel- „vyskúšaj to ešte 

raz“. Ja som mu povedal, že to skúsim tri krát a ak mi to nič nespraví, tak 

to už viac skúšať nebudem. A to som urobil chybu.  

Časom, keď som sa dostal na psychiatriu, mi doktor zo závislej skupiny, 

čo mal s nami sedenia povedal, že halucinácie sa nedajú ovládať a ani 

vyvolať, tvoria sa sami a je to spôsobené tým, že pri fetovaní toluénu, 

lepidiel a užívaní tvrdých drog dochádza k rýchlemu odumieraniu 

mozgových buniek a to samotné spôsobuje halucinácie či už sluchové 

alebo zrakové. Nevedel som, čo to spustí a čo to spôsobí. Aký to bude 

mať pre mňa samotného dopad, čo tým spustím pre seba samotného ale 

aj svoje okolie. Otvoril som okno do sveta, čo som chcel, ale bez 

uvedomenia si , čo sa platí za jeho spustenie. Otvorenie kde sa platí 

zdravým, stratou rokov života a dokonca aj smrťou. Ak sa včas nevrátite 

zo sveta, v ktorom sa Vám tak páči, no ktorý z Vás robí to, čo sa 

v dnešnej spoločnosti nazýva spodinou. Od takýchto sa celá spoločnosť 

odvracia až na pár výnimiek. V tomto svete sa platí tým, čo z Vás robí 

človeka. Stávate sa bezcitným voči sebe, rodine, okoliu. Berie Vám to 

ľudské ako je láska, súcit, porozumenie, myslenie, pokora, neha a mení 



Vás na bezcitné zviera k vlastnej rodine a okoliu ale aj k sebe samému 

a priateľom.  

Ak sa rozhodnete ísť touto cestou, tak pochopte: niet výhovoriek a ani 

ospravedlnenia! Napriek tomu, že vy ako závislý, vždy budete hľadať 

ospravedlnenie, prečo by ste si svoju drogu mali dať. Dnes veľmi letí 

tanečná droga – extáza. Myslíte si, že sa na nej zabávate, že Vás táto 

droga robí šťastnými. ZOBUĎTE SA!!!!! Myslíte si, že je šťastím upadnúť 

psychicky, fyzicky a morálne?  

Predáte všetok majetok, páchate trestnú činnosť, vykonávate 

prostitúciu, spíte po kanáloch, ste bezdomovec, týrate blízkych. Ste 

ochotný pre svoju drogu spraviť čoukoľvek, aby ste ju získali a nevadí 

Vám, že pôjdete doslova cez mŕtvoly. Myslíš si, že je to skutočné šťastie 

a že v ňom nájdeš ozajstné teplo rodiny a priateľov, na ktorých sa môžeš 

vždy obrátiť. Ja som sa v živote naučil jedno, že priateľom sa nedá byť 

s každým, priateľov si treba vyberať.  

Postupom času sa moja závislosť vyvíjala. Ako sa povie -  s jedlom rastie 

chuť. 

Začal som húliť trávu, hašiš, postupom času aj tvrdšie drogy ako je 

pervitín, heroín a do toho všetkého som stále fetoval. Keď som nemal 

svoju drogu hodina mi pripadala ako deň, deň ako týždeň. Začal som pod 

vplyvom drog trpieť nespavosťou, postupom času sluchovými 

halucináciami. Stále som mal pocit, že počujem moje meno, postupom 

času som nemusel ani fetovať a mal som aj zrakové halucinácie. Často 

som ubližoval rodine, nadával im. Moja mam prišla na to , že som drogovo 

závislý tak, že som jedného dňa prišiel domov tak sfetovaný, že som si 

nevedel otvoriť dvere. Veľmi sme sa pohádali. Hneď na druhý deň ma 

zobrala k psychiatrovi. Ten rozhodol o hospitalizácii na psychiatrii. Tam 

ma zaradili do závislej skupiny. To bola moja prvá liečba, ktorá trvala tri 

týždne. Keďže som bol stále dieťa, tak musela podpísať ukončenie liečby 

mama. Sľúbil som jej, že drogovať už nebudem, ale bola to len zámienka, 

aby som sa dostal z nemocnice a mohol som sa dostať čím skôr k svojej 

droge. Stále som nechápal, čo to vlastne droga je. A postupom času som 

zistil, že droga neslúžila mne, ale ja som slúžil jej. Už pri prvom pobyte 

na psychiatrii som bol zotročený, lebo som stále hľadal spôsob, ako sa čo 



najrýchlejšie vrátiť späť. Dnes to už vidím jasne a veľmi ma mrzí, že som 

si to neuvedomil skôr. Moja rodina a priatelia nemuseli tak trpieť. 

Uvedomil som si to až po dlhom odstupe času a dlhodobej abstinencii a 

vďaka mnohým terapeutickým a psychologickým skupinám, životným 

skúsenostiam a dlhej závislosti na drogách, ktorú som prekonal. 

Nadobudnutými skúsenosťami som sa viac naučil počúvať druhých 

a pomáhať viac blízkym ako sám sebe.  

Postupom času som začal páchať aj trestnú činnosť. Začal som mamu biť 

a kradnúť jej peniaze, zlato, krištáľ atď. Všetko, čo malo cenu a dalo sa 

založiť v záložni. Podala na mňa trestné oznámenie a mal som aj súd. 

Postupom času som sa na svojej droge už prestával baviť. Boli to celé 

hodiny pozerania do prázdna, ako keby som ani nežil. Po čase som začal 

mať depresie, ktoré prepadli do dvoch pokusov o samovraždu. Chcel som 

skočiť pod vlak a pustil som doma plyn. Mal som hlasy, aby som vyskúšal 

pustiť plyn, aby som vedel ako to bolo keď v Osvienčime dávali židov do 

plynových komôr. Plyn syčal celú noc a nič. Keď to zistili susedia, tak 

mamu chceli odpojiť z plynu a na naliehanie susedov musela na mňa podať 

trestné oznámenie za všeobecné ohrozenie a k tomu som ju zbil a ukradol 

jej peniaze. Tak som mal na krku ublíženie na zdraví, krádež a všeobecné 

ohrozenie, za ktoré som dostal 9 rokov väzenia nepodmienečne. Súd mi 

dl ešte jednu možnosť..... Psychiatrické liečenie ústavnou formou. Keď 

sa na to pozriem teraz, urobil som dobre, že som si zvolil liečenie.  

