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DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ZARIADENIE PRE SENIOROV RAČA 
Nepredajné                                                                                                                                                              

September 2013  Naše Noviny  číslo: 3.  
Časopis určený pre klientov a zamestnancov Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača 

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM  

Láska nepozná starobu a srdce 

nepozná vrásky. (anglické príslovie) 

Vážení klienti a obyvatelia DSS A ZPS 

Rača, prijmite v Mene vŠeTkých 

zamestnancov DSS a ZPS Rača srdečnú 

gratuláciu k váŠMu SviATočnému 

mesiacu.  

Redakcia 

Na slovíčko s pánom riaditeľom 

   Mesiac október sa už každoročne nesie v znamení úcty k starším. 

Pripomíname si ho najmä preto, že seniori - to sú naši rodičia a starí rodičia, 

ktorí sa o nás v detstve starali, vychovávali nás, dávali nám svoju lásku 

a pripravovali nás na život. Za toto všetko im patrí veľká vďaka. Pre všetkých, 

ktorí sú spätí s našim zariadením či už sú to zamestnanci, klienti, rodinní 

príslušníci, dobrovoľníci je úcta k seniorom každodennou realitou bez ohľadu 

na ročné obdobie. Súčasťou úcty k seniorom je i vytváranie stále lepších 

podmienok pre ich život v našom zariadení. Na to, aby sme mohli v tejto oblasti 

napredovať, musíme neustále pracovať na zvyšovaní kvality poskytovaných 

sociálnych služieb. V záujme zvyšovania kvality služieb je nevyhnutné 

pomenovať a zadefinovať obsah pojmu kvalita v našom zariadení.  

Pri definovaní obsahu, čo sa za týmto pojmom skrýva, budeme vychádzať zo 

štandardov kvality vypracovaných Bratislavským samosprávnym krajom 

a z podmienok kvality obsiahnutých v návrhu novely zákona o sociálnych 

službách. Keďže ide o značne náročnú úlohu, do tvorby štandardov kvality 

budú zapojení zamestnanci na všetkých úsekoch v našom zariadení. 

Zamestnanci budú pracovať v pracovných skupinách a každá takáto pracovná 

skupina pripraví a zadefinuje štandardy kvality za určitú oblasť a kritérium. 

Celkom bude vytvorených 21 pracovných skupín, ktoré sa zamerajú na 4 

oblasti a 21 kritérií. V tejto súvislosti pozývam i našich klientov, aby sa aktívne 
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zapojili do tohto procesu. Bude veľmi dôležité, aby v pracovných skupinách 

zaznel i názor klientov. Rozpis pracovných skupín, ich zameranie, zloženie 

a termíny ich rokovaní budú prístupné na nástenkách. Prihlásiť sa do 

jednotlivých pracovných skupín bude možné u jednotlivých koordinátorov. 

Rokovania pracovných skupín budú otvorené pre všetkých klientov. 

Na záver sa chcem ešte poďakovať našim „olympionikom“ za dobrú 

reprezentáciu nášho zariadenia na župnej olympiáde, ktorá sa uskutočnila 

v sobotu 21. 9. 2013. Rovnako ďakujem i nášmu speváckemu zboru  

Radovanka za dobrú reprezentáciu nášho zariadenia a za rozdávanie radosti 

všetkým prítomným na župnej olympiáde.    

Mgr. Ján Kmeť 

 

 

 

 

Poďakovanie šikovným pestovateľom a pestovateľkám 

Za možnosť pokochať sa a takpovediac popásť si oči na 

krásnych kvetinových záhonoch sa netreba zabudnúť 

poďakovať. Pani Fabušová, Grausová, Gerzovszkovitsová, 

Hricová, Káčerová, Kovačovská, Lesáková, Majerčíková, 

Navrátilová, Šafránková a pán Prievozník, tieto riadky plné 

vďaky od mnohých potešených zamestnancov aj klientov 

patria Vám!    VV   

 

  Spomienka na leto  

Kráčam sám do polí, pieseň leta šumí, znie,   Potom príde chvíľa, keď mláťačky zahučia, 

Špajzér do mašiny púšťa snopy z náručia.    Zrelé klasy sa vlnia, chlebom vonia obilie.... 

