
Dňa  16. 01. 2015 sme v našom zariadení  usporiadali posedenie pri stromčeku s našimi klientmi, kde sme sa 

porozprávali o vianočných zvykoch a tradíciách, aké mali vo svojich domácnostiach a ako slávili Vianoce v jednotlivých 

obciach a mestách, odkiaľ pochádzajú naši klienti. Mali sme možnosť predstaviť si, čo  ľudia kedysi počas  vianočných 

sviatkov jedli a robili, ako zdobili vianočný  stromček  a ako celkovo trávili vianočný čas  so svojimi blízkymi. Všetci 

klienti sa  zapájali do rozhovorov, rozprávali, ako prežívali vianočný čas vo svojom domove, navzájom si vymieňali 

svoje zážitky  a skúsenosti. 

                 

 V utorok  20.01.2015 navštívil naše zariadenie vzácny hosť Mons. Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. z dôvodu  kánonickej  

vizitácie. Zmyslom vizitácie  je  potreba ( zo strany biskupa) spoznať celkový život farnosti (duchovný, mravný,  

kultúrny  i materiálny), aby následne mohol poslúžiť p. farárovi i farníkom otcovskou radou  kvôli  zdokonaleniu 

vymenovaných oblastí  života. Príjemné posedenie v spoločenskej miestnosti  bolo  spojené s malým občerstvením, pri 

ktorom sme  s otcom biskupom rozprávali na rôzne témy z jeho osobného a pracovného života  a taktiež naši klienti mali 

pripravené  otázky , na ktoré im otec biskup  ochotne odpovedal. Otec  biskup navštívil i imobilných klientov na svojich 

izbách. Na záver vizitácie  udelil všetkým zúčastnením požehnanie.  

              

             

Blahoželanie  pani Agneske k jej životnému jubileu  90-tym  narodeninám.  

               

 

 



Spoločenské hry  podporujú logické a strategické myslenie, ponúkajú priestor  pre zdravú  súťaživosť  a mnoho zážitkov. 

Hranie spoločenských hier bolo zamerané na komunikáciu, postreh, sebapoznanie  a rozvíjanie pamäte. Klienti mali 

okrem zábavy aj príležitosť  rozšíriť  si slovnú zásobu, nakoľko sme hrali pexeso a kolky určené pre seniorov, upravené 

podľa ich možností a schopností. Na záver súťaže sme mali aj víťaza, p. Pavla, ktorý dosiahol najväčší počet  bodov. Za 

jeho snaženie bol odmenený sladkou odmenou. 

              

Dňa 26.02.2015 sa uskutočnilo  v materskej škole Štiavnik divadelné  predstavenie   s názvom ,, Popolvár “. Bolo veľmi 

zaujímavé a inovatívne v tom, že do deja boli zapojené deti ako herci. Na tomto predstavení sme sa zúčastnili i my 

s našimi klientmi. Pozorne sme sledovali  ako herci svojím rozprávaním a kontaktom s deťmi zaujali nielen malých 

hercov – dobrovoľníkov, ale aj  obecenstvo. Celú divadelnú atmosféru podčiarklo hudobné  podfarbenie,  z čoho bol 

krásny estetický zážitok.   

                   

 Sledovanie  filmu ,, Zhŕňajova nevesta“. Bohatý gazda  Zhŕňaj je taký lakomec, že sa ani neožení, aby nemusel ženu 

živiť a nedopraje to ani svojmu paholkovi. Ten vezme rozum do hrsti a vymyslí lesť – keď ide gazda do mesta, zbadá  na 

krížnych cestách dievčinu, ktorá spieva, že neje – nepije, len zo vzduchu žije. To by bola žena ! Robotná  a nič by ho 

nestála ! Dej pokračuje vo filme, ktorý sa oplatí vidieť. Našim klientom sa veľmi páčil, pretože  je z dedinského 

prostredia, ktoré našim starkým pripomína ich domov. Je to vynikajúci film, ktorý zaujme malých aj veľkých divákov.  

