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Prijímateľ roka 2018, najaktívnejší prijímateľ 2018, 

pisateľ roka 2018 

U nás v zariadení Domov n.o. sa vždy začiatkom roka bilancuje - čo sme prežili, čo 

pekné sa stalo, ktoré miesta sme navštívili, ktorí prijímatelia ku nám v roku prišli i 

ktorí odišli. No najviac obľúbenou aktivitou je vyhlásenie prijímateľa roka. Kto to je? 

Je to prijímateľ, ktorý sa v predchádzajúcom roku veľmi snažil prekonať svoje 

osobné ciele, bol nápomocný nielen iných spolubývajúcim, ale i zamestnancom. Môžeme 

povedať, že je to prijímateľ, s ktorého by si ostatní mohli brať príklad - slušný, 

pracovitý, veselý a pozitívny človek. Rozhodovanie o prijímateľovi roka je v rukách 

zamestnancov. Každý zamestnanec 

má možnosť hlasovať za jedného 

prijímateľa, o ktorom si myslí, že by 

mal byť ocenený. A tak sa stalo i v 

januári tohto roku. Po sčítaní hlasov 

boli za prijímateľa roka 2018 

zvolení:  

  v DSS - Milan Macek  

  v ZPB - Ján Dzura  

Výhercom gratulujeme i touto formou a želáme im ešte veľa takých rokov, akým bol 

pre nich rok 2018, v ktorom boli podľa väčšiny hlasujúcich príkladnými prijímateľmi 

sociálnej služby v Domov n.o.  

Pri tejto príležitosti sa každoročne 

oceňuje i pisateľ roka, čiže 

prijímateľ, ktorý počas roka najviac 

prispel svojimi článkami do časopisu 

Domov n.o. - Editoriál. Za rok 2018 

boli ocenení: 

 v DSS - Andrej Lehoczký  

 v ZPB - Martin Mandák 

 

 Aj týmto našim šikovným "pisateľom" gratulujeme. Okrem toho, v priebehu roka naša 

sociálna pracovníčka sa stretáva s prijímateľmi sociálnej služby na tzv. 

terapeutických skupinách, na ktorých s nimi rieši ich problémy i nové nápady, ktoré 

by bolo možné v zariadení zrealizovať. Už niekoľko rokov sa vyhlasuje aj tzv. 

"najaktívnejší prijímateľ terapeutickej skupiny", za ktorého bol zvolený:  



 v DSS - František Krajčovič   

 v ZPB - Juraj Popluhár 

    Gratulujeme.  

 

 

 

 

Autor: Ing. Bibiána Demeterová 
 

Aj za rok 2019 sa hlasuje za Prijímateľa roka, Najaktívnejšieho prijímateľa 

terapeutickej skupiny a Pisateľa roka. Všetci sa tešíme na nových víťazov 

a dovoľujem si Vás všetkých , milí prijímatelia osloviť, aby ste sa snažili a dokázali 

svoju šikovnosť získaním týchto ocenení. Pani riaditeľka, každoročne, odmeňuje 

prijímateľov bohatým nadelením dobrôt a rôznych prekvapení. Zároveň ďakujeme 

víťazovi ankety „ Pisateľ roka DSS“ za príspevok do časopisu, ako súťaž prebieha. 

          Autor: soc. 

Vyhlasovanie klientov roka 2018 

Toto vyhlasovanie klientov sa vyhlasuje každý rok na začiatku roka. Ide tu o troch 

klientov, ktorí sú tu v Domove najaktívnejší v manuálnej činnosti, písaní článkov do 

časopisu a najaktívnejšieho klienta, čo sa týka terapeutických skupín, sedení. Tento 

rok boli vyhlásení v týchto činnostiach, čo sa snažili po celý rok: 

1 najaktívnejší klient roka v pracovnej činnosti: pán Milan Macek.  

Najaktívnejší klient terapeutických skupín a sedení: pán František Krajčovič. Takisto 

treba pripomenúť, že pán František Krajčovič bol v roku 2017 vyhlásený aj za klienta 

roka v manuálnej, čiže pracovnej činnosti. 

A čo sa týka klienta roka, čo prispieva do časopisu článkami či rôznymi postrehmi, sa 

stal už tretí rok po sebe klient: pán Andrej Lehoczký. 

Mnoho zdaru a síl ostatným klientom tu v Domove, aby sa snažili po celý nasledujúci 

rok:2019, lebo každý jeden môže byť ocenený a každý jeden má šancu a priestor sa 

adaptovať v tom, čo rád robí. Len treba prejaviť chuť a snahu a všímať si to, čo sa 

okolo neho deje. 

                                                                                autor článku: Andrej  Lehoczký 

 



Gratulácia pani riaditeľke, ukážka venovanej knihy , článok 

A. Lehoczký 

Pani riaditeľka, Ing. Milena Demeterová, oslávila 

krásne životné jubileum „ 50“ rokov. Dovolím si ešte 

raz srdečne zablahoželať v mene všetkých 

prijímateľov a zamestnancov Domov n.o., popriať veľa 

zdravia, šťastia, lásky, a úspechov v osobnom 

i pracovnom živote a  pri ďalšom budovaní 

a zveľaďovaní nášho zariadenia, tak ako to bolo 

doteraz. Veľmi pekne ďakujeme za pohostenie,ktoré 

pani riaditeľka pripravila aj pre našich prijímateľov, 

ktorí jej z vďaky pripravili pekné prekvapenie 

v podobe milých gratulácii, pekných darčekov a knihy 

ktorú si pre pani riaditeľku dovolili prijímatelia 

vyrobiť, a ktorú zdokumentoval prijímateľ Andrej 

Lehoczký. Zároveň prikladám úrivok z tejto knihy. 

          Autor: soc. 

Pamätná kniha pani riaditeľke venovaná k okrúhlemu životnému jubileu 50. rokom 

života a 10. ročnému pôsobeniu v Domove n.o. vo funkcii riaditeľa. 

Táto pamätná kniha je venovaná všetkému, 

čo pre nás klientov vo funkcii pani riaditeľky 

vybudovala. Je venovaná jej začiatkom, keď 

začínala vo funkcii. Možno nemala zo 

začiatku plán ako začať, ale určite mala 

predstavu, čo by chcela zmeniť a určite sa 

vo svojom pláne spoliehala na nás, aby sme 

jej pomohli. Keď sa chce niečo zmeniť, musí 

každý priložiť ruku k dielu ako zamestnanci, 

tak aj klienti. Musela založiť isté pravidlá, 

určitú priamku, ktorej sa musí pridŕžať. 

Možno v niektorých v nás sa sklamala alebo 



v niektorých v nás objavila niečo, čo nevidela a dalo sa to v nás nájsť, iba keď nás 

spoznala cez spoločné rozprávania, aby 

zistila naše návyky v spôsobe konania, 

rozmýšľania. Každý z nás je iný 

a jedinečný. Keď sa jej nedarilo, určite 

bola smutná, no hľadala spôsob ako 

naplniť svoj cieľ  a v takých chvíľach 

určite potrebovala aj našu pomoc, aby 

vedela že aj my sme s ňou - tak ako ona je tu pre nás, tak aj my sme jej oporou. Lebo 

toľko, čo ona urobila pre nás klientov, neurobil žiadny riaditeľ. Často sa mnohí z nás 

stážovali, čo ju tiež veľmi zranilo, no my jej nechceme pripomínať pri tomto životnom 

jubileu to zlé, ale to pekné a to, za čo sme jej veľmi vďační. 

                                                                                autor: Andrej  Lehoczký 

 

 

 

 

 



Blahoželáme 
Ján Šimon– 55rokov 

Skôr ako vám šepne ráno a oči vaše precitnú, 
skôr ako to povie vánok, čo pošle spať už tmu, 
a skôr ako prezradí nám Mesiac, že napĺňa sa deň, 
v ktorom uzreli ste svetlo sveta a preruší tým sen, 
dovoľte popriať: Šťastie sveta nech sprevádza váš krok, 
nech úsmev sídli vo vašich perách a to rok čo rok, 
nech netrápi sa duša a nech pokojom si spí,  
aby zdravie prekvitalo vo víre všedných dní. 
Tak skôr než vstanete krokom rozospatých očí, 
nech prebudí vás veršík prianí, čo do sna vám vkročí. 
Nech pohladí vás ešte v spánku dlaňou ruky Šťasteny, 
lebo veru so šťastím v ruke zaženiete i ťažké sny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto Vám Janko prajeme k vašim 55. narodeninám 



Blahoželáme 
Peter Lacko – 70rokov 

„ 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 70 liet, aby 

keď opäť ďalší rok sa zavŕši, zistili sme, že 

pokoj máme na duši. Všetko najlepšie k 

životnému jubileu.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečne blahoželáme! 



Blahoželáme 
Jaroslav Baláž – 70rokov 

„ Pán Jaroslav, je Vám krásnych sedemdesiat, 

to je dôvod oslavovať. 

Veľa šťastia, lásky, buďte vždy zdravý 

všetkého, ako sa zvyčajne hovorí, 

a navrch to, čo si Vy prajete, 

na výslní nech sa vždy hrejete. 

Prajú kamaráti a zamestnanci Domov n.o 

 

 

 

 

 

 

 



Blahoželáme 
Jozef Kubačka – 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“. 

  

Na ceste žitia dni sťa metre a roky ako míle zasa; 
tak letia v divom, bujnom vetre, že človek ani nenazdá sa. 
 
Len keď sa zavše v svojej púti na prešlé 
roky naspäť díva, 
do duše sa mu naraz vnúti myšlienka 
zvláštna, trochu clivá. 
A zrazu plecia tuhšie cítia ťarchu, čo 
rôčik s rôčkom zbieral, 
dokiaľ sa na šnúročke žitia zjagalo 
sedemdesiat perál. 
 
Ako to rýchlo pretelelo nad vašou hlavou 
nebadane. 
Jarčeky vrások zdobia čelo, strieborný 
sniežik krášli skráne. 
A zrakom duše pátrate v diali, spomienky sa vám roja v mysli, 
a tie, čo radosť prinášali,a tie, čo smútok v dušu vtisli. 
Nejedna chvíľa v prešlom žití, ťažila dušu ako janno 
no srdce hreje to, keď cíti, že nežiil ste tie roky darmo. 