Zrniečko sa sype, pot z čela stiera gazda,   Mám rád tieto chvíle, spev škovránky nad hlavou,  

Teší sa, že už sýpka nebude veru prázdna...   Šťastný som, že celý svet vnímam dušou jasavou.  

A keď sa noc priblíži, zaznie zvona bim-bam hlas,  Spomienky sa zjavujú, kríže snopov zdobia zem, 

Hlavy všetci sklonia, prišiel ďakovania čas,   Na strnisko zrána biele húsky poženiem 

K nebu oči pozdvihnú, nastal pokoj boží v nás.   A s priateľmi si zahrám tie detské hry, ktoré viem.  

 

Snívajú o chlebe, o šťastí....     Šťastný som, že žijem, že žijem... 

Teodor Žatko 

Najdlhšie nežil človek, ktorý má najviac rokov, ale ten, ktorý svoj 

život najväčšmi precítil.     (Rousseau) 
     Pripravila: Ingeborg Gerzovskovitsová  

 



 

       3 
 

Správy zo života v DSS a ZPS Rača 

 

4. ročník petangového turnaja 

Aj v tomto roku sme boli 27.6.2013 účastní na  tradičnom petangovom turnaji 

v Modre – Harmónii usporiadanom DSS Modra, kde sme získali s družstvom 

„Račiansky výber 1“ diplom za 3. miesto. Umiestnenie bolo naším veľkým 

potešením, dosiahnuté veľkou snahou a je výsledkom pravidelných tréningov. 

      Olympia Fabušová  

 

Návšteva zo slnečného Španielska 

Počas horúcich júlových dní sme mali 

vzácnu návštevu z mesta Valladolid 

v španielskej provincii Castilla y Leon. 

Spolu 20 dobrovoľníčok venovalo svoj 

čas, úsmev a typický španielsky 

temperament našim seniorom, ktorí ale 

neostali nič dlžní – srdečne ich medzi 

seba prijali, obdarovali ich mnohými 

príbehmi aj výrobkami ich šikovných 

rúk, zaspievali tradičné slovenské piesne 

a na rozlúčku ich aj naučili pieseň: „Tancuj, tancuj, vykrúcaj“.  VV 

Výlet vláčikom „Prešporáčikom“ 

Istého júlového dňa sme sa 

dozvedeli, že sa bude konať zájazd 

vláčikom centrom Bratislavy. Boli 

sme plní očakávania, tešili sme sa! 

V stanovený deň prišiel pre nás 

bezbariérový autobus, takže mohli 

ísť aj vozíčkári. Na výlete sa 

zúčastnili naši klienti z DSS, ZPS, 

ako aj zo Strelkovej ulice.  

Autobus nás doviezol na Hviezdoslavovo námestie, kde nás čakali naši známi 

dobrovoľníci zo sponzorskej firmy Hewlett Packardt. Potom sme čakali pri 

Slovenskom národnom divadle na príchod vláčika. Toto námestie nám 

mnohým pripomenulo prežité pekné chvíle z mladosti.  

