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 Sú roky, ktoré pamätáš,
sú dni, ktoré preplačeš,

sú cesty, ktorými denne kráčaš, 
sú slová, ktorým veríš,

sú priatelia, ktorí sa stratia,
nie sú však časy, ktoré sa vrátia...

Milí priatelia!

Prešli  tri  ročné obdobia a znova sme tu, aby sme sa Vám prihovorili  a pochválili  sa,  čo 
máme nové.

Život v našom zariadení stále pokračuje rovnako rýchlym tempom a my Vám ho chceme 
priblížiť prostredníctvom nášho časopisu.

Na jeho tvorbe sa podieľali zamestnanci, klienti i naši priatelia.
Všetci mali možnosť vyjadriť svoje myšlienky a názory na život v našom DSS, porozprávať 

o akciách, ktoré boli uskutočnené.
V článkoch nie sú len jednoduché informácie o tom, čo sa u nás dialo, ale aj  niečo viac. 

Prečítajte a dozviete sa veľa zaujímavého i to, ako sme to prežívali.
Potešili ma príspevky našich klientov a najmä úprimná radosť nášho Ivana z jeho úspechu 

počas Žilinského Oscara a pohľad Janky na naše zariadenie.
Práca v DSS je veľmi náročná nielen na teoretické vedomosti, trpezlivosť a vzťah k práci 

s postihnutými  klientmi.  Treba  za  nimi  vidieť  živého  človeka,  ktorému  nahrádzame  rodinu. 
Človeka, ktorý má svoje pocity a problémy.

Treba citlivo a individuálne pristupovať ku každému.
Máte pred sebou druhé číslo časopisu a prosíme Vás o to, ako minule...

Držte nám palce!
Bc. Veronika Melicherová
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Zoznámte sa prosím...
alebo pár slov o našich klientoch

V tejto rubrike sa Vám snažíme priblížiť  životné príbehy našich klientov.  Dočítate  sa tu 
nielen o tom, aký majú osud, ale aj o tom, akú majú povahu, vlastnosti a čo radi robia. Náš druhý 
príbeh je o Maťkovi Ďurišovi. Jeho príbeh bol zverejnený aj v .MY Kysucké noviny 13. marca 
2007, ktorého autorkou je Iveta Frolková. 

Maťko Ďuriš
Maťko Ďuriš  z Rosiny v okrese Žilina  je  vášnivým 

turistom. Má dvadsaťšesť rokov a v domove žije sedemnásť 
rokov.  Jeho  diagnóza  znie:  Downov  syndróm.  Slovné 
spojenie,  ktorého  sa  bojí  každá  budúca  mamička.  Pre  tú 
Martinovu,  sa  žiaľ  stala  krutou  realitou.  Martin  sa  s ním 
narodil.  On  to  však  nevie  posúdiť  a tak  život,  ktorý  žije 
počas týždňa v domove a počas víkendu doma, sa mu zrejme 
páči. Všade má totiž ľudí, ktorí ho majú radi, pomáhajú mu 
a ku  ktorým  si  vytvoril  citové  puto.  Rovnako  ako  jeho 
kamarát Jožko (o ktorom sme písali v prvom čísle), miluje 
turistiku  a prechádzky  po  kysuckej  prírode.  Keď mu  pani 
vychovávateľky  povedia,  ktoré  bylinky  treba  zbierať,  je 
veľmi snaživý. 

Vždy  sa  aktívne  zúčastňuje  na  všetkých 
hrách  v prírode.  Takto  postihnutí  ľudia  majú 
tendenciu  priberať,  takže  pohyb  je  pre  nich 
nesmierne  dôležitý.  Okrem  turistiky  má  Martin 
veľmi rád pre neho takzvané „chlapské práce“. Pod 
dohľadom  vychovávateliek  teda  rád  pracuje  na 
záhradke, čo – to opravuje. Keď nie je možné chodiť 
do prírody, pohyb v nej nahrádza pri 15 minútových 
ranných rozcvičkách a na stacionárnom bicykli. Má 
vraj talent na behanie na krátke trate. Fizioterapeutka 
s Martinom  a ostatnými  jeho  kamarátmi,  ktorí  sa 
pohybujú,  denne  cvičí  v podmienkach  domova  – 

s činkami,  kruhmi,  jednotlivé  cviky  si  deti  zapamätajú. 
Ťažšie je to už so zložitejšími zostavami, tie sa napokon 
takmer  vždy skončia  veselým tancom.  Martin  spolu  so 
svojimi  kamarátmi  z domova  chodieva  cvičiť  aj  do 
Labyrintu  v Žiline  (Tanečné  divadielko  Alternatív  – 
Centrum  pohybu  a tanca  Labyrint  v Žiline).  Tu  si 
zacvičia, zatancujú, zahrajú a nakoniec porelaxujú. Každý 
štvrtok sa Martinko spolu s kamarátmi  teší  na návštevu 
Labyrintu, pretože je to pre neho pekný zážitok , s ktorým 
sa môže podeliť.

