
Posedenie pri vianočnom stromčeku 

Vianočný čas symbolizuje pokoj, lásku a porozumenie, ktoré 

si navzájom prejavujeme a rozdávame. Začiatok roka sa už 

ako tradične niesol v duchu pomaly končiacich sa Vianoc 

a prichádzajúceho Nového roka 2017. Všetci sme si vzájomne 

priali hlavne veľa zdravia, šťastia, pokoja a lásky, ako v našom 

zariadení, tak i v rodinách našich klientov. Počas posedenia pri 

vianočnom stromčeku sme sa s klientmi rozprávali o ich 

príbuzných, kto bol doma, ako dlho a tiež ako prežil tento čas 

strávený so svojimi najbližšími. Hovorili sme aj o darčekoch, ktoré naši klienti dostali. Všetci si najviac 

spomínali na svoje vnúčatka a niektorí dokonca i na pravnúčatá. Posedenie bolo spojené aj s malým 

občerstvením, ktoré klientom veľmi chutilo. 

 

„Narodenie Ježiška“ predstavenie 

V januári nás prišli navštíviť aj členovia občianskeho 

združenia Za rodinu z Bytče. Títo nadaní dobrovoľníci nám 

zahrali divadelno-hudobné predstavenie o príchode Ježiška na 

tento svet. Vďaka ich vystúpeniu sa o malý kúsok predĺžila  

v našom zariadení Vianočná atmosféra. Bolo to veľmi pekné 

predstavenie, ktoré mnohých našich klientov dojalo k slzám. 

Oživili sa im spomienky na obdobie ich mladosti a života, 

úzko späté s Vianocami. V závere vystúpenia si každý 

obyvateľ domova mohol „popestovať v náručí aj malého Ježiška“. Členom tohto združenia sa chceme veľmi 

pekne poďakovať za ich snahu, úsilie a spolupatričnosť, ktorú mám ich vystúpením prejavili. Tešíme sa ma 

ich návštevu aj na budúci rok. 

 



Spoločenské hry na precvičovanie pamäte 

Hranie spoločenských hier u seniorov je veľmi prospešné 

a dôležité, nakoľko často napomáha aktivizovať a následne 

precvičovať dôležité funkcie mozgu, akými sú najmä pamäť, 

pozornosť, vnímavosť, či logické myslenie. Spoločenské hry 

tak predstavujú jeden z najvhodnejších spôsobov, ako centrum 

nervového systému, teda ľudský mozog, udržať aktívny a 

zdravý čo najdlhšie. Precvičovať mozog je potrebné v každej 

životnej etape. 

 

Naši klienti často a radi hrajú rôzne spoločenské hry, ktoré im napomáhajú precvičovať pamäť. Hrajú radi 

najmä „senior nehnevaj sa“, pexeso a hmatové domino. Radi skladajú tiež aj lego a kocky. 

 

Film na želanie 

Na žiadosť obyvateľov nášho domova sme v mesiaci január sledovali 

krásny slovenský film „Vianočné oblátky“. Klienti si ho vybrali sami 

najmä preto, že im pripomína ich detstvo a pomáha navracať staré 

spomienky na krásne obdobia 

ich života a mladosti. Okrem 

toho tento film umocňuje aj 

atmosféru Vianoc.                         

 

 

 



Fašiangové dobroty 

Fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov, teda od 

šiesteho január, až do polnoci pred škaredou, teda Popolcovou 

stredou. Tá tento rok pripadla na prvého marca. Názov 

fašiangy označuje posledné dni pred pôstom, ktoré sú 

vyvrcholením prechodného obdobia medzi zimným a jarným 

obdobím. Oslavy fašiangov sú spojené s prípravou 

a ochutnávaním rôznych špecialít. Ako sme sa dozvedeli 

počas rozhovorov s našimi klientmi, tieto špeciality sú rôzne 

a to v závislosti od regiónov, z ktorých pochádzajú. Napríklad v regióne Turiec a Horné Považie, z ktorého 

pochádzajú traja naši klienti, sa varila praženica. Typickým 

fašiangovým jedlom v našej obci 

boli zase šišky vyprážané na 

masti. A práve túto fašiangovú pochúťku sme sa rozhodli spoločne 

s klientmi ochutnať. Počas ochutnávky fašiangových šišiek sme si spoločne s klientmi zanôtili známu pieseň 

„Fašiangy , Turice, Veľká noc ide“. 

