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_____________________________________________________________________________ 

    Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 
______________________________________________________________________________ 
DSS a ZPS           ročník: 7 

Rača 

September 2019    NAŠE NOVINY  číslo: 3 

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

 

 Leto je už za nami a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa k slovu hlási jeseň. 
Jeseň je ročné obdobie, ktoré k nám prichádza vždy v rovnakom čase, ako švihnutím 
čarovného prútiku. Z krásneho a teplého leta sa časom vytvorí chladnejšie, ale zato 
pestrejšie obdobie jesene. Je to obdobie, kedy sa príroda ukladá na zimný odpočinok. 
Znakom príchodu jesene je štebotavá pieseň lastovičiek, ktorú si spievajú pred odletom do 
slnečných a teplých krajín. 

 S príchodom jesene sa mení celá príroda, mení sa všetko vôkol nás. Listy stromov 
najskôr zmenia farbu zo zelenej na žltú až na oranžovú a potom pomaly opadajú na zem, 
na ktorej vytvárajú farebné koberce. Pre školákov to neznamená len príchod chladnejšieho 
počasia, ale aj návrat do školských lavíc po dlhom prázdninovom oddychu.  Ani si 
neuvedomujeme, aké je len pre nás obdobie jesene dôležité. Záhrady a príroda, o ktorú 
sme sa po celý rok usilovne starali, nám vydá svoje bohatstvo.   

Pripravila pre vás redakčná rada  
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Koniec letných prázdnin 

Tohtoročné, dá sa povedať, že horúce dva letné mesiace – júl a august, vlastne je to doba 

oddychu detí – školákov od denných povinností, ako aj spoločné prežívanie s rodičmi 

dovoleniek.  

Aby sme si aj my v DSS a ZPS Pri vinohradoch pripomenuli našu mladosť, využili sme 

toto obdobie na prechádzky a dá sa povedať, že aj na spoznávanie Rače, kde máme svoj 

terajší domov. Spolu s pani Vajanskou sme prešli časť Rače a zastavili sa v novej pivárni 

u Ábela. Dozvedeli sme sa postup pri výrobe šiestich druhov piva. Vysvetlil nám to pán 

vedúci. Niektorí z nás klientok a klienta ZPS ochutnali pivo a aj pivovicu. Potom sme sa 

vrátili do ZPS a ešte sme sa spomínali. Bol to pekný výlet.  

Uvažovali sme v čajovni v ZPS čo by sme ešte mohli podniknúť, aby sme mali neskôr na 

čo spomínať. Medzitým prišla do čajovne pani riaditeľka z MŠ Krasňanko. Milé detičky, 

ktoré k nám chodievali spolu s pani riaditeľkou, pozvali nás do tržnice, kde ponúkali svoje 

výrobky, vyrobené z vlastnej úrody v ich záhradke.  

Tejto akcie sa zúčastnili niektoré klientky ZPS, ako doprovod nám robil aj jeden klient. 

Tržnica bola perfektne pripravená v dvore MŠ, deti nás privítali, ponúkli nám vodu 

a malinovku, keďže bolo veľmi teplo a boli sme smädní. Ponúkli nám aj nimi pripravené 

koláčiky. Potom sme si kúpili nejaké výrobky milých detičiek – predávajúcich, pozreli sme 

si aj iné, deťmi ponúkané výrobky. Musíme pochváliť deti, sú veľmi šikovné a milé. Už sa 

opäť tešíme na ich návštevu v ZPS Pri vinohradoch.  

 

Napísala Anna Juricová 



3 

 

K jeseni patria elegantné chryzantémy- Kde iné končia, 

chryzantémy začínajú 

Ich sezónu nemôžeme prehliadnuť: kvetinárstva zaplavia 

chryzantémy arda vo všetkých farbách sveta. Nadýchané 

kvetinové periny majú svojich príbuzných, ktorí skrášlia 

vaše príbytky. Chryzantémy môžu mať žltú, červenú, 

vínovú, fialovú, alebo bronzovo-hnedú farbu. Rovnako 

veľký je aj výber veľkostí – od miniatúrnych kvietkov po 

veľkorysé kríčky posiate desiatkami kvetov.  

Nie všetky chryzantémy prežijú vonku zimné obdobie. 