Srdečne blahoželáme! 
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Blahoželáme 
Jozef Gábik– 50 rokov 

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

  

 

 

 

 

 
 

 
Srdečne blahoželáme! 
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Blahoželáme 

Martin Šajmer – 40 rokov 

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

Nech máš všetko čo chceš mať a nestratíš chuť sa smiať.“ 

 
 

 

 

 

Srdečne blahoželáme! 
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Blahoželáme 
Igor Mihalčok – 50 rokov 

„Len to najkrajšie, čo život môže dať, 

chceme Vám pri Vašom 50-ročnom jubileu priať. 

Nech slza bolesti tvár Vám nikdy nezmáča, 

žiaľ a smútok nech sa Vám chrbtom otáča, 

nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota, 

sú náplňou ďalších rokov Vášho života.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečne blahoželáme! 

https://www.obrazkyanimace.cz/ruze.html


Blahoželáme 
Tomáč Šarközi – 30 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. 

 

 

    

 

 
               Srdečne blahoželáme! 
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Blahoželáme 
Milan Macek – 50 rokov 

„Prajeme Ti všetko, 

čo môžeme Ti priať, 

nech máš svoju lásku vždy komu dať  

a nech Ťa má niekto veľmi rád. 

 

Prajeme Ti rozum, čo v núdzi poradí, 

ruku, čo v žiali pohladí 

a hlavne zdravie, 

nech Ťa nikdy nezradí“. 

 

 

 
Srdečne blahoželáme! 
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Blahoželáme 
Jaromír Lycius – 55 rokov 

 

„Veľa ďalších rokov, veľa šťastných krokov, 

veľa dobrých vecí, želáme Ti všetci.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Srdečne blahoželáme! 
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Blahoželáme 
Pavol Danihel – 20 rokov 

„ Paľkovi prajeme všetko najlepšie k narodeninám,  

hlavne veľa zdravia a šťastia!.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Srdečne blahoželáme! 
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Fašiangy v Domove 

Fašiangy predstavujú obdobie od Troch 

kráľov do Popolcovej stredy a tá v roku 

2019 pripadla na šiesteho marca. A tak 

sme ešte 5. marca  stihli rozveseliť 

nielen prijímateľov SS, ale i 

zamestnancov v našom zariadení Domov 

n.o.  

Fašiangy sú nemysliteľné bez masiek. A 

keďže máme šikovné ruky, dokázali sme 

si masky vyrobiť sami. Naši chlapci sa 

ráno prezliekli a na chvíľku sa stali zvieratami, 

kráľmi, no niektorí si dokonca vyskúšali obliecť 

ženské šaty a parochňu. A fašiangy sa mohli 

začať. Veselica, ľudové piesne, tanec a 

samozrejme fašiangový pochod po všetkých 

úsekoch Domov n.o., návšteva aj pána starostu na 

Obecnom úrade. Takéto boli naše Fašiangy. Viac 

vám prezradia nasledujúce fotografie.  

Autor: Ing. Bibiána Demeterová 

Dňa 02.03.2019 sa konal v obci 

Veľké Pole fašiangový sprievod, 

ktorý navštívil aj naše 

zariadenie a spríjemnil tak 

našim chlapcom deň tancom, 

spevom a dobrou náladou.  
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Marec mesiac knihy – Matej Hrebenda 

Pri príležitosti marca - mesiaca kníh si naši 

prijímatelia v rámci sociálnej rehabilitácie 

spomenuli na známeho ľudového spisovateľa - 

Mateja Hrebendu, ktorý sa preslávil najmä tým, 

že medzi ľuďmi rozširoval slovenské a české 

knihy.  

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.).Od narodenia mal zrakovú chybu a jeho zrak sa postupne zhoršoval. Aj 

napriek tomu, že veľmi rád čítal, v deviatich rokoch už nemohol čítať pri svetle, v 

pätnástich ani vo dne. Keďže nevidel, chodil od domu k domu a prosil ľudí, aby mu 

čítali. Kým našiel ľudí, ktorí by mu boli ochotní čítať, neraz prešiel aj 4 či 5 dedín. 

Náš prijímateľ Janko Šimon sa nachvíľku stal Matejom Hrebendom a zo svojou 

"družinou" prešiel všetky úseky Domov n.o., kde mu zamestnanci i chlapci čítali rôzne 

úryvky z kníh. A takto sme si pripomenuli význam kníh v živote človeka.  



PRIEBEH DOPOLUDNIA V ÚLOHE MATEJA HREBENDU 

Ako vnímal priebeh tohto prínosného dopoludnia priamo aktér pán Šimon Ján, v roli 

Mateja Hrebendu? Prečítajte si v článku :                     Autor: soc. 

Ráno po raňajkách a rannej káve, pri ktorej som mi ešte od rodiny ušiel perník 

a cigaretka west, som sa prezliekol do oblečenia Mateja Hrebendu a o 9,00 hod sme 

vyrazili do práčovne za Vierkou, Helenkou a Igorkom, kde som sa predstavil, že som 

Matej Hrebenda, narodený 10. 03. 1796 a že som z Hačavy a roznášam po Slovensku 

knihy na zlepšenie duševného zdravia v mesiaci marec „ Marec Mesiac Knihy“ 

a poprosil som ich aby mi niečo z nich prečítali, nakoľko ja nevidím. Vierka aj Helenka 

mi pekne prečítali výrazy z knihy a veľmi ma tým potešili, začo som sa im aj 

poďakoval. Potom sme sa presunuli do kuchyni, kde mi pani kuchárky tiež prečítali 

niekoľko porekadiel z knihy, začo som im tiež poďakoval. Potom sme išli na prízemie 

budovy aj za Pánom Matiašom  aj na oddelenie za sestričkami. Všade panoval dobrá 

nálada a príjemné stretnutie  s pracovníkmi ako i klientami Domova. Po návšteve na 

oddelené sme išli ešte na horné poschodie, kde sme čítali s pani Bibkou Demeterovou 

a Jarkom Detvanom. Potom sme išli na Obecný úrad a do Zariadenia podporovaného 

bývania. Celé dopoludnie hodnotím ako veľmi pekný začiatok dňa a aj počasie nám 

prialo aby sme všetci mali dobrú náladu, v pohode prežili celé toto podujatie, za ktoré 

chcem poďakovať hlavne Zuzke Palatínusovej.  

         Autor článku: Ján Šimon 

MAREC MESIAC KNIHY - BESEDA 

Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne to je už od 

roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu 

Hačavského. Cieľ bol naozaj jednoduchý – chceli tak podporiť záujem o knihy. Práve 

spomínaný Hačavský je s marcom spojený i inak. V tento mesiac sa narodil i zomrel. 

Bol to šíriteľ slovenskej a českej knihy a aj keď bol slepý, jeho hendikep mu nijako 

nebránil v jeho vášni – zbieraní kníh. Do mesiaca knihy zapadol aj Týždeň slovenských 

knižníc. Pravidelne sa organizuje posledný týždeň v mesiaci a vyhlásila ho Slovenská 

asociácia knižníc v roku 1999. Viac info o Matejovi Hrebendovi: Matej Hrebenda bol 

slovenský národný buditeľ a ľudový spisovateľ. Hrebenda ako kníhkupec rozširoval 

slovenské a české knihy. Jeho otec Samuel Hrebenda bol v osade notárom. Matka 

Alžbeta Lamoš pochádzala z Turčianskej stolice, z osady Lipovec. Na jar 1806 

zomrela. Žiaľ, otec mal veľkú chybu, nevydržal v žiadnom povolaní. Až do veku 80 

rokov žil z almužny, a preto nemohol vychovať svojich troch synov. Keďže nemohol 

chodiť do školy vzdelával sa sám. Zároveň si zarábal na skromné živobytie. Otec sa v 

roku 1809 po druhýkrát oženil a po troch rokoch odišiel z Liptova na Ploské do 



Gemerskej stolice za učiteľa. Tam ostal osem rokov.  Matej sa u neho v píľanskej 

škole zdržoval ako mendík. Už od narodenia mal očnú chybu. Keď sa ako päťročné 

dieťa hrával, prezývali ho slepými. V deviatom roku už nemohol čítať pri svetle, v 

pätnástich ani vo dne. Ale čo mu bolo ukrátené na zraku, to mu bolo vynahradené na 

pamäti. Rád čítal knihy, a keď už nevidel, požiadal iného, aby mu čítal. Kým mohol 

chodiť sám, prešiel štyri až päť dedín k takým ľuďom, ktorí mu boli ochotní 

predčítať z knižky. A tým bystrela jeho pamäť. Asi od 14. roku sa zaoberal najmä 

veršovstvom. Prvé verše napísal roku 1814. 

Do slovenskej histórie sa zapísal najmä ako popredný rozširovateľ slovenských a 

českých kníh. Prechodil nielen celé Slovensko, ale aj Prahu, Viedeň, Pešť a Dolnú zem. 

V tých časoch mnohí pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec, za výsadu vzdelancov. 

Proti tomuto názoru, proti tejto zaostalosti viedol svoj neúprosný boj. Na cestách 

zachraňoval pred skazou staré knihy, Zároveň zbieral i ľudové piesne, ktoré sa dostali 

do zbierok Jána Kollára a Pavla Dobšinského. Zapisoval ich jeho pomocník, ktorý ho 

od roku 1842 sprevádzal.  Už ako 13-ročný písal zväčša príležitostné a gratulačné 

verše. Svoju životnú púť, zážitky a skúsenosti opísal vo Vlastnom životopise. Poznalo 

ho celé Slovensko, od J. Kollára, K. Kuzmányho, Š. Moysesa, Ľ. Štúra, J. M. Hurbana, 

Jána i Sama Chalupku, G. Fejérpatakyho, A. Sládkoviča – až po obyčajných 

dedinských ľudí. Keď mu už nohy zoslabli, stal sa trafikantom. Predával tabak, 

sviečky a ocot. Ale aj tak tu ho roku 1866 prepadol, zbil a okradol zlodej. V sobotu 

13. marca 1880 slepý Matej Hrebenda pred dverami vlastného domu klesol na zem o 

o tri dni, 16. marca ako 84-ročný umrel. 