Film na želanie 

Vo fašiangovom období sme si pozreli film o fašiangových 

zvykoch a tradíciách v obci Štiavnik a Hvozdnica. Klienti si 

tak zaspomínali i na staré piesne a tance, na ktoré tancovali 

pri končinovej muzike i na maškarády, ktoré robili. 

Sledovali sme tiež slávnostnú svätú omšu „Išól Pán Boh vše 

do raja“, ktorá sa konala vo farskom kostole vo Hvozdnici. 

Svätá omša bola spojená s koncertom Hanky Servickej 

a vystúpením viacerých folklórnych súborov.  

Návšteva kňaza 

V našom zariadení poskytujeme klientom starostlivosť po 

stránke zdravotnej, sociálnej, ale tiež i po stránke duchovnej. 

Jej dôležitou súčasťou je aj pastorálna starostlivosť 

o seniorov, nakoľko 

v občasných 

chvíľach samoty 

našich klientov, 

často jediným 

lúčom nádeje 

a potechy pre nich je práve myšlienka na Božiu prítomnosť. Preto 

nás každý mesiac navštevuje kňaz, ktorý tu vysluhuje sviatosť 

zmierania a s tým spojené slávenie eucharistie ako pripomienka 

poslednej večere Ježiša Krista s jeho učeníkmi.  

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pra%C5%BEenica&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BEi%C5%A1_Kristus


 

Sviatosť eucharistie, teda svätá omša, je reálnou prítomnosťou Ježiša Krista a sprítomnením jeho obety na 

kríži. Podporovanie a prehlbovanie tejto stránky starostlivosti o našich obyvateľov preto považujeme za 

mimoriadne vhodný spôsobom, ako naplniť a spríjemniť ich dni. 

 

 

Divadielko v materskej škole 

V tomto mesiaci sme sa zúčastnili aj divadelného predstavenia 

v Materskej škole v Štiavniku. Išlo o spojenie bábkového divadla, 

spevu a tanca v podaní bábkového divadla „Slniečko“ z Piešťan. 

Predstavenie malo názov „Malí huncúti“. Pán Kazík v ňom deťom 

porozprával o hygiene, o zdravom stravovaní, o čarovných 

slovíčkach a o slušnom správaní. Bolo to veľmi podnetné 

vystúpenie, plné pekných pesničiek. Deti i našich klientov 

predstavenie zaujalo a s radosťou sa zapájali do vystúpenia. Ďakujeme 

pani učiteľkám, že nás na toto milé a veselé predstavenie pozvali 

a tešíme sa aj nabudúce. 

 

              



Marec mesiac knihy a návšteva knižnice  

Ako po minulé roky, tak i tento rok sme sa počas mesiaca kníh 

rozhodli navštíviť knižnicu, 

ktorá je sčítaním a s knihami 

neodmysliteľne spätá. Pôvodne 

sme chceli navštíviť Krajskú 

knižnicu v Žiline. Nakoľko nám 

to však okolnosti nedovolili, rozhodli sme sa spoločne s klientmi 

opäť navštíviť našu obecnú knižnicu v Štiavniku. Klientom sa 

veľmi páčilo a keďže priestory už veľmi dobre poznali s veľkou chuťou sa pustili do čítania. 

Literárne dopoludnie 

Aký by to bol mesiac knihy bez literárneho dopoludnia? Aj my 

sme sa jedného marcového dňa rozhodli spoločne s našimi klientmi 

jedno takéto dopoludnie zorganizovať. A keďže čítanie patrí vo 

všeobecnosti medzi aktivity, ktoré pomáhajú udržiavať pamäť 

v dobrej kondícií, túto záľubu u klientov vždy len podporujeme. 

