
1 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 

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

DSS a ZPS                                                                                    ročník: 4  
Rača  

Marec 2016          NAŠE  NOVINY       číslo: 1 

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

 

 Opäť sa končí sa zimaĽ ktorá tento rok ani nebola zimou   
a začína sa jar. Tráva pomaly zeleneje a kvety začínajú kvitnúť. 
Sťahovavé vtáky sú na ceste späť a slnečné lúče zohrievajú nielen 
okolitý svetĽ  ale hádam aj nás a nie iba na teleĽ ale aj na duši. Dobrú 
náladuĽ spokojnosť a zdravie Vám želáme aj pri čítaní @alšieho 
čísla Našich novínĽ ktoré sú opäť v@aka vám plné zaujímavých 
článkovĽ príspevkovĽ vtipov...         OIga Jarošová 

Kam nechodí slnko - chodí lekár 
 Jar - toto je zázračnéĽ takmer najkrajšie obdobie v roku. Vždy prináša nové zrodenie života. Dni sa 
už príjemne predlžujúĽ sú svetlejšie aj slnečnejšie - slniečko stúpa vyššie a zohrieva celú prírodu 
teplejšími lúčmi.  Na tieto chvíle čakajú všetci po studenej zime. Celá prírodaĽ ako aj Iudia. 
 Slnečné svetlo sa prediera svojím jasotom cez oknáĽ balkóny a teší násĽ ke@ ho vpustíme do našich 
príbytkov a môžeme dýchať svieži vzduch jari. Svojim teplom zohreje naše skrehnuté telo - neskutočná 
pohoda. Zvieratká tiež vychádzajú zo svojich obydielĽ ktoré si zabezpečili pred zimouĽ aby prežili. 
Mnohé sa prichádzajú popýšiť roztomilými mlá@atkamiĽ ktoré sú maléĽ roztopašnéĽ hravé. Začína ožívať 
celá prírodaĽ ako aj celá vegetácia. Prilietajú vtáčiky z južných krajínĽ švitoriaĽ poletujú a tešia saĽ že sa 
vrátili domov. Začínajú budovať - stavať hniezdočká pre svoje maličké vtáčatká - najmä lastovičkyĽ 
ktoré čoskoro priletia. 

 Ostatné drobce - kuriatkaĽ kačičkyĽ zajačiky a iné sú 
tiež premilené symboly jari. Celá príroda sa prebúdzaĽ aj 
usilovné včielky poletujú z kvietka na kvietok a zbierajú 
užitočný nektár a opeIujú kvety. Taktiež sa aj ostatné 
chrobáčiky preberajú po zime. Prebúdzajú sa ovocné 
stromyĽ kríkyĽ viničeĽ zakvitajú a ukazujú aká bude 
úroda. Treba ich strihaťĽ starať sa o neĽ ošetriť ich. 
Rovnako sa tešíme aj na záhradné a iné kvety. 
 S týmto teplejším počasím býva menej ochoreníĽ 

prinesie viac odolnosti a vitamínov. Teplo robí zázraky - prináša lepšiu náladuĽ ústretovosťĽ viac 
úsmevov. Tešíme sa na prechádzky v prírode a z jej neskonalej krásy. Nebo sa zafarbí nádhernou 
bledomodrou sýtou farbou. Neraz príde jarný dáždik a uzrieme oblúk dúhy - všetkých farieb - priam 
zázrak. Ak sa nebo zatiahne tmavými farbami často príde búrkaĽ sprevádzajú ju a lietajú bleskyĽ ktoré 
sú niekedy až nebezpečné a desivé. 
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 V tomto obdobíĽ po 40 dňovom pôsteĽ prichádzajú sviatky jari - „VeIká Noc“. Sú to sviatky 
z náboženského hIadiska o ukrižovaní a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Sú spájané s veIkou pobožnosťou 
a zvyklosťami. Už sme v ich očakávaní a začína sa s ich prípravami. 
 Ukončí sa sná@ táto až premokrená zimaĽ ktorá nebola až taká studenáĽ ale počasieĽ ako na hojdačkeĽ 
mnohých postihuje zdravotnými problémami. Jar je aj predzvesťou letaĽ na ktoré sa väčšina z nás teší 
a mnohí si už plánujú jarné a aj letné dovolenkyĽ liečeniaĽ pobyty pri zázračnom mori. 
 Nám už v tomto pribúdajúcom veku nie je zo zdravotných a iných dôvodov dopriate. Musíme si však 
užívať v pohode toĽ čo je ešte v našich silách.                Eva Valašková 

Pieseň o jari 

Na jarĽ ke@ pršíĽ spievam si aj v daždiĽ 
kvapi - kvap, kvapi - kvapĽ ve@ pozná to každýĽ 
ke@ kvapky hrajú tú melódiu známu 
čo radi vonku moknúĽ naozaj klamú. 
 
Spievam si ke@ pršíĽ vtedy ke@ som v suchu, 
že nemoknem vonkuĽ ja teším sa v duchu, 
na sklo okna dáž@Ľ rezký marš bubnuje 
a v izbičke tak príjemneĽ milo je... 
 
Ke@ dáždik skončí to bubnovanieĽ 
zavládne slniečka milovanie 
a v mojej duši nastane radosťĽ 
ve@ zimy bolo už naozaj dosť. 
 
Kráčam si veselo po uliciĽ 
všetci Iudia majú radosť v líciĽ 
slniečko zaspieva zime uspávankuĽ 
príroda sa budí zo zimného spánku. 