V tomto  príbehu  ste  sa  zoznámili  s taktiež  vášnivým 
turistom - Martinkom Ďurišom z Rosiny. Aj pre neho je 
turistika spôsobom, ako trošku zamávať krídlami.

Myslím si,  že  Maťko hoci  nevie  povedať ako sa mu 
páči v prírode a ako mu zaplesá srdiečko, keď môže robiť 
to čo ho baví, no všetci okolo to cítia.

 Mgr. Ingrid Pinková

Slniečková slávnosť
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Naša pani riaditeľka vybavila pre 
všetkých  klientov  a zamestnancov 
relaxačný  pobyt  v poľovníckej  chate 
v Povine. Krásna horská príroda, hlboká 
hora  obkolesujúca  chatu  na  konci 
povinskej  doliny  a príjemné  slnečné 
počasie boli garantom spokojnosti.

Dňa  19.  07.  2007  sme  pobalili 
deky,  športové  potreby,  riady,  kočíky, 
ale aj plienky a hygienické potreby a na 
etapy  sme  sa  odviezli  autom  do 
zapožičanej chaty, kde sme rozložili veci 
k celodennému pobytu. Niektorí chystali 
drevo  v blízkej  hore  na  varenie  gulášu 
a opekanie  špekáčikov.  Ostatní  išli  na 
prechádzku  po  horskom  chodníku, 
pozorovali prírodu a spoznávali prírodniny v priamom kontakte.

Lúka za chatou v okolí ohniska a lavičiek bola vyzdobená slniečkami z krepového papiera 
a veľkým  uvítacím  plagátom.  Imobilní  klienti  sa  zo  začiatku  slnili  a neskôr  relaxovali  v tieni 
stromov,  počúvali  hudbu a hrali  sa individuálne  podľa možností  a schopností  s loptou a kvetmi. 
Pohybovo schopnejší  klienti  a zamestnanci  využili  pobyt  na čerstvom vzduchu na súťaživé  hry 
v skupinách alebo individuálne a to: skákanie, preťahovanie sa lanom, hádzanie na cieľ a pod.. Na 
priľahlej lúke sa niektorí zahrali volejbal a futbal. Najväčší úspech však mali vychádzky do hlbokej 
hory a pozorovanie krásnej prírody.

Celodenné  menu  pozostávalo  z obložených  chlebíčkov,  slaného  pečiva,  zákuskov,  čaju 
a limonády.  Zamestnanci  kuchyne 
nám  navarili  vynikajúci  guláš  na 
veľkom  ohnisku  za  chatou,  ktorý 
všetkým chutil. V podvečer sa opekali 
špekáčiky a niektorí  klienti  pomáhali 
pri  opekaní  pre  imobilných 
kamarátov.

Na tejto vydarenej akcii v prírode 
oslávila  40  rokov  aj  naša  kolegyňa, 
ktorá nachystala sladké pohostenie.

Poľovnícku  chatu  v Povine  sme 
navštívili  druhý  raz  a pobyt  na  nej 
v nás zanechal plno pekných zážitkov 
a budeme  sa  tešiť  na  budúcu 
návštevu.

Iveta Chovancová

Za inšpiráciou do Žiliny

V auguste sme sa vybrali vlakom do Žiliny. Cieľom našej cesty bola požičovňa kostýmov na 
Hornom  vale.  Prípravy  na  súťaž  „Žilinský  Oscar  2007“  boli  v plnom  prúde  a my  sme  plný 
očakávania vošli do kráľovstva masiek a kostýmov. Z vešiakov na nás pozerali šašovia, medvede, 
klauni, pieroti, princezné, všetko ako z najkrajšej rozprávky. Ochotná pani nám ukázala množstvo 
nádherných kostýmov a my sme si ich s radosťou a veselým pokrikom skúšali. 
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Ako čarovným prútikom sa dievčatá menili na baletky, víly, princezné a chlapci na šašov, 
rytierov, dravých levov a medveďov.

Z požičovne  sme  zamierili  do  neďalekej  cukrárne,  kde  sme  si  zamaškrtili  na  dobrých 
zákuskoch.

Žiline sme zakývali z vlaku, ktorým sme sa odviezli do nášho DSS a kostýmy, ktoré sme tak 
obdivovali, tie sme si nakoniec ušili.

Pani riaditeľka nám poskytla prostriedky na krásne látky, ale to je už iná história...

PhDr. Jana Javorská

Jeden svet

20. august bol deň, ktorý znamenal pre náš Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 
veľa telefonátov, e-mailov a príprav, aby všetko dobre fungovalo. V tento deň prišlo do Kysuckého 
Nového  Mesta  28  priateľov  z Poľska,  z organizácie  „Jeden  Świat“,  Stowarzyszenie  Pomocy 
Dziecom i Mlodziežy Specjalnej Troski, ktorá združuje postihnutých ľudí.

