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Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

DSS a ZPS                            ročník: 3 Rača  

Október 2015    NAŠE  NOVINY  číslo: 3 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Časopis určený pre klientov a zamestnancov Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača 

 

Milí naši čitatelia, 

 dlhé, teplé a slnečné letné dni sú nenávratne za nami. 

Záhrady a príroda vydali svoje bohatstvo. Lastovičky sa 

s nami  rozlúčili.  Trávu a chodníky  začína zdobiť  farebné 

lístie. Opäť sa hlási  jeseň so svojim typickým sychravým 

počasím, s ktorým sa mení všetko vôkol nás. My vám však 

prajeme príjemné čítanie Našich novín. Veríme, že vám 

spríjemnia chvíľu a budete sa tešiť na ďalšie zimné vydanie.  

Dovtedy vás radi uvidíme  pri iných príležitostiach a akciách. 

V mesiaci október, ktorý je mesiacom úcty k starším, 

pri príležitosti čoho vám prajeme veľa zdravia, spokojnosti 

a lásky, sme pre vás pripravili niekoľko kultúrnych vystúpení. 

Podujatia tradične pred zimou zavŕšime Katarínskou zábavou, na ktorú ste srdečne pozvaní.  

Oľga Jarošová 

 

Jeseň 
 Prešlo jaro, prešlo leto a máme tu zasa jeseň. Keď sa pozriem z okna von, dýcha na mňa chladnejší 

vzduch, ale stále sa to dá vydržať. Už len pohľad na tie krásne farby stromov človeka pohladí na duši 

a spomenie si na dávne, ušlé časy. 

 Nuž ale skoro každú jeseň prichádzajú, hlavne na nás starších, i napriek 

tomu, že nás očkujú, aj nepríjemné známky jesene. Chrípka, nádcha, 

prechladnutie a pod. Keď to na nás príde a nemôžeme sa tomu vyhnúť, 

nasadíme rôzne liečivé pomôcky. Hlavne je treba jesť hodne ovocia, 

zeleniny a keď i to nepomôže, požiadame o pomoc lekára. Naši starí 

rodičia uznávali liečenie (samozrejme dospelých) vareným vínom, 

pálenkou, borovičkou i špiritusom. Niekedy to pomohlo a niekedy bol 

z toho rozvod. Moja svokra to neuznávala (lebo jej sme nedali piť) a tak 

žalovala pánu farárovi, že sú to všetci ožralci a lakomci.  

 Tak vidíte, i takáto bola jeseň. Ale hlavne, že sme zdraví! Nech sa nám 

choroby vyhýbajú praje 

Henrich Holba 
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Sviatky Panny Márie 
8. september - narodenie Panny Márie 

 Mimoriadne omilostenie Panny Márie a jej 

význam v dejinách spásy vyvolali v kresťan-

skom ľude výnimočnú úctu k tejto svätej. 

 Ale o osobnom živote Ježišovej matky 

vieme pomerne málo. Evanjeliá sú zamerané 

predovšetkým na osobu a pôsobenie jej syna. 

Veľmi neisté správy z prvých storočí podávajú 

tzv. apokryfné spisy. Podľa nich boli rodičmi 

Panny Márie bohabojní ľudia Joachim a Anna. 

Sv. Joachim údajne často putoval do jeruza-

lemského chrámu, aby priniesol Bohu obetu. 

Tam mu kňazi vyčítali bezvýznamnosť jeho 

obety, pretože nesplodil potomka. Preto odišiel 

na púšť, kde sa 40 dní postil a modlil, aby Boh 

z neho a z jeho manželky sňal túto hanbu. 

Napokon Boh vypočul jeho prosby a Anna 

porodila dievčatko, ktoré neskôr odovzdala na 

výchovu do jeruzalemského chrámu. Podľa 

tradície tam Mária bývala až do 12. roku 

svojho života. 

 

12. september - meno Panny Márie 

 Pochádza z hebrejského slova Mirjam 

alebo egyptského Meri-jam. Význam je 

diskutabilný, v súčasnosti ho prekladáme ako 

„Bohumilá, Bohom milovaná“. Prvýkrát sa 

meno Mária vyskytuje v Biblii, keď sa 

spomína Mojžišova sestra. V evanjeliách sa 

vyskytuje pomerne často – Mária Magdaléna, 

Mária Kleopasova, atď. Aj v dejinách od 

narodenia Krista až do dnes patrí toto meno 

medzi najpopulárnejšie. 

 

15. september - sviatok Sedembolestnej 

Panny Márie 

 Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú 

Slováci ako svoju národnú patrónku. Sedem je 

symbolické číslo a v biblickom slova zmysle 

znamená plnosť.  