  
 
Zo zeme už vystrčia farebné hlávkyĽ 
primuleĽ sasankyĽ voňavé fialkyĽ 
snežienkyĽ narcisyĽ tulipányĽ krókusyĽ 
priletia bociany ale aj divé husi. 
A v tej marcovej premilenej rannej chvíli 
lastovičky zašvitoria tribili - štyribiliĽ 
noĽ prečo ty ešte spíšĽ či sa nehanbíš...? 

Teodor Žatko 
 

Fašiangová zábava v DSS Podbrezovská 
 Bolo že to radostiĽ ke@ sme sa my dôchodcovia v domove dozvedeliĽ že sa usporiada 4. februára 
2016 veIká fašiangová veselica a budú tam i maškary. Hudia sa tešili a zahájenie zábavy začal náš 
najvyšší vedúci v zlatom cylindri. Potom nasledovala promenáda masiek a veselá muzika. Asi po hodine 

verejnosť potešila (aspoň si myslím) spevácka 
skupina nášho domova „Radovanka“Ľ no 
a začalo sa spievať i tancovať. Ja sa priznám 
a prosím za prepáčenie všetkým dámamĽ ktoré 
ma prišli požiadať o tanecĽ že som nešiel, ale 
boIavé kolená mi to nedovolili. Ale idem k veci, 
celá príprava zábavyĽ ozdobaĽ poskytnutie 
keksíkov a starostlivosť o nás dôchodcovĽ 
vyslovujem (dúfamĽ že ostatní s tým súhlasia) 
veIké a vrúcne po@akovanie všetkýmĽ ktorých sa 
to týka. V@aka. 

 Nuž a teraz trochu na veselšiu nôtu. Keby som bol vopred vedelĽ čo sa počas zábavy staneĽ bol by 
som pozval z redakcie Guinessových rekordov agenta a mohli sme mať v tejto knihe záznam. Aký? 
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Takýto. Mám už vyše 80 rokov ale ešte som nezažil na Slovensku zábavuĽ kde sa štrngalo  a pripíjalo na 
zdravie čistouĽ studenou vodou (alebo malinovkou). Ale inej možnosti neboloĽ lebo vedenie sa báloĽ či 
by nám deci vína neublížilo. Ale prežili sme to v zdraví a dúfamĽ že na budúci rok sa vymyslí zasa niečo 
takéto úžasnéĽ čo opätovne poteší naše srdcia. 
 Ešte raz srdečné po@akovanie všetkýmĽ ktorí nám pripravili pekné poobedie a dúfa v @alšie zábavy 

Henrich Holba 

Jarná únava? 
 Striedanie ročných období je väčšinou 
pozvoIné  a Iudský organizmus má dostatok 
času sa prispôsobovať. MladýĽ zdravý 
organizmus sa zmenám pružnejšie prispôsobuje. 
 Jedno z ročných období a to jarĽ je často 
sprevádzaná nepríjemnými pocitmiĽ ktoré 
nazývame jarnou únavou. Častá zmena počasia 
ako príliv teplého vzduchu a vzápätí studenéhoĽ 
negatívne vplýva na organizmus. Hudia aj bez 
zjavných zdravotných problémov sú v dňoch 
s častými zrážkami podráždeníĽ pesimistickíĽ 
prípadne trpia častými migrénami. 
 Jarnú únavu však nemôžeme jednoznačne 
nazvať chorobou a teda nemožno na ňu 
predpísať lieky. Príznaky jarnej únavy poznáme 
skôr ako pocit fyzickej a psychickej 
vyčerpanosti. Všeobecne známe sú závrateĽ 
ospalosťĽ malátnosťĽ nesústredenosťĽ 
podráždenosťĽ strata záujmu o bežné činnostiĽ 
pocit smútku aj slabá bolesť hlavy. 
 Je však dôležité odlíšiť charakteristické 
prejavy jarnej únavy od závažnejších ochorení. 
V prípadeĽ že sa k spomínaným prejavom jarnej 
únavy pridružia aj telesné príznaky ako 
unaviteInosť po malej námaheĽ bolesti svalovĽ 
kĺbovĽ pocit sťaženého dýchaniaĽ teplotaĽ je 
vhodné navštíviť lekára. 

  
 

 Proti jarnej únave 
a nálade „pod psa“ 
však musíme účinne 
zabojovať. Význam-
nú rolu tu zohráva 
pestrá strava s niž-
ším energetickým 
obsahom. Viac ovo-
cia a zeleniny nám 
dodá nevyhnutnú 
dávku vitamínovĽ 

mnohých 
minerálnych látok a vlákniny. Nemali by sme 
zabúdať na vlákninu aj vo forme celozrnných 
výrobkov. Nežiadúcich látok sa zbavíme 
bylinkovými čajmiĽ ktoré nie len osviežia ale aj 
povzbudia. Pokúste sa do seba dostať 2 - 3 litre 
vody (v závislosti od potreby a hmotnosti)Ľ budú 
vám v@ačné aj vaše obličky. Doprajte si 
dostatočný pohyb na čerstvom vzduchu. Svieži 
vzduch a slnko vyčarí lepšiu a usmiatu náladu. 
Vo voInom čase čítajteĽ debatujte s priateImi 
a robte všetko toĽ čo vás vnútorne napĺňa.  
 Nala@me sa na optimistickú strunuĽ ve@ 
prichádza jar.         Eva Kovačovská

         „Jarná únava je jarné pomenovanie pre lenivosť.“ (E. Osvát) 