Kvety, ktoré teraz slúžia ako ozdoba v kvetináčoch sú 

rôznym spôsobom odolné voči mrazu a na prvý pohľad sa 

nedá spoznať, ktorá kvetina zimu prežije.  

Najvyššie rastliny chladné obdobie prežívajú v chodbách, v chladnej predsieni, alebo 

i v pivnici. Kvet zostriháme, očistíme a cez zimu zľahka zalievame, len aby nevyschli 

korene.  

Chryzantémy potrebujú byť stále vo vlhku, ale nesmú dlho stáť vo vode. Môžeme ich nechať 

vo vedierku s vodou hodinu, aby pekne nasiakli. Ale pozor, keď dlho stoja vo vode, začnú 

odspodu hniť. Prajem peknú jeseň. 

Z časopisu: Noviny do Pohody vybrala I. Gerzová 

 

Moja zábava – pestovanie rajčín  

Z vlastných semien, 5 
druhov na balkóne. Najskôr som 
nechal rajčiny dobre dozrieť. 
Potom som semienka vypral 
a nechal sušiť vyjednotené 
a odložil.  

 Až koncom februára som 
do téglikov od jogurtu zasadil 
semienka po dvoch a čakal, do čas 
zalial vodou. Takto zasadené 
semienka som poukladal na 
parapetu v kuchyni a v izbe. Bola 
to radosť ako to rástlo (tlačilo sa 
do zeme). To bol prvý výsledok 
mojej zábavy. Zalieval a priesady 
rástli a rástli.  

Ako sa hovorí, po troch zamrznutých som ich začal presádzať do veľkých 
črepníkov, opäť zalievať. To už boli priesady na balkóne dosť vysoké, čiže ich bolo treba 
uväzovať o paličky. Neskoršie sa objavili prvé rajčinky. Rástli a rástli až sa začali hanbiť 
(červenať). Tak narástli, že už sa konzumujú. Mám z toho veľkú radosť, že i tu na tak 
malej ploche sa dá všeličo dopestovať, okrem muškátov a iných kvetov.  

Napísal Miroslav Gregor 
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Aforizmy 

Ak chce človek vidieť jasne žiariť hviezdy,                          Zlý priateľ je ako tieň,  
nesmie sa báť vstúpiť do temnej noci.                                  vidíme ho len, keď slnko svieti.  
N.N.                                                                                                  N.N. 
 
Kreativita je najväčším prejavom slobody.                         Kto sa honosí, veľa v hlave nenosí. 
N.N.                                                                                                  N.N. 
 
Svokra je žena, ktorá vás privádza o rozum tým,               Čím je človek rozumnejší, a lepší tým  
Že Vám vnucuje vlastný rozum.                                              viac dobra pozoruje v ľuďoch.  
N.N.                                                                                                 Pascal 

Pripravila I. Gerzová 

 

Príjemné informácie z Račianskeho vinobrania 

 V dňoch 13.-15.09.2019 sa uskutočnila 

v Rači slávnosti vinobrania. Slávnostné otvorenie 

súťaže v šachu zahájil pán starosta Rače. Boli tam 

rôzne akcie – súťaže. Na priebehu osláv sa 

zúčastnili aj niektoré klientky z DSS a ZPS Pri 

vinohradoch. Veľmi nás príjemne prekvapila 

informácie zo súťaže v šachu aj s medzinárodnou 

účasťou.  

Medzi klientkami v ZPS Pri vinohradoch je 

aj bývalá majsterka Slovenska v šachu – pani Zita 

Beňová, ktorá sa zúčastnila aj v uvedenej súťaži 

a urobila nám radosť tým, že získala Pohár 

najlepšej účastníčky, ako žena. Za jej výkon v súťaži a zároveň reprezentácie DSS a ZPS jej patrí 

uznanie a vďaka.  

Napísala Anna Juricová 

 Zasmejme sa.... 

Pýta sa pacient v lekárni: „Má ten liek, čo mi predpísal pán doktor aj nejaké vedľajšie účinky?“ 

Pani magistra odpovie: „Áno, má, doplácate 10 eur.“ 

Manželia sa hádajú: „Neštvi ma,“ hovorí manžel, „lebo prebudíš vo mne zviera!“ „Nevadí, ja sa 

somára nebojím!“ 

„Pán doktor, mám strašnú sklerózu“. 