Súd mi mohol dať basu alebo odvykačku a psychiatrické liečenie ústavnou 

formou. Mal som na krku ešte jedno stíhanie za vyhýbanie sa odvodovej 

služby. Súd ma zbavil viny zo skutkov, čo som konal pod vplyvom drog 

a zastavil trestné stíhanie pre nepríčetnosť. Je to stav, kedy osoba 

nevie rozpoznať správnosť svojho konania. Potom som nastúpil na liečbu, 

ktorú mi určil súd v Sučanoch. Trvala 9 rokov. Boli to dlhé roky. Veľa som 

tam zažil, či už dobré alebo zlé. Trochu som tam oplešatel, ale čo je 

najdôležitejšie, že rodina mi začala opäť veriť a aj brat s ktorým som 

mal veľmi naštrbený vzťah. Verí mi aj sestra a verila mi aj mamina, ktorá 

mi viac ako pred rokom zomrela. Vravievala mi, že mi verí, ale vždy 

hovorila vetu: „ale čo keď možno raz“..........  

  Autor:  Lehoczký Andrej 



Grilovačka v ZPB 

Dňa 14.06.2018 

sme mali na 

bytovke 

grilovačku, ako 

poďakovanie za 

pomoc pri údržbe 

obecných trávnatých plôch. Hlavným 

hrdinom tejto akcie boli marinované kuracie 

rezne s cibuľkou, horčicou, chlebom, 

malinovka, slané, chrumky, káva s koláčikom 

a na lepšie pretrávenie pivo alebo radler podľa vlastného výberu a fačiari 

si mohli aj zapáliť. Akcia sa vydarila, aj keď počasie sa na nás trošku 

mračilo.  

Autor: Martin Mandák  

Opekačka 20.6.2018 Hostinec Veľké Pole 

Dňa 20.6.2018 sa v Hostinci vo Veľkom Poli konala opekačka, na ktorú 

boli pozvaní rovnako klienti ústavu, ako aj "bytovkári". Program bol 

bohatý a to hod šiškou do kýbla, 

slalom s vajíčkom na lyžičke, 

hádanie obrázkov z kartičiek podľa 

nápoved, malá rozcvička a kolky. 

Okrem toho si klienti mohli 

vychutnávať kávu, cigarety, 

keksíky, rezne a špekačky. O hudbu 

sa nám postarali klienti a to Janko 



Záň, Danko Horanský a Tonko 

Drahoš. Počasie sa nám tentoraz 

podarilo, pretože bolo príjemne pod 

Pani Riaditeľke a jej Tímu.  

  

Autor: Martin Mandák 

 

Rozprávka o slimákoch - vystúpenie klientov 

I ľudia s ťažkým zdravotným 

postihnutím a duševnými poruchami 

majú talent, divadelné schopnosti, 

tvorivosť a iniciatívu. Že je tomu tak 

nás presvedčili i naši chlapci z 

domova sociálnych služieb Domov 

n.o., ktorí si už pár mesiacov 

pripravovali divadelné vystúpenie pre 

detičky z MŠ Veľké Pole, pre 

ostatných klientov z DSS i zo ZPB, ako 

aj pre zamestnancov. Samotné 

divadielko pod názvom Rozprávka o 

slimákoch pripravili zamestnankyne 

ergoterapie v rámci záujmovej 

činnosti. Arteterapia, resp. terapia 

umením pomáha budovať sebavedomie, 

sebaúctu klientov, uvoľňuje napätie a 

rozvíja komunikačné schopnosti 

klientov. Divadlo zároveň 

formuje osobnosti, práve preto 

má v našom zariadení sociálnych 

služieb výrazné miesto.   



Článok s názvom Sibyla Kráľovná zo Sáby. 

Najprv si niečo napíšeme o Sibyle, 

kto to bol: Sibyla bola kráľovná zo 

Sáby. Vybrala sa navštíviť veľmi 

významného panovníka vtedajšej 

dobe, za panovníkom kráľom 

Šalamúnom. Potrebovala mu zveriť 

tajomstvá a proroctvá o 

nastávajúcich časoch , ale nie len 

o nastávajúcich časoch ale aj o tom 

čo ľudstvo čaká v budúcnosti a kam 

sa ľudstvo dostane.. Prečo za kráľom Šalamúnom?:  Je pravda že kráľ 

Šalamún Sibylu znásilnil a tým kruto poznamenal svoj osud a osud svojho 

národa. Sibyla vedela predpovedať: vojny, katastrofy, ale aj technický 

pokrok ľudstva a samotných vládcov sveta. Pre svetských a cirkevných  

vládcov odhaľovala nepríjemné pravdy. Preto bola väčšinou zakázaná 

a nepravdivo odcudzovaná. Kráľ  Šalamún Sibylu znásilnil. V tú noc keď 

nemohla spať, v tú istú noc zabil v Sibyle ľudskosť človeka z jej komnaty 

sa ozýval neprestajný srdcervúci plač . Bol to plač ženy čo dala 

Hospodinovi sľub čistoty, ale nie len Bohu 

ale aj  svojmu ľudu. Ale v tú istú noc kráľa 

Šalamúna prekliala: počúvaj kráľ Šalamún, 

ktorý si Hospodinovým olejom pomazaný 

a obdarovaný veľkou múdrosťou a napriek 

tomu hrešíš?. Nech si prekliaty Bohom až 

do dňa kedy sa nenarodí s tvojho rodu 

Mesiáš. Ostrie tvojho tela, ktorým si 

vnikol do môjho nech ti je 1000 krát vrátené a krv ktorá zo mňa vytryskla 

nech je hanbou na veky na tvojom čele a tvojom ľude. Tú noc keď kráľ 

Šalamún znásilnil Sibylu sa udialo niečo strašné a to znamenie na oblohe. 