                 

 

 

 



Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien  sa aj v našom zariadení  uskutočnila  dňa  6. marca  gratulácia  všetkým ženám 

v zariadení. Gratulácie sa ujal pracovník  obecného úradu, ktorý v krátkom  príhovore vyjadril  všetkým  prítomným  

ženám úctu  a vďaku  a obdaroval každú ženu kvetom.  Nezabudli  sme ani na naše obyvateľky  pripútané  na lôžko, 

ktoré  sme navštívili na izbách. Všetky  naše  obyvateľky, ale nie len ony, mali z prejavenej pozornosti  a prejavu 

vďačnosti  veľkú  radosť. Preto by sme určite  nemali zabúdať  na naše  ženy,  mamičky, babičky, veď  poďakovanie  

patrí  každej  žene  na svete.   

                

                

12.03.2015  sa u nás v zariadení  uskutočnilo literárne  dopoludnie, na ktorom  sa zúčastnila  väčšina  klientov. Čítali sme 

aktuálne  správy  z dennej tlače, rôzne časopisy, knihy, ktoré  máme  v našej knižnici, i tie, ktoré si priniesli  klienti  so 

sebou  do  spoločenskej  miestnosti. Vo  všeobecnosti  patrí  čítanie medzi  vzdelávacie  aktivity, ktoré  pomáhajú  udržať 

pamäť  aktívnou, ale  aj   precvičujú  ich  komunikačné  zručnosti. Čítanie  kníh  taktiež  podporuje  rozvoj  osobnosti  

a zmysluplne  obohacuje  život  starších  ľudí.  

                  

Marec – mesiac  knihy  symbolizuje  význam literatúry  v živote  človeka. Dňa 24.03.2015  naši  klienti  navštívili  

obecnú  knižnicu, s cieľom  oboznámiť  sa  s funkciou  knižnice a získať  nové  poznatky z oblasti  literatúry. Pani  

Marta, ktorá  vedie  obecnú  knižnicu, informovala  klientov,  ako  sa  majú orientovať  v knižnici, čo tam môžu  nájsť 

a ako  zaobchádzať  s knihami. Návšteva  knižnice  sa  klientom  páčila  a priniesla im nové  informácie a  poznatky  

o knihách.  

                   

                   



Svätá  omša  je  sprítomnením najdôleţitejšej udalosti našej spásy, čiţe Kristovej smrti  a zmŕtvychvstania. Slávi ju 

cirkev a tá je spoločenstvo  zhromaţdené  Duchom Svätým. Preto celé spoločenstvo veriacich prítomné na svätej omši ju 

slávi  ako jeden celok. I my u nás v zariadení  sa zúčastňujeme spolu s našimi  klientmi  svätej omše jedenkrát za mesiac, 

ktorú slávi pán kaplán Zdenko. Vţdy  pred svätou omšou sa klienti pripravia  na  sviatosť zmierenia a prijmú Kristovo 

telo.  

               

Výstava Feudáli horného Povaţia, na ktorej sme sa zúčastnili spolu s našimi klientmi dňa 23.04.2015, bola výsledkom 

spolupráce  pracovníkov  Povaţského  múzea  v Ţiline  a Kysuckého  múzea  v Čadci. Mapovala  panstvá  a rody  

severozápadného   Slovenska. Informácie  dopĺňali  zaujímavé predmety  z historických fondov – či uţ išlo o pracovňu 

baróna  Poppera, alebo  jednotlivé  predmety dennej potreby  viaţuce sa k rodine Čákiovcov, Pongrácovcov, ktoré 

pochádzajú  z 18. storočia, no osoby na nich vyobrazené  predstavujú  15. storočie. Výstava bola veľmi zaujímavá  a  

pôsobivá. 

               

                 

Dňa  30.04.2015  sme sa s našimi starkými  zúčastnili divadelného   predstavenia  v materskej škole Štiavnik, v podaní 

hercov divadla zo Ţiliny. Deti  i našich klientov divadlo veľmi zaujalo. Z kaţdej strany bolo počuť  smiech a potlesk. 

Najviac sa im páčilo to, ţe sa samy  mohli zapojiť  do hrania divadla. Herci deťom i starkým priniesli úsmevy na tváre 

a radosť  do duší.  

