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Zvončeky už zvonia, 
ihličie nám vonia, 

svetlo sviečok mihotavé, 
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Preto sviatky krásne majte, 
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Predhovor 
 
Milí naši priatelia! 
 
 Hovorí sa, že človek by mal pozerať do budúcnosti a nie do minulosti. Ale prečo to 
robiť, keď časy minulé vedia byť aj krásnymi a hodnými aby si človek zaspomínal. 
 Je to už rok od vydania posledného čísla nášho časopisu Chrabromil. Ten rok, pre 
niekoho dlhý, pre iného príliš krátky bol naozaj náročným pre nás všetkých.  
 Náš statočný rytier sa opäť usiloval bojovať za naše deti. Pod jeho ochranou sme 
počas celého roka uspeli v mnohých súťažiach, či už ako skupina alebo jednotlivec. Veľa sme 
cestovali a videli krásy našej Zeme.  
 Vo februári sme sa zúčastnili ďalšieho ročníka Žilinského Oskara, kde sme s UV šou                
Tajomný rituál Veľkonočných ostrovov získali cenu za najkreatívnejšie predstavenie.  

Dve naše šikovné klientky Peťka a Barborka sa umiestnili na vynikajúcich miestach 
v súťaži „Pozri aj ja to dokážem.“ Bola to výstava výtvarných prác zdravotne postihnutých 
detí. 
 Určite nezabudnuteľným letným zážitkom bol tábor v Belianskych Tatrách, ktorý 
finančne podporil náš zriaďovateľ, Žilinský samosprávny kraj. Vďaka tejto podpore sme 
strávili niekoľko dní na čerstvom vzduchu v obci Ždiar. Navštívili sme Beliansku jaskyňu, 
Štrbské pleso, zubačkovou lanovkou sme sa vyviezli až na Hrebienok, odkiaľ sa nám naskytol 
nezabudnuteľný pohľad. Po náročných túrach sme jeden deň strávili v Aqua city Poprad, kde 
nám aj počasie prialo a tak sme mali možnosť do sýtosti sa vyblázniť na vodných atrakciách.  
 Absolvovali sme aj jednodňové výlety na hrad Lietava, Hájnice, hora Živčák 
a s našimi priateľmi z Centra voľného času v Kysuckom Novom Meste sme boli pozdraviť 
zvieratá v bojnickej ZOO, nechýbala ani prehliadka zámku Bojnice.  
 Zúčastnili sme sa športových hier v Liptovskom Hrádku spoločne s priateľmi 
z Horného Vadičova. Pravidelne sme navštevovali Mestské divadlo v Žiline.  

Veľkým úspechom bola naša dlhá cesta do poľského mesta Lublin, kde sme opäť 
s UV šou Tajomný rituál Veľkonočných ostrovov vystupovali na medzinárodnom festivale 
Rozprávkový svet. Počas tohto „výletu“ sme si pozreli mesto Lublin a nemecký koncentračný 
tábor Majdanek.   

Stalo sa toho mnoho, za tak krátky čas. Nestačil by na to jeden papier, ak by sme 
chceli popísať všetko čo sa udialo v našom zariadení.  

Čo nás čaká v novom roku? Určite mnoho! A preto ... 
 

Držte nám prosím palce! 
 

Bc. Peter Kvasnica 
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Zoznámte sa prosím... 
alebo pár slov o našich klientoch 

 
 

Ako štvrtú v poradí Vám v tejto rubrike predstavujeme Zuzku Hojovú. Zuzka je zo 
Žiliny má 18 rokov. V našom zariadení je na týždennom pobyte a cez víkendy chodí domov. 

Zuzka sa nám v tomto článku predstaví sama. Pri jeho písaní jej pomáhala Janka 
Vrábliková (naša zamestnankyňa), ktorá bola jej rukami, ktoré píšu na papier. 

„Volám sa Zuzana Hojová, mám 19 rokov 
a pochádzam zo Žiliny. Tam bývam so svojimi rodičmi 
(ktorých veľmi ľúbim ) a so sestrou a bratom (tých mám 
tiež rada ). 

Študovala som v Žiline, a môžem povedať, že sa 
mi v škole veľmi páčilo. Najradšej zo všetkých 
predmetov som mala dejepis, zemepis a náboženstvo. 
Samozrejme, že ani prestávky neboli na zahodenie. 

Lenže škola sa skončila a mne toľko voľného 
a nevyužitého času neprospievalo. A tak aby som úplne 
neupadla na tele a duchu som pred tromi rokmi začala 
navštevovať naše zariadenie. Trošku mi trvalo zvyknúť 
si na to, že nie som každý deň s mamou, že ju nevidím 
každý deň keď zaspávam ani keď sa zobúdzam.  

Ale keďže nie som z tých, čo sa ľahko vzdávajú, 
začala som sa zapájať do činností, ktorými to tu len tak 
hýri. Keď som vyliezla zo svojej ulity, podarilo sa mi 

nájsť si veľa dobrých kamarátov, a to nielen medzi klientmi ale aj zamestnancami.  
Naše zariadenie poskytuje mnoho možností. Pracujeme v keramickej dielni, kde 

vyrábame rôzne výrobky z hliny, ako misky, svietniky, anjelov a mnoho iných pekných vecí. 
Chodím aj do tkáčskej dielne, kde tkáme koberce a tiež sa 
učíme pracovať s drôtom, maľovať, vystrihovať a lepiť.   

Učíme sa pracovať aj s počítačom, a preto pravidelne 
navštevujem počítačový krúžok. Ale nemyslite si, že tu celé 
dni len pracujeme. Máme tu aj rehabilitácie a tak cvičíme, 
dostávame parafín, masáže a môj najobľúbenejší perličkový 
kúpeľ.  

Nie sme stále iba v zariadení, chodíme aj na rôzne 
výlety a akcie.. Ja mám najradšej výlety, na ktorých sa 
môžem niečo nové naučiť. A preto rada chodím na hrady 
a zámky, rada počúvam pani sprievodkyňu, ktorá hovorí 
o rokoch dávno minulých.  

A keď je vonku škaredo s radosťou vytiahnem nejakú 
spoločenskú hru, ktorých mám už peknú kôpku. Medzi moje 
najobľúbenejšie hry patria Vlajky a Čo vieš o Slovensku. 

Niekedy však chce byť človek aj sám a vtedy som 
najradšej zavŕtaná vo svojej izbe a čítam si, alebo snívam o zostavení stroju času, prípadne 
počúvam hudbu.   

Ako sami vidíte náš život v zariadení je veľmi vzrušujúci, a tak isto sami uznáte, že 
nám to tu prejde veľmi rýchlo. A ani sa nenazdám a je tu piatok a s ním spojený príchod 
mojich drahých rodičov.“ 
  Dovidenia 

Autor: Zuzana Hojová 
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Čo sme všetko zažili 
 
 

V tejto rubrike sa dočítate o výletoch a pobytoch klientov nielen nášho pracoviska na 
Belanského č. 12, ale aj o živote na našom druhom pracovisku v Hornom Vadičove č. 54. 

Nájdete tu články o navštevovaných a organizovaných akciách zariadenia, kultúrnych 
podujatiach, ktorých sme sa zúčastnili nielen ako diváci, no i ako účinkujúci.   

Radi sa s Vami podelíme o naše zážitky s našich akcií a ciest po Slovensku 
a zahraničí.  

 

Dr.Klaun opäť u nás 
 
 

Fond Dr. Klaun je nadačným fondom, ktorý už 6. rok 
financuje divadelné predstavenia pre deti, ktoré musia z 
rôznych príčin stráviť časť svojho detstva odlúčené od rodičov 
O v domovoch sociálnych služieb, v špeciálnych internátnych 
školách pre deti s rôznymi postihnutiami a v ďalších 
špecializovaných zariadeniach. Fond Dr. Klaun pôsobí na 
území celého Slovenska.  

Dr. Klauni prinášajú deťom smiech. Vnášajú do životov 
týchto človiečikov dni, ktoré sú veselé a farebné. Detí, ktoré 
potrebujú veselé „antidepresíva“ Dr. Klauna je stále veľa.  
Dňa 29.1.2009 prišiel do nášho domova Dr. Klaun 
s predstavením  : „Vareška var“.  Známy klaun, ktorý naše deti 
zabával aj v minulosti a opäť nesklamal, predviedol divadlo 
jedného herca s veľkým nasadením. Naši klienti sa spontánne zapojili a do príbehu boli 
vtiahnuté aj zdravotné sestry a vychovávateľky. 
Dr. Klaun si postavil jednoduchú scénu a používal kulisy, ktoré doplňoval aj o naše zariadenie 
a napríklad aj oblečenie detí. Pri vystúpení účinkovali Maťo, Milan, Majka, na otázky správne 
odpovedali Zuzka, Natálka a Jakub.    
 
 

 
 

Autor: Bc. Jana Marková 
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Oskar 2009  
alebo „Tajomné rituály Veľkonočných ostrovov“ 

 
 
 Dňa 26. 02. 2009 nastal dlho očakávaný deň. Tento deň predchádzal veľkým 
prípravám, šitiu kostýmov, maľovaniu a výrobe kulís, nacvičovaniu tančekov, nácviku 
vystupovania s tyčami, oštepmi, šatkami a kruhmi. 

 Len tak pre tých, ktorí ešte 
nevedia čo je Oskar: je to súťaž 
v dramatickej tvorbe, speve, tanci medzi 
zariadeniami DSS. Túto súťaž 
usporadúva každoročne Žilinský 
samosprávny kraj. Na súťaži je prítomná 
aj porota, ktorá nakoniec ocení tých 
najlepších z najlepších. 
 A teraz prišiel ten dlho očakávaný 
deň. Ráno sme vstali skôr ako inokedy, 
zobrali sme kostýmy, pomôcky, aj kulisy 
a nastúpili sme do pripraveného 
autobusu, ktorý nás odviezol do Turia pri 
Žiline. 
 Tento rok bolo organizátorom 
DSS Turie. V kultúrnom dome bolo 

všetko pripravené, pohostenie pre divákov a vystupujúcich, ozvučovacia technika a najmä 
príjemná atmosféra. 

Náš Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov Kysucké 
Nové Mesto sa predstavil s UVO šou „Tajomné rituály Veľkonočných ostrovov“. 

Pri zhasnutých svetlách a zapnutých UV lampách sme na pódiu, ktoré 
nabudilo tajomstvom zahalenú atmosféru predviedli svoje svetelné vystúpenie. Srdiečka nám 
poskočili, keď sa z hľadiska ozvali detské hlásky a kričali: „ Jéj, to krásne svieti!“ V tej chvíli 
sme spolu s našimi deťmi, ktoré vystupovali spolu so zamestnancami cítili veľkú radosť 
s podareného prekvapenia, ktoré sme chystali pre účastníkov Oskara 2009. 

V úlohe domorodcov sme predviedli svoju šikovnosť a zručnosť. Neobišlo sa to bez 
rituálu, ktorým sme ako domorodí obyvatelia ďakovali za bohatý úlovok rýb. Za hlbokých 
tónov tajomných bubnov ozývajúcich 
sa z pódia sa odohrávala naša svetelná 
UV O šou pripomínajúca tancovanie 
s ohňom. 

Svetelné efekty priviedli 
všetkých divákov do úžasu. Porota to 
ocenila cenou za najkreatívnejšie 
vystúpenie, za ktoré sme dostali 
Oskara. 