Tak toto je v krátkosti všetko, prečo je u nás Marec vyhlásený ak mesiac knihy. Knihu 

si musíme vážiť a čítať.  

Autor: Andrej Lehoczký a soc 



Prijímatelia Domov n.o. si pripravili divadielko „ Baran a Cap“. Dňa 18.04. 2019 nás 

pozvali na jeho premiéru v areály Domov n.o.. Bolo to vystúpenie veľmi pekné, veselé 

aj poučné. O niekoľko dní neskôr toto divadelné predstavenie, zahrali aj detičkám 

v Materskej škôlke. Detičky sa potešili a prijímatelia boli hrdý, že takto optimisticky 

dokážu naladiť, svojim vystúpením, nie len seba, ale aj detičky, či zamestnancov. 

Veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie nové divadelné predstavenie.   

 



Pečenie koláča a vychádzky do prírody 

Keď sa nám ukázalo krásne jarné 

počasie a príroda sa začala 

prebúdzať, naši prijímatelia 

dostali chuť opäť ísť na 

vychádzku do prírody a slniečko 

im pomohlo pozitívne sa naladiť, 

po chladných zimných mesiacoch. 

Prijímatelia si tieto jarné dni 

vychutnávali vychádzkami do prírody 

a nabudilo ich to ešte viac na sebe 

pracovať a zdokonaliť sa v činnostiach, 

ktoré si osvojujú pravidelne počas roka.  

 

Tento krát pod dohľadom zamestnankýň 

pracovnej rehabilitácie piekli koláčik. Sladká dobrota sa ušla všetkým, ale najväčšiu 

radosť mali prijímatelia, ktorí,  pri jej príprave,  pomáhali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: soc. 

 



Apríl mesiac lesov – interaktívna beseda 

Pri príležitosti „Apríl mesiac lesov“ sa 

v našom zariadení, konala interaktívna 

beseda. Prijímatelia sa tak mali možnosť 

dozvedieť množstvo informácií o lesoch 

a o jeho význame pre život. Okrem iného 

pri tejto príležitosti sme si pripravili 

ďalšiu besedu, a informácie, ktoré sme 

sa na nej dozvedeli, nám Andrej 

Lehoczký napísal v našom článku: 

Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou obrazu 

Slovenska. Tvoria najdokonalejšie rastlinné spoločenstvo v prírode. Lesné porasty sú 

živými organizmami, ktoré rastú, dospievajú a hynú podľa toho sa k ním treba 

správať. Význam lesov pre človeka je nenahraditeľný preto si zaslúžia našu ochranu 

a to nielen počas mesiaca lesov. 

Les a všetko čo v ňom žije po stáročia existovalo v dokonalej harmónii. V lese nič 

nevýjde nazmar, všetko má svoje miesto, význam a trvanie – prirodzený kolobeh 

života. 

Príroda a les zvlášť je pre nás tým najlepším zdrojom poučenia, a knihou, ktorú by 

sme mali čítať pomaly a dôkladne, pretože nikde inde nenájdeme lepší zdroj poznania 

a múdrosti. 

Apríl je u nás od roku 1952 oslavovaný ako mesiac lesov. Lesy pokrývajú plochu okolo 

2miliónov hektárov, čo je asi 42% rozlohy Slovenska. Z hľadiska štruktúry sú u nás 

zastúpené listnaté lesy (50%) ihličnaté (31%) a zmiešané (19%). 

Teraz si napíšeme niečo o lesoch: Les je územie husto porastené stromami . Odborne 

povedané ide o súbor biosféry , ktorého determinantom sú dreviny stromového 

vzrastu. Jedná sa o veľmi zložitý ekosystém , tvorený zložkou rastlinnou, živočíšnu a 

abiotickým prostredím. Lesy poskytujú cennú obnoviteľnú surovinu využívanú v 

stavebníctve, papierenstvo, pri výrobe nábytku a mnohých ďalších predmetov z 

dreva. V rozvojových krajinách prevažuje stále pomerne primitívne energetické 

využitie. Používanie biomasy na energetické účely však zažíva určitú renesanciu aj v 

Európe, najmä vďaka plantážam rýchlo rastúcich drevín ( topole , vŕby ...). Vo väčšine 

vyspelých krajinách sú zavedené zákonné obmedzenia, ktoré znemožňujú nadmernú 

exploatáciu lesných porastov."Pľúca planéty Zem ". Lesy sú významným zdrojom 

kyslíka (spolu s planktónovými riasami oceánov ). Les ďalej zachytáva prachové 



častice a podieľa sa na odstraňovaní niektorých škodlivých látok zo vzduchu. Lesy vo 

svojej biomase pútajú významné množstvo oxidu uhličitého . Výsadba nových lesov je 

považovaná za jeden z 

možných spôsobov znižovania 

koncentrácia tohto plynu v 

atmosfére. 

Les predstavuje ekosystém s 

najväčšou konštantou 

drsnosti, tj. Kladie najväčší 

odpor proti vetrom . Ďalej sa 

v lese vytvára špecifické 

mikroklímu , ktoré znižuje 

teplotné extrémy a udržiava 

stabilne vlhkejšie ovzdušia. 

Pri zrážkach dochádza k ich rovnomernejšiemu rozdeleniu, lebo intercepcie listy 

stromov predstavuje až 30% celkových zrážok. ( "V lese prší dvakrát" - raz počas 

dažďa a druhýkrát po ňom, keď kvapká voda zo stromov.) 

Protipovodňová ochrana. Rovnomernejšie rozdelenie zrážok spolu s vysokou 

schopnosťou absorpcie vrstvy machu znižuje extrémny odtoky z lesných povodia a 

tým aj riziko vzniku povodní. 

Hranici lesa definuje najmä nadmorská výška či zemepisná šírka , za ktorú sa už les 

nevyskytuje. Hranica lesa je ovplyvnená aj podložím, tvarom terénu, orientáciou k 

svetovým stranám, množstvom zrážok atp. Nad touto hranicou už nie sú podmienky 

umožňujúce rast súvislého lesného porastu. Za limitný podmienky je predovšetkým 

považovaná priemerná denná teplota +10 ° C a viac aspoň po 30 dní v roku. 

Na človeka teraz pripadá približne 420 stromov, ale celkovo poklesol počet stromov 

od konca poslednej doby ľadovej o 46%.Inak je tomu v rozvojových krajinách, kde 

často dochádza k masívnemu výrubu lesov a pralesov. Dôvodom je snaha získať 

poľnohospodársku pôdu a získať energeticky využiteľnou alebo dobre predajňou 

surovinu (drevo). 

Tak toto je tak v krátkosti o našich lesoch, čo máme tu na našej Zemi všetko: ale je 

iba na nás, ako s týmto dedičstvom, čo nám naša matka Zem darovala a ako ním 

budeme zaobchádzať, lebo po nás prídu ďalšie generácie, lebo aj keď je to príroda 

a je obnoviteľná, ale nie nevyčerpateľná a to by si každý z nás mal uvedomiť a žiť a 

správať sa k prírode tak, ako k sebe samému.                     

Autor: Andrej Lehoczký 



ŽIVÁ PLANÉTA, ZEM A OKOLIE ČERNOBYLU PO 30 ROKOCH 

Koncom mesiaca sme si opäť spravili 

besedu, čo sme sa dozvedeli?: 

ČERNOBYL PO 30 ROKOCH 

Zdalo by sa, že priebeh havárie je už 

dostatočne preskúmaný i opísaný:  Išlo o 

plánovanú previerku jedného zo 

systémov zaistenia bezpečnosti pred 

odstavením bloku v súvislosti s jeho 

plánovanou generálnou opravou. Presne 

takto si zamestnanci černobyľskej 

jadrovej elektrárne preverovali predtým 

i jej 3. blok a všetko prebehlo normálne. Tentoraz sa však reaktor začal prehrievať 

a keď ho obsluha chcela ochladiť – nastal výbuch. Nezodpovedá pravde ani verzia o 

pomalej či neprimeranej reakcii vedenia elektrárne na mimoriadnu situáciu. Viktor 

Briuchanov, jej riaditeľ v rokoch 1970 – 1986, nebol v kritickom čase s rodinou kdesi 

na chate, ako písali noviny, ale doma v Pripiati – v meste tamojších energetikov, 

vzdialenom nadohľad od elektrárne. „Vzápätí po výbuchu mi volali spolupracovníci a 

ja som tam hneď šiel. Černobyľská katastrofa, presnejšie – tlak svetovej i domácej 

verejnosti, ktorý nasledoval.Prvú správu o nej priniesli sovietske médiá až 48 hodín 

po explózii. Gorbačov vystúpil s televíznym vyhlásením o havárii až 15. mája 1986, 

keď už bolo jasné, že najhoršie sa podarilo zažehnať. Boli totiž obavy z ďalších 

explózií. Nakoniec sa ukázalo, že v Černobyle postihla akútna choroba z ožiarenia 

dovedna 134 ľudí  a na jej následky zomrelo 28 osôb. 

O 20 rokov neskôr však postihol jadrovú elektráreň Fukušima rovnaký, čiže najvyšší 

7. stupeň havárie. Koncom apríla 1993 som navštívil Černobyľ aj opustenú Pripiať, 

pobudol som niekoľko hodín v 30-kilometrovom zakázanom pásme okolo elektrárne. 

Prekvapilo ma, že pri niekoľkých domoch na okraji tejto zvláštnej zóny vidím tmoliť 

sa starých ľudí. Vraj tam trvale žijú. Vrátili sa tajne domov po násilnom vysídlení, 

lebo chcú zomrieť na rodnej hrude.Cestou späť do Kyjeva som si nemohol nevšimnúť 

pracovný ruch na poliach v bezprostrednej blízkosti zakázaného pásma – ukrajinskí 

sedliaci práve sadili zemiaky. Pri jednom sme sa zastavili. Neobáva sa rádioaktívnych 

látok v pôde? Vraj nie. A má aj včelín, dorába med, včely lietajú až hen k elektrárni. 

Daroval mi propolis zo svojho úľa. Je údajne ešte liečivejší ako zvyčajný, veď je 

nabitý rádioizotopmi, smial sa.Na černobyľskú katastrofu má, prirodzene, horlivý 



stúpenec atómovej energetiky iný názor ako príslušník environmentálneho hnutia. 