                  

 



Deň   matiek   je výnimočný  sviatok, ktorý  pamätá  na  všetky  mamičky. Byť matkou  je  životným  poslaním. Je  to  

niečo, čo  môžeme  zažiť  len  my  ženy. Iste  každá  mamička  uzná, že  byť  matkou  je  vzácny dar, ktorý  sme  dostali  

a ktorý si  zaslúži  oslavu  v podobe  Dňa  matiek. Pri  tejto  krásnej  príležitosti  prišli dňa  07.05.2015  do  nášho  

zariadenia deti  zo  Základnej  školy  Štiavnik, potešiť naše  klientky  svojim kultúrnym  programom, pod  vedením  pani  

učiteľky .Vypočuli  sme  si  krásne  básne, piesne  a  gratulácie  k sviatku  spolu  s hudobným  sprievodom  harmoniky  

a drevenej  píšťalky. Najkrajšie  boli  slová  vyznania, poďakovania  a lásky.  

              

               

Sledovanie  filmov  pomáha  zlepšovať  kognitívne  schopnosti  a  rýchlosť  spracovania  podnetov  a myšlienok.  Môže  

dokonca  pomôcť  starším  ľuďom zachovať  si  bystrejšiu  myseľ. Naši  klienti  sledovali film s názvom „ Pod  jazvečou  

skalou“, ktorý  hovorí o vzťahu  horára  Straku, zvyknutého na samotu  a jeho  vnuka Vaška, ktorého  mu z  mesta  

privezie  nevesta  na  prázdniny. Vo  filme dominovala nádherná  prírodná  scenéria z oblasti Šumavy a taktiež  tu bola 

zachytená náročná práca zamestnancov lesného závodu.  

              

Hlavným  prostriedkom  arteterapie   je výtvarný  prejav, či už ide o kreslenie, maľbu, modelovanie  alebo inú  výtvarnú  

činnosť. Hlavný  dôraz  sa kladie  nie na dokonalosť  výtvarného diela, ale na jeho  výpovednú  hodnotu, samotný proces 

tvorby, jeho vnímanie a prežívanie. Na  našu výtvarnú  tvorbu sme si zvolili plastelínu, ktorá  zvyšuje  manuálnu  

zručnosť, rozvíja  jemnú  motoriku  a okrem  toho  pôsobí  upokojujúco. K plastelíne  sme si pridali  na ozdobenie  

sušené  strukoviny,  a tak  vznikli veľmi pekné jarné kvety.  

             

             

 

 



Príjemné  júnové  predpoludnie  strávili naši  klienti na spoločnej grilovačke, kde  sa najskôr vyhriali na slniečku, ktoré 

im dodalo energiu a neskôr sa presunuli na terasu zariadenia, kde už prebiehala príprava na grilovanie. Ugrilovali sme si 

chutné  klobásky, ku ktorým sme podávali čerstvú zeleninu s pochutinami, navarili sme bylinkový čaj, ktorý majú naši 

klienti veľmi radi. Vzájomné upevňovanie  vzťahov, rozhovory, delenie sa s radosťami aj problémami našich klientov 

boli  obsahom nášho spoločného stretnutia pri grilovaní. Tešíme sa opäť nabudúce.  

               

              

Jedným z najznámejších skalných  miest Slovenska  sú Súľovské skaly. Ich tvary sa  rozpínajú  nad obcou Súľov – 

Hradná na Považí. Už pri pohľade odspodu sú  siluety  týchto skalných útvarov veľmi pôsobivé. A keď sme vystúpili 

medzi ne,  nestačili  sme sa diviť, čo všetko tu príroda zo skál vytvorila. Príjemný výlet v Súľovských skalách sme 

absolvovali v jeden krásny, slnečný júnový deň  s  našimi  klientmi, ktorí boli  uchvátení veľkosťou skál. V každom 

ročnom období Súľovské skaly odkrývajú iné zo svojich krás – od rozkvitnutých jarných lúk a letnej pohody cez 

pestrofarebné kulisy  zmiešaných lesov na jeseň, až po zimnú zasneženú idylku. 