O žabe mastičkárke alebo múdra rada nad zlato 

 Vážení čitatelia Našich novínĽ vždy sa mi zvýši krvný tlakĽ ke@ vidím najmä v komerčnej televízii 
reklamy typu: „Naše prírodné liečiváĽ naše mastiĽ čaje vám vyliečia bolesti hlavyĽ žalúdkaĽ reumuĽ 
nadúvanie bruchaĽ kĺbyĽ rakovinuĽ srdceĽ cukrovkuĽ prostatuĽ kŕčové žilyĽ hemoroidyĽ aj storočným 
vyhladia vrásky na tvári. Sú vyrobené podIa originálnych receptúr sv. Márie Terézie. Ke@ si ich 
objednáte do 24 hodínĽ dáme vám zIavu 50 % z ich ceny...“ 
 Na prvé počutie obdivujete týchto tzv. Iudových liečiteIovĽ ktorí majú zázračné lieky na všetky 
chorobyĽ na ktoré je dnešná najmodernejšia lekárska veda prikrátka. V skutočnosti - nič nové pod 
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slnkom. Dávno - pradávno už boli také situácie. O tomto napísal slávny staroveký bájkar Ezop 
nasledujúci príbeh: 

 Žabe sa znevidelo sedieť po celý deň na brehu a kvákať. 
Rozhodla saĽ že sa presťahuje do mesta a stane sa boháčkou. Otvorí 
si na trhu stánok a bude z nej mastičkárka. Mastičkár je takýĽ čo 
predstieraĽ že vylieči všetky choroby  a takému radi všetci uveria. 
Ke@ mala všetko pripravenéĽ otvorila stánokĽ kde boli všakovaké 
fIaštičky s tekutinami rôznych farieb. Začala vykrikovať: „ Sem sa 
všetciĽ ma každú chorobu je tu liek!“ Zhromaždil sa tam veIký 
zástup zvieratĽ ktoré prilákali pekné sIuby. Zvedavá a skúsená líška 
sa spýtala: „Naozaj vieš liečiť všetky choroby?“ Žaba sebavedome 
odpovedala: „PravdažeĽ učila som sa u najlepších lekárovĽ moje 
lieky vyliečia všetky neduhy!“ Po týchto slovách zvieratá začali 
fIaštičky kupovať za drahé peniaze. Ale múdru líšku jej odpove@ 

neuspokojila. Ešte sa chvíIu prizerala a potom sa spýtala: „Ke@ si taká múdra lekárkaĽ prečo ty sama iba 
skáčešĽ hoci máš nohy najmä na chodenie? A prečo máš takú škvrnitú a vráskavú kožu?“ Na toto žaba 
odpovedať nevedela. Až teraz všetkým zvieratám svitloĽ že je podvodníčka a začali jej nadávať a pýtať 
späť svoje peniaze. Stánok jej zvalili a žaba radšej odskákala do rybníka. 
POUČENIE: Zázračný lekárĽ vylieč najskôr sám seba! 
 A teraz druhá múdra rada: Niekedy prichádzajú odborníci so skutočne šokujúcimi radami 
a zdravotnými informáciami. Na prvý pohIad sa zdajú byť nelogické, ale po patričnom vysvetlení 
a vyskúšaní si ich možno osvojíte tiež. NapríkladĽ ak máte žalúdočnéĽ či črevné problémyĽ mali by ste si 
zaspievať. Znie to zvláštne? Možno. Rozhodne sa však nedá povedaťĽ že by to nebolo účinné. Za tento 
objav v@ačíme jednej zdravotnej sestreĽ ktorá si spolu s pacientami spievala. Ošetrovala totiž Iudí 
s chorým žalúdkom a črevnými chorobami. V@aka svojim bohatým skúsenostiam zistilaĽ že sa pacienti 
v@aka spevu cítia lepšie a ich zdravotné problémy ustupujúĽ dokonca spev dokáže zastaviť aj hnačku. 
Jej skúsenosťami sa začali zaoberať odborníci z Inštitútu pre psycho-somatickú medicínu v Štokholme. 
Pomocou krvných a @alších vzoriek dokázaliĽ že spev skutočne pri obdobných problémoch pomáha. 
V organizme totiž pri spievaní stúpa hladina oxytocínuĽ hormónu šťastiaĽ a zároveň sa znižuje množstvo 
stresového hormónu kortizolu. Práve oxytocín je hormónomĽ ktorý pacientom s ochorením zažívacieho 
traktu chýba.  
POUČENIE: Máte aj vy podobné problémy? Nerobte si z toho ťažkú hlavu. Prihláste sa do nášho 
speváckeho zboru „Radovanka“ a máte po problémoch. Neveríte? Prí@te a presvedčte sa. Tešíme sa na 
vás!                         Teodor Žatko 

Azylanti a prisťahovalci do Európy 

      Európa je hrdá na svoju humanitárnu tradíciu a ochotu poskytovať azyl utečencomĽ ktorí sú 
v nebezpečenstveĽ alebo sú prenasledovaní. V súčasnosti však vlády krajín Európskej únie musia čeliť 
naliehavej otázkeĽ ako zvládnuť rastúci počet legálnych i nelegálnych prisťahovalcov do Európy. V 
okolitých krajinách  riešia aj problém pašovania a nedovoleného prevádzania Iudí a dohody o pravidlách 
návratu nelegálnych prisťahovalcov do ich domovských krajín. S prisťahovalcami prišli do Európskej 
únie aj konflikty. Konflikty jasne ukázaliĽ že sa môžu vo veIkej sile  udiať kdekoIvek. Neberú ohIad ani 
na hranice štátov. Denne v médiách sledujeme správy o migračnej kríze a jej dôsledkoch. 
     Od začiatku krízy sa Slovensko zameralo najmä na pomoc pre kresťanovĽ ktorí museli opustiť svoje 
domovy pre náboženské prenasledovanie. Aj na Slovensko prišlo niekoIko kresťanských rodín z Iraku. 
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Katolícka Cirkev sa zameriava na budovanie mostov priateIstva medzi vyznávačmi všetkých 
náboženstievĽ za účelom hIadania skutočného dobra. Svet v ktorom žijeme je poznamenaný konfliktamiĽ 
násilím a vojnami. Naliehavo túži po pokoji, za ktorý sa musíme aj my modliť.                  Ingeborg Gerzová 