Tradícia nám hovorí o konkrétnych siedmich 

bolestiach. 

 

 Prvé stopy sviatku Sedembolestnej Panny 

Márie badať v 15. storočí. 

Nájväčšou národnou svätyňou Sedembolestnej 

Panny Márie je u nás bazilika minor v Šaštíne. 

Každoročne na tento sviatok tisíce pútnikov 

putujú do šaštínskej baziliky, aby si uctili našu 

patrónku a vyprosili pomoc v bolestiach 

a utrpení každodenného života. 

 

7. október - Ružencová Panna Mária 

 Ruženec patrí medzi najrozšírenejšie 

modlitby vo svete katolíckej Cirkvi. Modlitba 

má podľa tradície pôvod na prelome 12. a  

13. storočia. Hovorí sa, že jej autorom 

a šíriteľom bol sv. Dominik, ktorý zomrel v r. 

1221. V jeho diele dodnes pokračuje Rád 

kazateľov (Dominikáni). Na Slovensku sa 

starajú o tzv. ružencové bratstvá, ktoré jestvujú 

v mnohých farnostiach a ich cieľom je modliť 

sa denne sv. ruženec. 

 Dôvodom sviatku Ružencovej Panny 

Márie je udalosť v 16. storočí, kedy ohrozovali 

Európu mohamedánski Turci. Vtedajší pápež, 

sv. Pius V., vyzýval celý katolícky svet na 

modlitby sv. ruženca. Rozhodujúca bitka sa 

odohrala 7. októba 1571 a katolícke vojsko 

odvrátilo útok Turkov. Po správe o víťazstve 

sa rozozvučali zvony v Ríme na poďakovanie 

za odvrátenie nebezpečenstva. Pápež nariadil 

každoročne sláviť 7. október ako spomienku 

na Pannu Máriu Ružencovú. 

Eva Kovačovská a Lucia Jánošová 
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  Dobrá rada nad zlato 
    Priatelia, tešme sa nielen keď slnko svieti, 

    aj zima je nádherná, radosť majú deti. 

    Milujme sa všetci, majme pokoj na duši, 

    hnev, nenávisť, klebety - to nás iba vzruší. 

 

    A rezne, verte mi, každý deň nemusia byť, 

    halušky bryndzové, s nimi je radostné žiť. 

    Netrápte sa preto, že vám zrak, sluch zle slúžia, 

    choďte za tým po čom vaše srdiečka túžia! 

 

         Keď vás čosi zabolí, urobte si po vôli, 

         pomôže vám aspirín, v liekoch hráva prvý prím. 

         Nedajme si podryť mravy, nechže sa vám ďalej darí, 

         užite si smiech ten pravý, keď pán Ander žarty vraví... 

                         Teodor Žatko 

 

Predjesenné rozjímanie 
 Leto sa nám skončilo a s ním aj veľké horúčavy, ktoré nás (niektorých) veľmi sužovali a potili 

sme sa jak sme ani nechceli, ale prežili sme to. Poľnohospodári sa tešia dobrej úrode, záhradkári si 

pod nos frflú, že museli viac polievať ako po iné roky. Ale najviac majú radosť vinohradníci, lebo 

bolo dosť slnka, úroda i kvalita hrozna je výborná a začala oberačka, čo je vyvrcholením ich ťažkej 

práce. A hoci i pri tomto sa narobia, sú veselí a spokojní. 

 Spomínam si, že keď som bol ešte 

mládenec, pod domom kde sme bývali mal 

vinicu gazda, veľký lakomec a tomu 

pomáhali oberať hrozno brigádničky ženy 

a počas celej doby čo oberali spievali. 

Nedalo mi to a opýtal som sa gazdu, starého 

Praženku, že prečo spievajú celú dobu. 

A viete čo mi ten čudák povedal? Vraj aby 

menej hrozna zjedli a on mal väčší zisk. Nuž 

aj takíto ľudia žili v Juri. 

 A ešte toto vám chcem rozpovedať. 

Neveril som, že i zviera sa dokáže dostať do 

stavu opitosti, ale je to tak! Ako som to zistil? 

 Teta Klimková v Juri mala povozníctvo a 3 kone. Ja som jej občas vypomáhal a s jedným koňom 

Pubom som vozil poštu zo a na železničnú stanicu a niekedy i 25 litrové kanvy mlieka zo stanice. 

Bola to ťažká robota ale bavilo ma to. 