Veľmi pekné boli aj vystúpenia 
iných DSS. Páčilo sa nám tanečné 
vystúpenie na Straussové valčíky, ale 
aj rôzne scénky a piesne. 

Domov sme šli unavení, ale 
šťastní. 

Povedali sme: „Dovidenia! Tešíme sa na budúci rok!“ 
Autor: Bc. Peter Kvasnica 
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Gulliverove cesty 
 
 

Našich klientov som počas rozumovej výchovy oboznámila so zábavným dejom 
rozprávky Gulliverove cesty. Kapitán Guliver vyrážal na plavbu svojim príbehom 
v mestskom divadle v Žiline 10. 03. 2009.  

Naživo sme mohli sledovať Lemuela Gullivera, sprvoti ranhojiča, neskôr kapitána 
rôznych lodí, ktorý obhajoval svoje cesty pred súdom. Jeho cesty viedli do podivuhodných 
krajín trpaslíkov Liliputov a obrov Brobingnanov. Klienti s úžasom a napínavosťou sledovali 
rozprávajúce kone na ostrove Hvajzinov. 

Všetci sme si mohli naplno vychutnať čaro a atmosféru románovej predlohy. Celé toto 
dielo spájalo fikciu s dobrodružstvom a humorom.  

Príjemné posedenie v divadle sme ukončili sladkou maškrtou v cukrárni. 
 

Autor: Bc. Sihlovcová Jana 
 

Výlet na farme v Rakovej 
 
 

  Od našich kamarátov z CVČ v Kysuckom Novom Meste 
sme dostali lákavú ponuku na návštevu farmy v Rakovej. A tak 
sme sa vo štvrtok 26. 03. 2009 prichystali a čakali na autobus 
s našimi kamarátmi, ktorí pre nás prišli o 9:00 hod.   Deti boli plné 
očakávania, tešili sa na zvieratká, ktoré určite na farme uvidia. Pre 
Majka Kyšu bola najzaujímavejšia cesta autobusom, živo sa 
zaujímal o dopravné značky a miesta, cez ktoré sme 
prechádzali.   Ani sme sa nenazdali a už sa pred nami zjavili múry 
farmy. Privítali nás pracovníci farmy a ako prvé nám ukázali 
stajne s koníkmi a ich žriebätkami. Tu 
sa deťom veľmi páčilo.   Peťka 
Suchárová sa s koníkmi odvážne 
podelila o jabĺčka. No a Paťko Mazúr 

nám všetkým predviedol ako pekne vie napodobniť reč zvierat.  A 
potom to prišlo! Deti dostali možnosť previezť sa na koňoch. 

Bol to pre ne veľmi príjemný zážitok, ale čakali nás ďalšie 
zvieratká a tak sme sa s koníkmi museli rozlúčiť.    A namierili 
sme si to rovno k ovečkám. Tu si deti mohli podržať v náručí 
maličké jahniatka. To sa páčilo Maťkovi Ďurišovi ale aj Barborke 
Matejčíkovej. 

Po ovečkách na nás čakala návšteva 
kravína. Pred ním nám milý pán z farmy porozprával o zvykoch 
a úžitku z týchto domácich zvierat.  Boli sme veľmi pyšní na Zuzku 
Hojovú , ktorá správne odpovedala na všetky jeho otázky týkajúce 
sa týchto zvieratiek.  Aj Majke Bobáňovej sa pri kravách veľmi 
páčilo, i keď jej trošku prekážal parfém , ktorý kravičky 
produkovali.   Na záver nám ukázali ešte sliepočky. Jožkovi 
Adámkovi sa tu páčilo a vzrušene nám ukazoval všetko čo ho 
zaujímalo.   Ale všetko sa raz musí skončiť a tak nastal čas návratu. 
Do nášho ústavu sme sa vrátili v čase obedu plní vzrušujúcich 
zážitkov. 
                                                                                    Autor: neznámy 
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HARMÓNIA SKLA – 3. 4. 2009 
 
 

So závanom jari priviala do Budatínskeho zámku výstava „Harmónia skla“, na ktorú 
sme sa plní očakávania dostavili, pretože už len to slovo – harmónia – vyvoláva v každom 
z nás pocit dokonalosti (aspoň si myslím☺).  

LENŽE...škoda, že odviala skôr, ako sme ju videli... ALE...my, ako pravý, skúsený, 
kreatívny a pohotový tím (alebo 
TEAM?:), sme sa vedeli okamžite 
rozhodnúť pre náhradný program. 
PRETO: namiesto toho, aby sme 
sa harmonizovali so sklom, prijali 
sme ponuku zamestnankyne 
múzea, aby sme si pozreli 
expozíciu s názvom „Neživá 
príroda“, kde svojimi 
vedomosťami excelovala Zuzka 
Hojová. 

A najkrajšia bola prechádzka síce zanedbaným, ale aj tak krásnym zámockým parkom, 
kde rastú nádherné staré stromy, objavovali sa prvé jarné kvety, štebotali vtáci a hrialo nás 
jarné slniečko. Stačilo sa trošku zasnívať a vidieť to upravené, to by bola krása... 

Zašli sme až  k sútoku Váhu a Kysuce a pretože výdaj energie bol pomerne veľký ☺, 
nastal ten pravý čas na zlatý klinec programu s názvom „Harmónia chutí“, ktorý sa konal 
v malej cukrárničke v Budatíne, ktorú sme s ľútosťou opúšťali. TAKŽE: úplne spokojní sme 
sa vrátili naspäť a tešíme sa na ďalšie harmónie...možno najkrajšia by bola harmónia vzťahov 
medzi  ľuďmi... 

Autor: Iri 
 
 

Hugo a Oliver 
 
 

Mestské divadlo Žilina pre nás pripravilo aj v mesiaci apríl (24. 04. 2009) divadelnú 
rozprávku „Hugo a Oliver“.  

Celý príbeh nás zaviedol do prostredia starého a opusteného divadla, kde sa priamo 
pred nami otvoril svet plný zvláštnych obyvateľov zabudnutých rekvizít, divadelných 
kostýmov a tajomna. 

Celá rozprávka odkrývala príbeh slávnej herečky Emy a jej dávnych priateľov blchu 
Huga a moľu Olivera, ktorí spoločne rozohrali svoje nové divadlo. 

Pestré predstavenie bolo plné originálnych masiek a netradičných rozprávkových 
postavičiek. 

Situácia striedala situáciu a zakaždým sa odohrávala v inom kúte fantázie. Spoločne 
sme sa ocitli v spoločnosti pyšného francúzskeho šľachtica Domina, stratenej anglickej lady, 
ba dokonca aj v čínskom hudobnom divadle. 

Našich klientov najviac pobavilo prekabátenie jedného vznešeného ženícha od chytrej 
Mej . . . 

Ako každá rozprávka, aj táto mala šťastný koniec.  
Divadelné popoludnie sme ukončili príjemným posedením v blízkej cukrárni pri 

koláčiku a teplom bylinnom čajíku. 
Autor: Bc. Jana Sihlovcová 
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Autobusobý zájazd  
do Zoologickej záhrady v Bojniciach 

 
 

Centrum voľného času v Kysuckom Novom Meste 
poriadalo 14.5.2009 spoločný výlet do Bojníc a pozvanie 
dostali deti z nášho domova, z Detského domova, klienti 
z Domova dôchodcov a deti ktoré navštevujú krúžkovú 
činnosť v CVČ. 
 Bol nás plný autobus. 

 Cestou sme si spievali a pozerali sa po okolí . 
Počas prehliadky zvierat v klientkach a výbehoch nám 
Zuzka Hojová čítala z informačných tabuliek 
o jednotlivých zvieratkách a my sme si podľa možností aj 
niektoré vyfotili. Najviac nás zaujal veľký orangutan, 
slony  a nezbedné opičky vo voliére.  

 Mali sme šťastie na dobré počasie a dobrú náladu.  
 V Bojnickej zoo sme neboli po prvý krát ,ale stále nás má čím prekvapiť a zaujať. 
V areáli sa stále budujú nové moderné výbehy, dopĺňajú sa zvieratá ako napríklad vo veľkom 
výbehu pre medveďov a levov. Zrekonštruované voliéry exotických vtákov zaujmú 
nepreberným množstvom farieb a druhov .  

Naši klienti ocenili aj zaujímavé hojdačky, 
preliezky a šmykľavky. Výlet sme zakončili dobrým 
občerstvením a samozrejme vynikajúcou zmrzlinou.  

Bol to veľmi pekný zájazd.   
 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Bc. Jana Marková 
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Rozprávkový svet F „Bajkowy świat“ 
 
 

Naše zariadenie sa v dňoch od 15. 05. – 19. 05. 
2009 zúčastnilo 19. Medzinárodného festivalu „Bajkowy 
świat“. Festival bol určený pre deti, dospelých a seniorov 
a konal sa v poľskom meste Lublin ( cca. 440 km ). 

Začínal sa v piatok 15. 05. a končil 18. 05. Bol 
skutočne medzinárodným pretože sa na ňom prezentovali 
súbory z Ruska, Ukrajiny, Poľska a Slovenska. 

Bol to festival, na ktorom sa podieľalo mnoho 
dobrovoľníkov zo stredných a vysokých škôl. 

Na tomto festivale sme sa prezentovali s čiernym 
divadlom, Tajomstvo Veľkonočného ostrova, za ktoré sme 
získali na Žilinskom Oskarovi cenu O najkreatívnejšie 
predstavenie. 

Z Kysuckého Nového Mesta sme odchádzali ráno 
15. 05. o 9.00 hod. turistickým autobusom. Cesta bola veľmi 
zaujímavá a neskutočne dlhá. Do Lublinu sme dorazili 15. 
05. o 9.00 hod. večer. Naši susedia Poliaci nás milo 
privítali, veď sme boli prví Slováci na tomto festivale 

a pripravili pre nás chutnú večeru, po ktorej sme 
mali ešte menšie posedenie, kde sme sa 
zoznámili s našimi konkurentmi. 

Boli sme ubytovaní na Spojenej 
internátnej škole. 

V sobotu 16. 05. po raňajkách nás 
autobus zaviezol do divadla, kde sme ešte v ten 
deň mali vystupovať. Pozreli sme si niekoľko 
predstavení, kým sme prišli na radu my.  

Naše obavy a strach z nášho vystúpenia 
opadli po aplauze prítomných. Po obede sme sa 
sústredili na jednom z námestí mesta Lublin. Tu 
si naši priatelia pre nás pripravili program. Spievalo sa, tak trochu aj tancovalo a nakoniec 
sme sa v tomto duchu vybrali na pochod starým mestom.  

Úzke uličky po oboch stranách lemovali staré, krásne a architektonicky veľmi vzácne 
domy. Zastavili sme sa až pri radnici, kde sa nám prihovoril prezident (primátor) mesta 
Lublin. 

Po jeho príhovore a poďakovaní sme pokračovali až k zámku, kde sme mali rozchod. 
Ale všetci sme sa po dlhom a náročnom dni tešili na dobrú večeru a posteľ. 

V nedeľu 17. 05. pokračoval program 
festivalu, trval do 13. 00 hod.. Po obede sme sa 
vrátili späť do divadla, kde sme čakali  na 
vyhodnotenie, dostali sme tak ako ostaní diplom za 
účasť, nakoľko tento festival nebol súťažný.  