Knihy a ich čítanie taktiež podporuje rozvoj osobnosti, 

komunikačné zručnosti a v neposlednom rade zmysluplne 

obohacuje život starších ľudí. Naši klienti radi čítajú najmä príbehy 

z Biblie, ale tiež i rozprávky. Spoločne si prečítali a vypočuli príbeh“ O kráľovi Dávidovi“ i rozprávku „O 

troch grošoch“. Pri reprodukcii rozprávky o troch grošoch sa viacerí smutne usmiali. Chýba im rodina, deti i 

vnúčatá. Aj keď veľmi dobre vedia, že ich deti sú zamestnané a čas 

rýchlo uteká, aj napriek tomu 

im je ľúto. 

 

 



Medzinárodný deň žien 

8. marca si pripomíname Medzinárodný deň žien. Pri tejto 

príležitosti sme si spestrili deň pekným posedením pri kávičke 

v spoločenskej miestnosti nášho zariadenia. Nezabudol na nás 

ani pán starosta, ktorý s náručou plnou kvetín prišiel 

blahoželať všetkým obyvateľkám, ale i pracovníčkam nášho 

zariadenia. K ich krásnemu sviatku im zaželal veľa zdravia 

a vyjadril všetkým prítomným ženám úctu a vďaku. 

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 veľkú radosť. Na niektoré naše klientky nezabudli 

ani ich deti a taktiež ich prekvapili kyticami kvetov, z ktorých mali najväčšiu radosť. 

 

 

Oslava mena Jozef 

V mesiaci marec sme oslavovali aj tradičné slovenské meno 

Jozef, ktoré má pôvod z hebrejského Jóséph, čo znamená boh 

pridá. V našom zariadení máme troch „Jožkov“, ktorým sme 

k ich sviatku zaželali veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho 

požehnania a zároveň 

sme ich obdarili malou 

pozornosťou v podobe 

pekných črepníkových 

kvetov. Všetci mali 

veľkú radosť. 

 

 

 



Maľovanie veľkonočných kraslíc a rôznych motívov Veľkej noci 

Väčšina našich klientov prežila veľkonočné sviatky v kruhu obyvateľov zariadenia a s pracovníkmi domova. 

Zariadenie si klienti veľmi pekne vyzdobili rôznymi motívmi Veľkej noci a vyrobili sme si tiež i nástenku. 

 

Počas voľných chvíľ sa obyvatelia rozrozprávali a pospomínali, ako kedysi oni prežívali toto sviatočné 

obdobie. Dozvedeli sme sa rôzne staré osvedčené recepty a i to, ako uvariť najlepšiu huspeninu. Klienti 

hovorili o tom, že veľa času trávili na pobožnostiach a spoločnými modlitbami vo svojich domácnostiach. 

Boli sme preto veľmi radi, že prišiel i pán kaplán z farnosti odslúžiť svätú omšu a svätú spoveď, čomu sa 

obyvatelia veľmi potešili. Počas sviatkov ich boli pozrieť aj príbuzní, čo bol pre nich najväčší dar. 

 

 

Premietanie filmu podľa výberu klientov 

Klienti si z pestrej ponuky filmov vybrali film „Kubo“, lebo 

im pripomína ich mladosť a tiež si pamätali hercov, ktorí tam 

hrali. Bola to ich herecká generácia. Na filme sa veľmi dobre 

bavili a tiež si i zanôtili staré piesne. Pri pozeraní filmu „Rok 

na dedine“ si klienti zaspomínali ako rýchlo ubehne rok, a čo 

všetko sa počas roka robí, v akom poradí prichádzajú 

obdobia a čo všetko so sebou prinášajú. Ich spomienky sú 

spojené s ťažkou prácou na roli a okolo dobytka, s vojnou 

i hladom. Často hovoria: „Bol to vtedy ale ťažký život!“   

 

 



Starostlivosť o rastlinky v našom zariadení 

 

Po dlhej a tuhej zime bolo treba rastlinky, ktoré sa nám podarilo prezimovať, popresádzať a prihnojiť. S tým 

nám veľmi radi a ochotne pomohli naši klienti. Konečne k nám pomaly, ale isto prichádza jar. 