 Počas oberačiek mi tetka navrhli, že budem zvážať záujemcom hrozno do Vinárskych závodov 

na spracovanie. Súhlasil som, ale moja a Pubova práca skoro zle dopadla. Keď som priviezol prvú 

úrodu do Vinárskeho závodu, pred nami bolo asi 10 poťahov a museli sme čakať na poradie. Pred 

nami bol traktor s dvomi vlečkami a na nich veľké kade s hroznom. Neuveríte, čo ten môj kôň urobil. 
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Pubo strčil hlavu do kade a s chuťou začal žrať hrozno. Zakázal som mu to, poslúchol, ale keď som 

šiel do kancelárie vybavovať formality, on v žraní pokračoval. Našťastie si to traktorista nevšimol. 

Ale ja som asi po hodine pri odchode z Vinárskych závodov skoro dostal infarkt. Kôň išiel po ulici 

krížom krážom, darmo som ho smeroval opratami. Beťár, on si išiel ako sám chcel a každú chvíľu na 

celú ulicu, ako by chcel na seba upozorniť, silno zaerdžal. Po príchode domov sme si s tetkou 

uvedomili, že kôň je opitý.  

 Po vypriahnutí a odstrojení Pubo behal po dvore ako zjašený ale našťastie nikomu neublížil. 

Omámený bol viac ako 2 hodiny. Tak vidíte, nie len ľudia sa vedia opiť. Verte mi alebo neverte, bolo 

to tak. 

Holba Henrich 

 

Spomienka na detstvo 
 Človek sa v seniorskom veku rád 

v myšlienkach vracia do svojej mladosti. Ani 

ja nie som výnimkou.  

 Keď som chodil do prvých ročníkov 

Ľudovej školy mal som dvoch kamarátov - 

Jana a Vila. Ako traja mušketieri aj my sme 

boli vlastne štyria. Okrem menovaných 

spolužiakov patril do našej skupiny aj Janov 

otec. Volali sme ho ujo Michal. Cez letné 

prázdniny sme takmer každý deň prežívali 

u nich na rozľahlom dvore, hrali sme sa na 

naháňačku, na skrývačku, futbal, ale najradšej 

sme mali uja, keď nám povedal nejakú 

rozprávku. Poznal ich veľa. Napríklad 

o smelom Petrovi, o Makovom vrchu a krásnej 

Juliane, o chudobnom Matejovi, o Nemtut-

kovi, o sirote Ilke, ale najmä tú, v ktorej nám 

porozprával odkedy chodia čerti po svete. 

Začínala takto: 

 Kde bolo, tam bolo, v sedemdesiatej 

siedmej krajine, za cisára pána, žil v jeho 

regimente dlhé roky driečny, urastený vojak. 

Všetci ho pre jeho dobrotu mali radi, okrem 

jedného frajera, ktorého raz pre neposlušnosť 

vyplieskal. Raz, keď ostarel, vystúpil pred 

regimentom v kompletnom vojenskom 

ustrojení s obľúbenou fajočkou v ústach 

a oznámil, že sa blíži koniec jeho života a preto 

všetkých prosí, aby ho pochovali v tom 

oblečení ako ho teraz vidia, aj s fajkou 

a puškou na pleci. O krátky čas vojak umrel. 

Kamaráti ho podľa sľubu vychystali na druhý 

svet. Jeden z nich, na ktorého padol los, mal 

mu napísať kartičku do neba a položiť na prsia. 

Ale čo sa nestalo? Kartičku mal napísať vojak, 

ktorého nebohý kedysi vyplieskal a žil 

s nebohým v hneve. A ten kartičku napísal, ale 

nie do neba, lež do pekla. Vojak bol slávnostne 

pochovaný. Nastúpil na cestu do neba a zastal 

pri nebeskej bráne. Tu ho pristavil svätý Peter 

s otázkou, kam ide. A on mu podal kartičku 

s odpoveďou, že do neba. Svätý Peter pozrel na 

papierik a s úsmevom odpovedal, že si zmýlil 

cestu do pekla a ukázal rukou, kadiaľ má ísť. 

Vojak prišiel k pekelnej bráne, pri ktorej bol na 

reťazi priviazaný chromý čert a ten mu otvoril 

veľké vráta. Vojak vstúpil dnu s obľúbenou 

fajkou v ústach, z ktorých vypúšťal obláčiky 

bieleho dymu a predstúpil pred Lucifera. Ten 

sa na neho zvedavo zadíval a spýtal sa, čo teraz 

robí a čo to má na pleci. Vojak odpovedal, že 

fajčí a na pleci má sviatočnú fajku. Lucifer ho 
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požiadal, aby aj jemu dal pofajčiť. „Čoby nie,“ 

prehodil vojak, „dám ti, ale z tej sviatočnej. 