Po vyhodnotení sme mali konečne čas si 
pozrieť mesto Lublin a jeho zaujímavosti. Výber 
nebol jednoduchý, ale nakoniec sme sa rozhodli 
pre koncentračný tábor Majdánek z čias 2. svetovej 
vojny. 
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Po celý čas nás sprevádzali tri dievčatá – dobrovoľníčky. Exkurzia po tomto tábore 
bola neskutočne zaujímavá a únavná.  

Nás už však čakal posledný deň festivalu, porada organizátorov s vystupujúcimi. 
Dozvedeli sme sa, tak ako ostatní, kde a pri čom sme robili chyby a naopak čo bolo 
bezchybné. Po skončení nastal čas rozlúčiť sa a vrátiť sa späť do rodnej vlasti.  

V utorok 19. 05. o 1.00 hod. ráno sme sa šťastlivo vrátili domov, mali sme za sebou 
náročnú cestu ale stálo nám to za to. 

Veď sme reprezentovali našu malú a krásnu krajinu, Slovensko v zahraničí.     
Autor: Bc. Peter Kvasnica 

 

Parádny deň 
 
 
 Dňa 29. 05. 2009 sme zažili parádny deň v Žiline – Vlčince na Športovom gymnáziu, 
ktorý sa konal pri príležitosti MDD. Usporiadaný bol pre klientov z DSS z okolia Žiliny. 
 Parádny deň sa niesol v znamení športových disciplín a súťaží. Keďže počasie nám 
neprialo všetko sa odohrávalo vo veľkej a priestrannej telocvični. 
 Po dobrom pohostení a darčekoch si naši klienti zahrali proti iným klientom 
z podobných DSS, basketbal, volejbal, futbal a mnohí využili aj ping – pongové stoly 
a vyskúšali si stacionárny bicykel. 
 Nadviazali sme nové priateľstvá, vyskúšali svoje sily a hlavne dobre sme sa zabavili. 
Tak sme zažili nezabudnuteľný parádny deň. 

Autor: PhDr. Jana Javorská 
 

Deň detí a športové hry 
 
 

Dňa 01. 06. 2009 sme v našom zariadení oslávili 
MDD.  V záhrade sme pripravili lopty, laná, kocky, farebné 
kriedy... 

Na plot sme rozvešali papierové zvieratká a celú 
záhradu sme veselo vyzdobili.  Súťaže sa niesli v znamení 
veselosti, radosti z víťazstva a dobrej nálady.  

Klienti sa rozdelili do dvoch skupín a súťažili medzi 
sebou v hádzaní loptou na terč, preťahovanie sa lanom, 
chôdzou s predmetom v ruke, behom pomedzi prekážky 
a podobne. 

Na záver sme si posedeli v záhradnom altánku pri káve a pri opekaných klobáskach.   
Autor: PhDr. Jana Javorská 

 

Deti deťom 
 
 

Dňa 04. 06. 2009 v Kysuckom Novom Meste spolok Svätého Vojtecha organizoval pri 
príležitosti Medzinárodného dňa detí kultúrne podujatie „Deti deťom“. Na javisku sa 
predstavili deti zo ZUŠ v KNM, DSS Čadca Horelica, DD v KNM a iní. 

Naše zariadenie vystúpilo s „Tajomným rituálom Veľkonočných ostrovov“, v ktorom 
naši klienti predviedli UV show. Počas celého vystúpenia sa z hľadiska ozývali obdivné 
výkriky a potlesk. Naši klienti boli nadšení, že sa divákom ich predstavenie páčilo, a ešte dlho 
ich tento príjemný pocit hrial pri srdiečku.  

11 



Rovnako aj nám sa páčili vystúpenia ostatných účinkujúcich, plné tanca a spevu. Bolo 
to veľmi pekné podujatie, plné emócií, kde si deti navzájom predviedli čo dokážu, a nám 
ukázali, aký by bol svet bez detského smiechu a radosti prázdny. 
 

Autor: PhDr. Jana Javorská 
 

Hora Živčákova 
 
 

Hora Živčákova pri Turzovke 
sa už dávnejšie stala známou 
v širokom okolí, a to kvoli udalosti, 
ktorá sa tu odohrala. Hájnikovi 
Matúšovi Lašútovi sa pred 50Otimi 
rokmi práve na tomto mieste zjavila 
Panna Mária.  

Ako je už zvykom, každý rok 
toto pútnické miesto „Slovenské 
Lurdy“ navštevujeme aj my spolu 
s klientmi nášho zariadenia. Tento rok 
(10. 06. 2009) išli s nami aj štyria 
klienti z DSS a DD v Hornom 
Vadičove.  

Vlakom zo železničnej stanice 
v Kysuckom Novom Meste sme sa dostali do Čadce a odtiaľ do Turzovky. Hneď za mostom 
cez rieku sme chodníkom vystupovali ku kaplnke. 

Chodník stúpa strmo hore, ale po 100 metroch zvoľňuje a kľukatí sa miernym 
zalesneným svahom až na samotný vrchol. Je popretkávaný inými križujúcimi cestičkami, 
z ktorých takmer každá dovedie tam, kde treba. Celá trasa tohto tradičného výstupu na 
Živčákovu je lemovaná tisíckami obrázkov modlitieb, ktoré tu po sebe ponechávali ľudia, či 
už ako prejav vďaky za Božiu pomoc alebo ako istú formu vlastnej obety. 

Počas nášho výstupu po chodníku sme sa modlili modlitbu posvätného ruženca 
a neskôr Krížovú cestu, ktorá začína pár desiatok metrov pred areálom kaplnky. Je vyzdobená 
drevenými plastikami zachytávajúcimi posledné hodiny Krista pred smrťou. Tesne po 
skončení Krížovej cesty je obnovený oltárik so sochou Božej Matky, kde sme zapálili sviečky 
a vstúpili na malú čistinku obkolesenú vencom 
smrekového lesa, kde je učupený areál pútnického 
miesta Živčákova. Potom ako sme na miesto 
dorazili spustil sa dážď, pred ktorým sme sa ukryli 
na prekrytých sedeniach vytvorených pred 
kaplnkou, kde sme si oddýchli a zajedli po dlhej 
ceste. 

Aj keď nám počasie nebolo naklonené mali 
sme veľké šťastie, že práve v tom čase tam zavítal 
aj mladý kňaz, ktorý potom odslúžil svätú omšu, na 
ktorej sme sa zúčastnili.  

Z prameňov, pre jedných obľúbenej, pre 
iných liečivej vody sme si naplnili fľaše a pomalým krokom sme sa vybrali domov. 

Na záver mi zostáva dodať, že toto pútnické miesto, miesto modlitby a úcty Panny 
Márie určite navštívime aj na budúci rok, lebo sme tu našli oázu pokoja a ticha, kde sa dá 
oddýchnuť a nabrať množstvo čerstvých, najmä duchovných a duševných síl. 

Autor: Bc. Miroslava Minárová 
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Sokoliari 
 
 

Júnová streda na štadióne v Kysuckom Novom Meste bola naplnená radostným 
smiechom detí zo všetkých škôl v meste a nechýbali 
ani naši domováci. Zúčastnili sme sa pútavého 
vystúpenia občianskeho združenia Zayferus z Ledníc 
v Českej republike, ktorí predvádzali vzdelávací 
program pre školskú mládež pod názvom Sokolníctvo 
a ochrana dravých vtákov. Športový areál bol 
rozdelený na tri zóny, kde boli umiestnení dravci 
a kde prebiehali ukážky lovu a starostlivosti 
o chránené a vzácne, exotické dravce. Skúsení 
sokoliari z Čiech nás informovali o histórií 
a súčasnosti chovu dravých vtákov, dozvedeli sme sa, 

že : skolníctvo je jedným z najstarších spôsobov  lovu. Sokolníctvo vzniklo v Ázii približne  
2 000 rokov pred naším letopočtom. V stredoveku bolo sokolníctvo výsadou šľachty a 
kráľov. V dnešnej modernej a pretechnizovanej dobe sa sokolníctvo využíva k ochrane  letísk 
a viníc. Dravci svojím pôsobením zabraňujú stretom s lietadlami a vo viniciach plašia 
nežiaduce škodce. Ďalej sa sokolníctvo a predovšetkým umenie cvičiť dravé vtáky využíva k 
výukovým programom pre základné školy, gymnázia i pre širokú verejnosť. 

Sokoliari nám predviedli viac ako tridsať dravcov medzi nimi orlov, sokolov, supa, 
kondora, sovy ale aj napríklad juhoamerického Karanča južného. Naši klienti sa mohli zblízka 
oboznámiť s veľkými vtákmi, ktorých bežne nevídame a keď, tak iba v diaľke v lete nad 
horami.   

 

 
Autor: Bc. Jana Marková 

 
Výlet Hájnice 

 
 

 Jedno pekné ráno sme si naplánovali výlet do prírody. Naše 
putovanie začalo na autobusovej stanici.  
 Nasadli sme na autobus do Horného Vadičova. Celou cestou 
sme obdivovali krásy vadičovskej doliny. 

To najkrajšie nás ale čakalo na konci našej cesty – hotel Hájnice 
a okolitý areál. Prvé čo zaujalo našich klientov bola prenádherná 
okolitá príroda. Zelený les nám poskytol príjemnú klímu a výborný 
svieži vzduch. Okrem toho nám ukázal rôzne rastliny a po stromoch 
skákajúce veveričky. 
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Po prehliadke lesa sme sa občerstvili v horskom hoteli, kávičkou a malinovkou. Po 
krásnom oddychu sme načerpali dostatok síl aby sme ich mohli využiť v detskom parku TINI.  

Preliezačky a iné atrakcie deti natoľko zaujali, že sa im ani nechcelo odísť. Po veľkej 
fyzickej námahe sme sa posilnili opekanou klobásou a slaninou.  

Každá pekná chvíľa musí skončiť, ako náš výlet. Unavení ale osviežení horským 
vzduchom sme sa vrátili domov.  

Náš príjemný výlet ostane ešte dlho v našej pamäti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Bc. Eva Mináriková 

 

Druhý ročník športových súťaží v Žiline 
 
 

Na pozvanie Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Žiline na Vlčincoch 
dňa 24. 06. 2009 sme sa zúčastnili druhého ročníka „Deň plný hier“. Mali sme zlé a upršané 
počasie, ale to nám nemohlo pokaziť dobrú náladu a športového ducha. 

Už pri príchode do areálu domova nás privítali kamaráti a zamestnanci veľmi peknou 
a nápaditou výzdobou. Prekvapila nás aj úroveň organizácie jednotlivých súťaží, ktorá bola 
prepracovaná priam do posledného detailu. Nezabudli na štartovacie a výsledkové listiny, 
označenie súťažiacich a rozhodcov, vyznačenie tratí a podobne. 

Nesúťažili iba náš celý kolektív, ale aj jednotlivci medzi ktorými vynikala Barborka 
Matejčíková a Milan Púček. Zahanbiť sa nedala ani Zuzka 
Hojová. 

Celý deň sa niesol v znamení športových súťaží, ale 
aj ukážok tanečného umenia a priateľskej atmosféry. Boli 
sme pozvaní na občerstvenie, pochutnali sme si na veľmi 
dobrom guláši a koláčoch.  

Na záverečnom vyhodnotení sme vyhrali športové 
pomôcky a všetci spoločne zakončili deň diskotékou, kde 
sme obnovili staré priateľstvá a naviazali nové. 