              

              

Televízia Lux  vysielala  dňa  29.06.2015  priamy prenos  zo svätej omše na sviatok sv. Petra  a Pavla z Vatikánskej 

baziliky, ktorej predsedal Svätý Otec František. Súčasťou slávnosti bolo aj odovzdávanie pálií novým arcibiskupom. 

Prostredníctvom televízie mohli byť naši klienti prítomní na svätej omši, ktorá ich povzbudila v ich ďalšom živote 

a dodala im silu na prekonávanie každodenných  činností.  

             

 

 

 



Lipa  a jej kvety uzdravujú telo i myseľ. Kvety  lipy  obsahujú flavonoidy  pôsobiace  ako antioxidanty, éterické oleje 

a slezové  zložky  upokojujú a  znižujú zápal. Celkovo  čaj na  organizmus  pôsobí  upokojujúco, upravuje nepravidelný 

srdcový tep  a pomáha odstraňovať tráviace poruchy. Lipa patrí   medzi liečivé  bylinky a rastlinky. Sušenie byliniek je 

jeden zo spôsobov,ako si uchovať voňavé a často aj liečivé listy alebo kvety aj na zimné obdobie a tak aj my spolu 

s našimi klientmi sme si pripravili čerstvé kvety lipy na sušenie, aby sme si mohli variť voňavý  a zdravý lipový čaj . 

             

Dňa 22.07.2015 sme navštívili Múzeum Drotárie vo Veľkom Rovnom, kde sme  si pozreli vystavené exponáty. 

Drotárstvo je typické slovenské ľudové remeslo a obec Veľké Rovne sa pokladá za jeho kolísku. Počiatky  tohto  

jedinečného  remesla  siahajú  pravdepodobne  až  na zač. 18. storočia. Drotárske remeslo spočiatku vykonávali 

vandrujúci remeselníci, ktorí  hlasným vyvolávaním  propagovali svoje služby. Najčastejšie opravovali  poškodený 

keramický riad opletaním do drôtených sietí, čím ho spevnili a vrátili mu stratenú funkčnosť. Drotári putovali od dediny  

k dedine po celom Uhorsku a postupne prenikli až za hranice. Remeselná zručnosť rovnianskych drotárov bola chýrečná, 

čo potvrdzovali nielen drôtovaním, ale aj zhotovovaním  praktických výrobkov z drôtu i plechu. 

               

              

Stretnutia  zamerané  na udržiavanie spoločenských kontaktov  medzi klientmi prostredníctvom spoločenských hier sú 

veľmi vhodným  prostriedkom vyplnenia voľného času pre našich klientov. Spoločenské hry sú zamerané na rozvoj 

jemnej motoriky, rozvoj logického myslenia, vytrvalosti a pozornosti, tréningy zmyslov, podporovanie spoločenského  

trávenia voľného  času  a spoločenskej zábavy.  

               

 

 

 

 

 

 

 

 



V mesiaci  August bolo veľmi pekné, teplé  počasie, kedy  sme  viackrát  absolvovali  prechádzku  po obci, spojenú  

s návštevou  našej  výbornej  zmrzliny. Z veľkého  výberu  ľadového  osvieženia  našim  klientkam najviac  chutila  

vanilková  a čokoládová  zmrzlina. Bola  výborná a preto k nám do Štiavnika chodia na zmrzlinu nielen domáci, ale aj 

ľudia zo širokého okolia. Naši  klienti si Štiavnickú zmrzlinu veľmi obľúbili.  

                 

Dňa  26.08.2015 sa u nás v zariadení konala  akcia  obyvateľov – opekanie  špekáčikov. Pripravili sme si potrebné 

suroviny na opekanie, medzi tým sme si v krbe zapálili pahrebu z dreveného  uhlia a na ohni sme si opekali chutné 

mäsové dobroty, ktoré sme podávali s horčicou, kečupom, so zeleninou a chlebom. Na terase  v altánku sa zišla početná  

skupina  našich  obyvateľov,  ktorí si veľmi pochutnali  na pripravených grilovaných dobrotách, vypili si chutný lipový 

čaj. Dobrú náladu sme si spríjemnili počúvaním známych  ľudových  piesní  z DVD  rádia.  