Počkaj chvíľu, napchám do nej najprv trocha 

tabaku a zapálim ti.“ Nasypal vojak do flinty 

pušného prachu, strčil koniec hlavne 

Luciferovi do úst a potiahol kohútik. Jeho 

hlava sa rozletela na všetky strany. Čerti zo 

strachu hneď z pekla poutekali, len ten vrátnik 

nemohol, lebo bol prikutý pri bráne reťazou. 

Vojak potom pochodil po celom pekle a nikde 

ani jedného nebolo. Bola mu dlhá chvíľa, nudil 

sa, preto sa vrátil nazad k svätému Petrovi 

s prosbou, aby ho pustil do neba. A ten už 

o všetkom dobre vedel. Otvoril mu bránu 

a povedal: „No, iď tam dozadu a bav sa s tými 

maľučkými, lebo ich je kráľovstvo nebeské!“ 

Od tých čias diabli chodili po svete a chodia 

ešte aj dnes. A to je skutočne pravda.  

Dom uja Michala mal strážiť pes Dunčo. Mal, 

ale nestrážil, lebo bol veľký dobrák. Obyčajne 

ležal na podstení, vyhrieval sa na slniečku 

a driemal. A aj keď niekto cudzí vošiel do 

dvora nezaštekal, nanajvýš párkrát lenivo 

pokýval chvostom. My chlapci sme sa 

rozhodli, že ho musíme naučiť strážiť. Ale ako, 

to sme nevedeli. Mali sme však uja, ktorý nám 

vždy vedel poradiť, ak bol nejaký problém. 

A on sa práve chystal odviezť fúru hnoja na 

pole, keď sa ho Vilo spýtal: „Ujo, poraďte 

nám, ako možno naučiť psa, aby dobre 

strážil?“ Opýtaný sa k nám obrátil 

a presvedčivo odpovedal: „Chlapci moji, pes 

sa strčí do vreca, trochu sa tam šidlom popichá 

a po vypustení bude strážiť ako divý!“ Potom 

vyšiel na voz, cmukol na kone a fúra sa pohla 

von z dvora. Moji kamaráti boli za, len ja, keď 

Vilo povedal, že to vyskúšame na Dunčovi, 

som bol proti. Bolo rozhodnuté: Jano vošiel do 

komory, vyniesol vrece, odviedli Dunča 

k stodole, tam ho doňho strčili a Vilo ho začal 

pichať klincom. Ja som si sadol za stodolu pod 

strom, priložil dlane k ušiam, ale aj tak som 

začul skučanie i zavíjanie týraného psa. Keď 

ho z vreca vypustili, Dunčo pribehol ku mne 

a začal mi lízať ruky. So slzami v očiach som 

mu hladkal hlavu.  

 Neskôr som sa dozvedel, že pri vypúšťaní 

z vreca Dunčo pohrýzol Vilovi ruku, ktorá 

krvácala, preto mu ju Janova mama obviazala, 

zaviedla ho k lekárovi a ten mu pichol injekciu 

proti besnote. 

 Na druhý deň sme počuli, ako tetka Mara 

v kuchyni komusi nadáva do starých somárov, 

čo nemajú zdravý rozum a hlas podobný 

ujovmu, že on nevedel, že chlapci jeho radu 

vyskúšajú akurát na Dunčovi. 

 Neskôr pri stretnutí s ujom sme mu 

vyčítali, že nás oklamal, lebo pes stráži tak ako 

predtým - nijako! Ujo nám protirečil: „Ja som 

vás neoklamal, len som vám zabudol povedať, 

že moja rada platí na psa, ktorý má modré oči!“ 

A Dunčo modré oči nemal...   

Teodor Žatko

 

Zelenina  a  ovocie - najlepšia  prevencia  ochorení 
    Skončilo sa poriadne horúce leto a pomaly prichádza zlatistá jeseň. Zatiaľ je počasie príjemné, ale 

postupné skracovanie denného svetla prináša aj znižovanie teplôt. Jesenný čas je typickým obdobím 

rôznych prechladnutí, alebo aj horšími pohromami akou je napríklad chrípka. Ako prevencia nielen 
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pred ňou, ale aj inými chorobami vrátane celkového utuženia dobrého zdravia sa odporúča zvýšený 

prísun prírodných ochrancov imunity tela človeka. Prinášame príklady niektorých z nich. 

Marhule obsahujú farbivo beta-karotén 

a kyselinu listovú (vitamín B9), ktoré chránia pred 

rakovinou čriev.   

Hrozno v sebe ukrýva kyselinu listovú, farbivá, 

draslík, ktorý pomáha pri odstraňovaní 

odpadových látok z organizmu a riadení 

srdcového rytmu. 

Slivky poskytujú ideálnu kombináciu vápnika 

a fosforu, čím posilňujú kosti a pomáhajú 

tráveniu. 