Vláčik čoskoro prišiel, veselo zapískal a pohli sme sa. Bol to zážitok! Naša 

trasa viedla od SND Jesenského ulicou, okolo kaviarne Luxor vedľa 
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Manderláku, ktorý bol kedysi bratislavským „mrakodrapom“, okolo Starej 

tržnice a bývalého kina Slovan. Potom po koľajniciach električky hore 

námestím SNP, kde sa napravo nachádza nemocnica u Milosrdných bratov 

a naľavo budova, pre seniorov známa pod názvom Brouk a Babka. Ďalej sme 

smerovali popri Ministerstve kultúry a divadla Astorka Korzo. Pred Kostolom 

Sv. Trojice Prešporáčik zabočil na Obchodnú ulicu, v ktorej vyniká hotel 

Fórum a po oboch stranách sú umiestnené mnohé obchody a obchodíky, 

najmä zlatnícke. Cesta pokračovala okolo Alžbetky a rozsiahleho komplexu 

budov Slovenskej Technickej Univerzity, Fakultnej nemocnice 

a Blumentálskeho kostola. Po odbočení vľavo sme uvideli impozantnú 

modernú budovu Národnej banky Slovenska a oproti nej v tvare obrátenej 

pyramídy Slovenský rozhlas. Prešporáčik pokračoval Námestím slobody 

a Banskobystrickou ulicou ku Grassalkovičovmu palácu, sídlu prezidenta. 

Cestou k cieľu nášho výletu sme prechádzali popri Evanjelickej nemocnici 

a internáte Svoradov až ku začiatku Mudroňovej cesty, kde nás už zaujal 

vypínajúci sa Bratislavský hrad a budova Slovenského parlamentu. O chvíľu 

nás vláčik Motoráčik previezol bočnou bránou priamo do hradného parku. 

Z neho sme sa ponad hradné múry dlho kochali pohľadom na takmer celú 

Bratislavu a Dunaj. Cestou domov sme, opäť už v autobuse, plní krásnych 

dojmov a zážitkov vyspevovali pesničky a ukončili sme známou: „Už sme prišli 

z výletu, nezmokli sme a sme tu!“      Eva Valášková 

 

Oslavy na Strelkovej 

V priebehu mesiacov júl, august, 

september sme oslavovali v kruhu 

klientov DSS Strelková 2 významné 

jubileá narodenín a menín. Na 

oslave máme bohatý kultúrny 

program preplietaný hudobnými 

ľudovými pesničkami. Takéto 

oslavy sú pre nás významné 

a dôležité, ďakujeme za spoluprácu 

všetkým našim vedúcim, ktorý sa 

o to pričinili.  
p. Viera Košťálová 

 

„Predstav si,“ chváli sa záhradkár kamarátovi „urodil sa mi kaleráb 

ako synova hlava.“ 

„Nehovor, taký veľký?!“  „Ale nie – taký tvrdý.“ 
         Henrich Holba 
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Výlet do Marianky  

12.8.2013 sme sa vybrali na púť do pútnického Mariánskeho miesta 

„Marianka“ s cieľom pomodliť sa a oddýchnuť si v prijemnom lesnom 

prostredí. Cestu nám sponzorovala taxíková služba Trend, za čo im veľmi 

pekne ďakujeme a ako duchovnú odmenu sme sa za nich na tomto pútnickom 

mieste pomodlili. Taktiež sme mysleli a modlili sa za naše rodiny 

a spolubývajúcich v našom zariadení. Mali sme tam sv. omšu, pri lurdskej 

jaskyni sme sa pomodlili svätý ruženec a korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Potom sme sa osviežili zo zázračného prameňa a vodu sme si priniesli aj do 

zariadenia. Ďakujeme za výlet. 

 

 

 

 

Akcie „Strelča“ – na Strelkovej 2 

Prvá strelča 23.7.2013 

V jedno teplé letné dopoludnie 

sme sa v našom altánku stretli 

by si zasúťažiť. Súťaž dostala 

názov STRELČA. Boli sme 

rozdelení do skupín na modrú 

a červenú, v každej skupine 

bolo 5 ľudí. Súťaže mali 

charakter vedomostný 

a športový. Z vedomostných 

sme mali doplňovačky, 

poskladať slová, nájsť cestičku 

v bludisku a spočítať koľko je na 

obrázku trojuholníkov. Zo 

športových súťaží sme triafali kolky, hádzali loptou do krabice a po záhrade 

Viete ako prinútite manžela zapamätať si výročie vašej svadby?! 