Mesiac bol úplne krvavý a sčervenel a aj nebo samotné bolo úplne 

sčervenené. Domáce zvieratá kňučali a kňazi ľudu počuli Sibylin plač 

a vedeli, že sa v kráľovskom paláci stalo niečo strašné. Počuli Sibyline 

slová ale nerozumeli im lebo ich predniesla v reči predkov zo Saby ale 

kráľ Šalamún im rozumel, roztrhol svoj plášť a rozkázal nech zapália 
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oheň z cédrového dreva a samotný popol si sypal na hlavu. Dole 

v Jeruzaleme plakal Boží  ľud , ale nevedel prečo ale cítil že sa stalo niečo 

strašného a zlého.  

Izraelský ľud súdi kráľa Šalamúna: Sibyla predniesla Izraelskému ľudu 

svoju žalobu na kráľa v podobe príbehu – podobenstva a ľud Izraelský 

ľud súdil, že takýto panovník by mal byť verejne kameňovaný a potom 

vyvedený z mesta a tam po krk zahrabaný do piesku a ponechaný 

k zožratiu a k roztrhaniu divým zvieratám , a dodali bol by to náš kráľ, 

nech nikdy neprekročí prach Dávidovho domu aby tato vina neprešla na 

ostatných a jeho potomstvo nech je prekliate. Tak kázal Mojžiš 

a Hospodin. 

A teraz k samotným proroctvám: Sibyla predpovedala, že príde doba 

kedy sa ženy budú obliekať ako muži a muži budú nosiť dlhé vlasy ako 

ženy. Že príde doba mnohých vojen a to preto aby tí čo vojnu začnú 

s ostatnými panovníkmi Zeme len k vlastnému obohateniu ale nie 

k obohateniu svojho ľudu, ale k svojmu potešeniu. Kde sa budú ženy 

predávať za zlato a peniaze ale nie len ženy ale aj muži. Že ženy budú 

spávať zo ženami a muži s mužmi, že sa nebudú rodiť, žiadny potomkovia 

lebo dieťa takto splodené bez lásky je prekliatím pre takýchto rodičov 

a aj prekliatím tejto Zemi. Že s 1000 žien bude len jedna panna . Že 

právny systém bude postavený vždy tak aby boli takýmito zákonmi 

zotročovaní. Že príde doba kedy ľudia budú mať tak zatvrdnuté srdcia a 

nebudú dodržovať Mojžišove zákony, čo dal Boh ľuďom, že na Zem 

nepadne v niektorých miestach ani kvapka vody a v niektorých toľko 

dažďa, že Zem bude zmáčaná a bahnistá, že s a v nej nebude dať nič 

zasadiť a nič sa neurodí. Tím pádom bude hlad, keď si ľudstvo bude 

chcieť vydýchnuť, že je dobre tak vypukne vojna, že zase sa nič neurodí 

lebo bude vojna do ktorej sa zapoja všetky národy Zeme a Zem nebude 

mať kto obrábať a ani čo do nej siať. Najhoršie to bude podľa Sibyly 

okolo roku 2100. Príde doba pokroku, že budú ľudia lietať a prekonávať 

veľké vzdialenosti za krátku časovú dobu, že budú chcieť ovládať 

a dobývať ďalšie svety a ovládať hviezdy ale Boh ukáže človeku kde je 

jeho miesto a načo bol stvorený a čo mu dal aby si podmanil to čo je tu 

na Zemi  a nie v ďalekom vesmíre.  



Proroctvo o Mesiášovi a o jeho druhom Mesiášovi: Boh pošle na Zem 

proroka aby ľudu Izraelskému ukázal správnu cestu. Bude to syn Boží ako 

Boh sľúbil Abrahámovi. Už vtedy Boh poznal, že ľudia nevytrvajú na 

svojej ceste a že bude musieť poslať na Zem svojho jediného syna. Syn 

Hospodina príde od severu a narodí sa z nepoškvrnenej panny na juhu od 

Jeruzalema a zomrie na hore Golgota. A zomrie aj napriek tomu že neni 

zločinec a nesie posolstvo pravdy všetkým ľuďom dobrej vôle. Môžem Ti 

kráľ kráľov povedať, že z Jozefovho koreňa vyrazí výhonok z neho 

vyrastie kvet a na ňom spočinie Duch Boží Hospodinov ku ktorému patríš 

aj ty kráľ Šalamún a tvoj rod. Tento človek bude volaný Mesiáš pretože 

nebude pomazaný svätým olejom ale bude synom Boha a duch Boží sa 

bude vznášať nad ním. Syn Hospodina pána neba i Zeme ľudsky živý 

a trpiaci umrie medzi najhriešnejšími z hriešnych. Unavenými ľudskými 

slovami odíde na púšť, aby tam našiel pokoj pre svoju dušu tam s čistou 

dušou rozjímal a našiel čo hľadal a zotrval na ceste Viery, lásky a dobra. 

Odsúdia ho za pravdu a nájde sa taký čo ho za peniaze zradí, bude naňho 

klamať a bude sa snažiť pomáhať pripraviť ho o svetský život. Najviac 

bolí zrada od priateľa učeníka. Rímsky vojaci ho povedú na smrť. 

Mesiášova obeta bude tak hrozná krásna zároveň aby naveky ľudstvo 

obracala k viere v Boha. On dá ľuďom znamenia. Nad popravcov katov sa 

bude vznášať svetlo ktoré napovie po nejde o popravu zločinca ale že 

z Jeruzalemu postupne odchádza posledný záblesk svetla a pravdy, ktorý 

sa už sem nikdy nevráti. V okamžiku jeho smrti vypukne nad Golgotou 

veľká búrka, obloha sčervenie a začne víchrica aká nemá v dejinách 

ľudstva obdoby. Domy a chrámy a stromy sa budú rúcať a všetko sa bude 

podobať predpekliu. Mnoho ľudí dobrovoľne príjme smrť. Celou zemou 

sa ponesú slová spasiteľa: DOKONANO JEST::: Na vrchole Golgoti bude 

pokoj. Druhý spasiteľ príde na konci časov a znamením podľa Sibyly bude 

že vyriekne slová::: JA SOM SVETLO TOHTO SVETA::::. O poslednom 

dni nevie nikto iba Hospodin ale podľa Sibyly sa objavia tri kométy a slnko 

vyjde od západu , nie od východu ako sme zvyknutý a keď sa tak stane 

Boh zostúpi z neba na Zem a započne súd nad týmto svetom a týmto 

pokolením. To je asi tak v krátkosti o Sibyle a jej predpovediach ľudstvu 

a národom tohto sveta v krátkosti všetko.  