Možno v roku 2010 bude náš domov organizátorom 
„Dňa plného hier“ a budeme sa tak môcť prezentovať 
našim hostiteľským umením.  

 
 

Autor: Anna Chovaňáková 
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Správa zo športových hier z Liptovského Hrádku 
 
 

Dňa 02. 07. 2009 sa konali športové hry pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja, 
na ktorých sa zúčastnili aj klienti DSS a DD Horný Vadičov. 

Hry sa uskutočnili v areáli školy v prírode v Liptovskom Hrádku. Menovite nás 
reprezentovali: Vladimír Čimbora, Ivan Berky, Róbert Vrábel, Barbora Matejčíková a Milan 
Púček. 

Do Liptovského Hrádku sme sa dopravili služobným osobným automobilom. Hneď po 
príchode nás organizátori ubytovali a následne sa konalo slávnostné otvorenie športových 
hier. Nasledovali súťaže: beh na 60 metrov, beh cez prekážky, hod kriketovou loptičkou, 
stolný tenis.  

Po týchto vyčerpávajúcich disciplínach nám bol odmenou výdatný obed. Voľné 
poobedie sme využili na prechádzku v okolitej prírode. Večerný program pozostával 
z prezentácie hasičského zboru, čo malo aj náučný charakter. Veľký úspech zožali aj cvičené 
psy. Na diskotéke sme vydali poslednú energiu.   

Na druhý deň sa po raňajkách pokračovalo v ďalších súťažných disciplínach. Po 
vyhodnotení výsledkov bola snaha našich klientov odmenená medailami v kategóriách skok 
do diaľky, hod kriketovou loptičkou a stolný tenis. Barbora Matejčíková získala tri medaile, 
čím si vybojovala titul najlepší športovec podujatia.  

Radosť nám spravili aj ďalší zúčastnení: Vladimír Čimbora v disciplíne hod na kôš 
basketbalovou loptou (bronz), Ivan Berky beh cez prekážky (striebro) a beh na 150 metrov 
(zlato), Róbert Vrábel hod kriketovou loptičkou (striebro) a skok do diaľky (bronz). 

Z týchto úspechov boli nadšení a neskrývali radosť, potešili ich aj vecné ceny 
a diplomy. 

Organizátori zabezpečili vynikajúci priebeh hier, preukázali výborné organizačné 
schopnosti. Lúčenie bolo dojímavé a s víziou ďalšieho stretnutia sme sa vydali na cesto 
domov. 

Autor: Paľo Hrčka 
 

LETNÝ TÁBOR V BELIANSKYCH TATRÁCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja sme aj v roku 2009 dostali 
možnosť pozrieť sa s našimi deťmi do sveta.  
      No a kde na svete je krajšie, ak nie na našom malom Slovensku. Cieľ tohtoročných 
letných táborov bol jasný – obec Ždiar a Belianske Tatry. 
      Tábor sa konal v dňoch od 27. 07. do 31. 07. 2009 a zúčastnilo sa ho desať klientov.     
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      Vycestovali sme v pondelok 27. 07. ráno o 8.00 hod. vlakom z Kysuckého Nového Mesta 
na vlakovú stanicu do Žiliny, tu sme prestúpili na rýchlik, ktorý smeroval do Popradu. 
      Cesta nám ubehla rýchlo a aj počasie nám prialo, 
takže sme mohli nerušene sledovať okolitú prírodu 
z vlaku. Približne o 11.45 hod. sme dorazili do 
Popradu. Chvíľku sme si počkali na autobus do 
Ždiaru.  
      V cieli našej cesty sme sa ocitli okolo 15.00 hod. 
Prvé, čo nás zaujalo boli Belianske Tatry, na ktoré 
sme mali výhľad priamo z nášho penziónu.  
Po príchode sme sa ubytovali, rozdelili sme si izby 
a po dlhej ceste sme sa tešili na náš prvý obed 
v Ždiari. 
      Budova kde sme boli ubytovaní bola vlastne rodinný penzión s 2, 3 a 4 posteľovými 
izbami, každá izba mala vlastné sociálne zariadenie a televíziu so satelitom, na tú však čas 
nebol. Mali sme zabezpečenú celodennú stravu. 

      Po neskorom a chutnom obede sme sa vybrali 
obzrieť si obec Ždiar. Ždiar je veľmi dlhá dedina 
a tak bolo na čo pozerať. Najviac sa nám páčili 
typické drevené domčeky pomaľované na modro. 
Všade množstvo malých predajní so suvenírmi.  
Po obhliadke sme sa vrátili na ubytovňu 
a rozmýšľali, čo nasledujúci deň. 
      Ráno nás zobudil budík o 06.30 hod., pretože 
raňajky sme mali už o 7.00 hod.  
Nieže by sme sa tak rozhodli dobrovoľne, ale 
autobusy zo Ždiaru chodili nie príliš často a tak ak 
sme chceli niečo vidieť, museli sme sa privstať. 

Tatry sú známe nielen vďaka svojím vysokým a strmým bralám, ale aj vďaka jaskyniam. 
      My sme si vybrali Beliansku jaskyňu. Kým sme k nej dostali úzkym ����������	
��
chodníkom ubehla takmer hodina. Teplomer ukazoval už o 9.00 hod. 20 °C, ale my sme boli 
na jaskynnú teplotu 5 °C veľmi dobre pripravení.   
      Prehliadka trvala niečo cez hodinku a stála za to. 
Množstvo jazierok, malých, veľkých s čistou horskou 
vodou, množstvo jaskynných útvarov, ktoré sa vytvárali 
a ešte sa vytvárať budú niekoľko tisíc rokov. 
      Ale dosť bolo podzemných krás, Slnko nám oslepilo 
oči a znova nás čakala cesta späť k autobusu. Náš deň sa 
ešte nekončil... 
      Po obede sme si zvolili ešte jednu túru. Tento krát 
priamo v obci Ždiar. Išli sme zdolať aspoň časť náučného 
horského chodníka do Monkovej doliny, do srdca Belianskych Tatier. Táto päť hodinová 

prechádzka prírodou a čerstvým horským vzduchom nás 
poriadne vyčerpala, ale napriek tomu sme si ešte nenechali 
ujsť prehliadku ždiarskeho múzea, ktoré má sídlo 
v jednom drevenom domčeku a prezentuje nie tak dávny 
roľnícky a spoločenský život. To bol teda náš programom 
nabitý utorok. 
      Po toľkej turistike sme si povedali, že by mal prísť na 
rad relax a opäť sme cestovali do Popradu. Počasie síce 
nebolo veľmi priaznivé ale nám to nevadilo, kúpali sme sa 
v termálnom bazéne v Aqua City Poprad.  
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 Tu sme strávili celý deň a dopriali tak našim nohám zaslúžený odpočinok. Využili sme 
všetky atrakcie tohto vodného mesta, vodné šmýkačky, tobogány a keďže sa neskôr vyčasilo 
išli sme si zaplávať aj do vonkajších bazénov.  
      O tom, že po celodennom plávaní poriadne vyhladne nie je potrebné veľa diskutovať, 
preto sme sa už tešili na našu večeru a posteľ. 
      Predposledný deň nášho výletu sme si naplánovali trasu na Štrbské pleso. Autobusom sme 
cestovali do Starého Smokovca a odtiaľ vlakom 
priamo k Štrbskému plesu. Na brehu sme rozložili 
batohy a chystali sa na obed. Ešte sme sa 
poprechádzali okolo plesa a zamierili sme ku 
skokanskému mostíku.  
      Dlho sme sa nesmeli zdržať, pretože nám išla 
zubačková lanovka priamo do centra Vysokých 
Tatier na Hrebienok. Z tohto miesta sa nám 
naskytol krásny pohľad na mesto Poprad a 
jeho široké okolie. Keď sme si túto panorámu 
dostatočne vychutnali vybrali sme sa smerom cez 
les k Veľkému vodopádu.    
      Trasa bola veľmi náročná, nebola to len lesná cesta, ale aj cesta kde sme museli 
prekonávať veľké tatranské skaly a kamene. Odmenou nám za to bol svieži vzduch a hukot  
vodopádu. Po krátkej  prestávke pod ním sme sa pobrali naspäť k lanovke. Prežili sme ďalší 
turistický deň v Tatrách.  

      Posledný deň nášho výletu nám nezostávalo 
nič len sa pobaliť, naraňajkovať, rozlúčiť sa 
s Belianskymi Tatrami a pripraviť sa na náš 
posledný, adrenalínový zážitok.      
      Naša cesta smerovala opäť k Belianskej 
jaskyni. Priamo pod ňou sa nachádzala náročná 
prekážková dráha niekoľko metrov nad zemou, 
tzv. „opičia dráha“. 
      Našťastie sme boli veľmi dobre istení 
oceľovými lanami a našimi inštruktormi. Bola to 
cesta plná prekážok, drevených hrázd, 
zlanovačiek a preliezačiek. Boli sme radi, keď 
sme znova stáli pevne nohami na zemi.  

      Už len posledná fotografia a utekať na autobus do Popradu a odtiaľ vlakom domov do 
kysuckého Nového Mesta. 
      Celý letný tábor bol nezabudnuteľným zážitkom a všetci sa tešíme na nasledujúci rok, čo 
nám so sebou prinesie.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Autor: Bc. Peter Kvasnica 
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Návšteva Ekoskanzénu v Lietavskej Svinnej 
 
 
V rámci enviromentálnej výchovy v našom Domove sme 
navštívili jedinečný a svojho druhu prvý ekoskanzen na 
Slovensku. Naši klienti mali možnosť vzhliadnuť ukážky 
prvkov: ľudovej architektúry, starých vozov, strojov na 
obrábanie zeme, strojov na spracovanie obilia, kováčskej, 

stolárskej, tkáčskej dielne, 
mlynských vodných kolies a iných 
alternatívnych energií, postrojov 
a sediel na kone rôznych gazdovských strojov a nástrojov živých 
hospodárskych zvierat, liečivých, úžitkových a okrasných rastlín,  
atď. 

V  areáli sme mali možnosť vidieť 6 svetových unikátov: 
najväčšie ručne dlabané koryto,  kutý  meč, kravský zvonec, kutú 
sekeru,  kľúč a ružu na svete. Všetky unikáty sú zaradené do 
Guinnessovej knihy rekordov, videli sme expozíciu mini Slovensko 
– výstava modelov najznámejších hradov Slovenska.  

Zlákala nás pešia turistika – 1,5 km od Ekoskanzenu sa 
nachádza zrúcanina druhého najväčšieho hradu na Slovensku O 
hrad Lietava. Po dvojhodinovom namáhavom výstupe sa nám 
otvoril prekrásny výhľad do Rajeckej doliny. Všetci sme boli 
spokojní s výletom a svojím horolezeckým výkonom, niečo 
sme sa naučili o prírode a potvrdili sme si svoju dobrú 
kondíciu.   

 
 

Autor: Bc. Jana Marková 
 

Pod horúcim kysuckým slnkom 
 
 

Alebo rozlúčka s letom? Alebo spoznávanie dvoch kolektívov, ktoré patria spolu „de 
jure“, ale „de facto“ nie sú spolu? ☺ 

Takto by sa dala pomenovať prvá veľká akcia DSS a DD Horný Vadičov, ktorá sa 
uskutočnila dňa 26. 08. 2009 v areáli zariadenia v Hornom Vadičove. Väčšina partie z KNM 
sa prepravila autobusom, zvyšok aj s pomôckami autami. 
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Bol to krásny deň, až priveľmi horúci, hlavne pre kuchárky, ktoré sa museli krútiť pri 
ohniskách okolo dvoch kotlov s gulášom. Kto mohol hľadal tieň (bolo ho málo), neznalci 
škodlivosti slnečného UV žiarenia sa tmolili aj po slnku. 