„A odkedy?“ – pýta sa lekár.  

„Čo odkedy?“ 

 

„Počuj, ty si niekedy videl lietajúci tanier?“ 

„Áno, štrnásť dní po svadbe!“              Pripravil Teodor Žatko 
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Denný tábor Griňava v dňoch 1.7.2019 – 5.7.2019 
Naši seniori z 1 až 4. úseku sa zúčastnili denného tábora v Griňave, Pezinku na Farskom úrade.  
Čas trávili s dobrovoľníkmi z o.z. LIRA v priestoroch Farského úradu v Griňave, aj vďaka podpore 
spoločnosti Dell s r.o. 
Program: 

Návšteva Červeného kameňa 
Prednáška o dravých vtákoch 
Návšteva pekárničky v Častej 
Prehliadka Schaubmarovho mlyna 
Prednáška o výrobe medu a o včelách 
Vymaľovávanie, koláž z fotiek, maľovanie hrnčekov 
Vizážistika + Diskotéka              Napísala Mgr. Renáta Duhmeová 
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Firmu DELL už mnohí z vás poznajú prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí k nám často 

zavítajú. Tento rok usporiadali prvý ročník dobrovoľníckej aktivity pod názvom DELL loves 

Bratislava – DELL miluje Bratislavu.  

Cieľom podujatia bola dobrovoľnícka pomoc zamestnancov tejto firmy v rôznych 

zariadeniach Bratislavy. V priebehu týždňa od 17. do 21. júna pomáhali v Cvernovke, v Slobode 

zvierat ako aj u nás. Spolu cez tridsať dobrovoľníkov navštívilo postupne všetky poschodia 

Domova sociálnych služieb na Podbrezovskej a venovali svoj čas jej obyvateľom.  

Išli sme na prechádzku, do cukrárne, na nákupy, zahrali sme si šach aj obľúbené „človko“. 

Za dobrovoľníkov môžem povedať, že pobyt u nás si užili a všetci svorne povedali, že sa opäť radi 

vrátia. A za našich obyvateľov hovorili ich spokojné tváre. Ďakujeme ešte raz a budeme sa tešiť 

opäť o rok! 

         Nordic walking – kurz 

             Chôdza pre telo aj dušu 

Dňa 22.08.2019 sa klient/i zo 4. a 5. úseku zúčastnili kurzu 

Nordic Walkingu v lokalite Rusovce vo verejnom parku 

s dobrovoľníkmi z firmy Henkel. Zo zariadenia sme 

spoločne odchádzali o 17:30 hod. minibusom. Počasie 

v Rusovciach bolo výborné, a v parku ešte lepšie. Nebolo až 

tak veľmi horúco a príjemne sme sa tam cítili.  

Prvá časť kurzu trvala približne 2 hodiny a tento čas sme 

využili naplno. So školenou lektorkou sme začali 

rozcvičkou, poohýbali všetky časti tela, predviedla nám ako 

správne držať telo, vysvetlila nám chyby, ktoré robíme, a 

ako sa im vyhýbať. Celá atmosféra sa niesla v priateľskom 

a veselom duchu. Boli sme nadšení, že sme sa tohto kurzu 

zúčastnili a tešíme sa na ďalšie stretnutie s dobrovoľníkmi 

z firmy Henkel.  

Touto cestou sa im chceme poďakovať za pekne strávený 

čas a tešíme sa na ďalšiu časť kurzu. 

         Napísala Mgr. Veronika Solecká 
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FITPARK 
Po upršaných dňoch nám krásne vyšlo počasie na milú akciu v záhrade nášho 
zariadenia. V utorok 10.9. sme si pri príležitosti otvorenia Fitparku  vypočuli 

vystúpenie speváckeho súboru Radovanka a pochutnali na dobrotách z grilu.  
 Zástupcovia firmy DELL, ktorá nám nákup týchto externých cvičiacich strojov umožnila 

prostredníctvom nadácie PONTIS, a predsedkyňa Občianskeho združenia Svätého Jozefa, ktoré 
financovalo montáž, v prítomnosti pána riaditeľa DSS a ZpS Rača slávnostne odovzdali externé 
cvičiace stroje do užívania naším obyvateľom.  
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Vinobranie – Komunitná ulička, dňa 14.9.2019 
 

Tento rok sme boli pozvaní 
prezentovať naše zariadenie v Komunitnej 
uličke, ktorá bola zriadená v rámci Vinobrania 
– Rača 2019.  