        AUTOR : Andrej LEHOCZKÝ 



BESEDA V MESIACI JÚL – VTIPNEJŠÍ VYHRÁVA 

Dňa 10. 07.2018 sme si s klientami Domov n.o. spravili zábavné popoludnie pod názvom: 

Vtipnejší vyhráva. Pravidlá súťaže boli jednoduché a klienti sa mohli na súťaž 

pripraviť včas. Informáciu o súťaži dostali už v piatok aby mohli cez víkend 

rozmýšľať a vybrať vtip o ktorom si myslia, že určite bude najvtipnejší a vyhrá. 

Zúčastniť sa mohli všetci klienti. 

Prvé kolo súťaže bolo víťazné, to znamená že každý klient povedal jeden vtip a porota 

– v zložení Barborky Demeterovej DiS. art a Kristínky Predmeskej vybral prvé tri 

najlepšie, teda víťazné. 

V ďalšom kole sa vtipy vyprávali koho aký napadol a všetci sme sa smiali a bavili. Na 

konci stretnutia sme si rozdali sladké odmeny, poďakovali porote za jej čas 

a spoločne sme s klientami plánovali ďalšie zaujímavé zábavné stretnutie. 

Také isté popoludnie sme naplánovali aj v Zariadení podporovaného bývania len o pár 

dní neskôr pravidlá súťaže boli rovnaké a zábava taktiež vynikajúca. Zloženie poroty 

sa nám trochu zmenilo: Hosťom poroty bola slečna Barborka Demeterová, Dis. art 

a moja maličkosť. 

Veľmi pekne ďakujem všetkým zúčastneným klientom za výbornú atmosféru a dobrú 

náladu. A tu niekoľko  víťazných vtipov našich klientov. PRÍJEMNÚ ZÁBAVU: 

DSS – 

1, miesto : Andrej Lehoczký : „ 

Ide buzerant k doktorovi 

a sťažuje sa, že ho niečo bodá 

v zadku, pán doktor mu povie aby 

sa vyzliekol  a ľahol si, že sa nato 

pozrie. Naraz doktor pacientovi 

zhrozene vytiahne zo zadku 

tulipán a pýta sa pacienta, čo to 

má znamenať a pacient 

odpovedá: To je pozornosť pre Vás doktor. „ 

2, miesto: Ján Gašparovič: „ Otec a syn spolu robili klobásy. Syn sa zamyslel a hovorí 

otcovi: Oci to by bola mašina, kebyže sa dá do mašiny klobása a vyjde z nej celý vôl- 

A otec nato hovorí: Jaj syn môj taká mašina je len jedna na svete a  to je tvoja mama. 

„ 

3, miesto: Čič Milan  a Rudko Pokrifka: „ Cigáň ide na spoveď a vyspovedá sa že 

ukradol nohavice. Farár sa cigáňa pýta, či ľutuje a cigáň odpovedá : áno ľutujem že 

som neukradol aj sako. „..........Býk na pasienke našiel rukavicu a pýta sa. Ktorá z Vás 

stratila podprsenku?“ 



A veľa ďalších vtipov: napr. „Aký rozdiel je medzi samicou a samcom ježa: - samec 

jež má o pichliač viac“. Čo vznikne keď sa skríži ovca s kengurou?:sveter s vreckom 

vpredu „. 

ZPB – 

Traja výhercovia ale miesta rovnaké. 

Preto Vám napíšem len mená 

zúčastnených klientov a pár vtipov : 

Mandák Maťko, Podlucký Peter, Dzura 

Ján, Pročka Robko, Broczký Miroslav, 

Popluhár Juraj, Halada Ľuboš, 

Vtipy napr: „Ide majiteľ psa za zverolekárom a hovorí: Pán doktor môj pes naháňa 

ľudí na bicykli, a doktor mu hovorí: treba mu zobrať bicykel“..........Cigáň v autoškole: 

ide cigáň v aute na autoškole a inštruktor sa ho pýta no aká to bola značka???. A cigáň 

odpovedá: hliníková, vrátime sa???......Dedko hovorí vnúčikovi: ak mi ukradneš od otca 

jednu tú modrú tabletku, zajtra ti dám sto korún. Na druhý deň príde vnúčik a na 

stole nájde tisícku  a hovorí dedko sľúbil si mi len stovku, dedko hovorí: 900 korún ti 

poslala babička.“...... 

Autor: Mgr. Božena Lazareková 

Vtipnejší vyhráva- očami klienta Andreja Lehoczkého 

V lete 2018 si pre nás zamestnanci 

pripravili akciu, pre nás klientov, ktorá 

sa niesla v téme najlepší vtip.  Táto 

akcia bola zostavená z poroty, ktorá 

vyhodnocovala najlepší vtip. Porota 

bola zostavená z dvoch členov 

Barborky a Kristínky. Porota mala za 

úlohu vypočuť si jeden vtip od klientov čo sa zúčastnili na tejto akcii. 

A rozhodnúť, ktorý z vtipov sa umiestnili na jednotlivých miestach. Na 

3. mieste s rovnakým počtom bodov sa umiestnili dvaja klienti a druhom 

mieste jeden klient a na 1. mieste ja ,čo je paradox, nie že som sa 

umiestnil na prvom mieste, ale že som aj autorom tohto článku, čo Vám 

práve píšem o tejto akcii. Tieto tri miesta boli ocenené darčekmi. Ale na 

samotný záver súťaže, dostal každý kto vydržal od začiatku až do konca, 

kým súťaž neskončila: fajčiari cigaretku a nefajčiari sladkú odmenu.  

        Autor: Andrej Lehoczký 



Ranná rozcvička s pani riaditeľkou 

Ráno, 25.07.2018 si klienti DSS 

Domov n.o. tak ako každé letné ráno 

zacvičili, no s jedným malým rozdielom 

- prišla im precvičovať "fitneska" - 

naša pani riaditeľka.  

