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Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
DSS a ZPS                                                                                                              Nepredajné 
Rača                                                                                                                                                                  

Apríl 2013                    Naše Noviny    číslo: 1  
Časopis určený pre klientov a zamestnancov Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača 

 

Milí čitatelia,  
 
Vychádza ďalšie  číslo nášho časopisu. Dúfam, že to predošlé sa Vám páčilo. Naše 

nulté číslo ktoré vyšlo v období Vianoc a toto naše prvé 
vychádza teraz pred Veľkou nocou. Verím, že bude pre 
Vás prínosom a niečo sa dozviete o našich klientoch 
a zamestnancoch s ktorými dennodenne žijeme, o našom 
spoločnom živote u nás v zariadení. Všetkým Vám 
ďakujem za vaše nápady a podnety. Verím, že ich bude 
časom ešte viacej.        

                                                 Michal Šikula, redaktor 
                                                                                                                       

 
 
 
 
 

 
 
Nástup nového riaditeľa 
 

Dňa 1. februára nastúpil do funkcie riaditeľa nášho Domova sociálnych služieb 
a zariadenia pre seniorov Rača, nový riaditeľ pán Mgr. Ján Kmeť. Pri tejto príležitosti sme ho 
poprosili o krátke predstavenie, v ktorom by našim čitateľom priblížil jeho doterajšiu činnosť 
a s akými víziami nastupuje na tento dôležitý, ťažký post riaditeľa.  
 
Vážené dámy, vážení páni, 
 Od 1. 2. 2013 som poverený vykonávať funkciu riaditeľa v našom Domove sociálnych 
služieb a zariadení pre seniorov Rača. V tejto súvislosti mi dovoľte, aby som sa predstavil a 
v krátkosti uviedol moju doterajšiu prácu. V sociálnej oblasti pracujem profesionálne 14 
rokov. Od r. 1999 som pracoval na Okresnom úrade v Trenčíne vo funkcii vedúceho odboru 
sociálnych vecí. Do pôsobnosti odboru patrilo poskytovanie  dávok a príspevkov v hmotnej 
núdzi, kompenzačných príspevkov pre ZŤP občanov a s tým súvisiaca posudková činnosť, 
poskytovanie štátnych sociálnych dávok a sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela. 
Popri uvedenej agende som riadil štyri zariadenia opatrovateľskej služby, v ktorých sa 
poskytovala dočasná starostlivosť pre občanov odkázaných na túto sociálnu službu. Po zániku 
Okresných úradov v r. 2003 som od r. 2004 pracoval na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Trenčíne vo funkcii zástupcu riaditeľa a súčasne vo funkcii riaditeľa odboru sociálnych vecí 
a rodiny. Náplň mojej práce bola podobná ako na okresnom úrade, avšak pribudla mi agenda 

Prajeme Vám v mene celej redakčnej 
rady a v mene celého zariadenia 
príjemné čítanie, pokojné sviatky 

a požehnanú Veľkú noc. 
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náhradnej rodinnej starostlivosti pre maloletých v rámci trenčianskeho kraja. Zároveň som 
v tomto období riadil prácu 12 detských domovov trenčianskeho kraja. Počas môjho 
pôsobenia na tomto úrade som koordinoval vznik špecializovaného detského domova pre 
maloletých cudzincov bez sprievodu s pôsobnosťou pre celé Slovensko. Na Úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne som pracoval do r. 2007. Následne som prešiel do 
súkromného sektora, kde som sa venoval práci mediátora. Popri uvedenej práci som pôsobil aj 
ako vysokoškolský učiteľ na Trenčianskej univerzite.  V r. 2010 som bol menovaný do 
funkcie námestníka generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Do mojej 
pôsobnosti patrili služby zamestnanosti na ústredí práce a na 46 úradoch práce v rámci 
Slovenska. Súčasťou mojej práce bolo i zastupovanie Slovenskej republiky na rokovaniach 
generálnych riaditeľov verejných služieb zamestnanosti v rámci Európskej únie. Moje 
pôsobenie na ústredí práce som ukončil v r. 2012.  
Pre prácu riaditeľa  DSS a ZpS Rača som sa rozhodol najmä preto, že som videl potenciál 
tohto zariadenia v oblasti zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb. V tejto 
súvislosti je mojim cieľom, aby DSS a ZpS Rača bolo zariadením s najvyššou kvalitou 
poskytovaných sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji. Zároveň chcem, aby 
naši  seniori ako prijímatelia sociálnych služieb sa tu cítili príjemne a aby im zariadenie 
poskytovalo všetky dostupné možnosti na osobnostný rozvoj. Tento cieľ mám v úmysle 
dosiahnuť kladením dôrazu na individuálnu prácu s prijímateľom sociálnej služby, jej 
monitorovaním a priebežným vyhodnocovaním. Toto všetko sa však nedá dosiahnuť bez 
tímovej práce všetkých zamestnancov zariadenia, bez ohľadu na to na akom úseku pracujú 
a bez podpory zo strany obyvateľov zariadenia.   
Pevne verím, že tieto ciele sa nám spoločne podarí naplniť a DSS a ZpS Rača sa stane 
zaujímavým miestom pre život našich seniorov, kde bude radosť žiť.  Zároveň Vám všetkým 
teraz pred Veľkou nocou prajem šťastné a veselé sviatky plné pokoja. 
 