Jablká v hojnej miere ponúkajú flavonoidy a pektíny, ktoré pôsobia ako strážcovia čriev. 

Hrušky majú silný antibakteriálny, močopudný účinok, prečisťujú čreva, odstraňujú zápchu. 

 Podobne ako ovocie aj zelenina obsahuje látky na posilnenie zdravia, napríklad: 

Cibuľa obsahuje vitamíny, éterické oleje a živiny s obsahom síry, železa, medi, fosforu, selénu ako 

aj fytoncíd, ktorý ničí choroboplodné zárodky a baktérie. 

Mrkva je bohatá na betakarotén, vitamíny B,C,D a E, minerálny a stopové prvky, pomáha očiam, pri 

kožných chorobách, znižuje hladinu cholesterolu, zlepšuje trávenie. 

     Takže dobrú chuť do plodov, ktoré nám pani Jeseň prináša ako pochúťku aj ako pomoc. 

                                                                                                       prevzaté z Eurotelevízie 

 

Tréning pamäti 
 Milí čitatelia, tak ako už je dobrým zvykom, prinášame vám výsledky Tréningu pamäti 

z minulého čísla Našich Novín. Veríme, že úlohy ste zvládli a „potrápili“ tak trošku svoju pamäť.  

1. Nájdite chybu v riadkoch. V každom je len 1 chyba: 

3333333333333333333833333333333333333333333333  
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$S$$$$$$$$  
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF  
HHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH  
MMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMM  
RRRRRRRRRRRRRRRPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR  
WWWWWWWWWWVWWWWWWWWWWWWWWWW  
2. Rozlúštite jednotlivé druhy tanca: 

napr. VIJE = JIVE  
TOXROFT = FOXTROT 
SPITECKUQ =  QUICKSTEP 
ZLAWT = WALTZ 
BURAM = RUMBA 
SODALOBEP = PASODOBLE 

NOGAT = TANGO 
ASLAS = SALSA 
WOXSLOF = SLOWFOX 
BAMAS = SAMBA 
ACH – ACH = CHA - CHA 
GWINS = SWING

 

 Istotne táto pravidelná námaha prinesie svoje dobré ovocie. A k tomu vám prikladáme 

v súčasnom vydaní novín aj ďalšie úlohy. Nech sa vám darí! 
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1. Napíšte čo najviac predmetov vyrobený z daného materiálu: 

 z kože:   napr. kabelka, ... 

 z dreva:  napr. skriňa, ... 

 zo skla:  napr. pohár, ... 

 z papiera: napr. zápisník, ... 

 z kovu:   napr. lyžica, ... 

2. Slovné páry. Doplňte správne známu dvojicu mien. Napr. Rómeo a Júlia. 

Peter a 

Romulus a 

Jozef a 

Adam a 

Čert a 

Voskovec a 

Danka a 

Peter a 

Lasica a 

Pat a 

Kain a 

Daidalos a 

Čuk a  

Krajíček a  
Lucia Jánošová 

 

Deinštitucionalizácia sociálnych služieb 
 Možno sa už viacerí z vás stretli s týmto ťažkým a skoro nevysloviteľným názvom a zaujíma vás, 

ako by mohol proces deinštitucionalizácie zasahovať do života vás klientov. Slovensko sa od roku 

2010 zapojilo do procesov zmeny poskytovania sociálnych služieb, formou ich skvalitňovania a 

prispôsobovania potrebám klientov. 

 Naše zariadenie DSS a ZpS Rača sa zapojilo do  národného projektu „Podpora procesu 

deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho 

kraja.“ Názov je pravda zložitý, ale aj samotný proces deinštitucionalizácie je záležitosť na niekoľko 

rokov. Pokúsime sa vám ho čo najlepšie vysvetliť.  

 Hlavnou myšlienkou tohto procesu je zmena poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej 
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starostlivosti, teda z veľkých zariadení, na komunitnú starostlivosť, teda v menších objektoch 

(domoch, alebo bytoch). Podstatou je vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný 

život ľudí so zdravotným postihnutím, aj pre seniorov, v prirodzenom sociálnom prostredí. 

Zrozumiteľnejšie povedané, komunitné služby sa snažia do poskytovania sociálnych služieb prenášať 

prvky domácnosti. Do života seniorov tento proces zasiahne pozitívnym spôsobom, v zmysle, aby sa 

život klientov v zariadení sociálnych služieb čo najviac podobal životu v domácnosti. V praxi sa bude 

jednať o zariadenia rodinného typu s maximálnym počtom 12-18 „členov domácnosti.“  

 Ako sme už uviedli, tento proces bude prebiehať niekoľko rokov, pretože je potrebné najprv 

zmeniť myslenie ľudí, vyškoliť personál, nájsť potrebné domy alebo byty, do ktorých sa klienti a 

personál budú sťahovať.  