Hranie spoločenských hier 

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. Niektorí klienti majú problém so zrakom a zo spoločenských hier preto radi hrajú hmatové domino, 

kde je v priebehu hry potrebné rozoznať niekoľko tvarov. Robia to ohmatávaním vypuklých častí 

a priraďujú ich navzájom ku sebe. Z vytvorenej sústavy majú vždy veľkú radosť. Tiež sa radi hrajú 

priraďovacie hry z ročnými obdobiami. Vždy si 

zaspomínajú na zážitky z detstva a mladosti. Na toto 

obdobie svojho života spomínajú najradšej. Spoločenské 

hry sú zároveň príjemným spestrením voľných chvíľ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oslava Dňa matiek v SCVČ Štiavnik 

V máji už každoročne oslavujeme krásny sviatok, ktorý je 

venovaný našim mamičkám, ale i starým mamičkám. A keďže 

v našom domove žije veľa starých mamičiek, rozhodli sme sa im 

tento sviatok spríjemniť návštevou kultúrneho programu 

organizovaného pri tejto príležitosti 

v SCVČ v Štiavniku. Naše babičky 

potešili krásnym programom nielen 

deti zo základnej školy, ale aj tie 

najmenšie detičky z materskej školy.  

 

Na začiatku programu sa nám 

prihovoril aj pán starosta, ktorý 

nás potom navštívil aj v zariadení 

a ostatným klientkám, ktoré sa programu nezúčastnili, podaroval 

peknú kvetinku. V programe vystúpil aj Milan Iván, známy 

účinkujúci z televízie 

Šláger, ktorú majú naši 

klienti v obľube, a tak sa 

jeho spevu a pesničkám 

náramne potešili.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Nezaháľali však ani mužskí obyvatelia nášho zariadenia, ktorí si pre všetky oslávenkyne pripravili milé 

prekvapenie. Vlastnoručne vyrobený kvietok, ktorý potešil nielen 

všetky babičky, ale aj personál zariadenia a tiež milý veršík 

a želanie dobrého zdravia 

na záver. Ďakujeme! 

 

 

 

 

 

Vychádzky po okolí zariadenia 

V máji je počasie už veľmi pekné, preto sme sa rozhodli využiť to 

na príjemnú prechádzku po okolí 

zariadenia. Teplé májové slnečné 

lúče nás príjemne zohriali.  

 

 

 

 

 



Vystúpenie detí z materskej školy 

Detičky z Materskej školy v Štiavniku nás potešili pekným 

pásmom pesničiek, básničiek a tancov, ktoré si pripravili pre 

obyvateľov nášho zariadenia. Tak sme aspoň na chvíľu trošku 

pookriali a potešili sa prítomnosťou „malých ratolestí“. Našim 

klientom to pripomenulo chvíle strávené s ich vlastnými deťmi, 

či vnúčatami. Na záver detičky našich starkých obdarovali aj 

malými, vlastnoručne vyrobenými darčekmi, za čo im veľmi 

pekne ďakujeme. Vďaka patrí aj pani učiteľkám, ktoré program 

spoločne s detičkami nacvičovali. 

 

 

 

Varenie májovkovej polievky 

Pre máj sú typické májovky, z ktorých sa dá uvariť veľmi chutná 

polievka. Hríbiky sme si nazbierali, suroviny pripravili a hor sa do 

varenia! Májovková 

polievočka bola 

vynikajúca a veru 

pochutili si na nej 

všetci obyvatelia.  

  

 

 



Návšteva výstavy v Makovického dome v Žiline 

Spoločne s klientmi sme sa zúčastnili krásnej výstavy pod názvom 

„Čipkované radosti - mozaika“. Išlo o výstavu prác členiek Klubu 

paličkovanej čipky „Gracia“ pri Krajskom kultúrnom stredisku 

v Žiline. Výstava sa konala pri príležitosti Staromestských 

slávností. Klienti a my spoločne s nimi sme boli unesení 

šikovnosťou rúk členiek klubu a krásou ich prác.   
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