Keď začal guláš priveľmi rozvoniavať, vybrali sme sa 
do okolia na prechádzky, aby sme predišli príležitostnému 
zbiehaniu sa sliniek. 

Bolo sa kde prechádzať, okolie je tam krásne, iné ako 
tu dole v meste, ale tam zase nie je toľko múch. ☺ 

Po výbornom koláči, vynikajúcom guláši, lupienkoch, 
káve atď. bolo treba aj trochu pohybu, ale na tom slnku sa 
nikomu (teda skoro nikomu) nechcelo moc vyskakovať. 

Lenže, keď zaznela chytľavá hudba zo 
záhrady, viacerých vytiahla „na parket“. Kto vládal 
a mal chuť, mohol sa zapojiť do spoločenských hier, 
skrátka bolo super. A aby nebolo toho málo, dorazili 
sme sa nanukmi a opekanými klobáskami. 

Bol to vydarený deň, ale v kútiku duše sme si 
hovorili jedni aj druhí, že by sme nemenili . . . Ale 
vymieňať si skúsenosti a zážitky, to by sme si radi 
zopakovali.  

Takže nabudúce . . . 
 

Autor: Iri 
 

Jašidielňa 2009 –  
pre mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia 

 
 

Začiatkom septembra od 02. 09. 2009 do 
04. 09. 2009 sme sa s Maťkom, Natálkou, 
Ľudkou, Majkom a Barborkou vybrali na festival 
tvorivosti a fantázie do Žiliny s názvom 
Jašidielňa.  

Po vystúpení z vlaku nás čakalo príjemné 
prekvapenie v podobe uvítacích transparentov, 
odkiaľ nás milé hostesky nasmerovali na 
„colnicu“. Len tadiaľ sa dalo prepraviť do 
obdobia 20. storočia, s ktorým sa stotožnil 
dvadsiaty ročník Jašidielne. 

Počas troch dní konania tohto festivalu sa 
ulive Žiliny zaplnili významnými osobnosťami 20. storočia ako bol John Lennon, Yoko Ono, 
Madona. B. Bardot, Mr. Bean, M. Jackson i nezabudnuteľný Kuko s Paťou Jariabkovou 
a mnohí iní. Všetky tieto osobnosti sme mali možnosť 
vidieť aj na uvítacom programe, ktorý sa konal v Dome 
odborov. Milý Kronikárik s papagájom Fridolínom nás 
počas tohto programu previedol celým 20. storočím. 

Počas dňa sme navštevovali jednotlivé dielne. 
Z nich nás zaujala dielňa, v ktorej sme natáčali reklamu na 
populárnu cocaOcolu, a kde si Natálka zahrala hlavnú rolu. 
Majkovi sa páčilo v dielni Andyho Warholfa, Maťkovi 
naopak Spartakiáda.  

19 



Ľudku zaujal Kuko s Paťou, ktorí nás učili ako relaxovať pomocou smiechu. 
Prostredníctvom dielní sme zažili Diskopríbeh a vrátili sa do obdobia Hippies. 

Večer sa konali koncerty a diskotéky na hity 20. storočia. Zaujímavosťou bola módna 
prehliadka, ktorá mapovala postupný vývoj odievania. 

Počas týchto troch dní sme sa vrátili do čias minulých, ktoré boli o to krajšie, že 
organizátori z nich odstránili všetko čo nebolo urobené správne. 
 

Autor: neznámy 
 

Žilina bez bariér 
 
 

Dňa 11. 09. 2010 sme sa vychystali na výlet do 
Žiliny. Nebol to však obyčajný výlet, v ten deň sme sa 
zúčastnili projektu s názvom: „Slovensko bez bariér“. 
Vďaka tomuto projektu sa upozornilo na rôzne 
architektonické bariéry miest a obcí, a zároveň aj na tie 
ľudské. Tento projekt vyzýva k debarierizácii v oblasti 
služieb, vzdelania, zdravotníckej starostlivosti 
a zamestnanosti. 

Podujatie sa konalo na Hlinkovom námestí, kde 

viceprimátor mesta pripol stuhu s erbom a názvom mesta 
Žilina na štafetový kolík. 

Trošku sme sa báli, že to nestihneme, nakoľko v ten 
deň veľmi pršalo, ale nakoniec akoby šibnutím čarovného 
prútika vyšlo slniečko, a my sme si tak mohli pozrieť 
pestrý program. Dokonca sme si s radosťou zaspievali 
a zatancovali na Jadrankine hity.  

Pohrali sme sa aj so psíkmi cvičenými na 
canisterapiu. Nakoniec sme si ešte pozreli súboj rytierov 
a hor sa domov! 

Autor: Janka Vrábliková 
 

Úspešné prvé miesto vo výtvarnej súťaži 
„Pozri, aj ja to dokážem“ 

 
 

 Turčianske kultúrne stredisko v Martine zorganizovalo 
v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom projekt 
výtvarnej súťaže zdravotne postihnutých detí a mládeže pod 
názvom „Pozri, aj ja to dokážem“, ktorej hlavnou iniciátorkou 
a organizátorkou bola pani Jana Jarošová, autorka projektu.  
 V našom zariadení DSS a DD pre deti a dospelých sme si 
povedali, že by bol dobrý nápad, keby sa aj naši klienti zapojili do 
výtvarnej súťaže a zároveň aj výstavy „Pozri, aj ja to dokážem“. 
S klientmi sme vybrali pár výtvarných prác od Barborky 
Matejčíkovej a Peťky Suchárovej a poslali ich umelecké dielka do 
súťaže.  
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 Netrpezlivo sme čakali na deň 25. septembra 2009, kedy nám príde pozvánka na 
výstavu, ktorá sa týmto dňom otvorí a bude trvať až do 16. októbra 2009. Nevedeli sme sa 
dočkať ako odborná porota, v ktorej zasadli pani riaditeľka Súkromnej umeleckej školy Mgr. 
Libuša Turicová, výtvarníčka Mgr. Vlasta Števková, členka 
Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Oľga 
Sedláčková a špeciálna pedagogička Mgr. Lívia Muntágová 
rozhodne a my sa dozvieme vyhodnotenie súťaže.  
 Do nášho zariadenia priniesla pani poštárka obálku, 
v ktorej boli pozvánky na výstavu „Pozri, aj ja to dokážem“ 
nielen pre zúčastnených, teda Barborku a Peťku, ale aj pre 
ostatné deti. Veľmi sme sa tešili na piatok, 25. septembra 
2009, kedy o 14,00 hod sa mala zahájiť výstava. Bolo nás 
pripravených viacero, no nakoniec sme do Martina išli iba ja a Barborka Matejčíková. 

 Pekne sme sa vyobliekali a vyrazili sme za kultúrou 
do Martina. Barborka bola zvedavá, či aj jej umelecké 
dielko oslovilo porotu, páčilo sa a tajne si priala, aby aj jej 
výtvarná práca bola ocenená.  
 Zahájenie sa začalo presne o 14,00 hod. Všetci 
zúčastnení sme si posadali na stoličky a započúvali sa do 
tónov fujary, na ktorú hral malý chlapec a spolu so svojim 
kamarátom, ktorý mal na sebe ľudový kroj nám zaspievali 
aj pesničky na ľudovú nôtu. Neskôr sme sa dozvedeli, že 
chlapci navštevujú ľudový umelecký súbor Turiec. 

 Po krátkom programe nasledovalo uvítanie a slová vďaky z úst pani Jani Jarošovej za 
to, že sa súťaže zúčastnilo 70 súťažiacich, ktorí spolu zaslali 140 diel. Potom pani Janka 
Jarošová začala vyhlasovať víťazov jednotlivých kategórií.  
 „Barborka Matejčíková“, zaznelo meno našej 
klientky. Barborka vyhrala prvé miesto v kategórii nad      18 
rokov. S úsmevom na tvári a s pocitom radosti si šla 
Barborka prevziať diplom a vecnú cenu. Dostala nádhernú 
knižku, ako vyrobiť výrobok z papierového špagáta. Ocenená 
bola aj Peťka Suchárová za svoju výtvarnú prácu, no 
bohužiaľ sa nemohla zúčastniť, a tak som jej cenu prevzala 
ja.  
 Potom sme si s Barborkou popozerali všetky 
vystavené umelecké dielka, ktoré sa nám veľmi páčili. 
Samozrejme, že nás aj niektoré dielka inšpirovali. Barborke 
sa výstava veľmi páčila a bola šťastná, že si nesie domov 
krásnu knižku o novej technike práce s papierovým 
špagátom. 
 Táto výstava v nás zanechala hlboký umelecký zážitok a cestou domov sme sa 
rozprávali o dielkach, ktoré sme videli, o tom ako sa nám páčili. Zhodli sme sa na tom, že 
všetky výtvarné práce boli niečím výnimočné. 

Autor: Mgr. Ingrid Pinková 
 

Módna prehliadka seniorov v DD a DSS v KNM 
 

Do nášho zariadenia prišla pozvánka. Boli sme zvedaví a tak sme si ju prečítali. Zaujal 
nás názov akcie na pozvánke. Stálo tam: pozvánka na „Módnu prehliadku seniorov“ dňa 16. 
novembra 2009. Organizovalo ju zariadenie DD a DSS v Kysuckom Novom Meste neďaleko 
nášho zariadenia.  
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Povedali sme si, prečo nenavštíviť našich susedov. Na prehliadku som išla ja ako 
sociálna pracovníčka spolu s Jankou Vráblikovou a samozrejme aj naši klienti Milanko Púček 
a Janka Mičianová. 

Pekne sme sa vyobliekali, vyvoňali, všetko sme si nachystali a veľmi sme sa tešili, čo 
nás čaká. Na pozvánke ešte stálo, že sa bude aj súťažiť, vyhrá ten kto bude mať najnápaditejší 
model. 

Keď sme prišli, pekne nás uvítali, ukázali nám kde sa 
môžeme usadiť a zapísali si mená súťažiacich. Janka a Milan boli 
pekne a elegantne oblečení, Milan mal oblek a Janka elegantný 
vychádzkový model. Troška mali trému, no keď začal program, 
tréma opadla a my sme sa dobre bavili. 

Program začal príhovorom pani riaditeľky a sociálnej 
pracovníčky, ktorá nám povedala, aký program si pre nás pripravili. 
Počas programu hrala príjemná hudba a všetci sme boli dobre 
naladení. Dostali sme aj malé darčeky s vianočnou tématikou. 

Po zábavnom programe, kde sme 
videli rôzne humorné modely ako model 
„slovenského milionára a jeho manželky 

alebo model baču Ondra so ženou“, nastal čas módnej prehliadky 
so súťažnými modelmi. Nevedeli sme sa dočkať, kedy príde na rad 
Milan s Jankou. 