 Záverom ešte odpoveď na otázku: prečo je pre seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím 

navrhovaná komunitná forma poskytovania sociálnych služieb? Jednoznačne preto, aby zostávali čo 

najdlhšie aktívni a zdraví, aby sa zúčastňovali na živote a pritom mali zabezpečenú dostupnosť 

služieb, aby mali možnosť voľby svojho konania a mali podiel na zodpovednosti za seba. 

                                                                                                                    spracovala Eva Bednárová 

 

Potulky po Bratislave 
 Prehliadku Bratislavy sme absolvovali dňa 2.7.2015 so sprievodcom a s dobrovoľníkmi z Hewlett 

Packard a nadácie Pontis. 

 Za pekného, ale veľmi teplého počasia nás autobus doviezol priamo do historického centra, ktoré 

sa nachádza v mestskej časti Bratislava Staré mesto. 

 Na rozhraní Rybného a Hviezdoslavovho námestia sme sa zastavili pri barokovom trojičnom 

stĺpe, ktorý bol postavený v r. 1713 na pamiatku ukončenia morovej epidémie. Na vrchole stĺpa je 

osadené súsošie Najsvätejšej Trojice. Súčasťou morového stĺpu sú aj sochy Panny Márie a sv. Štefana 

(prvého uhorského kráľa). 

 Svoj zrak sme upriamili aj na 

renovovaný majestátny hrad nad 

Dunajom. Pripomenuli sme si 

niekdajší tvar - obrátený stôl - 

a s tým spojené povesti. Naša 

cesta viedla ku kostolu 

s najslávnejšou históriou, ktorým 

je korunovačný Dóm sv. Martina 

- katedrála Bratislavskej diecézy. 

Pripomína slávu nášho mesta, 

keď bolo korunovačným mestom 

rakúsko-uhorských kráľov. Kostol je dominantou Bratislavy s najvyššou vežou - 85 metrov. Na 

vrchole je umiestnený pozlátený vankúš s napodobeninou svätoštefanskej kráľovskej koruny, kde sú 

uložené listiny. Tie zaznamenávajú rekonštrukčné práce a  charakterizujúce udalosti vtedajšieho žitia. 

Okrem iného sú tam aj listiny, na ktorých je napísané meno panovníka, miestneho biskupa a sv. Otca 

z čias keď boli do koruny vkladané - z čias Márie Terézie, ale aj najnovšie listiny, ktoré boli 

dodatočne vložené pri poslednej rekonštrukcii koruny v roku 2010. Na nádvorí sv. Martina sme sa 

zastavili pri bustách známych osobností a to: A. Bernoláka, F. Liszta a sochára R. Donnera. 
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 Pokračovali sme pešou zónou historického mesta. Na rohu Ventúrskej a Zelenej ulice sme videli 

Pálffyho palác, kde v roku 1762 koncertoval šesťročný W. A. Mozart. 

 Ďalšou prestávkou na konci Ventúrskej ulice bola vtáčia fontána. Spomenuli sme si na 

„Korunovačné slávnosti.“ Tie boli  spomienkou na korunováciu Karola IV. (otca cisárovnej Márie 

Terézie). Tak ako 22. mája roku 1712, ani teraz sa korunovačné slávnosti nezaobišli bez frankovky 

a aj teraz z fontány tiekla račianska Frankovka - nápoj kráľov. 

 Pred nami stál ďalší neodmysliteľný symbol Bratislavy - Michalská veža. Je jedinou zachovanou 

z pôvodných 4 brán, cez ktoré sa vstupovalo do opevneného mesta. Tu sa začína Bratislavčanmi, ale 

aj turistami vyhľadávané Korzo. 

 Prišli sme na Hlavné námestie kde dodnes stojí najstaršia verejná studňa na Slovensku  -

Maximiliánova - Rolandova fontána. Pri príležitosti korunovácie Maximiliána II. vypukol požiar. 

Cisár preto prikázal v r. 1572 postaviť nádrž s vodou v centre mesta. Klienti nášho zariadenia sa tu 

dali vyfotografovať so známou a turistami obdivovanou bronzovou sochou napoleonského vojaka, 

ktorý sa opiera o lavičku. 

Pohľadom na Primaciálny palác s fontánou sv. Juraja sa končila naša prehliadka. 

 Hviezdoslavovým námestím sme sa vracali k autobusu. Tu nás ešte príjemne prekvapili naši 

dobrovoľníci z HP a Pontisu, ktorí nás pozvali na výbornú zmrzlinu. 