 Priestor na prezentáciu tu dostali 
rôzne račianske spolky,  neziskové 
organizácie, združenia, kluby a iné záujmové 
skupiny, ktoré sa vo svojom voľnom čase 
venujú najrôznejším oblastiam na zlepšenie 
života v Rači - od športu, voľnočasových 
aktivít, cez tradície, výchovu, vzdelávanie 
malých, veľkých i seniorov až po životné 
prostredie. 

 Naše zariadenie DSS a ZpS tu mohlo 
prezentovať naše výrobky, vytvorili sme 

workshopy na prezentáciu „Tréningu pamäti“ 
a nakoniec sme doviezli aj našu rikšu, ktorá 
mala veľký úspech pri vození detí, ktoré mali 
svoje aktivity v rámci Komunitnej uličky. Tí 
nám pomáhali na rikši rozdávať plagátiky pre 
dobrovoľníkov. 

 Vinobrania sa zúčastnili aj naši 
prijímatelia sociálnej služby a veľmi sa im tu 
páčilo. Videli sprievod, ochutnali všelijaké 
dobroty predávané na vinobraní, ale najviac 
sa im páčilo vystúpenie folklórnej skupiny. Do 
zariadenia sa vrátili plní zážitkov, ale aj 
unavení po rušnom dni. 

Napísala Mgr. Renáta Duhmeová 
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Výlet – Púť do Marianky 
S dobrovoľníkmi z Hewlett Packard a Nadáciou Pontis 
Dňa: 17. 9. 2019 – celý deň 
 

- Klienti sa zúčastnili na sv. omši 

- Mali možnosť sa vyspovedať 

- Bol pripravený suchý obed + káva 

- Mali prednášku o pútnickom mieste Marianka  

- Poobede sa im venovali dobrovoľníci z HP a Nadácii Pontis 

- Išli bariérovým + bezberiérovým autobusom 

 
Záznam z akcie – Župná olympiáda za Radovanku 

Dňa 18.05.2019 bol spevácky zbor DSS a ZpS Rača – Radovanka, pozvaný na spestrenie 
kultúrneho programu 7. ročníka  Župnej olympiády seniorov, ktorej organizátorom bol Bratislavský 
samosprávny kraj.  

 Spevácky zbor Radovanka  prvýkrát vystupoval na verejnosti  pod vedením PaedDr. 
Wágnerovej. Program si poctivo pripravovali, pravidelne 2x do týždňa sa stretávali a veľmi si dali 
záležať na výbere piesní.  Hrdo  a dôstojne reprezentovali naše zariadenie,  za čo  boli ocenení veľkým 
potleskom, ako aj tanečnými výkonmi niektorých účastníkov.  

Za zamestnancov zariadenia si ich všetkých taktiež dovolím pochváliť, nakoľko spevácky zbor 
Radovanka, práve pred uvedeným vystúpením prechádzal komplikovaným obdobím prechodu vedenia 
súboru.  

Napísala Mgr. Jana Folková 

Trh dobrovoľníctva 2019 

V sobotu 21. septembra, sa v Starej Tržnici v Bratislave, na Nám. SNP, v čase od 10:00 hod. do 

15:00 hod., konal tohtoročný Trh dobrovoľníctva. Jeho cieľom bolo prezentovať ľuďom dobrovoľníctvo 

a predstaviť im organizácie v našom kraji, ktoré aktuálne hľadajú dobrovoľníkov a dobrovoľníčky na 

svoje aktivity. Naše zariadenie sa opakovane zapojilo do tejto akcie.  

Zúčastnili sa ho sociálne pracovníčky 5. úseku  -   Mgr. Veronika Solecká a Mgr. Mária 

Ondrušová. Pri našom stánku sa zastavovali ľudia rôzneho veku, od najmladších po skôr narodených. 

Informovali sa prevažne o vhodných formách vykonávania dobrovoľníctva, periodicite a ľuďoch, 

ktorým by venovali svoj čas a úsilie. Jedna záujemkyňa sa nám už prostredníctvom mailu aj prihlásila.  