Pani sociálna zahlásila číslo súťažiacich a to sme už vedeli, 
že na rade je Milan a Janka. Promenádu vo svojich modeloch 
zvládli obaja bravúrne, ako aj rozhovor s pani sociálnou 
pracovníčkou. Porota spolu so súťažiacimi mala úsmev na tváry  
a my sme sa nevedeli dočkať jej verdiktu, keď prišiel čas 
rozhodovania. Medzi tým ako sa porota odobrala k rozhodovaniu, 
súťažiaci a aj ostatný pozvaní si mohli zatančiť na známe slovenské evergríny. Milan 

s Jankou si zatancovali a zoznámili sa tam s novými ľuďmi. 
Keď prichádzala porota všetko stíchlo a pani sociálna 

prečítala výsledky súťaže. Medzi ocenenými boli aj Milan s Jankou. 
Dostali čestné diplomy a vecné ceny. Po rozdaní cien sa ešte 
tancovalo a zabávalo. 

Dali sme si ešte kávičku v kaviarničke u susedov, potom 
sme sa rozlúčili, poďakovali a s dobrým pocitom a úsmevom na 
tvári sme išli naspäť k nám do zariadenia. Prežili sme krásne 
odpoludnie a s našimi zážitkami sme sa hneď podelili s našimi 
klientmi a zamestnancami nášho zariadenia. 

Ďakujeme za pozvanie... 
 

                            Autor: Mgr. Ingrid Pinková 
 

Vianočná besiedka pri hudbe 
 
 Hudba je jednou z neodmysliteľných súčastí ľudského 
života. Má upokojujúce účinky a odbúrava stres. 

Sme dve zariadenia, vzdialení niekoľko kilometrov od seba, 
ale pri spoločenských akciách sa neváhame spojiť, spojiť seniorov 
s deťmi a dospelými, pretože spolu tvoríme tím, Domova 
sociálnych služieb pre deti a dospelých a domova dôchodcov 
Belanského 12 v Kysuckom Novom Meste, v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 
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 Naše spoločenské posedenie, „besiedka pri hudbe“ sa konala v zariadení v Hornom 
Vadičove 54, dňa 03. decembra 2009. 
Bolo to posedenie pri ľudovej hudbe. Veď skladba klientov pracoviska sú najmä seniori, ktorí 
tento štýl hudby obľubujú. 
 Príjemnú atmosféru nám prišiel navodiť ľudový súbor „Stavbár“ 

Asi o 16.30 sme sa všetci začali zhromažďovať v jedálni zariadenia. Deti, dospelí 
a seniori, všetci netrpezlivo očakávali hudobníkov.  

Hudobníci prišli veľmi dobre vybavení 
rôznymi hudobnými nástrojmi.  Páni mali 
harmoniky a ženy husle, vyobliekaní boli v 
ľudových krojoch.  

Zamestnanci a klienti milých hostí 
srdečne privítali. Keď zaznela hudba a ich 
ľudový spev, všetko ožilo. Veselé zvuky 
husličiek a harmoniky očarili klientov a v tej 
čarovnej nálade začali spoločne tancovať 
a spievať. Niektorí len počúvali, ale na ich 
tvárach bolo jasne badať, že sa im spev páči.  

Nechýbalo ani pohostenie pre klientov 
a hostí. Vianočné medovníky, koláče, teplý čaj, 

to všetko sme si vychutnávali pri vianočnom stromčeku. 
Všetko pekné sa však raz musí skončiť. Aj naša návšteva musela odísť. Pri rozlúčke 

sme im popriali všetko dobré, veľa hudobných úspechov a pekné zasnežené Vianoce.  
Klienti a zamestnanci mali dobrý pocit z besiedky. Spoločne sa zabavili deti, dospelí 

aj seniori. 
Autor: Mgr. Jana Tomášková 

 

Koledníci Žubrienky 
 
 

21. 12. 2009 sa v našom zariadení rozozneli tóny 
vianočných piesní. Toto prekvapenie si pre nás pripravili 
Žubrienky. Mali sme veľkú radosť zo živého podania tých 
najkrajších vianočných melódií, ktoré zaznievali pri našom 
stromčeku. Koledníci boli veľmi milí a my sme sa tešili, že nám 
dovolili spievať spolu s nimi. Neskôr nás požiadali aby sme im 
niečo zaspievali aj my.  

A to už bola šanca pre našu Ľudku, Peťku, Majku 
a Zuzku aby predviedli svoj spev. Dievčatá si vybrali tú 

najkrajšiu a najznámejšiu vianočnú 
pieseň „ Tichú noc“. Nedalo nám 
nespievať a tak sme sa pripojili aj my ostatní spolu so 
Žubrienkami. Potom nám naši milí koledníci dali sladkú 
maškrtu a spoločne sme si sadli ku vianočným koláčikom 
a šálke horúceho čaju, a v tejto príjemnej predvianočnej pohode 
sme sa rozprávali o Vianociach, na ktoré sme sa už veľmi tešili. 
 
 
 
 

Autor: Janka Vrábliková 
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Bleskovky z Horného Vadičova 
alebo krátke správy od našich kolegov/kolegýň a klientov/klientiek 

z pracoviska v Hornom Vadičove 
 

Gulliverove cesty 
 

Dňa 10. 03. 2009 klienti DSS a DD Horný Vadičov navštívili mestské divadlo 
v Žiline, kde spolu s deťmi DSS a DD Kysucké Nové Mesto si pozreli predstavenie 
„Gulliverove cesty“.  

Po počiatočných obavách, či predstavenie vôbec uvidia, bolo to veľmi pekné 
a zaujímavé predstavenie. Možno bolo viac určené deťom, ale zaujalo aj dospelých.  

Káva a príjemné posedenie v divadelnej kaviarni v tento upršaný deň padlo všetkým 
klientom určite vhod. 
 
Na skle maľované 
 

Tento známy muzikál netreba veľmi predstavovať, veď jeho pesničky už zľudoveli. 
Naši klienti mali možnosť si ho vypočuť a pozrieť v novej rockovej verzii.  

Hlavným predstaviteľom Jánošíka bol Jaroslav Gažo, ktorý je spevákom skupiny 
Arzén.  

Keďže išlo o večerné predstavenie klienti prišli z neho dosť unavení, ale obohatení 
o nové zážitky, ktoré určite stáli za tú námahu. 
 
Návšteva Veľkonočnej výstavy v Žiline 
 

Prichádza Veľká Noc. Zdobia sa veľkonočné vajíčka, pletú korbáče, košíky a rôzne 
iné nádherné predmety, ktoré nám pripomínajú, že je tu jar.  

Pred veľkonočnými sviatkami bola výstava ručných prác klientov domovov 
sociálnych služieb Žilinského kraja v budove Žilinského samosprávneho kraja.  

Svojimi prácami prispeli aj klienti nášho zariadenia, preto sme sa dňa    03. 04. 2009 
vybrali uvedenú výstavu si obzrieť. Výstava nám ponúkla ďalšie inšpirácie pre našu prácu, 
pretože každé zariadenie prispelo niečím originálnym.  

Návšteva krajského mesta sa neobišla ani bez návštevy krásneho žilinského námestia, 
na ktorom sa klienti osviežili kávou, zmrzlinou a nealkoholickými nápojmi. 
 
Návšteva KNM a kaštieľa v Radoli 
 

Dňa 17. 04. 2009 sme sa s našimi klientmi vybrali na návštevu Kysuckého Nového 
Mesta. Prezreli sme si námestie a navštívili zopár obchodov, v ktorých si klienti urobili 
nákup. Vyčerpaní únavou sme zašli občerstviť sa kávou a nealkoholickými nápojmi do 
Záhradnej reštaurácie.  

Cestou späť sme navštívili kaštieľ v Radoli, kde sme si prezreli výstavu so zameraním 
na históriu Kysúc. Zaujímavá bola taktiež drotárska a kováčska dielňa. Prežili sme krásny 
deň, a obohatení o nové poznatky o histórii prostredia, v ktorom žijeme sme sa unavení vrátili 
späť do zariadenia. 
 
Deň detí na Hájniciach 
 

Horský hotel Hájnice pripravil pre všetky deti pestrý hudobnoOkultúrny program. Aj 
keď počasie nám neprialo, vyzbrojení dáždnikmi sme sa nevzdali a prežili sme príjemné 
popoludniu v spoločnosti známych spevákov 1. kola Superstar, s ktorými sme sa aj 
odfotografovali (Robom Miklom a Martinou Schindlerovou).  
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Ale nie len oni nás zaujali. 
Na pódiu sa vystriedalo množstvo detských folklórnych skupín zo širokého okolia aj 

dievčenské country zoskupenie.  
Bolo to super popoludnie. 

 
Opekačka na Hájniciach 
 

Krásna Vadičovská príroda priam láka, aby sme podnikali výlety do okolia. Využili 
sme krásne počasie a vyviezli sme sa autobusom na konečnú zastávku.  

Tam v tieni smrekov a speve horského potoka sme si opiekli špekáčiky a slaninku. 
Pošteklili sme aj svoje svaly, keď sme si zahrali rôzne športové hry.  

Domov sme odchádzali príjemne unavení, ale určite osviežení na tele i na duši.  
 
Opekačka v Sopotniciach 
 

Využívajúc krásne letné počasie sme zopakovali opekačku, ktorá sa v júni klientom 
veľmi páčila, ale bližšie k domovu pod Požehou. Išlo o pešiu púť a zobrali sme so sebou aj 
dve imobilné klientky na vozíčkoch. Pri ich tlačení a nesení tašiek s jedlom sme sa všetci 
striedali. 

Bolo to veľmi príjemné predpoludnie aj dobrý pocit na duši, lebo babky (ako ich 
všetci medzi sebou voláme) sa dostali opäť „do sveta“. Ich radosť sme videli všetci, keď 
nevedeli ukryť slzičky šťastia. 
 
Guláš v Hornom Vadičove 
 

Dňa 27. 08. 2009 sa spojili obidve zariadenia na spoločnej akcii – varení guľášu 
v prírode. Deti s DSS a DD v Kysuckom Novom Meste pricestovali za svojimi staršími 
kamarátmi, aby za krásneho letného počasia strávili príjemný deň v horskom prostredí. 

Využili ho na prechádzky do blízkeho okolia i rôzne športové akcie v záhrade 
zariadenia. Do športových súťaží sa zapájali klienti oboch zariadení. Predpoludnie nám 
spríjemnili aj mladí hudobníci – chlapci našich zamestnancov Evky a Maroša Maljarovcov. 

Spolu s nimi si ľudové pesničky vyspevovali aj klienti. Guľáš sa kuchárkam veľmi 
vydaril, o čom svedčili prázdne taniere. 

Po obede bola zábava pri modernej hudbe. A namiesto olovrantu si klienti urobili 
opekačku – „kto si čo opiekol, to si aj musel zjesť“. 
 
Turzovka – putovanie na horu Živčákova 
 

Uvedenej akcie sa naši klienti zúčastnili v sprievode zamestnancov a klientov DSS 
a DD v Kysuckom Novom Meste. 
 
Domov Domovu 
 

Dňa 21. 10. 2009 sme prijali pozvanie do Čadce. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším 
pripravili v DD a DSS Čadca Horelica kultúrne podujatie. Hlavným bodom programu boli 
vystúpenia dôchodcov jednotlivých zariadení. 

Boli momenty, keď nespievali iba účinkujúci, ale celé publikum. Ani výpadky 
mikrofónu nenarušili úžasné chvíle radosti. Veľký úspech mala talentovaná speváčka Katka, 
ktorú sprevádzal jej dedko na heligonke.  