Pravda bude – ako vždy – niekde uprostred. 

ŽIVÁ PLANÉTA ZEM 

Život na Zemi by nemohol 

existovať, nebyť celého radu 

veľmi šťastných „zhôd 

okolností“. O niektorých z nich 

sme do 20. storočia nevedeli 

alebo sme im dostatočne 

nerozumeli. K týmto „zhodám 

okolností“ patrí napríklad: Poloha 

Zeme v galaxii Mliečna cesta a v 

slnečnej sústave, ako aj obežná 

dráha Zeme, sklon jej osi, 

rýchlosť jej rotácie a jej nezvyčajný mesiac. Magnetické pole a atmosféra, ktoré 

slúžia ako dvojitý štít. Prírodné cykly, vďaka ktorým sa na tejto planéte čistia a 

obnovujú zásoby vody a vzduchu. 

Čo všetko napíšete, keď uvádzate svoju adresu?  

Pravdepodobne ulicu, mesto a krajinu. Aj Zem má svoju „adresu“. „Krajinou“ je galaxia 

Mliečna cesta, „mestom“ je slnečná sústava — Slnko a jeho planéty — a „ulicou“ je 

obežná dráha v slnečnej sústave. „mesto“, čiže na slnečnú sústavu. Nachádza sa v 

ideálnej časti galaxie Mliečna cesta — nie príliš blízko jej stredu, ale ani nie príliš 

ďaleko od neho. V tejto „obývateľnej zóne“, ako ju vedci označujú, je presne taká 

koncentrácia chemických prvkov, aká je potrebná pre existenciu života. Ďalej od 

stredu galaxie je týchto prvkov príliš málo; bližšie k jej stredu je prostredie príliš 

nebezpečné vzhľadom na väčšie množstvo potenciálne smrtiaceho žiarenia a rôzne 

iné faktory ohrozujúce život. Výnimočná je i „ulica“ Zeme, čiže jej obežná dráha v 

slnečnej sústave. Nachádza sa asi 150 miliónov kilometrov od Slnka, v úzkej zóne, 

ktorú možno označiť za obývateľnú, lebo živé organizmy v nej ani nezamrznú, ani 

nezhoria. Navyše dráha našej planéty je takmer kružnicová, vďaka čomu sme po celý 

rok približne v rovnakej vzdialenosti od Slnka. 

Slnko je pritom dokonalým „dodávateľom energie“. Spoľahlivo nám dodáva presne 

toľko energie, koľko potrebujeme, a má ideálnu veľkosť v pomere k Zemi. Oprávnene 

bolo nazvané „jedinečná hviezda“.2 Keby ste mali Zemi vybrať „suseda“, nenašli by 

ste lepšieho, než je Mesiac. Jeho priemer je len o niečo málo väčší, než je štvrtina 

priemeru Zeme Sklon zemskej osi je približne 23,5 stupňa, vďaka čomu sa teploty na 



Zemi pohybujú v prijateľnom rozmedzí, striedajú sa ročné obdobia a existujú rôzne 

podnebné pásma. „Zdá sa, že sklon osi našej planéty je ‚práve taký, aký má byť‘ A 

‚práve taká, aká má byť‘, je aj rýchlosť rotácie Zeme, od ktorej závisí dĺžka dňa a 

noci. Keby sa Zem otáčala podstatne pomalšie, dni by boli dlhšie a strana planéty 

obrátená k Slnku by bola spaľovaná, zatiaľ čo na druhej strane by panoval chlad a 

mráz. A, naopak, keby sa Zem otáčala oveľa rýchlejšie, nielenže dni by boli kratšie, 

možno by trvali len niekoľko hodín, ale výsledkom by bol aj neutíchajúci vietor so silou 

víchrice a iné negatívne javy. Vesmír je nebezpečné miesto s množstvom smrtiaceho 

žiarenia a plné meteoroidov. Napriek tomu sa naša modrá planéta pohybuje po tejto 

„galaktickej strelnici“ v podstate bez ujmy. Ako je to možné? Chránia ju pozoruhodné 

štíty — silné magnetické pole a atmosféra. 

Magnetické pole Zeme: Jadro Zeme tvorí rotujúca masa tekutého železa, ktorá 

vytvára okolo našej planéty silné magnetické pole, siahajúce ďaleko do kozmického 

priestoru. Tento štít chráni našu planétu pred plnou dávkou kozmického žiarenia i 

pred potenciálne smrtiacou energiou zo Slnka. K nebezpečnej energii zo Slnka patrí 

slnečný vietor, čiže nepretržitý tok elektricky nabitých častíc; energia vznikajúca 

pri slnečných erupciách, pri ktorých sa v priebehu niekoľkých minút uvoľní toľko 

energie ako pri výbuchu miliárd vodíkových bômb; a energia pochádzajúca z výbuchov 

v slnečnej koróne, vonkajšej vrstve slnečnej atmosféry, pri ktorých Slnko vyvrhuje 

do vesmíru miliardy ton koronálnej hmoty. Viditeľnou pripomienkou ochrany,  ktorú 

Zemi poskytuje jej magnetické pole, je nádherný svetelný úkaz. Slnečné erupcie a 

výbuchy v slnečnej koróne totiž vytvárajú silnú polárnu žiaru, ktorá sa objavuje vo 

vyšších vrstvách atmosféry blízko magnetických pólov Zeme. 

Atmosféra Zeme: Plynný obal Zeme nám nielen umožňuje dýchať, ale tvorí aj ďalší 

ochranný štít. V jednej z horných vrstiev atmosféry, v stratosfére, sa vyskytuje 

forma kyslíka nazývaná ozón. Táto ozónová vrstva pohlcuje až 99 percent 

ultrafialového (UV) žiarenia z vesmíru, ktoré by inak ohrozovalo to množstvo foriem 

života, ktoré na Zemi existuje — vrátane ľudí a planktónu, od ktorého sme do veľkej 

miery závislí, pokiaľ ide o kyslík. A množstvo stratosférického ozónu nie je stále 

rovnaké — so zvyšujúcou sa intenzitou UV žiarenia rastie. Ozónová vrstva je teda 

prispôsobivým a účinným ochranným štítom. Atmosféra a magnetické pole Zeme sú 

naozaj vynikajúco naprojektovanými ochrannými štítmi, ktorým ľudia ešte stále plne 

nerozumejú. To isté sa dá povedať o prírodných cykloch, ktoré sú nevyhnutné na 

udržanie vhodných podmienok pre život na tejto planéte. 

Ľudia so všetkou svojou vyspelou technikou vytvárajú každý rok nespočetné tony 

nerecyklovateľného toxického odpadu. Naproti tomu naša planéta dokáže dokonale 

recyklovať všetok svoj odpad. Využíva na to dômyselné chemické procesy. 



Planéta prekypujúca životom: 

Nik nevie, koľko druhov organizmov existuje na tejto planéte. Odhady sa pohybujú 

od dvoch do sto miliónov. Kde všade nájdeme rozmanité formy života. 

Zem: Len v sto gramoch pôdy bolo nájdených až 10 000 druhov baktérií, nehovoriac 

o celkovom množstve mikróbov! Niektoré druhy sa našli dokonca v hĺbke okolo troch 

kilometrov! 

Vzduch: Vo vzduchu poletujú nielen vtáky, netopiere a hmyz, ale aj množstvo peľu, 

spór, semien, ako aj tisíce druhov mikróbov. Rôznorodosť mikróbov vo vzduchu je 

„porovnateľná s rôznorodosťou mikróbov v pôde. 

Voda: Oceány zostávajú zatiaľ do veľkej miery zahalené tajomstvom, pretože na 

prieskum hlbín vedci často potrebujú drahú techniku. Dokonca aj koralové útesy, ku 

ktorým je relatívne ľahký prístup a sú dobre prebádané, môžu byť domovom miliónov 

zatiaľ neznámych druhov. 

Tak toto by bolo asi tak v stručnosti všetko, čo som si pre Vás pripravil o Černobyle 

a o našej živej planéte ZEM.  

Autor: Andrej Lehoczký a soc. 

 

SVIATOK PRÁCE - Beseda 

Zatiaľ čo v Európe sa oslava 1. Mája ujala, v USA sa táto tradícia nevytvorila. Dňom 

práce je prvý septembrový pondelok, rovnako aj v kanade. 

Na sviatok práce si veriaci katolíckej cirkvi pripomínajú aj sviatok sv. Jozefa 

robotníka, patróna pracujúcich. Pre katolíkov je 1. Máj dňom liturgickej spomienky 

sv. Jozefa robotníka. Kňazi v kázňach spravidla pripomínajú význam a hodnotu práce, 

prostredníctvom ktorej človek napĺňa božiu výzvu o využívaní darov zeme, ako to 

uvádza starozákonná prvá kniha Mojžišova (Genesis).  

Oficiálne vyhlásil sv. Jozefa za ochrancu cirkvi blahoslavený pápež pius ix. V roku 

1870. Pius 12. Rozšíril patronát sv. Jozefa na všetkých pracujúcich a od roku 1955 

mu zasvätili 1. Máj, ktorý sa slávi ako deň práce. 

Sviatok práce má dnes 124 rokov.  Dodnes ho slávi niekoľko krajín. Tento dátum sa 

nestal iba symbolom socializmu, ako to možno vníma súčasná mladá generácia.  

Deň je predovšetkým symbolom boja proti využívaniu detskej práce, otrockej a 

nútenej práce, ale aj bojom za osemhodinový pracovný čas a odborné vzdelávanie. 

Kedysi totiž, neboli pracovné podmienky robotníkov také, aké sú dnes. Pracovali 



desať, prípadne viac hodín denne a ich plat nezodpovedal pracovnému výkonu. V tých 

časoch bolo bežnou praxou, že pracovali aj maloleté deti, predovšetkým z 

chudobných rodín, kde bolo viac detí. U nás sa prvý krát oslavoval už v roku 1890 a 

to v Bratislave a Liptovskom Mikuláši. Na železnej studienke sa dokonca nachádza aj 

pomník pripomínajúci túto udalosť. Československo ho začalo uznávať až v roku 1919 

a za oficiálny štátny sviatok ho vyhlásilo až v roku 1925.na Slovensku sa tento sviatok 

už neoslavuje tak, ako tomu bolo pred rokom 1989. No v Nemecku sa oslavuje dodnes 

aj pochodmi či demonštráciami. V prípade niektorých krajín sa s 1. Májom spájajú 

tradície ešte s pohanských čias a tento dátum považujú skôr za oslavu jari. 