              

             

Vedia  zahrať  na zaujímavý  hudobný  nástroj, zaspievať, urobiť  dobrú  náladu. Aj  tohto  roku  sa  stretli  v Štiavniku  

heligónkari nielen z blízkeho ale aj z ďalekého okolia na VIII. ročníku  ,,  Štiavnická  heligónka “.  Dobrá  nálada, spev, 

hudba. Stretávajú  sa  hudobníci  i známi. Najmä  však  ľudia, ktorým učarovala  heligónka. Heligónkou  sa dajú  

vyjadriť  ľudské  pocity, radosť, smútok... Ľudia  sa  u nás  stretnú, ale vedia si aj poradiť, vymeniť  skúsenosti. 

Heligónka  je pokladom, ktorý  treba zachovávať  a najmä  rozvíjať pre  ďalšej  generácie. Aj o to sa  snažia  organizátori  

tohto  výnimočného  podujatia.  

             

              

 

 

 



Svätou  omšou  dňa  08.09. 2015 v našom zariadení  sme  slávili sviatok  narodenia Panny  Márie. Každá  sv. omša  

vypočutá  vlastnou  mierou horlivosti, viac – menej  môže  umenšiť  naše  dočasné  pozemské  tresty. Svätá  omša  

nahrádza mnoho  našich zameškaní  a nedbanlivosti. Horlivým počúvaním sv. omše poskytujeme čo najviac  pomoci  

dušiam  trpiacim  v očistnom  ohni, zachrániť sa pred mnohými  nebezpečenstvami.  

             

Mesto  Bytča je  okresné  mesto na severozápade  Slovenska, v Žilinskom Kraji. Leží  prevažne na pravom brehu Váhu, 

v bytčianskej kotline. Zo  severu mesto  ohraničujú Javorníky  a z juhu  Súľovské  vrchy. Stredom námestia preteká  

potok Petrovička  s miernym  výskytom rýb. Dňa 22.09.2015  sme absolvovali  návštevu  mesta  Bytča, kde  sme  

navštívili Rímskokatolícky  kostol  zasvätený  Všetkým  Svätým, oddýchli  sme  si  na  námestí pri potoku  a taktiež  sme 

navštívili  výbornú  cukráreň a pochutnali si na vynikajúcich  zákuskoch.  

             

              

Rajecká  Lesná  je obec v okrese Žilina, kde  sme  dňa  24.09.2015 navštívili pútnické  miesto Frívaldskú  kalváriu. 

Zahŕňa  14 malých kaplniek – zastavení  posledného  utrpenia  Pána Ježiša – pri ceste  širokým chodníkom na kopec 

Kalvária. Na  vrchu  sa  týči  Kostol  Nanebovstúpenia  Pána  a pred ním kríž Ježišovho  ukrižovania. Neďaleko  pod  

kalváriou  sa  nachádza  kaplnka  Lurdskej Panny Márie. Tu  sa  nachádza  minerálny  prameň, ktorý  je  liečivý. 

Obsahuje  vápnik  a magnézium. Mnohokrát počas  roka sa  veriaci  nielen z  Rajeckého dekanátu  ale aj z iných oblastí 

Slovenska stretávajú  na tomto mieste,  za účelom  prehĺbenia  svojho vzťahu s Bohom a  s prosbami o pomoc pri ich 

vyslyšaní  a poďakovaní, za  uzdravenie seba alebo svojich blízkych.  

             

             

 

 

 

 



Mesiac  október  nám pripomína jednu  z najvzácnejších cností, ktorá môže byť  zrodená  v duši  človeka. Je ňou úcta 

k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo  lepšie. Úcta k  tým, ktorí sa každý deň vzdávali  radostí, 

ktoré im život ponúkal, aby urobili  šťastnými nás, ich deti. Pri tejto krásnej príležitosti nás navštívili 13.10.2015  deti 

z Materskej školy, ktorí prišli  potešiť našich starkých veľmi pekným programom. Október, mesiac, kedy  si   týchto  

ľudí  a to, čo pre nás urobili, pripomíname. Nikdy  na nich nesmieme zabudnúť. Nikdy. A nepripomenúť si ich iba 

v jeden deň alebo  jeden mesiac, ale každý  deň  v roku.  