Rok Božieho milosrdenstva 

 „Drahí bratia a sestry, často som premýšIal 
o tom, ako by Cirkev mohla urobiť očividnejším 
svoje poslanie byť svedkom milosrdenstva. Je to 
cesta, ktorá začína duchovným obrátením. 
A musíme kráčať touto cestou. Preto som sa 
rozhodol vyhlásiť mimoriadne jubileum, ktoré 
sa zameria na Božie milosrdenstvo. Bude to 
Svätý rok milosrdenstva. Chceme ho prežívať vo 
svetle Pánových slov: «Buďte milosrdní, ako je 
milosrdný váš Otec». A toto zvlášť pre 
spovedníkov: veIa milosrdenstva! Tento Svätý 
rok sa začal na slávnosť Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie (8. decembra 2015), a 
zavŕši sa 20. novembra 2016, v nedeIu Nášho 
Pána Ježiša - Krista KráIaĽ“ povedal nám sv. 
Otec František. 

 Katolícka 
cirkev pripisuje 
Jubilejnému 
roku duchovný 
význam v 
možnosti 
obnoviť vzťah 
s Bohom a 
blížnym. 
Jubilejným 
rokom 
milosrdenstva 
pápež František 
kladie do stredu 

pozornosti milosrdného Boha, ktorý pozýva 
všetkých, aby sa vrátili k nemu.  
 Najvýraznejším symbolom jubilejných  
 

 
rokov sú sväté brány. NiekoIko 
desiatok svätých brán milosrdenstva bude  
otvorených aj na kostoloch v slovenských 
diecézach. S púťou k svätej bráne bude spojené 
získanie jubilejných odpustkov. 
 Svätý Otec pamätá však aj na chorých a 
osamelých starších ľudí, často v situáciiĽ že nie 
sú schopní odísť z domu. Ako píšeĽ „pre nich 
bude veIkou pomocou prežívať chorobu a 
utrpenie ako skúsenosť blízkosti k PánoviĽ ktorý 
v tajomstve svojho utrpenia, smrti a vzkriesenia 
ukazuje cestu, ako dať zmysel bolesti a 
osamelosti. Žiť s vierou a radostnou nádejou 
tento moment skúškyĽ prijímajúc sväté 
prijímanie alebo zúčastňujúc sa na svätej omši a 
komunitnej modlitbe prostredníctvom rôznych 
komunikačných prostriedkov, to bude pre nich 
spôsobĽ ako získať jubilejné odpustky."  
 Svätý Otec @alej vyzývaĽ aby Cirkev znovu 
objavila v tomto jubilejnom čase bohatstvo 
obsiahnuté v skutkoch telesného a duchovného 
milosrdenstva. Pápež stanovil aj toĽ že 
„zakaždýmĽ ke@ veriaci sám vykoná jeden alebo 
viac takýchto skutkovĽ určite dosiahne odpustky 
svätého roku“. 
 "V tomto mimoriadnom Svätom roku 
milosrdenstva máme v každodennom živote 
prežívať milosrdenstvo, ktoré Otec zosiela na 
nás od večnosti. Nechajme sa počas tohto 
jubilea prekvapiť Bohom. On nikdy neprestáva 
otvárať dvere svojho Srdca dokorán, aby nám 
zopakoval, že nás má rád a chce sa s nami deliť 
o svoj život," odkazuje pápež František. 

Spracovala Lucia Jánošová

 

 

„Jar je obdobie, v ktorom sa nám chce spievaťĽ 
hoci nám v topánkach  čIapoce  voda."  

             (E. Osvát) 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151201042
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151201042
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Predfašiangové potešenie 

 V piatokĽ 29. januára 2016Ľ zavítal do nášho domova po ročnej prestávke znovuzrodenýĽ obIúbený 
spevácky zbor Račan. Tešili sme sa na jeho vystúpenie a oprávnene - boli sme opäť milo prekvapení. 
Charakterizuje ho bohatý repertoár pesničiek s vysokou úrovňou prednesuĽ patriaci do umeleckého 
hudobného žánruĽ kde možno zaradiť najmä folklórĽ Iudovú umeleckú tvorbu. Toto spevácke teleso 
vzniklo ešte v r. 1997, t.j. o rok oslávi okrúhle dvadsiate narodeniny. Spevácky zbor Račan vedie pán 
KarasĽ umelecká osobnosťĽ ktorý okrem zodpovednej činnosti manažéra a zbormajstra súčasne hrá na 
harmonike, bubnuje nohou a veImi dobre spieva. Toto spevácke teleso tvoria štyri dámy a piati pániĽ ale 
v skutočnosti ich účinkuje akoby 13 osôbĽ lebo majú spievajúceho členaĽ ktorý zároveň hrá aj na base.  
 V repertoári tohto zboru sa nachádzajú 
Iudové piesne zo všetkých krajov nielen 
Slovenska a ČeskaĽ ale aj z oblasti Jadranu 
a PoIska. Vystupujú pri rôznych príležitostiach 
v Rači (Račianske hodyĽ vinobranieĽ 
Svätojánske slávnostiĽ Predvianočné trhyĽ 
v našom Domove sociálnych služieb) 
i v Pezinku na prehliadke krajských speváckych 
zborovĽ kde sa umiestňujú na popredných 
miestach - napr. získali hlavnú cestu primátora 
Solgu. Aj v PoIsku na speváckej súťaži v Moravici mali veIký úspech. Každý týždeň pravidelne 
nacvičujú pesničky v Nemeckom kultúrnom dome. 
 Po skončení oficiálneho hodinového koncertu nám spevácky súbor Račan pri dobrom vínku a malom 
občerstvení spieval na želanie prítomných poslucháčov desiatky @alších populárnych šlágrovĽ za ktoré 
sme sa mu po@akovali srdečnýmĽ dlhotrvajúcim potleskom.          Teodor Žatko 