Klientom sa nová precvičovateľka 

veľmi páčila a chlapci i športovo 

naladená pani riaditeľka tak vstúpili 

do nového dňa s energiou a dobrou 

náladou. Skúste si aj vy ráno zacvičiť, 

budete mať lepší deň :)   

  

Pečenie muffinov 

V stredu dňa 25.07.2018 sme si v DSS urobili deň pečenia. Chlapci, 

ktorých pečenie oslovilo spolu so zamestnankyňami ergoterapie dali 

rozumy a sily dokopy a pripravili cesto. Muffinky boli dochutené 

ríbezľami, ktoré si chlapci dopestovali v 

záhradke 

DSS a sami 

ich aj 

pozbierali. 

Práca išla 

od ruky a 

cesto bolo 

raz dva 

hotové a 

vliate do 

formičiek. 

Do obeda 

chlapci za 



pomoci personálu upiekli 60 ks muffiniek pre 

všetkých klientov, cesto sa nespálilo a 

maškrtka sa podarila. Poobede sme si všetci 

mohli pochutnať na vynikajúcich muffinkách, 

ktoré sa podávali ku káve. Keďže máme v 

DSS i imobilných chlapcov, nezabudli sme ani 

na nich a všetci sme si tak užili pekný slnečný 

deň spojený s maškrtnou zábavou.        
                    Autor: Ing. Bibiána Demeterová 

Domov n.o. hľadá Superstar 

V lete 10. 08. 20188 sme tu mali akciu, ktorú si 

pripravili zamestnanci domova pre nás klientov 

tu z domova ale sa jej zúčastnili aj klienti 

s podporovaného bývania a tak isto aj 

z oddelenia a aj ekonomického úseku kde boli do 

poroty: Domov n.o. hľadá SUPERSTAR – prizvaní: 

pani riaditeľka, a pán zástupca, z oddelenia pani 

Ninka a slečna Miška. Uvádzajúca slečna 

Barborka Demeterová. Myslím si že všetci čo sa 

zúčastnili SUPERSTAR mali každý čo 

robiť s trémou a aj s adrenalínom, 

všimol som si to počas vystúpenia a aj 

keď som si pozeral na stránke domova 

spätne súťaž. Ale môžem hovoriť len 

sám za seba, ja som dosť s tým mal 

problém a čím viac sa blížila moja 

chvíľa, mojej piesne, tým viac a viac 

mi bilo srdce, mal som takú veľkú 

trému zo svojej piesne že som si musel zavrieť oči, aby som sa tak mohol 

sústrediť na svoju pieseň. Na záver súťaže nám slečna Barborka 

zaspievala pieseň Whisky to je moje gusto. Tonko Drahoš  si pre nás tiež 

pripravil pár piesní kým porota vyhodnocovala súťažiacich čo sa 

zúčastnili súťaže. Milan Kostrbík nám predviedol, že sa dá hrať aj na 

hrebeni. Po dlhej porade sa porota zhodla, že vyhlásila: na   



1. mieste skončili 3 súťažiaci – Janko 

Záň, Janko Slobodník, Boris 

Kubaliak 

2. mieste skončili 4 súťažiaci – Jozef 

Gábik, Daniel Horanský, Milan 

Macek, Andrej Lehoczký 

3. mieste skončili 3 súťažiaci -  

Janko Ďurkej, Jarko Lycius, Ferko 

Krajčovič 

Výnimočne sa porota rozhodla 

udeliť aj 4. miesto a na tom sa 

umiestnili všetci čo boli spolu 

súťažiaci v SUPERSTAR. 

A porota sa rozhodla, že 

vyhlásila najväčšieho šoumena  

a to vyhrali 3 súťažiaci: Pán 

Steberl, Goral a Sarkozi. Mne 

sa osobne táto akcia páčila ale 

už by som sa druhý krát súťaže nezúčastnil, práve kvôli tomu adrenalínu 

a tréme, nebolo mi moc dobre. 

 

     

 Autor: Andrej Lehoczký 

 



Branno - športový deň s témou Deň remesiel 

Čo je to remeslo? Remeslo je ručná práca 

výrobcov, ktorí dokážu obyčajným 

predmetom vdýchnuť dušu a jedinečnosť. 

A keďže sa s remeselnými výrobkami ako 

výsledkom poctivej ľudskej práce 

stretávame v dnešnej dobe už len na 

jarmokoch, je potrebné šíriť medzi ľuďmi 

význam a jedinečnosť ľudových výrobcov 

a remeselníkov. Tradičné remeslá a ľudovú výrobu tak 

treba zachovávať a podporovať, preto sa zariadenie 

sociálnych služieb Domov n.o. rozhodlo venovať už 8. 

ročník Branno – športového dňa téme remesiel. Cieľom 

Dňa remesiel bolo vyzdvihnúť ručnú prácu výrobcov. A 

tak sa dňa 31. augusta 2018 premenil areál Zariadenia 

podporovaného bývania na „trh remesiel“ – miesto stretnutí našich 

chlapcov – prijímateľov sociálnych služieb s ich rodinnými príslušníkmi a 

známymi, s remeselníkmi i s inými významnými ľuďmi. 

Zariadenie podporovaného bývania sa už od rána 

začalo zapĺňať remeselníkmi, nielen tými 

naozajstnými ale i remeselníkmi – 

zamestnancami, ktorí si na jeden deň vyskúšali 

byť murárom, krajčírom, hrnčiarom, tkáčom, 

tesárom či drotárom.  Branno – športový deň 

s témou Deň remesiel odštartoval Matúš Fusatý 

svojou hrou ľudových piesní na heligónke. Hneď 

po vystúpení prehovorila pani riaditeľka, ktorá privítala všetkých hostí, 

rodinných príslušníkov, klientov i zamestnancov a slávnostne tak otvorila 

deň venovaný remeslám. Všetkým účastníkom predstavila vzácnych hostí, 

p. Kamila Danku - primátora mesta Žarnovica a poslanca BBSK, p. 

Kazimírovú - zástupkyňu primátora mesta Žarnovica, p. starostu obce 

Veľké Pole,  i ľudových výrobcov, ktorí prijali pozvanie:  



 p. Majtána zo Žarnovice, vareškára, ktorý sa 

výrobe dreveného kuchynského náradia a 

pomôcok venuje takmer desať rokov 

 p. Mgr. Bobišovú, pedagogického zamestnanca 

Základnej umeleckej školy Žarnovica, ktorá 

predviedla hrnčiarsku výrobu 

na hrnčiarskom kruhu, 

 p. Durtu, ktorý sa venuje 

výrobe košíkov,   

 p. Chromeka - celosvetovo 

známeho drevorezbára, ktorý 

mal veľkú úlohu – z jedného 

kusu dreva vyrezať sovičku 

pre našich klientov. 