             

             

 Mnohé  rastliny, ktoré  počas leta  skrášľovali naše  balkóny či terasy, sú trvalky  pochádzajúce  z teplých oblastí. Našu 

zimu by neprežili, preto ich pred príchodom prvých mrazov  treba  odložiť  do miestnosti, kde nemrzne. Chrániť  sa 

musia aj  stále  obľúbené  muškáty. A tak  sme urobili aj my v zariadení, aby  nám naše  muškáty  prezimovali  a znova  

na jar  nás  mohli potešiť  svojou  krásou.  

             

Hoci mozog  nie je sval, potrebuje tréning. Mozog je nesmierne  zložitý  systém,  ktorý  pre  svoj rozvoj potrebuje 

neustálu  stimuláciu. Spoločenské hry nie sú iba pre deti. Seniorom  pomáhajú  skvalitniť ich život. Predstavujú  jeden z  

najvhodnejších prostriedkov, ako centrum nervového systému udržať aktívne a zdravé čo najdlhšie. Hlavne  starší  ľudia  

potrebujú  cvičiť  svoj mozog  najviac. Dôvodom je prirodzený  úbytok  schopností  v súvislosti  s vekom. Spoločenské 

hry  sú  zároveň príjemným spestrením chvíľ, najmä počas jesennej  a zimnej sezóny, ktoré z rozličných dôvodov  

nemôžeme  tráviť  vonku  alebo  v spoločnosti.  

             

               

 

 

 

 

 



Dňa 10.11.2015  sme navštívili  Krajské kultúrne stredisko v Makovického dome v Žiline, kde sme sa zúčastnili  výstavy 

fotografií  profesionálneho  fotografa Vladimíra Baču. Na vystavených fotografiách  zachytáva ľudí v  parku, ktorí  si 

tam prišli oddýchnuť počas práce alebo po práci, študentov,  ktorí  trávili  svoj  čas  so  svojimi  rovesníkmi. Niektorých  

ľudí  fotografoval  nepozorovane, s inými  sa púšťal  do debaty  a pritom fotografoval. Takto vznikla zaujímavá  

mozaika, hraničiaca až so sociologickým pohľadom  na rôznorodý  život  v mestskom parku.  

                 

              

V mesiaci november  sme s našimi klientkami navštívili miestny cintorín, kde  majú pochovaných svojich príbuzných. 

Sviatok všetkých svätých je pre nás tradičný tým, že navštevujeme cintoríny a spomíname na našich blízkych, ktorí už 

nie sú medzi nami. Na hroby ukladáme vence a kvety, zapálime sviečku. Takto im vzdávame úctu a posielame odkaz , že 

aj keď nie sú pri nás, stále na nich  myslíme.  

                 

Slovo  advent  pochádza  z latinského ,, adventus “ a znamená príchod. Symbolom adventného  obdobia, ktoré  trvá  štyri  

týždne, je adventný  veniec  so  štyrmi  sviecami, ktoré  sa  postupne  zapaľujú  počas  štyroch  adventných  nedieľ. 

Štvortýždňové  obdobie  adventu je pre veriacich najmä  časom duchovnej  prípravy a pokánia pred slávením Vianoc. 

I my v zariadení sme si pripravili všetko potrebné na výrobu  adventných vencov a spoločnými silami sme vyrobili 

krásne vence, na ktorých sme postupne do Vianoc zapaľovali jednu sviecu za druhou.   

                                                                                             



ÚČASŤ  NA  DIVADELNOM  PREDSTAVENÍ  V MATERSKEJ  ŠKOLE  ŠTIAVNIK.              DECEMBER  2015. 

              

              

MIKULÁŠ   2015.  

              

             

VÝROBA  VIANOČNÝCH   OZDÔB  NA  STROMČEK.  

              

ZDOBENIE  MEDOVNÍČKOV.  

              

ZDOBENIE  VIANOČNÉHO  STROMČEKA.  

              

 

 