   

 Veľkonočný pondelok 

     V našej rodine bolo zvykomĽ že sa každý rok na VeIkonočný pondelok ráno zišla širšia rodina pod 
Kalváriou a spoločne sme prešli celú Kalváriu. 
 Na privítanie nás vyšibali bratranci a my sme im priniesli v košíku vajíčka. Raz starý otec vystrúhal 

z dreva vajíčkoĽ nalakoval ho červeným lakom a vložil medzi 
ostatné vajíčka. Bolo najkrajšie a každý šibač hne@ po ňom 
siahol. Po ceste medzi zastaveniami sme sledovali chlapcov, 
ktorý začne vajíčko jesť. Dočkali sme sa. Jeden začalĽ a ostatní 
už pokračovali. Ten s červeným vajíčkom trochu váhalĽ bolo 
mu Iúto rozbiť najkrajšie vajíčko. Napokon chcel aj on vajíčko 
rozbiťĽ ale márneĽ nedalo sa. „Aké je to vajíčko?“ pýtal sa. 
Všetci sme sa smiali a starý otec mu ho vymenil za jedlé.  

     Potom sme išli do novopostaveného kostola na Kalvárii na sv. omšu. Moji strýkovia boli už takí 
unaveníĽ že zabočili rovno do FunusuĽ čo bolo blízke  pohostinstvo na Hlbokej ceste. Tety s nami deťmi 
sme prišli po sv. omši za nimi. Tam sme ešte stretli nejakých známych. Posedeli sme a podebatovali 
a ešte sme niekoho nachytali aj na nerozbitné vajíčko. UnaveníĽ ale spokojní sme sa rozišli do svojich 
domovov k sviatočnému stolu.                Ingeborg Gerzová 
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Klientske  centrum 

     Mesto Bratislava skvalitňuje  svoje služby 
voči občanom takĽ aby vybavovanie rôznych 
dokladov a dokumentov  bolo čo 
najjednoduchšie.   Pretože viaceré inštitúcie 
štátnej správy boli roztrúsené po celom mesteĽ  
bola tu potreba centralizácie týchto služieb. 
Viacerí klienti z nášho zariadenia sociálnych 
služieb si vybavujú svoje záležitosti samiĽ aj 
touto cestou im prinášame informácieĽ týkajúce 
sa nového Klientskeho centra Bratislava. Sídli 
sa Tomášikovej 46Ľ v budove zvanej ako stará 
IKEA. Funguje od 1. februára 2016 a zatiaI je 
v skúšobnej prevádzke.  
     Pre občanov sú v Klientskom centre 
dostupné služby ako napríklad vybavovanie 
dokladov pre okresy Bratislava I a III (z 
doterajších adries na Sasinkovej a Vajnorskej), 
príjem žiadostí o vydanie občianskeho 
preukazuĽ cestovného pasuĽ (snímanie občanov 
v súvislosti s vydávaním týchto dokladov)Ľ 
doklady o štátnom občianstveĽ osvedčovanie 
listín a overovanie podpisov alebo aj záležitosti 
týkajúce sa lesného a pozemkového 
hospodárstva  ap. Súčasťou  Klientskeho centra 
je aj pobočka Slovenskej pošty. 
      Úradné hodiny všetkých pracovísk 
Klientskeho centra Bratislava sú pondelok -  

 
štvrtok : od 8:00 do 15:00 hod.Ľ v stredu sú od 
8:00 do 17:00 hod., v piatok sú od 8:00 do 14:00 
hod. Pracujú každý pracovný deň v týždni bez 
obedňajšej prestávkyĽ tiež sú zrušené 
nestránkové dni. 

 
      Dostupnosť je tiež dobráĽ  je možná bu@ 
osobnou dopravou - parkovanie na priIahlom 
parkovisku je za prvú hodinu a pol zdarma, 
alebo mestskou dopravou - v blízkosti sú 
zastávky autobusových liniek č. 39Ľ 50Ľ 53Ľ 61Ľ 
63Ľ 96 a 196Ľ trolejbusových liniek 204 a 205. 
Náš tip : od nášho zariadenia je to zo zástavky 
Púchovská električkou 3 alebo 5Ľ na zastávku 
PionierskaĽ tam presun ku OD Slimák. Od OD 
Slimák pokračovať autobusom č. 50. 
      Naši občania si takto svoje úradné veci 
vybavia jednoduchšie a tiež pohodlne 
v príjemnom prostredí na jednom mieste.                                                   
    PodIa zdrojov z internetu spracovala E. Bednárová

 