 

                                   Autor: Andrej Lehoczký 

 

 

 

 

 

 



Stavanie  mája 2019 

Jedna z najkrajších a najfarebnejších 

tradícií , takto sme stavali mája v našom 

zariadení. Ďakujeme našim chlapcom za spev pri stavaní mája a dobrú náladu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľkonočný turnaj Hrabiny 

Tesne pred Veľkonočnými sviatkami 

sme prijali pozvanie od ŠK Hrabiny na 

9.ročník pinpongového turnaja. Naši 

športovci mali silných súperov zo 

zariadení - Donum Krškany, SIŠ 

Levice, ŠZŠ Žarnovica, SŠ Nová Baňa 

a domáci ŠK Hrabiny. Hráči boli 

rozdelení do troch skupín. V 

najsilnejšej „A“ skupine si zástupca 

nášho zariadenia podporovaného 

bývania Miroslav Broczký vybojoval 

druhé miesto, na čo sme veľmi pyšní. Organizátorom veľmi pekne ďakujeme za 

pozvanie a milé športové podujatie.  



SVETOVÝ DEŇ HYGIENY RÚK 

Svetový deň hygieny rúk si pripomíname 5. mája, a keďže je hygiena rúk základným 

krokom k zníženiu infekcií a k zvýšeniu bezpečnosti tak aj my sme si s pani Božkou 

Lazarekovou pripravili niečo o bezpečnosti a hygiene rúk: Čisté ruky sú základom 

zdravia. Ich správne a pravidelné umývanie je preto jedným z najúčinnejších opatrení 

proti prenosu baktérií a vzniku rôznych ochorení: 

 Ruky si umývajte mydlom aspoň 40 až 60 sekúnd. Obyčajná voda na dôkladné umytie rúk 

nestačí. Ideálna je kombinácia s mydlom. 

 Zvýšenú pozornosť venujte umytiu miest medzi prstami a v okolí lôžok nechtov, kde sa usádza 

najviac mikroorganizmov. 

 Po umytí použite čistý uterák alebo jednorazovú utierku, ktorou zároveň zastavte prívod vody, 

čím zabránite priamemu kontaktu rúk s kohútikom. 

 Pribaľte si do tašky antibakteriálne obrúsky alebo gél. Sú to výborní pomocníci, ktorí 

spoľahlivo zničia baktérie a choroboplodné zárodky v prípade, že nemáte prístup k vode. 

RUKY BY STE SI MALI UMÝVAŤ: 

 po použití toalety 

 po kontakte so zvieraťom 

 po práci v záhrade 

 po ceste v MHD 

 po návšteve obchodného centra 

 po príchode z vonkajšieho prostredia dovnútra 

 po podaní rúk s cudzím človekom 

 pred jedlom a po príprave jedál 

 po kašľaní, kýchaní a po fúkaní nosa 

 po manipulácii s odpadom 

 pred návštevou a po návšteve zdravotníckeho zariadenia 

NEDOSTATOČNÁ HYGIENA RÚK MÔŽE SPÔSOBIŤ: 

 respiračné infekcie (nádcha, chrípka) 

 ochorenia tráviaceho traktu (tzv. choroby špinavých rúk – dyzentéria, žltačka typu A, vírusové 

hnačkové ochorenia) 

 kožné ochorenia. 

Toto je na záver besedy všetko. Touto besedou sme chceli dosiahnuť to, aby ste 

dbali na osobnú hygienu nielen preto, že žijete ako jedna ucelená rodina, ale žijeme 

tu aj my zamestnanci s vami, sme tu pre vás, aby sme si pomáhali navzájom a tak vás 

nabádame, aby sme žili v čistom a peknom prostredí. Aby ste neboli často chorí, lebo 

všetkému sa dá pri troške šťastia, pochopenia a porozumenia predísť.  

                        Autor besedy: Andrej Lehoczký 



Dovolenka v Taliansku 

Krásnych šesť dní strávených 

pri mori v Talianku - 

11.06.2019 - 16.06.2019. 

Mestečko Lignano 

Sabbiadoro, Jadranské more, 

slnko a horúce lúče, piesočná 

pláž, množstvo reštaurácii a 

obchodov - takto nejako 

budeme na tento dátum 

spomínať. Pobyt pri mori s CK 

ŠKOL-TOUR v tomto 

letovisku bol pre nás veľmi 

príjemný. Dovolenku 

absolvovalo 17 prijímateľov sociálnej služby zo ZPB, ktorí si túto dovolenku určite 

zaslúžili. Väčšinu času sme trávili v mori, na pláži a vo večerných hodinách v meste. 

Dni pri mori bežali ako voda a ani sme sa nenazdali a už sme doma, no sme bohatší, 

bohatší o veľa pekných zážitkov.  

Autor: Ing. Bibiána Demeterová 

Výlet do Bojníc 

Prebudili sme sa do pekného slnečného 

dňa a všetci sme boli dobre naladení, 

lebo nás čakal výlet do Bojníc do ZOO. 

Odchod z Domova sme mali okolo tej pol 

deviatej hodine. Po nástupe do autobusu 

bolo vidieť a aj zreteľne počuť, že tak 

ako zamestnanci, tak aj prijímatelia boli 

dobre naladení a všetci sme boli 

v očakávaní, čo na nás v ZOO čaká. 

Postupom času sme sa stále viac a viac 

približovali k cieľu, ale čo nás netešilo, tak ako sme sa blížili k cieľu, stúpala aj 

teplota na teplomere a niektorým prijímateľom vplyvom teploty vzduchu od slnka 

prichádzalo nevoľno. Po dorazení do cieľu, si nás zamestnanci rozdelili do skupín a 

potom sme mohli vyraziť do ZOO po zakúpení lístkov. Mne sa, tak ako môjmu 

kamarátovi Jožkovi, v ZOO páčilo videli sme opice, tigre, levice, vtáky a boli sme aj 

v pavilóne plazov, kde sme videli hadov, rybičky. Mnohí prijímatelia si narobili veľa 



fotiek či už so zamestnancami alebo kamarátmi. Pre krátkosť času sa nedala prejsť 

cela ZOO, tak ako sa to nedalo pre krátkosť času, tak nás dosť mordovala teplota 

slnka a vzduchu. Po opustení ZOO nás čakal veľmi chutný obed v Partizánskom. Po 

zjedení obedu a jednej prestávke na cigaretu, sme po úmornom dni plného slnka 

a páľavy, no však s peknými zážitkami a spomienkami na ZOO (niektorí aj s fotkami) 

zamierili do nášho Domova n.o. 

Ďakujeme pani riaditeľke za výlet a aj chutný obed a zmrzlinu, lebo nebolo to určite 

lacné, ale tak isto ďakujeme či už výchove alebo opatrovateľkám, že sa s nami 

rozhodli ísť na výlet, lebo určite tak ako nám bolo zle zo slnka, tak aj oni museli toto 

všetko znášať spolu s nami. 

Autor: Andrej Lehoczký 

Protipožiarna beseda 

V stredu 17.7. 2019 Kpt. Ing. Denisa Mazúrová 

zastupujúca Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiari nad 

Hronom zavítala do vonkajších priestorov Domova 

n.o.  s cieľom predstaviť nám úlohu Hasičského a 

záchranného zboru. Prezradila nám nielen úlohy hasiča 

v službe, ale aj požiarovosť na území Slovenskej 

republiky za posledné roky, či najčastejšie príčiny 

vzniku požiaru. Všetci sme pozorne počúvali pani 

kapitánku a neskôr sa zvedavo pýtali na všetky 

podrobnosti, ktoré nás zaujímali, a musíme povedať, 

že ich nebolo málo. A tak sme zistili, že aj trpezlivosť patrí do predpokladu správnej 

hasičky, vzhľadom na detailné odpovede 

náročných otázok. Pani Kapitánka nás 

varovala pred možnými nebezpečenstvami a 

tak sme z tejto besedy odchádzali poučení 

a viac obozretnejší pred hrozbami požiaru. 

Zopakovali sme si dôležité čísla na všetky 

pomocné sily ako sú hasiči, polícia, 

záchranná služba či tiesňová linka a uistili 

sa, že ich vieme aj správne používať. 

Ďakujeme Kpt. Ing. Denise Mazúrovej za 

zaujímavú, no najmä poučnú besedu 

o prevencii pred požiarom! 

             

Autor: Barbora Demeterová, DiS.art 



Branno športový deň 

Slovania, krásne tanečníčky z Indie, Afričanky, ženy z kmeňa z Južnej Ameriky, 

lovci bizónov - toto a oveľa viac ste mohli naživo vidieť 05.09.2019 v areáli ZPB 

vo Veľkom Poli. Konal sa tu už 9. ročník športovej akcie pre klientov a ich rodiny 

s názvom Branno - športový deň s témou PRÍRODNÉ KMENE.  

O 9:00 hod sa to všetko začalo. Náčelníčka - pani riaditeľka na úvod privítala 

všetkých účastníkov a predstavila im svojho šamana a jednotlivé kmene. Nasledoval 

rituál vítania nového branno - športového dňa, kedy dostali všetci vypiť čarovný 

nápoj. Veľmi nás potešila Výcviková škola K9 Jáger, ktorá predviedla našim 

prijímateľom sociálnej služby i pozvaným hosťom ukážky obrany a poslušnosti psov. 

Po ukážke výcviku psov nasledovali disciplíny, ktorými mali prejsť všetci chlapci, za 

čo dostali chutnú odmenu. U Slovanov sa naučili, ako sa zakladá oheň, tanečníčky z 

Indie si s chlapcami zatancovali, Afričanky si s chlapcami zabubnovali na afrických 

bubnoch, chlapi so Severnej Ameriky lovili oštepom bizóna a poslednou návštevou 

Južnej Ameriky absolvovali klienti prechodový rituál - vypitím nápoja sa z chlapcov 

stali chlapi.  