 Dobrá nálada a spev cestou domov dokazovali, že sme boli s výletom veľmi spokojní. Ďakujeme 

všetkým zainteresovaným, ktorí nám zabezpečili krásne zážitky. 

Eva Kovačovská 

 

Spoločenská udalosť s dobrovoľníkmi z firmy Pontis a HP   
 Dňa 22. septembra sa v poobedňajších hodinách dobrovoľníci z Pontisu a Hewlett Packard 

rozhodli, že navštívia naše zariadenie. Pozvaní boli najmä pre to, aby sa s nami zabavili 

pri spoločenských hrách. Mnoho hier nám do zariadenia priniesli a srdečne podarovali, za čo sme im 

veľmi vďační! 

 Okrem hrania kariet, či šachu bol vytvorený 

aj turnaj v Človeče, nehnevaj sa! Turnaj bol naozaj 

napínavý až do posledných chvíľ. Spomenieme 

aspoň 1. miesto, na ktorom sa umiestnil pán 

Eduard Krútil.  

 Okrem spoločenských hier si pre nás 

dobrovoľníci pripravili aj iné prekvapenia. Jedným 

z nich bola vizážistka a druhým fotograf. Slečna 

vizážistka okrášlila každú jednu dámu, ktorá mala 

o to záujem. Dámy boli naozaj decentne upravené. 

Po vizážistke nemohlo nasledovať nič iné ako sa ísť dať zvečniť na fotografii, ktorú im neskôr 

vytlačenú venujú dobrovoľníci z HP. 

 V spoločenskej sále panovala príjemná, uvoľnená nálada. Spoločne sme sa rozprávali a hostili do 

neskorých hodín, až sme zabudli na čas. 

 Po tejto udalosti sme dospeli k záveru, že podobné akcie ako je spoločné ,,hranie sa“ nám veľmi 

vyhovujú a páčia sa nám aj do budúcnosti.             

Lenka Benedikovičová 
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Zúčastnili sme sa Olympiády 

seniorov 
 Dňa 25. augusta sa v Bratislave konal v 

poradí už 5. ročník Župnej olympiády seniorov 

o putovný pohár predsedu BSK. Zúčastnilo sa 

na nej 15 šesťčlenných družstiev z rôznych 

zariadení sociálnych služieb, nielen z nášho 

kraja, ale aj z Českej republiky a Maďarska. 

Súťažilo sa v športových disciplínach: 

štafetová chôdza, hod šípkami na terč, hod 

loptičkou na cieľ, triafanie florbalovou 

loptičkou do bránky, chôdza na čas s vajíčkom 

na lyžičke po dráhe so zákrutami, petang a 

hlavolamy. Okrem toho sa súťažilo v kategórií 

„ O najchutnejší župný koláčik“, ktorý doniesli 

všetky družstvá. Počasie nám neprialo, 

mrholilo a fúkal nepríjemný vietor. 

Organizátori podujatia preto niektoré súťaže 

časovo upravili (napr. petang sa hral len do 

dosiahnutia 9 bodov, prekážky v chôdzi s 

vajíčkom na dráhe neboli). 

 Naše družstvo v zložení p. Baldovská, p. 

Buntová, p. Grausová, p. Holba, p. Káčerová 

a p. Žatko, vedené Mgr. Bednárovou a Mgr. 

Řehořkovou, statočne bojovalo a umiestnilo sa 

celkovo na šiestom mieste. 

 
 V petangovej hre sme mali vyššie ambície. 

V tréningoch na domácom štrkovom ihrisku sa 

nám darilo, ale na olympijskom menej. Hralo 

sa totiž na mokrej trávnatej ploche, petangová 

guľa sa neskutočne šmýkala a odskakovala. 

 Za súpera nám žreb pridelil jedného 

z najťažších – družstvo z Maďarska. 

V priebehu hry sme sa vo vedení striedali, raz 

viedli oni, potom my, ale napokon bolo 

šťastnejšie maďarské družstvo, ktoré malo 

vekový priemer oveľa nižší, ako to naše. 

Srdečne sme im k víťazstvu zablahoželali. 

V súťaži o „najchutnejší župný koláčik“ sme 

síce tiež nezískali prvé miesto, ale podľa 

mienky viacerých bol veľmi chutný, plný 

orechov a kúskov čokolády. Putovný pohár 

predsedu BSK vyhralo družstvo seniorov zo 

Senca. Prestávka medzi obedom 

a vyhodnotením súťažných disciplín bola 

vyplnená vystúpeniami speváckych skupín. 

Ako prvý vystúpil súbor z Pezinka. Jeho 

členovia v počte 14 členov boli oblečení do 

ľúbivých krojov; pri spievaní ich doprevádzal 

harmonikár. Ľudové pesničky v ich podaní 

zneli veľmi pekne. Jeden párik z publika 

chvíľu na parkete aj tancoval.  