Sviatok sv. Valentína 

 Pôvod osláv sv. Valentína je opradený mnohými záhadami. Viažu sa s ním mená troch rôznych 
svätcov. Najznámejší je príbeh rímskeho kňaza ValentínaĽ ktorý zomrel mučeníckou smrťou.  
 Rímska ríša v 3. storočí odolávala vpádom polobarbarských germánskych kmeňov. V tom čase si 
imperátor Claudius II. všimol na svojich vojnových výpraváchĽ že slobodní regrúti bojujú s väčším 
nasadením ako vojaciĽ ktorých čakajú doma manželky a deti. Vydal preto poIutovaniahodný zákaz 
mladým párom - zákaz sobášiť sa. Sobášiť sa mohli len tíĽ ktorí neboli vhodní pre vojenské remeslo. 
Zákaz manželstiev sa stretol s nesúhlasom a odporom. Kňaz Valentín nerešpektoval nariadenie svojho 
cisára. Na@alej tajne oddával zamilované páry. Jeho činnosť bola odhalená. Odvážny kňaz bol vzatý do 
väzby a popravený 14. februára r. 269. Napriek tejto krutosti sviatok sv. Valentína nesie svoje posolstvo: 
„Lásku máme darovať každý deň počas celého roka.“ 
 Oslava sviatku sv. Valentína sa začala v katolíckej Cirkvi oficiálne sláviť v r. 496. Sláva tohto 
sviatku zaIúbených a snúbencov sa rozšírila do celého sveta až v 19. storočí. 
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 Sviatok sv. Valentína je príležitosťou prejavu úprimnej lásky k milovanému človeku. 
NajvhodnejšímĽ a aj najčastejším prejavom sú kvetyĽ ktoré majú svoj pekný prívlastok „posol lásky“. 

  Dnešná ponuka obchodníkovĽ ako sú valentínske bonboniéryĽ 
plyšové srdiečkaĽ hračkyĽ parfumy a niekedy aj šperkyĽ slúži skôr 
na prevetranie vrecákĽ či peňaženiek kupujúcich. Už nielen 
v západných krajinách zisky z predaja valentínskych darčekov 
prevyšuje už iba predvianočná nákupná horúčka. 
  Treba si však uvedomiťĽ že všetkoĽ čím prejavujeme svoje 
cityĽ musí byť hlavne úprimné. Neplatí to len v deň sviatku sv. 

Valentína. Svoju priazeňĽ náklonnosťĽ pozornosť a lásku by sme mali prejavovať po celý rok a nielen 
vtedyĽ ke@ nám to pripomína kalendár a výklady obchodov. Však vždy to človeka pohladí po duši a o to 
viacĽ ke@ to nečaká.                      Eva Kovačovská 

Najväčší spáči v ríši zvierat 
 ToĽ že spánok je užitočný a potrebný na odpočinutie a nabratie nových síl poznajú Iudia i zvieratá. 
 Začneme od leva púštneho z AfrikyĽ ktorý na počkanie zožerie až 35 kg mäsaĽ potom si Iahne 

a prespí viac ako 16 hodín. 
 ?alší spánku chtivý zver je jedovatý had krajta tigrovitá z IndieĽ ktorá prespí 17 hodín a potom si 

ide zháňať potravu. 
 Nedá sa zahanbiť ani vačica virginská zo Severnej AmerikyĽ ktorá ke@ sa už zahrabe do svojho 

hniezdaĽ prespí 18 hodín. 
 Známa koala medvedíková z Austrálie je tak lenivá a ospaláĽ že vylezie 

do konárov stromuĽ tam sa uvelebí a prespí až 19 hodín. 
 Druhým najvytrvalejším spáčom na svete je netopier hnedý zo 

Severnej AmerikyĽ ktorý prespí v skupine niekoIko stotisíc netopierov 
na tmavom mieste v jaskyniachĽ zavesený dolu hlavouĽ až 20 hodín. 

 Korunu víťazstva v dĺžke spánku nesú a na prvom mieste sa stále držia 
medvedeĽ bez ohIadu na toĽ či sa jedná o TatranskéĽ poIskéĽ sibírskeĽ 
či zo severného alebo južného pólu. Ešte pred tým ako zaIahnúĽ musia 
sa poriadne nakŕmiťĽ lebo budú spať celú zimu a zobudia sa až na jar. 
Tak vidíteĽ to je rekordĽ ke@že prespia na jeden pokus veIa dní. 

Ale ani my Iudia sa nedáme zahanbiť. Je to síce trochu menejĽ ale ani my nezavrhujeme dobrý spánok. 
Lekári považujú za najzdravšie a odporúčajú nám spať 8-9 hodín. Avšak málokedy sa nám to podarí 
dodržaťĽ či už kvôli chorobeĽ starostiam a podobne. Čiže zvieratá nás na plnej čiare predbehli a vedia, 
čo je pre nich dobré. ToIko o dĺžke spánkuĽ ale ako spia Iudia a zvieratá? 
 SamozrejmeĽ Iudia spia na posteliachĽ divánochĽ kanapách a pod. Musí to byť pohodlné a príjemnéĽ 
aby sa nám snívali pekné sny a aby sa telo dobre zregenerovalo. Avšak viete ako spia zvieratá? 

 Kačica divoká dokáže spať na zemi i na vode. Zastrčí si zobák do peria na chrbte ale počas 
spánku má jedno oko otvorené a sleduje ním okolieĽ či sa nepribližuje nebezpečenstvo. 