Úžasné bolo vystúpenie ženskej folklórnej skupiny s Oščadnice a detí zo Základnej 
umeleckej školy v Čadci. Všetci účinkujúci svojim nadšením a výkonom prispeli k dobrej 
nálade. Milým prekvapením bolo pohostenie pre všetkých pozvaných.  
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Nechýbala ani káva, čaj a sladký zákusok. 
Starký sa osviežili nielen na tele, ale i na duši, keď postretali svojich známych, 

s ktorými sa v spomienkach vrátili do svojich mladých liet. Nejedno líce zdobili slzy radosti. 
Z vážených hostí medzi nás zavítala Mgr. Pauková riaditeľka odboru sociálnych vecí 

ŽSK. Po obede nás prišiel navštíviť župan ŽSK Ing. Blanár. V krátkom príhovore vyjadril 
obdiv všetkým klientom DSS a DD, ktorí aj v tomto veku a prostredí sa dokážu svojimi 
schopnosťami a ochotou aktívne zapájať do rôznych kultúrnych podujatí a práce pri výrobe 
výrobkou v tvorivých dielňach. Svoje poďakovanie vyjadril aj všetkým zamestnancom DSS 
a DD, ktorí sa svojou prácou snažia čo najviac vytvoriť pocit domova a spolupatričnosti 
svojim klientom. Všetkých prítomných obdaroval perníkovým srdiečkom. 

Na záver pani riaditeľka rozdala jednotlivým zariadeniam DSS a DD ako pozornosť 
a spomienku na krásne podujatie domček z hliny – Domov Domovu. 
 
 

Ústami našich klientov 
 
 

Opäť sme tu s rubrikou:  „Ústami našich klientov“. Dočítate sa tu nielen o tom, ako 
vnímajú naši klienti život, rôzne akcie a výlety, ktoré sa  v Domove sociálnych služieb pre 
deti a dospelých a domove dôchodcov organizujú, ale aj o ich pocitoch, túžbach, radostiach, 
ba aj ich starostiach.  

Želám Vám príjemné čítanie a dúfam, že sa Vám naša rubrika páči... 
 

Próza od Róberta 
 
 „Vyšla šelma z pralesa a bol to jaguár, ktorý prišiel do spoločnosti ľudí, kde si obľúbil tých 
ľudí, ktorí žili jeden pre druhého. A znenávidel tých ľudí, ktorých začal doslova požierať a to 
preto, že žili sami pre seba“ R.V. 
 

Začal sa taký príbeh pri Stredozemnom  mori, kde žil bohatý človek, ktorý mal krásnu 
ženu a statočného otroka ktorého mu závideli bohatí ľudia v okolí Stredozemného mora. 
A tento bohatý človek ovplýval filozofickými myšlienkami. A to preto, že mu ich poradil 
otrok Ezop. A jeho  žena ho mala radšej ako vlastného muža. On o tom vedel a na ňu žiarlil.  
A preto dával Ezopa s ďalším otrokom zbičovať a nebolo mu rady. Mal čoraz viac vína vďaka 
Ezopovému filozofickému rozumu.  

A jednej noci keď pil s boháčmi a užíval si s inými ženami povedal, že vypije more. 
A vsadil do toho celé svoje bohačstvo, ale iba v zlate ale aj vrátane svojej ženy. A na druhý 
deň prosil Ezopa o radu ako má vypiť more. A trpel od alkoholu, čo v tú noc vypili. A tak 
Boháčova žena povedala Ezopovi. Ezop ako vieš prať tomu bláznovi a pýtaj si jednu odmenu 
a tou je sloboda. 

No a Ezop povedal Boháčovi na druhý deň. Tak vidíš, kto ti teraz poradí, lebo ani ja to 
neviem hneď na to prísť. Ale Ezop ho oklamal a Boháč mu povedal, pýtaj si čo chceš aj 
všetko zlato. Len mi poraď. A Ezop si vypýtal iba zlatý svietnik, tri pšeničné klasy a voňavé 
oleje vo fľaštičkách a krídlo zo zlata a voňavé bylinky, ktoré mu objasňovali myseľ a dávali 
mu silu do ďalšieho dňa. A tak keď Ezop videl, že už je zle, ešte povedal – a daruješ mi 
slobodu. Na tretí deň sa rozvášnený dav ľudí zhrnul pred Boháčovým domom a Boháča zalial 
pot. A Ezop mu povedal, že vypiješ more, ale nie vodu riek, čo sa doň vlievajú a Boháč stále 
nerozumel. Povedz, nech oddelia vodu z riek, čo sa vlievajú do Stredozemného mora a potom 
more vypiješ. A tak sa stalo. Rozvášnený ľud sa rozišiel. A Ezop dostal svoju vytúženú 
slobodu. 
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Ale zlé jazyky dobré vedeli, že je to z Ezopovej hlavy a tak Ezopa prenasledovali. 
A vtedy strašne svietilo slnko. Ezop šiel so svojou brašnou a žobráckou palicou. A schoval sa  
v tieni pri Božom chráme. Ľudia dobre vedeli, čo má Ezop v brašni. Donútili ho vyprázdniť 
brašňu. A pýtali sa ho odkiaľ to má. Od svojho pána, ale oni povedali, že zlaté svietniky 
ukradol a obvinili ho z krádeže. 

A on im povedal, no dobre a na čo sú mi tie pšeničné klasy a mastičky a kadidlo, keď 
sú plné a voňavé bylín, ktoré mi dal môj pán. A oni povedali, na čo je ti to? Povedal, na moje 
ubolené a zbičované telo. Pšenicu rozsejem do zeme, keď predám zlato. Ale začali závidieť 
ešte viac. A obvinili Ezopa, že to ukradol a povedali, že je zlodej. On im povedal a môj pán 
mi daroval za zlato slobodu. Ale oni sa rozhnevali ešte viac, lebo ničomu nerozumeli a tak 
obvinili ho z krádeže, že z Božieho domu ukradol všetko zlato a miesto jeho slobody zhodili 
Ezopa z najväčšej skaly a zavraždili ho. 

Autor: Róbert VRÁBEL 
 

Výlet na Turzovku 
 
 
 Ak chcete vedieť aký bol výlet na Turzovke u Panny Márie našej patronky tohto 
celého sveta, kráľovnej nebies, čo nás všetkých ochraňuje, tak si môžete prečítať môj pekný 
zážitok, nech sa páči, môžete sa začítať do týchto riadkov. 
 Som Ivan Berky mám 23 rokov a rád chodím do prírody, či je to v lete alebo jeseni 
alebo v zime. Viete môj koníček je chodiť po prírode, či je to v lese alebo meste alebo je to po 
nejakej trase, ktorú si ja už určím. Ani si neviete predstaviť ako ja milujem prírodu, ale aj 
mestá a rozruch v nich. Som ako blúdiaca duša, ktorá miluje túlanie sa po prírode, po lese, po 
vonku. Milujem čerstvý vzduch a hlavne sa rád chodím nadýchať sa tohto čerstvého vzduchu. 

Preto som sa išiel preliečiť. Moju ubolenú dušu. Na Turzovku, aby mi bolo psychicky 
lepšie, jednako tomu verím, výlet mi pomohol. Pomohla mi Turzovka. No a tak, na výlete na 
Turzovke sa mi páčilo. A viete čo ma najviac očarilo? 

Boli tam krásne lesy, hory a bola tam krásna príroda. Dalo sa tam skvelo dýchať, 
páčilo sa mi, že tam boli prekrásne výhľady. Keď sme boli na vrchu, páčilo sa mi najviac, že 
sme sa začali za každého modliť. Modlili sme sa po zasveteniach. No páčilo sa mi ako pani 
mzdárka Jožka viedla zasvetenia i modlenia. Ako viedla modlitby išla cez ňu „Panna Mária“ – 
božia láska, božia milosť. 

Modlili sme sa hlavne za zomrelé duše, aby mali pokoj, nikam neblúdili duše, aby 
mohli ísť do neba. Potom sme sa pomodlili za chorých ľudí, ktorí trpia chorobami, aj deti 
a nezabudli sme sa pomodliť aj za celý personál, za pani riaditeľku Silviu Martinčekovú, že 
nám pomáha, že nám vie vybaviť, aby sme mohli ísť niekam po svete.  

Za to nech jej to „Boh“ odplatí – večné zdravie i celej jej rodine, prajeme všetci, čo 
sme tam boli. Aj ja jej prajem, pani riaditeľke večné zdravie, nech je zdravá, to som sa aj ja 
pomodlil. Nech „ Pánbožko“ dá pani riaditeľke Silvii zdravie i jej rodine.  

Pomodlil so sa aj za Hanku, pani Ivetku, Oľgu, Martu, Mira, pani Mirku, Helenku, 
Janku Vráblikovú, s ktorou som sa skamarátil, a ktorú mám najradšej. Ďakujem, že mi ju 
„Boh“ poslal do cesty aj Ingrid, že mi mnoho vecí vybavila. Veľmi im ďakujem. Som im 
zaviazaný. 

No najviac zo všetkého sa mi páčila liečivá voda od „Panny  Márie“. Veľmi mi 
pomohla, lebo išla z nej energia, psychicky som sa cítil veľmi dobre, za to ďakujem „Panne 
Márii“, že som sa ešte raz mohol narodiť. 

Keby to mohlo byť častejšie, povedal som si: „ Tak rád by som sa išiel napiť.“ 
Autor: Ivan Berky 
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Predstavenie v Mestskom divadle Žilina 
 
 
 Ahojte milí čitatelia! 

Volám sa Ivan Berky, mám 24 rokov. Som rád, že sa môžem podeliť s článkom 
a uviesť ho v časopise Chrabromil. Časopis Chrabromil som si veľmi obľúbil a som moc rád, 
že vždy si ho môžem prečítať s kamarátmi a kamoškami. 
 No prejdime k téme. Ak chcete vedieť ako sa mi páčilo divadlo, tak sa skúste ponoriť 
so mnou a nechajte sa viesť a počúvajte. 

No divadlo bolo veľmi krásne. Najviac sa mi páčila hudba. To divadlo bolo o takom 
„Lakomcovi“, ktorý chcel mať všetko pre seba. Bol strašne zamilovaný do skrinky 
s peniazmi, ten lakomec. Nechcel dovoliť Valérovi, aby si vzal Elisu (jeho dcéru). Dokonca si 
lakomec chcel vziať Mariannu, no Marianna bola zamilovaná do mladšieho chalana. 

Lakomec za každú cenu chcel, aby Marianna bola jeho. A nie s tým, koho milovala. 
Čo Marianna sa do mladšieho zamilovala.  

Medzi tým všetkým humbukom skrinku zobral taký jeden chalan a hneď sa začalo 
vyšetrovanie. Ten lakomec začal pátranie po tej skrinke a mal podozrenie, že tú skrinku 
zobral Valér. Začal ho upodozrievať, no nakoniec sa ho Valér spýtal, že o čom to lakomec 
hovorí. Aké výmysly to na neho tára. Valér lakomcovi povedal, že o žiadnej skrinke nevie, že 
ju nezobral. Valér mu začal hovoriť úplne niečo iné, zaľúbil sa do lakomcovej dcéry a chce si 
ju zobrať. Potom sa skrinka našla a lakomec súhlasil, že Valér môže byť s Elisou. 