 Po krátkom úvode do 

histórie remesiel 

nasledovala pieseň 

v podaní zamestnancov 

Domov n.o. s názvom „Prišli 

sme k Vám s remeslom“. 

O 9:30 hod bolo pre 

všetkých pripravené 

bábkové divadlo v podaní 

Barborky Demeterovej, 

DiS. art a Mišky Ďurišovej, DiS. art. Počas zábavného predstavenia 

k nám zavítal banskobystrický 

župan Ing. Ján Lunter. Jeho 

návštevu nášho podujatia si veľmi 

ceníme, i napriek pracovnej 

vyťaženosti si našiel čas a prišiel 

pozdraviť našich klientov a ich 

rodiny. Veľmi nás potešili slová p. 

Ing. Luntera „náš kraj potrebuje 

ľudí s veľkým srdcom a tu som vo 

Vašom projekte vycítil, že vy tie 



srdcia naozaj veľké máte“. Pánovi predsedovi BBSK ďakujeme za 

účasť na našom podujatí.   

O 10:00 hod. bolo všetko 

pripravené a zúčastnení si mohli 

overiť zručnosti v 6 remeslách. 

Klienti prechádzali 6 disciplínami, 

kde ich čakali rôzne úlohy spojené 

s daným remeslom – murári 

ponúkali prácu s tehlami, 

u krajčírov sa šilo, u hrnčiarov sa 

maľovalo na hrnčiarske produkty, 

tkáči tkali, tesári orezávali kôru 

a drotári ponúkali výrobu 

drotárskych výrobkov. Počas 

celého dňa sa ozývali tóny motorovej píly, šikovný Jožko Chromek čaroval 

a jeho rukami z dreva ožívala socha – sovička. Na obed bol pripravený 

chutný kotlíkový guláš, ktorý navarili kuchárky Domov n.o. V Hostinci 

u Márii sa počas celého dňa šikovné krčmárky a gazdiné starali o to, aby 

na stoloch nič nechýbalo. O zábavu sa postarala country skupina Ranč, 

tanečné kolá roztancovali klientov i zamestnancov. O 12:30 hod sa 

v zariadení podporovaného bývania odvysielala „naživo“ epizóda súťažno 

– zábavnej šou „Moja kuchárka varí lepšie ako tvoja“, ktorá sa inšpirovala 

známou televíznou šou. Súťažili proti sebe dva tímy – tím ZPB v zložení : 

kuchárka Helenka, V. Jurica, M. 

Záleský a tím DSS v zložení: 

kuchárka Ivka, M. Macek a F. 

Krajčovič. Hlavnou úlohou bolo 

v čo najkratšom čase uvariť čo 

najchutnejšie halušky 

z pripravených surovín. Porota 

v zložení klientov z iných 

zariadení rozhodla o remíze 

a tak boli oba tímy odmenené. 

Po súťaži nasledovalo opekanie 



špekačiek a deň remesiel bol na konci. Všetci účastníci boli odmenení 

perníkom, aby na tento deň nezabudli.  

O tom, že sme prežili chvíle naozaj 

pekné, 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 dobrú atmosféru – predsedovi 

BBSK Ing. Jánovi Lunterovi, cteným hosťom, Jankovi Dzurovi za 

maľovanie hennou, p. riaditeľke, zamestnancom a deťom z Materskej 

školy Veľké Pole, zamestnancom a klientom Domova sociálnych služieb 

Hrabiny, zamestnancom a klientom 

Domova sociálnych služieb Ladomerská 

Vieska, zamestnancom a klientom 

Domova dôchodcov a domova 

sociálnych služieb Veľký Krtíš, 

rodinným 

príslušníkom 

klientov, hudobnej skupine Ranč, Barborke 

Demeterovej, Miške Ďurišovej, ako aj všetkým, 

ktorí pomohli zorganizovať takéto krásne 

podujatie. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou 

podporou Banskobystrického samosprávneho 

kraja, za čo taktiež ďakujeme. Veríme, že všetci 

odchádzali s dobrými pocitmi z nevšedného 

zážitku, ktorý ponúkol tohtoročný Branno – 

športový deň s témou DEŇ REMESIEL.   

Autor: Ing. Bibiána Demeterová 



Na krídlach anjelov 

Dňa 17. 10. 2018 sa v kultúrnom dome 

v Žiari nad Hronom, konala akcia:“ Na 

krídlach anjelov.“ Tak ako i predošlé roky, 

tak aj v tomto roku sa akcie za doprovodu 

štyroch obetavých zamestnancov, 

zúčastnili tohto krásneho a veselého 

popoludnia aj naši klienti. Celá akcia sa niesla v zmysle pohody a dobrej 

nálady a hlavne v zmysle dobročinnosti, kde naši klienti mali možnosť 

zažiť atmosféru veľkej šou a stretnutí našich Slovenských hudobných 

hviezd. Veľmi pekne touto cestou ďakujeme organizátorom tohto 

podujatia  a už teraz sa tešíme na ďalšie v novom roku 2019.  

           Autor: Mgr. Božena Lazareková 

Ladomerský anjel 

Dňa 12.09.2018 sme prijali pozvanie na III. ročník 

akcie s názvom Ladomerský anjel, ktorý 

organizoval DSS Ladomerská Vieska.  Veľmi sa 

nám páčil cieľ podujatia - podpora kultúrnej 

činnosti klientov 

zariadení sociálnej 

starostlivosti. A to, že osoby so 

zdravotným znevýhodnením, príp. 

psychickou poruchou sú naozaj šikovní nás 

presvedčili kultúrne vystúpenia klientov 

zúčastnených zariadení. Našu organizáciu 

reprezentoval Tonko Drahoš jeho spevom a hrou na  varhany. Okrem 

samotného vystúpenia bol Tonkov spev počuť takmer celý deň, p. 

riaditeľka Mgr. Šedivcová mu umožnila spievať a hrať pomedzi program. 