                                                                                                       Mgr. Ján Kmeť 
                                                                                   poverený výkonom funkcie riaditeľa             
Udialo sa: 
 
Návšteva starého mesta 
29. januára zamestnanci DSS a ZpS 
v spolupráci s Nadáciiou Pontis a 
dobrovoľníkmi z firmy Hawlet Packardt,  
spolu s  našimi  obyvateľmi navštívili  
staré mesto. Prešli sme sa spoločne po 
meste, navštívili sme kostol Zvestovania 
Pána na Františkánskom námestí, kde nás 
milo prijali bratia františkáni. Po dlhšom 
pobyte na čerstvom studenom vzduchu 
sme sa  ohriali v neďalekej kaviarni, kde 
pre nás bolo nachystané malé pohostenie. 
 
Divadelné predstavenie 
Dňa 19.2.2013 sa v spolupráci s Nadáciiou 
Pontis a dobrovoľníkmi z firmy Hawlet 
Packardt  naši obyvatelia  v sprievode 
zamestnancov zúčastnili predstavenia 
Kvarteto v Národnom divadle. Obyvatelia 
mali možnosť vidieť novú budovu. 

Dobrovoľníci sa im postarali o pekný 
kultúrny zážitok                                                                      
Tretí maškarný ples DSS a ZpS Rača 
Dňa 7.2.2013 sa konal v spoločenskej sále 
na Podbrezovskej ulici už po tretí krát 
maškarný ples. Po úvodnom pochode 
a prehliadke masiek, sa po prvý krát 
predstavil a prihovoril klientom aj  riaditeľ 

    
Mgr. Ján Kmeť.  Po príhovore a prípitku sa 
rozprúdila zábava. Klienti sa bavili, nedali 
sa zahanbiť ani v tanci či speve.  O dobrú 
atmosféru sa postarala živá hudba, aj  
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spevácky zbor nášho domova Radovanka. 
Po vystúpení pán riaditeľ slávnostne 
vyhodnotil súťaž publika o najlepšie 
masky.  V hlasovaní prítomných prvé 
miesto získala maska predstavujúca 
cigánku s dieťaťom, za ktorú bola 
prestrojená pani Františka Válková, druhé 
miesto obsadila pani staničná sestra Vierka 

Benciová – alias policajtka a tretie zaujali 
pán Sobota a pani Paleníková, preoblečení 
za vodníka a žabku. Zábava pokračovala až  
do večerných hodín. Prítomní  odchádzali 
v dobrej nálade s pocitom radostne 
prežitého času. 
                                       Zaznamenal: Michal Šikula 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: 