Po náročných disciplínach sme si pochutnali na chutnom guláši, pive a káve. Po krátkom 

oddychu nasledovala hudobná zábava, do tanca hrala skupina Ranč. Počasie bolo 

krásne, hudba hrala, my sme tancovali no "čerešničkou na torte" bolo vystúpenie 

orientálnych tanečníčok zo skupiny NODC - New Oriental Dance Crew. Vystúpenie 

potešilo najmä pánov, ktorí si určite prišli na svoje. Zábava pokračovala v rytme tanca 

country skupiny Ranč a na záver dňa si každý účastník opiekol špekačku a dostal 

darček od náčelníčky ako spomienku na tento krásny slnečný deň vo Veľkom Poli.  

Autor: Ing. Bibiána Demeterová 

 

 



Branno športový deň - foto 

 

 

  

 

 

 

 



Futbalový turnaj Hrabiny 

Dňa 26.09.2019 sme prijali pozvanie 

na futbalový turnaj o putovný pohár, 

ktorý zorganizoval DSS Hrabiny Nová 

Baňa. S hrdosťou môžeme povedať, že 

sa nám darilo a z tejto krásnej akcie 

sme si odniesli nielen pekné zážitky ale 

i 1. miesto. Vyhrali sme. DSS Hrabiny 

veľmi pekne ďakujeme za krásny 

športový deň, občerstvenie a tešíme 

sa na budúci rok.  

 

Úcta k starším 

Október je mesiac venovaný úcte k starším 

ľuďom. Naše zariadenie Domov n.o. nie je 

výnimkou a pri tejto príležitosti sa dňa 

24.10.2019 uskutočnilo spoločné posedenie 

prijímateľov sociálnej služby DSS a ZPB, ktorí 

dovŕšili už dôchodkový vek. Domov n.o. už 

dlhodobo spolupracuje s Materskou školou 

Veľké Pole a s jej detičkami, ktoré nás tento deň 

navštívili a 

poskytli 

našim PSS 

neopakovateľný zážitok. Prejav úcty, rešpektu 

a pocitu dôležitosti vyjadrili svojim programom 

- tanečné choreografie a detský spev v 

krásnom ľudovom oblečení. Touto cestou 

vyjadrujeme vďaku tým, ktorí sa o tento 

krásny zážitok pričinili.   

 

Autor: Ing. Bibiána Demeterová 

 

 



PISE SA DATUM 29.9.2019:CLANOK DO CASOPISU S NAZVOM: 

 VÝROČIE ZHODENIA ATOMOVÝCH BôMB NA NAGASAKI A 

HIROSIMU: 
 

Vojenský konflikt  

Dátum: 6. 8. 1945 – 9. 8. 1945 

Miesta: Hirošima, Nagasaki 

 

Hoci sa 2. svetová vojna v Európe skončila 

iba pred niekoľkými dňami.V nemeckom 

meste Postupim sa 17. júla 1945 začínala 

konferencia „Veľkej trojky“ o povojnovom 

rozdelení sveta. 

Prezident USA Truman chcel, aby sa test Trinity uskutočnil ešte pred začiatkom 

Postupimskej konferencie.Dna 16. júla 1945 dostal od generála Grovesa telegram s 

nasledovným textom: „Dieťa sa šťastne narodilo...“ Na základe týchto pozitívnych 

správ sa Truman v priebehu konferencie v krátkosti zmienil najvyššiemu sovietskemu 

predstaviteľovi Josifovi V. Stalinovi o existencii „novej bomby“ s mimoriadnou 

účinnosťou dokonca ani nepoužil termín „atómová puma“.Stalin túto správu prijal tak, 

ako by si vôbec neuvedomoval, aký dopad to už onedlho bude mať na svetovú politiku 

a celkovú polarizáciu sveta. Zostal pokojný, veselý a dobrosrdečný, akoby sa nič 

nedialo. To však bolo iba navonok...Stalin ešte v ten istý večer napísal do Moskvy 

Lavrentijovi P. Berijovi, ktorý okrem iného dozeral aj na prípravu sovietskej atómovej 

bomby, aby tieto práce okamžite urýchlili. Nechápavo sa tváril iba pred americkým 

prezidentom.Na konci júla 1945 už nič nebránilo tomu, aby nová atómová zbraň bola 

použitá priamo na svoj účel. Dňa 25. júla 1945 letci amerických vzdušných síl z 509. 

zmiešanej bombardovacej skupiny boli oficiálne poverení rozkazom uskutočniť 

bombový útok na japonské mestá Hirošima, Kokura, Niigata alebo Nagasaki s použitím 

nových typov bômb po 3. auguste 1945 alebo hneď, ako to počasie dovolí. 

Primárnym cieľom útoku sa stalo japonské mesto Hirošima.Na cieľ leteli bez 

sprievodu stíhacích lietadiel a ich jedinou ochranou tak bola iba výšková hladina 

letu.Technici pripravovali lietadlo na let a na hydraulickom zdviháku naložili obrovskú 

trojmetrovú a 4,5 tony vážiacu uránovú bombu s názvom Little Boy (Malý chlapec 

alebo Chlapček).Bolo skoré ráno, pondelok 6. augusta 1945 bombardéra Boeing B-29 

Superfortress bol pripraveny splniť svoju smrtonosnú misiu.Hodinu pred príletom k 

cieľu americké bombardéry, ktoré leteli vo výške takmer 10 kilometrov, zachytil 

japonský radar.Na zemi okamžite vyhlásili letecký poplach, ale už bolo príliš 

neskoro.Približne o 08:15 h miestneho času sa z pumovnice bombardéra Enola Gay 

uvoľnila obrovská bomba, ktorá pozvoľna začala padať k zemi.Po 43 sekundách 

voľného pádu sa spustil mechanizmus smrtiacej nekontrolovanej jadrovej reťazovej 

reakcie. Prvá atómová bomba, použitá proti človeku, tak explodovala vo výške 600 
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metrov nad zemským povrchom so silou ekvivalentnou výbuchu 15-tisíc ton TNT. 

Japonské mesto Hirošima v zlomku sekundy prestalo existovať...  

Truman varoval Japonsko, že ak sa odmietne bezpodmienečne vzdať, USA napadnú 

ďalšie japonské ciele s rovnako ničivými následkami. 

 

Vo štvrtok, 9. augusta 1945, ďalší americký bombardér Boeing B-29 Superfortress, 

prezývaný Bockscar, zhodil druhú atómovú bombu, na japonské mesto Nagasaki. 

Tentoraz šlo o masívnu plutóniovú bombu s dĺžkou 2,34 metra a s hmotnosťou 4,63 

tony. Vojnou zničené Japonsko nakoniec 14. augusta 1945 vyhlásilo kapituláciu.Druhá 

svetová vojna sa po dlhých šiestich rokoch oficiálne skončila. 

 

Straty na životoch boli nesmierne.Podľa prvých získaných údajov atómový výbuch v 

Hirošime usmrtil približne 78 150 osôb okamžite, ďalších 37 425 osôb bolo zranených 

a 13 083 osôb zostalo nezvestných. 

 

V Nagasaki priamo pri atómovom výbuchu zomrelo približne 40-tisíc osôb a okolo 60-

tisíc ich bolo zranených. Do januára 1946 dosiahol počet ľudských obetí asi 70-tisíc 

a celkovo sa zastavil na číselnej hodnote približne 140-tisíc. 

V každom prípade atómové bomby zhodené na japonské mestá Hirošima a Nagasaki, 

boli poslednými bombami končiacej sa 2. svetovej vojny a zároveň prvými bombami 

začínajúcej sa „studenej vojny“ medzi Západom a Východom. 

 

Autor: Andrej Lehoczký a soc. 

Rozprávka o Majstrovi Gombičkovi 

Kde bolo tam bolo, za 7 vrchmi a 7 dolinami a skleneným 

morom a dreveným vrchom, žil v malej drevenej 

chalúpke starček a starenka, ktorí mali súceho syna na 

oženenie. Bol to statný a krásny junák, len jednu jedinú 

chybu mal, že všetko bral s optimizmom a zo sveta si 

veľkú hlavu nerobil. Bral svet ako gombíčku. Jedného 

dňa si junák povedal, že pôjde do sveta šťastie hľadať. 

Keď to oznámil rodičom, tým od smútku padali po lícach 

slzy veľké ako hrach. No volky-nevoľky, či sú rodičia smutní, trval na svojom a tak sa 

vydal na cestu. Išiel dolinami, horami, vrchmi i prašnými cestami až raz prišiel do 

kráľovského mesta. Vošiel do hostinca a tam bola vrava ako na trhu, lebo v krčme sa 

vždy veľa toho dozvieš. Dozvedel sa, že kráľ ma dcéru na vydaj, ale prv než by ju 

mohol pojať za manželku, musí odpovedať na tri otázky, čo mu princezná položí a 

nesmie ani raz zlyhať, lebo v tú chvíľu sa obratí na kameň. Tiež sa dozvedel, že aj on 
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môže po odpovedaní na otázky vysloviť jedno želanie, čo sa mu hneď vyplní. Šiel teda 

do zámku a hneď sa dal kráľovi ohlásiť. Kráľ ho prijal a keď sa ho spýtal, čo hľadá 

v paláci, tak mu junák povedal, že by chcel tiež skúsiť šťastie a zodpovedať na 

princeznine otázky. Tu ho kráľ zobral do záhrady a tam bola namiesto kvetov samá 

skamenená socha. Kráľ ho prosil, odhováral, že je mladý, krásny nech skúsi šťastie v 

inej zemi či už nezažil dosť smútku. Ale junák trval na svojom. Kráľ volky-nevoľky 

prijal a hneď junákovi povedal, že zajtra k večeru sa dozvie prvú otázku a ďalší deň 

musí k večeru odpovedať na prvú položenú otázku a po jej uhádnutí sa dozvie druhú 

a ďalší deň k večeru tretiu. Vydal sa do hostinca prespať a cestou stretol starčeka, 

ktorý ho prosil o posledný krajec chleba, čo mal v taške. Junák mu ho dal a hneď mu 

starček poradil, že ma junák ísť tou cestou, čo je za mestom a tam nájde starenu, 