 Leopardy zaspávajú v korunách stromu ale nikdy nespadnúĽ udržujú neustále rovnováhu. 
 Kone a plameniaky vždy zaspávajú postojačky a plameniaky dokonca len na jednej nohe. 
 Delfíny a veIryby spia vždy len na polovicuĽ lebo by sa boli utopiliĽ kebyže prestanú plávať. 
 Mravce podIa vedcov vraj zaspia denne 353 krát cca na 1 minútu. 
 No a ryby? Tie spia s otvorenými očami.            Henrich Holba 
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Stretnutie s  pani  Rapaičovou 

 Rok 2016 sme v našom zariadení začali v poetickom duchu.  Medzi nás zavítala pani Ida Rapaičová. 
Naším senioromĽ ktorých sa mimochodom v spoločenskej miestnosti stretlo neúrekomĽ rozprávala o tom 
ako sa k herectvu dostalaĽ o svojich štúdiách na Vysokej škole múzických umeníĽ o hereckom povolaní. 
V jej rozprávaní bolo cítiť veIkú lásku k divadlu, k poéziíĽ ve@ niekoIko rokov účinkovala v televíznych 
chvíIkach poézie.      

 Seniorov zaujímala aj jej politická kariéraĽ ale najradšej hovorila 
o svojej pedagogickej činnosti na Akadémií umenia v Banskej 
Bystrici. Zhodou okolností sa v našom zariadení v tom čase 
nachádzala aj pani FrenglováĽ ujala sa predstavenia pani 
RapaičovejĽ ako bývalej  kolegyneĽ potom aj počas jej 
rozprávania sa pani Frenglová ukázala ako šikovná moderátorka.              
 Tak sme sa dozvedeliĽ že  pani Rapaičová doteraz prežila veImi 
plodný životĽ ale nezaháIa ani dnes. Venuje sa literatúre aj tej 
súčasnejĽ ale jej srdcovou záležitosťouĽ ako povedalaĽ je 

staroslovienska literatúra. Záverom nám ešte zarecitovala niekoIko veršov z básni Maše HaIamovej 
a modlitbou Otče náš v staroslovienskom jazyku. Bolo to veImi vydarené dopoludnie a ako ho 
charakterizoval jeden náš klient pán Hudovít „priniesla nám hlboký duchovný zážitok“.  My jej 
@akujeme a tešíme sa na @alšie príjemné posedenia.                                                                              Eva Bednárová 

Február 

 V znamení plesov a karnevalov sa niesol druhý mesiac roka. 14. februára si pripomíname sv. 
ValentínaĽ kňazaĽ ktorý sa do dejín Iudstva zapísal svojou žičlivosťou k zamilovaným. ŠkodaĽ že láske 
oficiálne venujeme len jeden deň v roku. Pravá láska je vždy obohacujúcaĽ nezávisle od jej podoby. 
 Láska k hazardným hrámĽ či k drogám (u nás sú najrozšírenejšou a najtolerantnejšou drogou 
jednoznačne káva a alkohol) nedáva takmer nič. ObdobieĽ ke@ má konzument pocitĽ že mu narástli 
krídlaĽ je príliš krátkeĽ zato čas rozpadu býva niekedy dlhý a kruto zasahuje všetkých a všetko navôkol. 
 Február je mesiac umožňujúci nám liečiťĽ či aspoň zmierniť dôsledky ešte jednej láskyĽ ktorou trpíme 
vari všetci - lásky k jedlu. Prejedáme saĽ ke@ sa radujemeĽ ke@ smútimeĽ ke@ máme stresĽ i ke@ 
relaxujeme pred televíznou obrazovkou. Potom neveríme vlastným očiamĽ že šatyĽ ktoré nám vlani na 
plese tak báječne sedeliĽ sú akési iné. Popolcová streda znamená nielen koniec všetkým zábavám ale 
začiatok pôstuĽ čo je príležitosť dopriať trochu oddychu i žalúdkuĽ pečeniĽ či obličkám. Nie je to výzva 
na 40-dňovú hladovkuĽ ale nejaké to odriekanie v množstve i sortimente jedál je určite prospešné. 
Striedmosť a odriekanie sú tiež prejavom lásky k sebeĽ k svojmu zdraviu. 
 Pri problémoch nášho zdravotníctva cena zdravia závratne stúpa. Spolu s pestovaním sebadisciplíny 
to vôbec nie je zanedbateIná hodnota.                   Ingeborg Gerzová 

Tréning pamäti 
 Milí čitateliaĽ aj v prvom vydaní Našich novín v tomto roku vám prinášame Tréning pamäti. V prvej 
úlohe si spoločne precvičíme dlhodobú pamäť pri spomínaní si na slovenské príslovia a porekadlá. 
V druhej úlohe potrápime trošku našu pozornosť. PamätajteĽ že nie sú dôležité správne výsledkyĽ ale 
aktivizácia - činnosť našich mozgovĽ čiže už snaha o vyriešenie úloh je úspech!   
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1. Dopíšte príslovia a porekadlá: 
Lepší vrabec v hrsti .................................... 

Aká matka, .................................... 

Hlad je najlepší ....................................  

Každý je kováčom  ....................................  

Hovoriť striebro, ....................................   

Komu sa nelení   .................................... 

Kto chce psa biť   ................................... 

Ako sa do hory volá  ................................... 

Nešťastie nechodí po horách ......................... 

Kto druhému jamu kope ................................ 

2. V riadkoch preškrtajte každú číslicu 8: 

4569328015642846823681238221016974582368 

0124779625845846852318759632841883650023 

4982046370830654972136410289540346792182 

0385410679854128036128963102488032269458 

1077236971028520846932103694851203845781 

 A samozrejme, prinášame vám výsledky vianočných úloh zo zimného vydania Našich Novín. 
VerímeĽ že sa vám s ich plnením dobre darilo. Pre kontrolu si prečítajte správne výsledky: 

1. Doplňte slová známych slovenských kolied - správne odpovede sú hrubo vytlačené: 

 Vstávajte pastieri, 

berte sa hor,  

aká to novina dajte pozor! 