 
Veľká Noc 
Je významný kresťanský sviatok, ktorý sa spája s príchodom jari. Odráža sa v mnohých 
ľudových zvykoch a tradíciách. Dodnes sa zachovali zvyky zdobením príbytkov halúzkami  
rozkvitnutej vŕby, bahniatkami, ktoré symbolizujú nový život.    Po Kvetnej nedeli prichádza 

začiatok Veľkého týždňa. Veriaci kresťania sa zdržujú mäsitých 
jedál. Na zelený štvrtok sa varí jedlo zo špenátu, mladej žihľavy 
a púpavy.  Zvyky sa rôznia.  Veľký piatok je najväčší pôstny deň  
v roku.  Pripomína umučenie Ježiša, jeho ukrižovanie a odovzdanie 
Jeho duše Bohu. Biela sobota prináša vzkriesenie Ježiša a po 
štyridsať-dňovom pôste slávnostnú večeru. Veľkonočná nedeľa je 
najväčší kresťanský sviatok a na Veľkonočný pondelok nastáva 
všeobecné veselie. Po šibačke a  oblievačke si opäť dievčatá 
a chlapci obliekajú sviatočné, bohato zdobené kroje, spievajú, 
tancujú i chodia na pytačky. Aj maľované alebo inak zdobené 
vajíčka zvané kraslice patria k veľkej noci. Dievčatá nimi 

obdarúvajú šibačov, ktorí si ich odkladajú do vitrín a tak majú aj dekoratívnu funkciu. Veľmi 
pekné, nápadité, no najmä vkusné kraslice vytvorili aj ruky obyvateliek DSS a ZpS v Rači.                                                           

 Hildegarda Rosslerová Sláviková 

 

              Predstavenie Krúžku šikovných rúk       
 
V našom DSS máme okrem iných záujmových krúžkov aj krúžok šikovných rúk  
a taktiež krúžok ručných prác.  Vedú ich sociálne terapeutky Vierka a Helenka. 
V krúžku ručných prác si každý z nás prinesie ručnú prácu, ktorú chce robiť ako 
pletenie, háčkovanie a iné. V krúžku ručných prác  vyrábame rôzne veci podľa 
sezóny.  Počas fašiangového  obdobia sme vyrábali  škrabošky, ozdoby a masky 
hlavne z krepového papiera najmä na maškarný bál. Aby to bolo pestré a farebné.  
Teraz keď sa blíži Veľká noc, zdobíme vajíčka, zhotovujeme rôzne kuriatka, 
zajačiky a všetko milé, čo patrí k tomuto sviatku. Najnovšie pletieme košíky 
z papiera. Počas práce si spievame a rozprávame sa o živote.  
           Stretávame sa každý  pondelok o 13:00 hod. v terapeutickej miestnosti                                                       
                                                 Všetci ste srdečne vítaní. 
                                                                                                                                                                               Eva Valašková 
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Veľkonočné trojdnie - v súvislostí s Veľkou nocou si pripomenieme význam 
jednotlivých dní, ktoré nás čakajú. Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení. 
Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca - po 21. marci.

Zelený štvrtok - podstatou Zeleného 
štvrtka je spomienka na ustanovenie 
Sviatosti Oltárnej i sviatosti kňazstva. Na 
Zelený štvrtok predpoludním biskupi pri 
omšiach posväcujú tri druhy oleja: krizmu, 
olej katechumenov a olej chorých. 
Následne sa tieto oleje používajú po celý 
rok pri krste, birmovaní, sviatosti 
pomazania chorých a pri vysvätení kňazov.   

 

Veľký piatok  - kresťania si na Veľký 
piatok pripomínajú potupnú smrť Ježiša 
Krista na kríži. Evanjelici ho považujú za 
najvýznamnejší sviatok, pretože Syn Boží 
dokončil dielo vykúpenia sveta. Ježiš 
Kristus bol ukrižovaný na vrchu Golgota 
za cisára Tibéria a Pontského Piláta. V 

chrámoch sa v tento deň neslúži omša, 
oltáre sú bez chrámového rúcha, bez kríža 
aj svietnikov. Nezvoní sa, len rapká od 
štvrtku do soboty večera. Na evanjelických 
službách Božích sa čítajú a spievajú pašie, 
prisluhuje sa Večera Pánova. Zachováva sa 
prísny pôst.  