čo mu pomôže. Išiel a za mestom bývala starenka, o ktorej jej starec hovoril. Bola to 

vychýrená vedkyňa a bylinkárka, ktorá hneď vedela prv ako si k nej prišiel a chytil sa 

kľučky na dverách, že čo si, čo chceš a pri pohľade hneď videla, čo si za človeka lebo 

videla čo sa v tvojom srdci skrýva. Junák starene vyrozprával, že by chcel princeznú 

dostať za ženu, ale prv musí odpovedať na tri otázky, čo mu položí, lebo hneď sa mu 

zapáčila a zaľúbil sa do nej. Starena mu povedala ako ju získať, že ona je začarovaná 

a že vždy po pol noci sadá princezná na svojho koňa a ten ju nesie dolinami, horami do 

jaskyne, kde býva drak a ten jej každú noc hovorí, akú otázku má položiť. Kamenné 

sochy v kráľovej záhrade mu dávajú silu žiť a že mu poradí ako ich uhádnuť. Musí 

získať koňa, čo medzi 11 a polnocou chodí na lúku žrať ovsa kukurice a zrna a že musí 

naň vyskočiť prv ako začne žrať a zoskočiť z neho až keď dožere ten ovos, kukuricu 

a zrno. Musí ísť za smrťou, aby získal veniec, ktorý ho urobí neviditeľným, ale jej 

musí odpovedať na otázku, čo mu položí. Venies ho spraví neviditeľným, aby ho drak 

neroztrhal a kôň je to taký, ktorý letí rýchlejšie ako vietor, rýchlejšie ako slnko a aj 

ako svetlo, čí smrť samotná. I poďakoval sa starene a šiel. Tu dorazil na lúku len tak 

tak pred 11 hodinou. Skočil na toho tátoša a ten sa metal, skákal a junák len tak tak 

stihol z neho zoskočiť lebo len čo kôň otvoril ústa, všetko spásol.  Ako junák zoskočil, 

hneď na koňa vyskočil a ten hneď v tú stranu sa vydal, kde smrť sídli a kde jej ríša 

sa rozprestiera. Prišiel k smrti a tá mu povedala, že mu veniec neviditeľnosti dá, keď 

jej zodpovie na jej otázku: aký je najsilnejší uspávací liek na svete? Junák dlho 

rozmýšľal, napokon jej povedal: „Si to ty sama, lebo ty si najsilnejší uspávací liek na 

svete, ty smrť samotná.“  Volky nevoľky mu smrť ten veniec dala a junák vyskočil na 

tátoša a hneď bol tam, kde drak sídlil. Položil princeznej prvú hádanku a keď 

podvečer prišiel do paláca, odpovedal na 1 hádanku, potom 2 a podobne aj 3 hádanku. 

Princezná bola odkliata a drak tŕpol, aké prianie junák vysloví. Junák dlho dumal a 

napokon vyslovil svoje želanie: „Želám si, aby v kráľovskej záhrade všetky sochy sa 

premenili na ľudí, akí boli predtým.“ Hneď sa tak stalo a draka roztrhlo a nebolo viac 



v ňom života. Tu kráľ od radosti, že mu dcéra žije a junák ju odklial, a aj v kráľovskej 

záhrade sa všetky sochy stali opäť ľuďmi, junáka oddal so svojou dcérou a vystrojil 

náramnú veselicu, ktorá trvala mesiac. Prišli aj junákovi rodičia a keď sa s nim lúčili, 

že išiel do sveta, padali slzy smútku veľké ako hrach, tak im padali od samotného 

šťastia slzy ako hrach a že majú syna zdravého a stáva sa kráľom. Žili šťastne až do 

smrti a často s princeznou spomínali, že sú spolu tiež preto, lebo junák bral život a 

svet ako gombičku a z ničoho si ťažkú hlavu nerobil a aj pre toto sa nebál žiadnej 

skúšky, lebo mu pripadala ľahká a malá ako gombíčka. Keď prišiel ich čas konca vo 

svete, tak sa nebalí predstúpiť pred Boha, lebo Boh nehľadí na to, čo človek hovorí, 

ale pozerá na činy a skutky či srdce človeka, lebo čo máš v srdci to neskryješ. 

Autor: Andrej Lehoczký  

 

 Na krídlach anjelov 

Aj v tomto roku sa, 

16.októbra 2019 so 

začiatkom o 13,00 hod,  

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 obetavých 

zamestnancov, zúčastnili 

tohto krásneho a veselého 

popoludnia aj naši 

prijímatelia. Celá akcia sa 

niesla v zmysle pohody 

a dobrej nálady a hlavne 

v zmysle dobročinnosti, kde 

naši prijímatelia mali 

možnosť zažiť atmosféru 

veľkej šou a stretnutí našich Slovenských hudobných hviezd. Bol to 

siedmy ročník benefičného kultúrneho a náučného podujatia. V rámci 

podujatia sa deti i dospelí prijímatelia s mentálnym a zdravotným 
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postihnutím , mali možnosť naučiť na pripravených workšopoch 

latinskoamerické zumba tance, maľovanie na tvár, maľovanie horúcim 

voskom, košikárstvo, ozdobovanie sadrových odliatkov. Bola však o niečo 

iná ako predošlé, našim prijímateľom, ktorí si dali námahu a vymysleli 

a vyhotovili transparenty, sa podarilo vyhrať zaujímavé a hodnotné ceny. 

Napríklad Ferko Krajčovič vyhral mobilný telefón, pán Šimon balíček 

hodnotných drobností, ako aj Tonko Drahoš. Srdečne gratulujeme 

a chcem len podotknúť, že prijímateľ ktorému sa nelení, sa zelení. Veľmi 

pekne touto cestou ďakujeme organizátorom tohto podujatia  a už teraz 

sa tešíme na ďalšie v novom roku 2020.  

  Autor: soc 

Ladomerský anjel 

Dňa 18.09.2019 sme prijali pozvanie 

na IV. 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. Ďakujeme veľmi pekne 

vedeniu i zamestnancom DSS 

Ladomerská Vieska za pekný deň, 

ktorý sme mohli u Vás zažiť.                                 

      Autor: soc. 

                                

               



Spomienky 

V tomto roku sa niekoľko prijímateľov prostredníctvom krátkych príbehov , podelilo 

s nami o ich spomienky. Či už sú to spomienky povzbudivé a výnimočné alebo sú skôr 

smutné , všetky sú pre nás prínosom. Okrem vnútorných pocitov našich prijímateľov 

nám v mnohom vykresľujú vzťahy alebo ich potreby a nálady.  Prijímatelia počas 

popoludní opisovali svoje pocity a spomienky našim inštruktorkám sociálnej 

rehabilitácie, ktoré, pokiaľ to bolo potrebné , ich pre prijímateľa i zapísali.  Na 

základe súhlasu našich prijímateľov som veľmi rada, že ich bolo možné uverejniť 

v našom časopise.  Všetkým autorom veľmi pekne Ďakujeme.  

Ferko Krajčovič: Chcem Vám porozprávať môj príbeh. V 87 roku som sa išiel učiť za 

remeslo – murár. Nakoľko na prijatie som musel robiť skúšky. Skúšky som spravil na 

prijatie učňovky. Tri roky som sa učil za murára, to som aj dokončil výučným listom. 

Učňovka mi pomohla aj s robotou aj s ubytovaním. Ja som to odmietol a vrátil som sa 

k otcovi. A to bola moja životná chyba. Pri otcovi sami nežilo dobre, lebo sme sa stále 

vadili. Otec mi vybavil robotu v podniku kde aj on robil – v Bratislave pri murároch na 

Kuchajde. Tam som sa zblížil viacej so svojou tetou, ktorá robila na neďalekej pošte. 

Ona mi tam vybavila obedy kúpila mi lístky a ja som jej to po výplate vrátil. Keď sa 

dozvedela, že bývam u otca, tak sa zhrozila a povedala, že som spravil osudovú chybu. 

Neskôr otca vyhodili z roboty, lebo sa tam s vedením povadil a mňa donútil, aby som 

aj ja dal výpoveď. Tak som dal aj ja výpoveď a odvtedy som nerobil. Pokiaľ som mal 

zálohu a výplatu chodil som navštevovať starú mamu a tetu a oni mi odkladali moje 

zarobené peniaze. Potom sa mi stali také nepríjemné veci, ktoré nechcem 

zverejňovať, ale nakoniec som skončil na psychiatrii v Pezinku. A teraz som na  

Veľkom Poli už 15 rokov. A je mi tu dobre. A som spokojný so všetkým.  

Janko Koterec: Matka je jediné slovo, pred ktoré netreba prídavné meno. Keď sa 

povie mama, znamená to všetko, obetavá, dobrá, krásna, milujúca, odpúšťajúca.... 

Láska nie je to čo vidíme v kine. Nespočíva v romantických schôdzkach nežných 

bozkoch za svitu mesiaca. Šťastný vzťah, to je práca založená na vzájomnej úcte 

a tolerancii. Aj súlad je ľahké narušiť. Človek nežije iba láskou, ale ktorú príma , 

hlavne z tej ktorú daruje. Čo možno dať a čo všetko dáva, lásku. Lepšie žiť bez 

šťastia, ako bez lásky. Len ten zvíťazí v láske k žene, kto sa nedá odradiť je prejavmi 

nelásky. 

Majo Štít: Byť mamou na plný úväzok je jediným z najviac platených zamestnaní. Je 

totiž platená čistou láskou. V momente, keď sa narodí dieťa, narodí sa aj mama. 

Nikdy predtým neexistovala. Bola ženou, ale mamou nikdy. Mama je niečo úplne nové. 



Viem? Sklamal ťa. Chcela si mu dať všetko. Lásku, ktorá sa nazýva nekonečnou. Chcela 

si byť preto tou najlepšou ženou.  

Jaromír Lycius: Ako som sa zoznámil so ženou. So ženou som sa zoznámil v kine. 