Vydajte sa na jeho narodeniny!  
        Henrich Holba 
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sme hľadali červené a modré stuhy. Vyhralo družstvo modrých a získalo 

spoločenskú hru „človeče nehnevaj sa“, ktorá nám dobre slúži v zariadení 

a často sa ju hrávame.         p. A. Buntová  

 

Druhá Strelča 27.8.2013  

Sestra Debora pripravila akciu „Strelča 2“ pre 2 tímy červených 

a modrých. Nachystané súťaže boli tentoraz v podobe olympijských hier - 

hádzanie oštepom, hádzanie loptičiek do papierových kruhov.  Boli to súťaže 

na zohriatie a rozhýbanie našich tiel. Nechýbali však vedomostné súťaže ako: 

čo sa skrýva v krabici? Alebo kvíz hľadania slov a viet. Medzi aktivitami boli aj 

hlavolamy zo zápaliek. Zvíťazilo družstvo červených s počtom 1313 bodov 

a modrý v tesnom závese za nimi s počtom 1195 bodov. Vyšlo parádne počasie 

a tak sa všetci dobre bavili a obed nám výborne chutil.   p. L. Telecký 

 

Boli sme na Olympiáde seniorov 

Dňa 21.9.2013 sa uskutočnil v DSS Rosa na 

Dúbravskej ceste už tretí ročník Župnej 

olympiády seniorov. Súťažilo sa v disciplínach: 

štafetová chôdza, petang, hod kriketovou 

loptičkou, kop do bránky, hod šípkami na terč, 

florbal, ruské kolky, prekážkový beh a tenis na 

terč. Na olympiáde zápolilo 20 šesťčlenných 

tímov, medzi ktorými bolo aj naše družstvo 

v zložení: Fabušová, Lušpay, Holba, Kobelár, 

Sobota a Žatko. Náhradníkom bol pán Žilinský.  

Po absolvovaní všetkých športových disciplín sme 

v súťaži družstiev získali tretie miesto (bronz) 

v trafení tenisovou loptičkou po odpálení raketou na cieľ. V súťaži 120 

jednotlivcov v hode kriketkou na cieľ obsadil pán Žatko štvrté miesto. Putovný 

pohár predsedu BSK získal Klub dôchodcov Rača. 

Tretia olympiáda seniorov bola obohatená o kultúrnu časť. Pri oficiálnom 

otvorení olympiády predviedli mladé dievčatá svoje akrobaticko – tanečné 

kreácie, ako aj show dance na vysokej umeleckej úrovni, ktoré sme odmenili 

srdečným potleskom.  

Poobede, pred oficiálnym vyhodnotením výsledkov športových disciplín, 

vystúpil na scénu vo veľkej, priestornej jedálni s javiskom náš zbor Radovanka 

so svojim repertoárom piesní, ktoré prítomné publikum ocenilo dlhým 

aplauzom. Našich potom vystriedala hudobno – spevácka skupina z DSS pre 

nevidiacich z Báhoňa.         Teodor Žatko 
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NAŠA ČAJOVŇA 

 

Približne pred rokom sme prišli bývať do 

Zariadenia pre seniorov. Prvý dojem: prostredie 

tiché, pokojné, upravené. Rozhodnuté presťahovať 

sa sem, ale čo ďalej? Každý z nás mal svoje 

predstavy a možno aj obavy či si zvykneme, ale aj 

očakávania, čo nové nám nový domov dá. Bola to 

veľká zmena, okrem nového prostredia a nového domova aj noví susedia či 

spolubývajúci. Po zabývaní prišiel čas na zoznamovanie sa so susedmi. 