 Búvaj dieťa krásne, 

uložené  v jasle. 

 Tichá nocĽ svätá nocĽ 

anjeli zleteli. 

 Jak si krásne jezuliatko, 

v prostred biedy úbožiatko. 

 Do hory, do lesa valasi, 

či horí v tom našom salaši. 

 Ó chýr preblahý, 

ó čas  predrahý. 

 Dobrý pastier sa narodil, 

by ovečky vyslobodil . 

2.  Každý z nasledujúcich zimných symbolov má prislúchajúce číslo v prvom riadku. Doplňte 
v ostatných riadkoch k jednotlivým symbolom ich prislúchajúce čísla z prvého riadku. Čísla v @alších 
riadkoch boli v nasledovnom poradí: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 3 9 8 7 2 1 5 4 

7 4 1 9 3 5 8 6 2 

4 8 5 6 2 9 3 1 7 

9 7 3 1 4 8 2 5 6 

2 6 8 7 9 3 5 4 1 

 

Ivan, Lucia Jánošová 

Pár aforizmov 

Byť  sporovlivým  neznamená  byť  lakomým. 
Najšťastnejšími  sú  tí,  ktorým  ku  šťastiu chýba  málo. 

Len  bezducho  žiť  a mať  sa  dobre - to  vie  len  pes. 

Zlo  bez  obeti  nepremôžeš. 
Vrcholom  klamstva  je  keď  už  klameš  aj  sám  seba. 

 

Z hesiel  našich  bádateľov 
 Ako nad blaho môjho národa nie je mi nič vznešenejšiehoĽ tak ani nad priazeň môjho národa nie je 

mi nič vyššieho.                 Štefan Moyzes  (1. Predseda Matice slovenskej). 
 Za Boha životĽ za národ slobodu.       Andrej Hlinka (Predseda Slovenskej Iudovej strany). 
 Ja sa prebijemĽ lebo sa prebiť chcem.       Milan Rastislav Štefánik (spoluzakladateI ČS štátu). 
 Slovensko moje bu@ hrdé na svoju reč.         Hudovít Štúr (kodifikátor spisovnej slovenčiny). 

Zasmejme sa  - je to  najlacnejší  liek 
- Janko máš ma rád? 
- ÁnoĽ Anička.  
- VeImi? 
- AničkaĽ  ánoĽ veImi. 
 - Až  takĽ že  by  si  za mňa aj  život dal? 
- Anička  neblázni a kto  by  ťa  potom  tak  veImi  miloval... 
 
- Pani  susedaĽ mohli  by  ste  sa  zajtra  opaIovať   hore  bez? 
- Prečo?  
- Dedko  mi  má prísť  pokosiť  trávnik... 
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- Ten  váš  chlapček  je  celý  otec... 
- Aj  ja  si  to myslímĽ ale  manžel  ma  presviedčaĽ že  sa  podoba  naňho.  
                  aforizmy, heslá bádateIov a vtipy pripravil Ivan 
                                                                                                                                        
  p.  Pospíchalová Magdaléna             92 rokov 

  p.  Krajčovičová  Jolana                   90 rokov 

  p.  Čmelková  Juliana                       93 rokov 

  p.  Košková  Šarlota                         70 rokov  

  p.  Burgerová  Gabriela                   90 rokov 

  p.  Námešná  Paulína                      90 rokov 

  Naším  milým  oslávencom  prajeme  pevné  zdravie,  radosť 
a spokojné  prežívanie ďalších  rokov  života! 

Čo sa ešte udialo: 
 Spoločnosť Hewlett Packard nám do zariadenia darovala 
v rámci projektu Elderly viacero moderných počítačov aj s 
príslušenstvom. Vo štvrtok 3.3. 2016 prebehlo ich 
slávnostné odovzdávanie za prítomnosti 2 riaditeIov z firiem 
Hewlett Packard a Hewlett-Packard Enterprise a nášho pána 
riaditeIa. Symbolicky spoločne prestrihli červenú stuhu na 
jednom z počítačov a potom nasledoval kultúrny program 
v podaní nášho spevokolu Radovanka a tematickej básničky 
od našej Marienky. 
Na nových počítačoch už prebehli prvé počítačové kurzy pre 
klientov ale aj pre zamestnancov. Kurzy boli vedené 

odborníkmi - dobrovoIníkmi z firmy HPĽ ktorým srdečne @akujeme!  
 8.3. 2016 sa v našom zariadeníĽ ako aj po celom sveteĽ 

slávil Medzinárodný deň žien. Najprv nám ženám 
zaspieval náš klient - Teodor Žatko a potom nám 
zagratuloval a rozdal krásne karafiáty p. riaditeI.  

Čo nás čaká a neminie: 
 17.3. 2016 Týždeň  mozgu - Závity a závitnice 
 apríl 2016 - výlet na červený kameň 
 máj 2016- sadenie debničkovej záhrady 

 

  „Láska je hriech, ktorý sa nemôže spáchať bez komplica.“   (Baudelaire). 

Jarné citáty v uverejnené v Našich novinách zozbierala a dodala Ingeborg Gerzová. 
 
Naše noviny vydáva DSS a ZpS Rača. Redakčná rada: Mgr. Lucia JánošováĽ PhDr. OIga JarošováĽ 
Mgr. Eva BednárováĽ Henrich HolbaĽ Eva KovačovskáĽ Teodor ŽatkoĽ Ingeborg Gerzová. 
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Redakcia si vyhradzuje právo upraviť príspevky podIa potreby takĽ aby sa nezmenil ich význam. 