Biela sobota -  Ježiš bol pochovaný do 
hrobu.Je to čas stíšenia sa.  Počas bielej 
soboty sa chrámoch konajú poklony pri 
Božom hrobe. Katolícka cirkev slávi 
vigíliu už ako radostnú slávnosť 
vzkriesenia a znovu sa rozozvučia zvony, 
ktoré od štvrtku večera nezvonili. V  
niektorých v cirkevných  zboroch sa 
konajú  služby Božie, ktoré sa začínajú v 
pôstnom duchu a končia sa už radosťou z 
Pánovho vzkriesenia. 

Veľkonočná nedeľa -  je nedeľou 
zmŕtvychvstania Pána. Sv. Augustín 
povedal: “Pán Ježiš sa rozhodol, že z lásky 
k nám sám pôjde našou cestou“. Ježišove 
vzkriesenie dáva jedinečnú nádej na večný 
život každému, kto v Neho uverí.                                                                                             

                                              Mária  Gdovinová  a  Michal Šikula 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aleluja, radujme sa! 
Aleluja, radujme sa, 

zmrtvychstanie naša spása. 
Aj my z hrobu hriechov vstaňme, 
všemožne sa nových chráňme. 

Ježiš Kristus, Pane milý, odpusť, 
čo sme previnili.  

K Tebe my sa utiekame. 
Daj, nech večný život máme! 

Počuj naše vrúcne hlasy, 
pokojnejšie daj nám časy. 
Jezu Kriste, veľký Kráľu, 

prijmi svojho ľudu chválu. 
Ján Kobelár 
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Fašiangy a Veľká noc v Ivanke pri Dunaji 
Zvyky a obyčaje v tomto období sa veľmi nelíšili od okolitých obcí. Zima vrcholila, 

preto sa spievalo : „Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožucha zima mu bude“. Bol 
to čas zakáľačiek, konzumovali sa najmä výrobky z bravčového mäsa – pečené, údené, 
krvavničky, jaternice, tlačenka, huspenina, slanina, oškvarky, klobásy a pod. Okrem toho sa 
pripravovali aj múčne špeciality, napr. sádelníky, šišky, fánky a oškvarkové pagáče. V obci sa 
počas fašiangov  konali tanečné zábavy, maškarné bály a plesy, ktoré pripravovali viaceré 
spoločenské organizácie. Svojráznou a ojedinelou formou tanečnej fašiangovej zábavy  
v Ivanke pri Dunaji je tzv. „ Babská“, ktorá sa zachováva od nepamäti a dodnes v posledný 
fašiangový deň – v utorok pred Popolcovou stredou, začiatkom 40 – dňového pôstneho 
obdobia. Nedočkavci stoja pred vchodom  do tanečnej sály často už pred oficiálnym 
otvorením. Jej zvláštnosťou je to, čo napovedá už názov – do tanca pozývajú zásadne ženy 
mužov. Kedysi mali muži s výnimkou hudobníkov dokonca vstup na Babskú zakázaný – 
tancovali jedna s druhou. Nedostatok tanečníkov nahradili maskami, najčastejšie prestrojením 
za mäsiara, mlynára, kominára a pod. Podnes je tradíciou, že do tanca pozývajú ženy mužov 
a po jeho skončení tanečník uhradí partnerke útratu za nápoje. Ďalším špecifikom Babskej je 
aj tanec „ sotyš“ s pomalým a rýchlym rytmom.  V posledných rokoch obohatila zábavu aj 
tombola, ktorej prvou cenou bývajú ženské „ bombarďáky“ – teplé veľké ženské nohavičky. 
Výherkyňa si ich musí obliecť a tancovať v nich až do konca zábavy. Záver Babskej je 
venovaný obradu „ pochovania basy“ s plačom a kvílením smútiacich „ pozostalých“. 
 Obdobie veľkonočných sviatkov v Ivanke z hľadiska zvykov a obyčajov nebolo 
v ničom výnimočné pri porovnávaní s inými obcami v našom kraji. Cirkevné obrady, konané 
v kostole : Kvetná nedeľa, Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota pripomínajú veriacim 
slávnostný príchod Ježiša Krista do Jeruzalema, ustanovenie Oltárnej sviatosti pri Poslednej 
večeri, jeho ukrižovanie a slávnostné Zmrtvychstanie.  
 Veľkonočná nedeľa z pohľadu zvykov bola posledná charakteristická tým, že bola 
dňom prípravy na nasledujúci posledný sviatočný deň. Poobede dievčatá farbili vajíčka – 
kraslice,  chystali farebné stužky a iné ozdôbky pre šibačov. Chlapci a mládenci sa vybrali do 
chotára na „ prúty“ , z ktorých potom plietli korbáče. 
 Na Veľkonočný pondelok sa konali šibačkové návštevy. Mládenci chodievali 
v skupinkách po domoch, v ktorých mali slobodné dievčatá. Šibačka bola spojená s ich 
obliekaním a mala veselý priebeh. Pamätné bývali šibačkové obchôdzky dychovkárov či 
ivanských hasičov so striekačkou ,ale aj mládencov s obrovským 3 až 4 metrovým korbáčom. 
 