Páčilo sa mi, že to bolo o láske, romantike, o napätí. Tá hudba sa mi ľúbila. No 
a nakoniec to bolo tak, že lakomec umožnil Valérovi, aby si jeho dcéru zobral. Aby bola jeho. 
Valér získal svoju lásku Elisu. A Marianna sa vrátila ku tomu mladému chalanovi. 

Skončilo sa to tak, že ten lakomec zostal sám so svojou skrinkou. Zamiloval sa do nej. 
Marianna spoznala svoju rodinu, otca aj mamu. No a to bol koniec. 

Dúfam, že sa Vám páčilo moje rozprávanie. 
Autor: Ivan Berky 

 
 

Poradenské centrum ŽSK 
alebo aktuálne dianie v sociálnej politike... 

 
Procesný postup pri umiestňovaní občanov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov : 
 

1.� Klient požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu formou písomnej žiadosti. 
Formulár „Žiadosti o odkázanosti na sociálnu službu“ si občan môže stiahnuť 
s internetu na stránke www.zask.sk . Taktiež môže požiadať o poskytnutie žiadosti 
obec, VÚC, Poradenské centrum ŽSK alebo zariadenie sociálnych služieb. K žiadosti 
je priložený aj formulár – Lekársky nález, ktorý občan zanesie obvodnému lekárovi 
na vyplnenie.  

2.� Ak je občan, ktorý žiada o posúdenie svojprávny žiadosť vyplní a podpíše vo svojom 
mene.   

3.� Ak je žiadateľom maloletý/mladistvý, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu 
službu podpíše jeho zákonný zástupca/rodič. 

4.� Ak je občan, ktorý žiada o posúdenie pozbavený spôsobilosti na právne úkony, 
žiadosť s jeho údajmi vyplní súdom ustanovený opatrovník, ktorý žiadosť aj podpíše. 
Ku žiadosti opatrovník priloží fotokópiu rozsudku súdu o ustanovení opatrovníka. 
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5.� Vyplnenú žiadosť o odkázanosti spolu s prílohou O lekársky nález doručí občan obci  
(v jej pôsobnosti sú: zariadenie pre seniorov, opatrovateľská služba a iné) alebo VÚC O 
Žilinskému samosprávnemu kraju (v jeho pôsobnosti sú: domov sociálnych služieb, 
zariadenie podporovaného bývania, špecializované zariadenie, rehabilitačné 
stredisko). 

6.� Obec alebo VÚC posúdi na základe lekárskej a sociálnej posudkovej 
činnosti odkázanosť klienta a vydá „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu 
spolu s Posudkom o odkázanosti na sociálnu službu.“  

7.� Ak má klient právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok 
o odkázanosti na sociálnu službu s príslušným stupňom odkázanosti podľa zákona, 
požiada zariadenie sociálnych služieb (zariadenie pre seniorov, domov sociálnych 
služieb) o poskytnutie sociálnej služby formou písomnej žiadosti, ktorej formulár 
s názvom „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ poskytne 
zariadenie, v ktorom chce byť občan umiestnený.  

8.� Keď má zariadenie sociálnych služieb voľné miesto uzavrie s občanom „Zmluvu 
o poskytovaní sociálnej služby“. V prípade, že zariadenie nemá voľné miesto, je 
občan zaradený do poradovníka čakateľov na sociálnu službu. Zariadenie sociálnych 
služieb vydá „Rozhodnutie o zaradení do poradovníka čakateľov na sociálnu 
službu“, ktoré doručí občanovi do vlastných rúk. 

9.� Ak uvedeným postupom nie je možné zabezpečiť pre občana sociálnu službu 
v zariadení, zariadenie s právnou subjektivitou zaradí občana do poradovníka 
čakateľov toho zariadenia, o ktoré klient prejavil záujem tak, aby klient mohol zotrvať 
vo svojej komunite a zachovalo sa jeho právo voľby.  

10.�V prípade, že obec alebo mesto nemá zriadené zariadenie sociálnych služieb a vydá 
občanovi rozhodnutie o odkázanosti a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, obec 
alebo mesto požiada VÚC o poskytnutie  sociálnej služby pre konkrétneho občana. 

11.�Ak VÚC nemá voľné miesto v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých je 
zriaďovateľom na svojom území požiada o poskytnutie sociálnej služby pre 
konkrétneho občana neštátny subjekt na svojom území. 

12.�V prípade, že samosprávny kraj nemá voľné miesto v zariadeniach, ktorých je 
zriaďovateľom a voľné miesto nie je ani v neštátnych zariadeniach, ktoré sú na území 
samosprávneho kraja, požiada VÚC iný samosprávny kraj o poskytnutie sociálnej 
služby pre konkrétneho občana. 

Autor: Mgr. Ingrid Pinková 
 

Naše výrobky 
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Zábavné okienko 
 
 
1. Učiteľka v škole nakreslí na tabulu jablko a pýta sa prvákov: 
O Žiaci, čo som nakreslila? 
Adamko sa prihlási: 
O Zadok! 



Učiteľka uteká k riaditeľovi s plačom.... Príde riaditeľ: 
O Hjaj, čo ste urobili, detičky,  
že vaša učiteľka ku mne išla s plačom?  
A kto nakreslil na tabulu ten zadok??? 
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                      2. Ide ježko okolo močiara,  
                      hryzie si s chuťou do jablka a stretne bociana. 
                      Bocian:O Čo ješ? 
                      Ježko: O Čo bocian? 
                      Bocian: O Čo ješ jež? 
                     Ježko: O Čo bocian, bocian? 
 
 
 

 
 
 
3. Veverička sedí na strome a lúska oriešky. 
Rozlúskne prvý oriešok – strieborné šaty. 
Rozlúskne druhý oriešok O zlaté šaty. 
Rozlúskne tretí oriešok – svadobné šaty. 
Veverička sa rozplače, schúli sa na vetvičku a vzlyká: 
"Ja sa kvôli tej hlúpej rozprávke už asi nikdy nenajem ! ! ! " 
 
 
 
 

Maškrtníček 
 
 

Každý má rád, keď si môže zamaškrtiť, alebo si urobiť niečo veľmi chutné pre 
jazýček.  V tejto rubrike Vám ponúkneme návod ako si môžete pripraviť niečo sladučké 
a chutnučké, z kuchyne našich zamestnancov.  

 

Zázvorníky 

Potrebujeme: 
2 vajcia 
2 žĺtky 
250 g cukru 
250 g hladkej múky 
1 ČL mletého zázvoru 
trocha sódy bikarbóny 
 
Postup: 
Suroviny zmiešajte a vypracujte cesto. Rozvaľkajte na 
hrúbku 0,5 cm, povykrajujte formičkou zázvorníky a 



uložte na plech. Nechajte odstáť do druhého dňa v chlade. Potom pečte v mierne zohriatej 
rúre pri 100O120°C. 
 

Autor: Janka Vrábliková 
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Tajnička 

 
 

V tajničke sa ukrýva dokončenie vianočného priania, ktoré Vám z celého srdca 
želáme, klienti a zamestnanci DSS a DD z pracoviska na Belanského č. 12 a Horného 
Vadičova č. 54. 
Krásne Vianoce chceme Vám priať, aby mal človek človeka rád, aby jeden druhému viac 
šťastia prial, aby ten Nový rok za to stál. Veselé ... 
 
 

1.� Kráľ zvierat. 
2.� Mláďa mačky a kocúra. 
3.� Má meniny 24. 12. / Evina 

polovička. 
4.� Biela mokrá hmota, čo padá 

z neba. ☺ 
5.� Koláč z medu a múky... 
6.� V zime visia zo strechy. 
7.� Zbiera ich veverička. 

 
8.�  

Maľováčik 
 
 A teraz zopár obrázkov na vymaľovanie. Mysleli sme aj na našich detských 
kamarátov, ktorí si môžu podľa svojej fantázie vymaľovať tieto obrázky. 

1.          

         2.  

3.          

 4.         

        5.  

  6.        

7.          
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VVVVšetkým, ktorí šetkým, ktorí šetkým, ktorí šetkým, ktorí vvvv    tomto období tomto období tomto období tomto období oslavujú svoje narodeninyoslavujú svoje narodeninyoslavujú svoje narodeninyoslavujú svoje narodeniny    ! ! !! ! !! ! !! ! !    
naši klienti: naši klienti: naši klienti: naši klienti:     
Ľubomír Mičian, Jozef Matejíček, Veronika Bačová, Alexander Valík, Ľubomír Mičian, Jozef Matejíček, Veronika Bačová, Alexander Valík, Ľubomír Mičian, Jozef Matejíček, Veronika Bačová, Alexander Valík, Ľubomír Mičian, Jozef Matejíček, Veronika Bačová, Alexander Valík,     
Michal Majc, Vladimír Čimbora, Jozef Beliančin, Katarína Frnková, Michal Majc, Vladimír Čimbora, Jozef Beliančin, Katarína Frnková, Michal Majc, Vladimír Čimbora, Jozef Beliančin, Katarína Frnková, Michal Majc, Vladimír Čimbora, Jozef Beliančin, Katarína Frnková,     
František Plátek, František Plátek, František Plátek, František Plátek, Miroslav Štrkáč, Veronika Bajaníková, Peter Osacký, Miroslav Štrkáč, Veronika Bajaníková, Peter Osacký, Miroslav Štrkáč, Veronika Bajaníková, Peter Osacký, Miroslav Štrkáč, Veronika Bajaníková, Peter Osacký,     
Mária Peterková, Žofia GrešákMária Peterková, Žofia GrešákMária Peterková, Žofia GrešákMária Peterková, Žofia Grešáková, Mária Gajdošováová, Mária Gajdošováová, Mária Gajdošováová, Mária Gajdošová    
    
naši zamestnanci: naši zamestnanci: naši zamestnanci: naši zamestnanci:     
    Bc. Peter Kvasnica, Bc. Mária Priečková, Bc. Eva Mináriková, Viera Bc. Peter Kvasnica, Bc. Mária Priečková, Bc. Eva Mináriková, Viera Bc. Peter Kvasnica, Bc. Mária Priečková, Bc. Eva Mináriková, Viera Bc. Peter Kvasnica, Bc. Mária Priečková, Bc. Eva Mináriková, Viera 
Káčeríková, Oľga Ďurinková, Pavol Hrčka, Vierka Galieriková, Alenka Káčeríková, Oľga Ďurinková, Pavol Hrčka, Vierka Galieriková, Alenka Káčeríková, Oľga Ďurinková, Pavol Hrčka, Vierka Galieriková, Alenka Káčeríková, Oľga Ďurinková, Pavol Hrčka, Vierka Galieriková, Alenka 
Miklášová, Ľubomíra Orieščíková, Mária Miklášová, Ľubomíra Orieščíková, Mária Miklášová, Ľubomíra Orieščíková, Mária Miklášová, Ľubomíra Orieščíková, Mária 
Nováková, Júlia BugáňováNováková, Júlia BugáňováNováková, Júlia BugáňováNováková, Júlia Bugáňová    

    
                                                                                                



    
            

                                                                                                                                                                    
    
    

    
    

    
Najväčším šťastím v živote je presvedčenie, že nás ľúbia F ľúbia 

nás takých, akí sme, či skôr napriek tomu, akí sme. 
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Na tvorbe časopisu sa podieľajú: zamestnanci a klienti DSS a DD v KNM a v Hornom Vadičove 

 