Vyvrcholením podujatia bolo vystúpenie hudobného hosťa Roba Kazíka, 

všetci spoločne sme si super zatancovali. Ďakujeme veľmi pekne vedeniu 

i zamestnancom DSS Ladomerská Vieska za pekný deň, ktorý sme 

mohli u Vás zažiť.                                      Autor: Ing. Bibiána Demeterová 



Pečenie zemiakov a tekvicová polievka 

Čo sme si nasadili, obrali, to si aj zjeme.... A tak nám 

13.09.2018 naše zamestnankyne pripravili deň varenia 

a ochutnávania.. Keďže sme 

si zemiaky pekne vyorali s 

Jožkom údržbárom, na 

koštovku sme si pár 

poumývali, ošúpali, opiekli. 

Okrem chutných 

pečených zemiakov 

sme si spoločne 

navarili tekvicovú 

polievku z tekvíc, 

ktoré sme si sami 

vypestovali. Jedným 

slovom: Mňam deň.   

Autor: Ing. Bibiána Demeterová 

Futbalový turnaj na Hrabinách 

Dňa 26.9.2018 naši chlapci prijali pozvanie DSS Hrabiny Nová Baňa a 

zúčastnili sa už 4.ročníka futbalového turnaja, ktorý sa niesol v duchu 

"integrácia zdravých s 

handicapovanými". Pozvaní boli 

viacerí, bolo s kým súťažiť. No 

ako sa hovorí, nie je dôležité 

vyhrať, ale zúčastniť sa. A my 

sme si síce neodniesli prvé 

miesto, no máme veľa nových 

zážitkov, kamarátov a zažili sme 

pekný slnečný a športový deň. 

Domácemu družstvu DSS 

Hrabiny gratulujeme a veľmi 

pekne ďakujeme za pozvanie, občerstvenie a výbornú atmosféru.  



Pečenie koláčov 

Dňa 03.10.2018 si 

prijímatelia 

sociálnych služieb pod 

dohľadom 

zamestnankýň upiekli 

koláče - bublaninu s 

dopestovaných ríbezlí. Tento rok sa nám 

urodilo veľa ovocia - a preto sme si s 

chlapcami piekli ovocné koláče či varili 

jablkovú výživu.  

 

Október - zber šípok, orechov a 

úcta k starším 

Október je krásny mesiac v roku, lebo ponúka toľko 

možností... Tento rok bol ešte krajší, počasie prialo a tak 

si naši prijímatelia SS v rámci 

sociálnej rehabilitácie vyšli na 

prechádzky spojené so 

zberom šípok a orechov. Všetci si radi 

pochutnáme na šípkovom čaji a na parádnej 

orechovej torte. Materiál na ich výrobu nám 

ponúka sama 

príroda, tak sme si boli v prírode "nakúpiť". 

Neminuli sme ani jedno euro, no doniesli sme 

mnoho úrody.  

Samozrejme, v tomto mesiaci sme nezabudli 

ani na našich starších prijímateľov SS, uctili 

sme si ich posedením v jedálni s koláčikom, kávou a navštívil nás i pán 

starosta, ktorý mal pre každého pripravený darček. Ďakujeme.  

Autor: Ing. Bibiána Demeterová 



Vianočné trhy Domov n.o. 

Dňa 07.12.2018 organizácia Domov n.o. 

zorganizovala 4. ročník vianočného podujatia 

s názvom „Vianočné trhy Domov n.o.“.  

 

Vianoce 

Všetci sme sa tešili na Vianočné sviatky a na Štedrý večer čo sme si 

priali a čo všetko pripravovali?: 

List Ježiškovi  od Jána 

Ďurkeja 

Milý Ježiško, prosil by 

som ťa aby som mohol 

dostať aspoň 10kaziet piesní. Ďurkej 

List Ježiskovi od Andreja Lehoczkého 

Drahý Ježiško už dávno viem, že nenosíš darčeky. Keď som bol chlapec veril som tomu, že nosíš 

darčeky. Bol som chlapec a mal som detské spôsoby a detské sny, že čo chcem a čím by som chcel 

byť keď budem mužom. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby a začal som sa 

chovať ako muž. Začal som si uvedomovať skutočné hodnoty života, napr. ....zdravie – kým ho 

človek má tak si ho neváži, kým ho nestratí a potom ho márne hľadá a chce získať späť ale je 

nenávratne preč- A tak je to zo všetkým čo máme tu na zemi čo je pominuteľné. Ale Viem aj to, 

že keď som zanechal detské návyky a spôsoby, uvedomil som si čo pre nás hriešnych urobil a to 

je najcennejšie, čo si mohol dať, svoj život za nás. To je tá ozajstná hodnota obete, je to najviac 

čosi mohol dať, život svoj za nás všetkých, bol si ako matka, čo sa 

stará o rodinu a deti a obetuje všetko: zdravie, lásku-čo sa snaží dať 

manželovi , deťom a aj okoliu. Ja si nechcem stavať žiadne vzdušné 

zámky, chcem sa držať ozaj reality, ale keby som mohol ozaj veriť 

a stať sa na chvíľu dieťaťom a zaželať si vianočný darček od Ježiška , 



tak by to bolo stretnutie sa zo zosnulými rodičmi a tých čo som poznal a čo ma mali radi a spýtať 

sa ich len jednu otázku, či sú šťastní tam kde sú a či im je tam ozaj dobre a sú šťastní ale pevne 

verím že sa tam raz všetci stretneme a verím, že sa raz svojou trpezlivosťou toho dočkám.  

List Ježiškovi  od Ľubomíra Ďurisa 

Prajem faune a flóre, trojruži a a pekné dni a zlatú rybku. 

List Ježiškovi od  Jána Koterca 

Na Vianoce si prajem aby sme, boli všetci, zdraví a šťastní a ako rodina, stále spolu. Tiež by sa 

mohli vyriešiť všetky problémy, aby bol konečne pokoj. Janko Koterec 

List Ježiškovi od Borisa Kubaliaka 

Milý Ježiško,na začiatok listu ťa čo najsrdečnejšie pozdravujem božské požehnanie prajem. Dones 

všetkým ľuďom to čo si prajú a k deťom buď len a len dobrý. 