                                                                                                                Z monografie „ Ivanka pri Dunaji v plynutí času“  
                                                                                                                                                                pripravil T. Ž.    
 

Príslovia 
Prázdna hlava nebolieva. 
Sprostý, ani vravieť ani mlčať nevie. 
Ako starí hudú tak aj mladé budú. 
Kým múdry mudroval sprostý, to vykonal. 
(slovenské príslovia) 

 Starobu si treba ctiť, mladosť brániť. 
(nemecké príslovie) 
Vajce poúča kuriatko, ako vajcia znášať. 
( švédske príslovie) 
Starci chodia zle, ale radia dobre. 
( dánske príslovie) 
Pripravila Hildegarda Rosllerová Sláviková 
 
 

Báseň  
Tak ako pavúk siete zamotáva 
tak ja klbká rozmotávam 
tie klbká tajomstiev 
a skúseností. 
Čo život do vienka mi dal. 
Či kôpka čierna, oheň, vzduch 
voda. Nezničí môjho ducha. 
                          Miroslav Gigac 
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Čo  nás najbližšie čaká... 
Apríl -  spoločné posedenie s Klubom dôchodcov z Rače:  „S harmonikou pri vínku“. 
 
Máj – oslava dňa matiek, v spolupráci so školami v našom okolí. 

 
Jún - 4. ročník petangového turnaja v Modre Harmónii.  
       -  Spievame s Radovankou  - koncert 
 
...Pri nejakej príležitosti sa istý kazateľ obrátil ku skupinke deti: „ Keby tak všetci dobrí ľudia 
boli bieli a zlí ľudia čierni, akú farbu by ste mali vy?“ mala Hanička odpovedala: „Prosím, ja 

by som bola pruhovaná“...☺ 
 
V spolupráci s Nadáciou Pontis a dobrovoľníkmi s firmy Hawlet Packard 
v  marci – pečieme  aj ochutnávame veľkonočné koláče 
v apríli  – petangový turnaj medzi seniormi a dobrovoľníkmi s deťmi 
v máji  – výlet loďou k hradu Devin 
v júni  – úprava areálu v rámci akcie Naše mesto

...Mladomanžel sa neskoro večer vracia z reštaurácie v miernej nálade a pred dverami stojí 
svokra s metlou. Slušne sa jej pýta. „Mamička zametáte, alebo ste práve prileteli?...☺

...Dvaja námorníci sedia v krčme a Mišo sa pýta kamaráta. „ Koľko máš detí?“ Mišo mu 
odpovedá: „ A vieš, že neviem, už som nebol tri roky doma“... ☺ 
 

Pripravil Henrich Holba                                                                                                      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHRÁNKA „ NAŠE NOVINY“  PRE VAŠE PRIPOMIENKY, OTÁZ KY, 
NÁVRHY NA PODBREZOVSKEJ ULICI ( PRI INFORMÁCIACH ) 
 

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

 Na časopise Naše Noviny sa podielali, redakčná rada: Mgr. Michal Šikula (redaktor), 
PhDr. Mária Gdovinová (zástupca redaktora), členovia: Mgr. Eva Bednárová, Teodor 
Žatko, Ján Kobelár, Henrich Holba, Jojka Siroňová. Prispievatelia: Hilda Rosslerová- 
Sláviková, Miroslav Gigac. 

S príchodom ( skutočnej, teplej a slnkom zaliatej ) 
jari  začíname trénovať náš obľúbený: 

 

PETANG 
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