 
 Po nich pani moderátorka uviedla na scénu 

našu Radovanku pod vedením dirigentky p. 

Buocikovej. Hneď po prvej rytmickej, 

temperamentnej pesničke sa dalo do tanca 

toľko tancujúcich, že im bola plocha parketu 

primalá, a o búrlivom spontánnom potlesku ani 

nehovorím. 

 Suma sumárum: náš Domov Sociálnych 

Služieb a Zariadenie pre Seniorov Rača 

zanechal v účastníkoch Olympiády seniorov 

BSK veľmi dobrý dojem. Verím, že o rok budú 

aj naše športové výkony lepšie a naša 

Radovanka bude tiež pri tom.  

                                                                                                       

Teodor Žatko
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Narodeniny v období od 1.7.2015 do 30.9.2015 
 

 

 

 

            

  

 

 

 

Všetkým srdečne gratulujeme a želáme 

 ešte veľa síl a úsmevných chvíľ do ďalších rokov! 

 

 

Vedeli ste, že... 
... najdlhšia železničná trať je Transsibírska             

    magistrála? 

... dĺžka tejto trate je 9288 km? 

... pretína 16 veľkých riek? 

... prechádza cez 89 veľkých miest? 

... vedie popri najhlbšom jazere Bajkal? 

... začiatok cesty je z Jaroslavského nádražia      

    v Moskve a končí vo Vladivostoku? 

... legendárnemu vlaku Rosija táto cesta trvá  

    so zástavkami 6 dní a nocí? 

Henrich Holba 

 

Dňa 16. a 17. septembra ocenil p. riaditeľ niektorých klientov z DSS a ZpS za ich 

pomoc pri reprezentácii, udržiavaní areálu, či skrášľovaní nášho zariadenia. 

Gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapájajú do diania v našom domove 

a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! 

     

 Dutková  Mária  90 rokov 

     

  Ježkovská  Judita  91 rokov 

 

 Lušpay  Ervín  91 rokov 

 

 Pekáriková   Adrianna  94 rokov  

 

 Rakšányová  Rozália  85 rokov 

 

 Sklenková  Ruth  93 rokov 

 

 Valašková  Eva  80 rokov 
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Vtipy 
Zastaví policajt vodičku a hovorí jej: 

- Pani, prekročili ste päťdesiatku! 

- Ale nevravte, vy lichotník, to robí len ten klobúk. 

 

   Dvaja rybári sa medzi sebou chvália: 

   - Ja som chytil dvojmetrovú rybu! 

   - A ja som vytiahol z vody svietiacu sviečku! 

   - Klameš, veď sviečka vo vode nehorí. 

   - Dobre, tak skráť tú rybu a zhasnem tú sviečku. 

 

   Otec podáva Jankovi syr a ten hovorí: 

   - Ja neľúbim ementál. 

           - Dobre, tak zjedz syr a diery odnes mamičke. 

Pani učiteľka vyvolá Móricka a chce aby ukázal na mape, kde je Amerika. 

On ukáže, pani učiteľa ho pochváli a pýta sa detí, kto objavil Ameriku. 

A všetky deti kričia: Móricko! 

Henrich Holba 
 

Čo sa ešte udialo: 
 koncert p. Žatka - zaspomínali sme si nielen na pesničky našej mladosti ale sme si vypočuli 

aj textársku vlastnú tvorbu nášho talentovaného klienta p. Teodora Žatka. 

 návšteva čokoládovne v Kittsee s dobrovoľníkmi z HP - viac sa dočítate v ďalšom čísle 

Našich Novín.  

 spevácko - recitovaný program v prevedení členov Vajnorského ochotníckeho divadla. 

 

Čo nás v najbližších dňoch čaká 
 vystúpenie detí zo ZŠ Čachtická pri príležitosti mesiaca október, kedy si špeciálne 

pripomíname úctu k starším. 

 Katarínska zábava so živou hudbou - popočúvame veselú hudbu, zatancujeme si a 

porozprávame sa s priateľmi. 

 vianočné pečenie - nadviažeme na príjemnú akciu a v decembri spoločne s dobrovoľníkmi 

z HP a Pontisu upečieme pár typických vianočných koláčikov. Zariadením sa bude šíriť 

nádherná vôňa a pri vianočnej hudbe strávime príjemné poobedie. 

 v priebehu týchto  mesiacov  sa uskutoční aj niekoľko kultúrnych podujatí pri príležitosti  

sviatku Mikuláša a príchodu Vianoc. 

O všetkých akciách budete vopred oboznámení prostredníctvom 

oznamov na nástenkách na každom poschodí. 
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