List Ježiškovi od Daniela Horanského 

Milý Ježiško, prajem si od teba veľa pekných darčekov a hodne dobrého zdravia, šťastia  a ešte 

hodne úspechov v živote svojom. Za toto Ti vopred ďakujem od svojho kresťanského srdca, veľmi 

pekne ďakujem. Dolupodpísaný vo svojej vlastnej Kresťanskej viere Daniel Horanský 

List Ježiškovi od Dušana Kováčika 

Milý Ježiško ja by som si prial balíček cigariet a sladkosti a kávu 250 g. 

List Ježiškovi od Ferka Krajčoviča 

Prosím si hlavne aby som mal zdravie po celý život. Lebo a k človek nemá zdravie, tak nemá nič. 

Ježiško poprosil by som ťa a o malú láskavosť, by som si prial od teba tablet a USB kľúč. Ďakujem 

Ti Ježiško. Ferko Krajčovič 

List Ježiškovi od Jána Slobodníka 

Milý Ježiško, príjmy srdečný pozdrav, nezabudni na mňa a voľačo 

mi prines. Budem sa Ti modliť a na Teba spomínať. Vopred sa teším 

prajem Ti hodne zdravia. Janko Slobodník 

List Ježiškovi od Jána Šimona 

MilýJežiško, priprav mi pekné sviatky a daruj mi darček a v ňom 

aspoň jeden balíček cigariet a nejaké sladkosti, už sa na Teba teším 

a v dobré Vianoce verím . Tvoj veriaci Ján Šimon 

List Ježiškovi od Jarka Žingora  

Prajem Ti šťastné prežitie sviatkov, veľa šťastných dní a veselého Silvestra. Prial by som si pod 

stromček hraciu konzolu. 

List Ježiškovi od Jozefa Gábika 

Prajem si ostražitosť a ohľaduplnosť. Gábik 



List Ježiškovi od Milana Čiča 

Milý Ježiško ja som tajný policajt Milan Čič a chcel by som od Teba písací stroj. 

List Ježiškovi od Milanka Mintacha 

Srdečne Ťa pozdravujem a prajem všetko najlepšie veľa zdravia a šťastia a Božského požehnania. 

Napadol nám prvý sneh vo Veľkom Poli, asi 6 cm. Ja sa volám Miloš / Milanko/ Mintách, som 

zdravý , akého zdravia aj Tebe prajem. Veľká zima prúdi, nedá sa ani vonku posedieť. Už končím 

. Miloš 

List Ježiškovi od Pavola Slačku 

Milý Ježiško želám ti všetko dobré, veľa lásky, veľa zdravia a veľa šťastia. Ja si želám aby bol na 

našej krásnej planéte pokoj a mier a aby skončil terorizmus a vojny. 

List Ježiškovi od Romana Marušku 

Všetko najlepšie prajem ľuďom dobrej vôle. Prajem pekné sviatky, bohatého Ježiška v správnej 

miere po zime príde jar. Prajem zdravie všetkým nám ľuďom dobrej vôle. Roman Maruška 

List Ježiškovi od Rudolfa Pokrifku 

Želám si od teba viacej zdravia , kľudu a vianočnej pohody mojim sestrám, radosť s vnúčeniec 

a pokoj v každom dome.  

List Ježiškovi od Steberla 

Ježiško prajem si cigaretky a kávičku.  

List Ježiškovi od Mariána Štíta 

Chcel by som aby si mi dožičil dožiť sa veľa rokov a 

hlavne aby som bol zdravý a obchádzali ma všetky 

choroby.  

List Ježkovi od Tomáša Šarköziho 

Krásne prianie k Vianociam, prianie aby sa i jemu 

splnili všetky sny a veľká túžba po rodine.  

 

MOJA DOVOLENKA 

Červený Kameň – hrad, dravci- sokoly. Časť Bukova, pekný kostol, skládka 

odpadu nie veľmi pekná. Cesta – nové bývanie pre klientov. Dobrá káva 

a nealkoholické pivo.  

Modra – Kráľová – Elesko – moderné vinárstvo, prekrásne vinohrady, 

nákup raňajok. Šťastlivo som sa stretol s bratom na autobusovom 



nádraží. Potom sme pokračovali cestou z Bratislavy do Modry a s vedúcou 

sme sa doviezli do Meremy. Som sa vybalil a oddýchol si. S bratom som 

išiel vyberať peniaze s pani vychovávateľkou z bankomatu, cestou do 

čajovni, občerstviť sa. Záver mojej dnešnej návštevy. V bratovej robote 

v čajovni bola návšteva s príjemnými ľuďmi zo Slovenska a zo zahraničia. 

Ja som mal dobrý pocit a príjemne som sa cítil medzi toľkými dobrými 

ľuďmi. Za toto všetko ďakujem našej pani riaditeľke, že nám umožňuje 

spoločné návštevy s bratom. Veľmi pekne pani riaditeľke ďakujem, že 

nám povoľuje navštevovať sa s bratom z ústavu do ústavu. Pani riaditeľka 

je veľmi príjemná žena a veľmi si ju vážim. Na mojej dovolenke som sa 

cítil príjemne.  

František Krajčovič, 15.05.2018  

Tento článok pre náš časopis napísal náš klient Ferko Krajčovič, aby nám 

opísal radosť a krásne zážitky z dovolenky u svojho brata Paľka. Touto 

cestou chcem i ja poďakovať kolektívu Zariadenia: Merema za 

starostlivosť a spoluprácu pri uskutočnení tejto cesty a stretnutia 

bratov Paľka a Ferka. 

              Mgr. Božena Lazareková 

 

                                                Spomíname 

                               V roku 2018 nás navždy opustili 

               Škriniar Jaroslav   Sedlák Peter 

                    Medovičová Anna            Miklenčič Jozef 

                    Zajac Pavel    Ščasnár Jozef 

                    Pekár Jaroslav            Vasko Štefan 

                    Oláh Peter    Valach Jozef 

 

V čísle 1/2019 uvítame príspevky k akcii: Besedy, oslavy a nové postrehy podnety. Ďalšie číslo 

časopisu “EDITORIAL”, uverejníme  v mesiaci Júl 2019.  

Príspevky do časopisu odovzdávajte p. Mgr. Lazarekovej. 



 