Chodili sme spolu štyri mesiace. Po štyroch mesiacoch sme mali zásnuby a po 

niekoľkých troch týždňoch sme mali svadbu. Na svadbe sme mali asi 120 ľudí. Svadba 

bola pekná a veselá po niekoľkých mesiacoch sa nám narodila dcéra Alžbetka. Vzorne 

a pekne sme sa o ňu starali. Pomaly rástla a rástla, boli sme spolu so ženou asi 4 roky 

po štyroch rokoch som sa rozviedol starali. Presnejšie ona sa rozviedla so mnou. 

Potom sme sa živili každý samostatne. Dieťa som mohol stretnúť ako mi súd povolil. 

Brával som si ju každé tri týždne.  

Rudko Pokrífka: Mal so strýca, ktorí bol mäsiar . Bol v strane spolu s jeho manželkou. 

Jeho žena verila v socializmus, ale môj strýko to tak veľmi neuznával. Vyhodili ho 

strany a tým mu padol zo srdca veľký balvan. Keď prišiel ku nám s jeho deťmi, môj 

otec im ponúkol kyslé mlieko a koláče. Moja rodina diskutovala o situácii vo svete. . ja 

som sa s toho tešil. Pretože som prišiel na to , že v druhých slobodných štátoch sa 

žije lepšie a Rusi nás utláčajú. Z mojej základnej školy som mal veľmi zlé skúsenosti, 

pretože miesto Sovietsky zväz som povedal bratia Rusi. Dostal som poznámku od 

učiteľky. Keď to moja mama prečítala povedala to môjmu otcovi. Ten odpovedal: som 

na svojho syna hrdý vydaril sa nám. Bál som sa, že dostanem bitku , ale stal sa opak. 

Moji rodičia boli na mňa veľmi hrdí. Po prevrate môj otec povedal, keby som bol 

mladší, užil som si v živote viac. Keď nastala vláda Dubčeka môj otec prišiel z práce 

veľmi šťastný. Pretože vďaka Dubčekovi ľudia dostávali vyšší plat. Netrvalo to však 

dlho. Môj otec bol sklamaný a povedal: Brežnev padne a príde iná doba. Aj sa tak stalo 

a Gorbačov spravil prevrat bez jediného výstrelu. Môj otec videl situáciu takto. – 

Povedal, že nastali zlaté časy. A po čase boli problémy ale otec dúfal že sa to zmení. 

Keď môj otec zomrel, sestry veľmi na pohrebe plakali. Jasom nemohol vyroniť ani 

jednu slzu. Na duši mi bolo veľmi ťažko srdce som mal zronené. Ľudia sa tomu divili 

prečo neplačem. Aleja som si povedal že už na pohreby nikdy nepôjdem .  To som aj 

dodržal. A teraz som v ústave a je mi veľmi dobre. Bol by som rád, keby sa dožijem 

minimálne 75 rokov. Moje sestry ma navštevujú. Môj život je pekný, ale mám len jedno 

prianie, chcel by som , aby moje zdravie bolo lepšie. Nech mi Pán Boh Pri tom pomáha.  

Ladislav Rigo: Rád hrám futbal.  

Michal Godány: Ivonka ! Kvet! Vyrástol na lúke jeden kvet, komu sa môže poďakovať 

celý svet. Ľúbim ťa jak rosu kvet, chcem aby to vedel celý svet. Si kráľovná medzi 

ženami, nad celým svetom aj horami.  

 



Jurko Salay : Keď som bol doma  pomáhal som pri upratovaní v Penzióne. Tak som 

spoznal aj pani Slávikovú na Obecnom úrade v Ivánke. Každé ráno som chodil k nej, 

na cigaretu, a na brigády, kartóny som vozil do zberu, pomáhal som aj na cintoríne. 

Keď nám zomrela starká, musel som sa starať o starkého. Chodieval som na 

vyšetrenie , po lieky, robil som nákupy, Platil som elektriku, vodu, plyn a kúrenie. 

Môjho brata Paľka mám radšej ako Peťa, lebo on pil chodil domov neskoro.  Mamu 

máme chorú a dávno sme s ňou ani nehovorili. Viem , že je po operácii chrbta. Dúfam, 

že je v poriadku a že so Stupavy by dali vedieť, keby sa niečo stalo.  

Jaroslav Žingor: Bol som na rybách , nechytil som ryby , potom som si hodil udicu ale 

nič. Chodil som behávať na súťaže a behal som po blate a potom som mal zablatené 

botasky.  Potom som chodil, keď som bol v ústave , hrať futbal a bol som brankárom. 

Keď som bol malý vykašľali sa na mňa rodičia a dali ma do ústavu. Od troch rokov som 

bol v Leviciach. 

Vladko Bartošík :Rád dostávam balíčky od Dášenky. Od sestry, a teším sa keď mi 

nejaký pošle.  

Ľubomír Ďuris: Citrónovník rastie na plantáži i v domoch a bytoch. Ovocie rodí jeden 

raz do roka. Citrón sa  pridáva do koláčov, z medom a na jedenie. Citrónové plody sú 

dobré a kyselé, citrón sa dáva do vody. Citrón má pôvod v Južnej Amerike. Citróny sa 

pestujú u nás na Slovensku a sú kyselé, citróny majú radi deti aj dospelý. Citróny sú 

žlté a kyslé. Sú proti chrípke a kašľu. Citrón obsahuje vitamín C.       Autor soc. 

Takto sme sa pripravovali na zimu 

Aby sme v zime nepomrzli, musíme byť 

šikovní aj cez leto. Chlapci sa však 

nezľakli obrovskej fúry dreva a so silou a 

úsmevom sa pustili do práce.  Ešteže sú 

chlapci takí šikovní a raz dva, za pomoci 

našich zamestnancov, to zvládli. No a za 

odmenu ich čakala pochúťka pána 

šéfkuchára bez čapice! :)   

       

 Autor: Barbora Demeterová, DiS.art. 

 

  „Rúbanie dreva je také obľúbené preto, 

lebo pri tejto činnosti sa okamžite vidí 

úspech.“ 

                                   (Albert Einstein) 



Čo sme ešte robili počas roka 

 V priebehu roka sa naši prijímatelia venovali množstvu 

ďalších aktivít od sadenia zeleniny a zemiakov, po ich 

zber. Pečeniu koláčov a tôrt pre našich oslávencov, 

upratovanie areálu, úprava záhrady a chodníkov, zberu 

šípok a orechov, liečivých rastlín, rôznych iných besied 

a rozhovorov,súťaží i návštev rôznych podujatí. Sme 

veľmi radi že prostredníctvomnášho časopisu Vám 

môžeme priblížiť aspoň niektoré z našich aktivít.  

 

 

                                                 

 

 

   

 



Mikuláš 

Pri príležitosti Mikuláša si prijímatelia 

Domov n.o. pripravili kultúrny program 

„Mikuláš“. Bolo to veľmi pekné divadelné 

predstavenie v podaní našich šikovných 

prijímateľov. Okrem toho skutočne ani 

v tomto roku Mikuláš nezabudol na našich 

prijímateľov, doniesol všetkým 

prijímateľov pekný a hlavne mňam darček.  

  

  

  

   

 Autor: soc. 

 

Vianočné trhy  Domov n.o. 

Dňa 14. decembra 2019 sa uskutočnil už 5. ročník Vianočných trhov 

na parkovisku pred Obecným úradom vo Veľkom Poli.  

Atmosféru najkrajších sviatkov roka v našej malej dedinke sme si 

spoločne užili - naši 

prijímatelia sociálnej 

služby sa tu mohli stretnúť s občanmi, 

s kamarátmi, zamestnancami a využili 

sme tak čas adventu na príjemné 

stretnutia s priateľmi a blízkymi pri 

pohári horúceho punču. Okrem toho sme 

mohli ochutnať tradičné dobroty – 

vianočnú kapustnicu, pečené klobásky, 

domácu huspeninu či punč.  

https://www.domov-n-o.sk/album/vianocne-trhy-domov-n-o1/img-3594-jpg/


Vianočnú atmosféru dotvoril kultúrny program. Od 14:00 hod nás zabávala hudobná 

skupina AMADEO a o 15:30 hod si naši chlapci Domov n.o. pripravili vianočný program. 

Okrem toho bolo pripravené množstvo vianočných výrobkov, ktoré pripravili klienti v 

spoluprácii so zamestnancami.  

S organizáciou Vianočných trhov Domov n.o. 

pomohli i viacerí sponzori, ktorým veľmi pekne 

ďakujeme. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou 

podporou Banskobystrického samosprávneho 

kraja.  

Hoci nám tento rok nedoprial veľa snehu, no 

vianočné trhy splnili svoj cieľ - spríjemnili sme 

predvianočný čas prijímateľom, ich známym a 

obyvateľom obce a rozptýlili sa od bežných, 

zdravotných či duševných problémov.  

Autor: Ing. Bibiána Demeterová 

Naše Vianoce 

Aj v tomto roku sme sa na Štedrý večer, všetci spoločne usadili 

k štedrovečernému stolu a vychutnali si všetky dobroty, ktoré pre 

nás pripravili. Prišla pani riaditeľka, pán farár a dvaja hostia 

Barborka Demeterová, DiS.art. a Matúš Fúsatý, ktorí nám 

spríjemnili štedrú večeru spevom vianočných kolied a hrou na akordeóne. 

      

    Autor: soc. 

 

 

 

https://www.domov-n-o.sk/album/vianoce-v-domov-n-o/a81156894-467048480876308-4219619413415952384-n-jpg/


Naša nová ordinácia 

Vďaka snahe našich zamestnancov a pani 

riaditeľke sa môžeme , okrem mnohých iných 

noviniek v našom zariadení, pochváliť aj novou 

ordináciou.  

 

No posúďte sami , krásna zmena.  

 

 

 

 

 

 

   Spomíname 

                               V roku 2019 nás navždy opustili 

               Gažák Jozef   Mužík Jozef 

                    Čič Milan          Jágerčík Cyril 

                    Tököli Ernest   Debnárová Rozália 

                                

V čísle 1/2020 uvítame príspevky k akcii: Besedy, oslavy , “ čomu som sa venoval v roku 2019”, “ 

Boli sme na výlete” a  nové postrehy podnety. Ďalšie číslo časopisu “EDITORIAL”, uverejníme  v 

mesiaci August 2020.  

Príspevky do časopisu odovzdávajte p. Mgr. Lazarekovej. 