V jedálni či na chodbe, ale bolo to také neosobné. Potom sme objavili našu 

čajovničku. Nie veľký, ale zato útulný priestor na prízemí v časti Jeseň, akoby 

nám napovedal, že to bude fajn. Zariadenie čajovničky je štýlové s barovým 

pultíkom a linkou, pohodlné sedenie ponúkajú tapacírované stoličky pri 

stoloch s peknými obrusmi a výzdobou, nám ponúka pocit pohodlia. Tu už to 

zoznamovanie išlo ľahšie, prirodzenejšie. Začali sme popoludňajšími 

stretávaniami pri káve alebo čaji, podľa toho, kto mal načo chuť, pri 

rozhovoroch o živote, našich zážitkoch a skúsenostiach. Do toho nám hrala 

hudba z kaziet a cédečiek púšťaných z hi-fi  veže.  Posedenia v čajovni dobre 

padnú tým, ktorí bývajú sami, pretože majú spoločnosť, ale aj tým, ktorí 

bývajú so spolubývajúcou, tým zase dobre padne zmena prostredia. Keď nám 

do čajovne pribudla elektrická trúba na pečenie, začali naše kávičkové 

posedenia dopĺňať koláčiky vlastnej výroby a rôznych receptov. Zakrátko sme 

si trúfli aj na usporiadanie osláv menín či narodenín V lete sme čas trávili na 

malej terase, ktorá je pred čajovňou, poskytovala nám príjemné posedenie pod 

stromami v chládku.  

Na Vianoce a Silvestra sme si usporiadali veselé posedenia, na hody sme piekli 

kačku. Zo začiatku sme sa tam stretávali len my noví, postupne k nám začali 

pribúdať aj niektorí zo starousadlíkov, dokonca si k nám do čajovne začali 

nachádzať cestu aj obyvatelia z domova sociálnych služieb. Niektorí sú 

návštevníkmi občasnými, ale sú medzi nimi už aj stáli, ktorí si už deň bez 

stretnutia v čajovníčke nevedia predstaviť. V tejto útulnej 

miestnosti trávime svoj čas trávime veľmi radi, pretože sa 

tam stretávame aj pri hrách, v poslednom čase hlavne 

kartách. Sme ako jedna veľká rodina, z ktorej nám už žiaľ aj 

niektorí obyvatelia odišli, zostali nám na nich spomienky, 

hlavne tie veselé, ktoré si v čajovníčke veľmi radi rozprávame 

a tak sú stále s nami. Takto nám plynie deň za dňom 

príjemne a veľmi rýchlo.  

Všetci ste v našej čajovni vítaní. 
Eva Kovačovská, Mgr. Eva Bednárová 
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Najbližšie nás čaká:  

V októbri  –  vystúpenie pána Žatka na Strelkovej aj na Podbrezovskej 

  Program organizovaný Vajnorským okrášľovacím spolkom 

  Tvorivé dielne so žiakmi Spojenej školy de La Salle 

  Vystúpenie žiakov zo ZŠ Tbiliská 

  Návšteva predstavenia v SND 

  Spoločné posedenie s klubom dôchodcov z Rače  

  Vystúpenie Zdenka Sychru 

v novembri – voľby do samosprávnych krajov  

  Katarínska zábava 

v decembri –  návšteva svätého Mikuláša  

  príprava adventných vencov... a ďalšie číslo Našich novín  

 

Stopovačka 

5.9.2013 mali klienti z časti 

Strelková stopovačku, ktorá 

pozostávala zo 7 stanovíšť a 

úloh. Prechádzali sa okolo 

budovy a hádali stopy zvierat.  

Stopovali, spoznávali lesné 

a domáce zvieratá a ich stopy 

a odtlačky. Medzi rôznymi 

stopami mali za úlohu 

rozoznať psiu stopu. Pre 

niektorých to bolo ťažké, pre 

iných ľahké. Tajničku, môžete 

skúsiť vyplniť aj vy!  

Marta Dererová

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