Veríme, že každý dobrovoľník, ktorý prejaví záujem o túto činnosť, bude prínosom pre naše 

zariadenie a zaslúži si naše uznanie.  

 

       Napísala Mgr. Mária Ondrušová 
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Nový začiatok 

Božie skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí, obnovujú sa každého rána, lebo je 

veľká Božia milosť. (Biblia, Žalospevy 3, 22-23). 

 V mladosti bola jednou z mojich obľúbených kníh – kniha Anna zo zeleného domu od 

spisovateľky Lucy M. Montgomerovej. Jeden z veselých príbehov v nej hovorí o tom, ako hlavná 

predstaviteľka knihy – Anna, omylom pridala do koláča, miesto vanilky nejaký liek na kožné choroby. 

Potom, pred svojou, vždy prísne sa tváriacou tetou Marillou, s nádejou a vo veľkej radosti zvolala: „Nie 

je úžasné, že zajtra bude opäť nový deň, v ktorom sme ešte neurobili žiadne chyby?“ 

 A mne sa nesmierne páči práve táto myšlienka, že zajtra bude nový deň – v ktorom môžeme 

začať bez chýb a odznova. Veď všetci robíme chyby. Ale, keď ide o hriech, Božie odpustenie nám 

umožňuje začať každé ráno s čistým štítom.  A keď robíme pokánie, náš dobrý i verný Boh, nám už 

viac nepripomína naše viny (Biblia, Jeremiáš 31, 34; Židom 8,12). 

 Asi každý z nás urobil v živote zlé rozhodnutie, no naše slová a skutky z minulosti nemusia 

z Božieho pohľadu určovať aj našu budúcnosť. Vždy existuje nový začiatok. Keď nášho Pána 

poprosíme o odpustenie, robíme tým prvý krok smerom k obnove nášho vzťahu s Ním a s inými ľuďmi 

okolo nás. „Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás 

od všetkej neprávosti.“ (Biblia, 1 Jána 1,9).  

 Božie zľutovanie a vernosť sú nové každé ráno (Biblia, Žalospevy 3, 22-23), aby sme každý deň 

mohli začať úplne nanovo.  

Modlitba 

Ďakujeme Ti, dobrý náš Pane, za tento nový deň. 

Odpusť nám, že sme v našich životoch urobili aj 

veci, ktoré sme nemali a neurobili tie, 

ktoré si očakával a túžil, aby sme urobili. 

Prosíme postav dnes naše nohy na správnu cestu 

a pomôž nám robiť len to, čo je Tvojmu srdcu milé. 

Amen! 

 

Myšlienka: Každý nový deň nám ponúka nové dôvody, robiť veci, ktoré sú milé a robia radosť nášmu 

Pánovi.  

       Napísala Magdaléna Peniašteková 
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Kino/Múzeum 

Vystúpenie detí a posedenie s klubom dôchodcom k mesiacu  úcty k  starším 

Katarínska zábava 

Mikuláš 

Vianočné pečenie a varenie vianočného punču 

Vianočný koncert 

Vianočná výzdoba zariadenia/vchodov 

Príprava vianočných vencov 

3. ročník vianočného punču pri fontáne a rozsvietenie vianočného stromčeka 
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To, že využívate sociálne služby 

neznamená, že nemôžete byť aktívnym 

členom spoločnosti či vašej komunity. 

Poskytovateľ musí rešpektovať 

a posilňovať vaše väzby na rodinu, 

priateľov, na vašu komunitu.  

 

  

 

 

 

Poskytovateľ má povinnosť informovať 

vás zrozumiteľnou formou o vízií svojej 

činnosti. Túto víziu sa poskytovateľ 

verejne zaväzuje plniť – jej zverejnením 

v budove zariadenia alebo na internete. 

Máte právo klásť otázky a žiadať 

vysvetlenia ak niečomu z tohto záväzku 

nerozumiete.  

 

 

 

 
Naše Noviny vydáva DSS a ZPS Rača. Redakčná rada: Mgr. Veronika Solecká, Ingeborg Gerzová.  

Anna Juricová, Teodor Žatko, 

Grafická úprava textu: Mgr. Veronika Solecká 

Redakcia si vyhradzuje právo upraviť príspevky podľa potreby tak, aby sa nezmenil ich význam. 