Záležalo nám na tom, aby sa u nás postihnutí mladí ľudia a ich rodinní príslušníci dobre 
cítili a spoznávali krásy nášho kraja, aby sme spoločne 
budovali  nové  „mosty  priateľstva“,  kde  postihnutie, 
hranice a jazyková bariéra nie sú prekážkou.

Návštevu  sprostredkovala  p.  Katarzyna  Bielik 
z Poľského  klubu  Žilina.  Väčšiu  časť  týždňa  nás 
sprevádzal  PhDr.  Damian Vizár,  šéfredaktor  časopisu 
Slnečnica.  Tento  časopis  vydáva  Spoločnosť 
Downovho syndrómu na Slovensku..

Naši priatelia prišli na Slovensko po ceste dlhej 
750  km  unavení  a ubytovali  sa  v tunajšom  internáte 
Strednej  priemyselnej  školy.  Naša  akcia  začala 
nasledujúci  deň.  Poľským  kamarátom  robili  počas 

celého pobytu spoločnosť zamestnanci a postihnutí  klienti  z Domova sociálnych služieb pre deti 
a dospelých na ulici Belanského č.12 v Kysuckom Novom Meste.

Utorok: Stretli sme sa na celodennej akcii v prírode, neďaleko od KNM na Ostrom, čo je 
turistické stredisko v atraktívnom prostredí. Prenajali sme si priestory, varili guláš a opekali klobásy 
a slaninu. Medzitým sme absolvovali prechádzku na 
ranč  a zároveň  sme  sa  spoznávali.  Neskôr  sme  si 
zašportovali.  Súťažili  sme  v jednotlivých 
disciplínach,  čo  nám  spestrilo  pobyt  a zbližovalo 
ľudí..

Streda: Rozhodli  sme  sa  ukázať  im  kúsok 
Slovenska  a vybrali  sa  do  Bojníc.  Navštívili  sme 
zámok, ZOO a predstavenie Sokoliarov. Všetkým sa 
akcia veľmi páčila, nafotilo sa množstvo fotografií.

Štvrtok: Pozvali sme ich do nášho zariadenia 
a zaželali  sme  im,  aby  sa  u nás  cítili  „ako doma“. 
Zapojili  sa  do  bežného  života  našich  klientov. 
Pracovali  v dielňach.  Tkáčskej  i keramickej,  boli 
prítomní na výchovných zložkách, kde maľovali, vystrihovali a robili to, čo ich zaujímalo. Poobede 
sme  mali  pripravené  predstavenie  „Postrach  Samko“,  ktoré  nám  prišli  zahrať  z Trenčianskej 
nadácie Dr. Klauna a diskotéku až do večera...
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Piatok: Opäť  výlet.  Smer  cesty  „vľavo“.  Tentoraz  do  Múzea  kysuckej  dediny  vo 
Vychylovke.  Povozili  sme  sa po historickej 
úvraťovej  železnici  pomedzi  drevené 
domčeky  a neskôr  sme  si  ich  poobzerali 
zvnútra. 

 Sobota:  Smer  cesty  „vpravo“. 
A vybrali sme sa do Rajeckej doliny, kde sme 
si  pozreli  skanzen Čičmany so svojráznymi 
maľovanými  domčekmi,  Rajeckú  Lesnú 
s unikátnym  dreveným  betlehemom 
a kalváriou  s liečivou  vodou.  Spoločne  sme 
sa  pomodlili  na  svätej  omši  v kostole. 
Napokon  sme  si  dopriali  oddychovú 
prechádzku  so  zmrzlinou  poobedňajšími 
Rajeckými Teplicami.

Nedeľa: Pôvodne si  naši  priatelia  chceli  oddýchnuť,  ale  dali  sa  presvedčiť  na návštevu 
hradu Strečno a kúpaliska v Žiline.

Pondelok: Každá dovolenka má svoj koniec i táto sa skončila, nastal čas rozlúčky a návratu 
domov.  V doobedňajších  hodinách  prišli  poľský  kamaráti  do  nášho  zariadenia,  kde  si  znova 
popracovali v dielňach, vypili kávu alebo čaj a nastalo smutné lúčenie.

Č dodať na záver?
My  Slováci  máme  krásnu 

krajinu  i pohostinnosť.  Máme  sa  čím 
pochváliť a je dobré dať o sebe vedieť 
aj  za hranice našej  republiky.  Krásnu 
krajinu,  spontánnych  a príjemných 
ľudí má aj Poľsko. 

Počas týždňa sme strávili  veľa 
času  rozhovormi  o našich  životoch 
i skúsenostiach.  Ľudia  s postihnutím 
i bez  postihnutia  si  našli  spoločný 
jazyk. Všetkým sa akcia veľmi páčila, 
dokonca  sme  dostali  pozvanie  na 
návštevu  do  Poľska,  aby  nám  našu 
pohostinnosť oplatili. K tomu, aby sme 
si  vytvorili  „Jeden  svet“  skutočne 
stačilo málo – dobrú vôľu, lásku v srdci a porozumenie.

Mgr. Silvia Martinčeková a Bc. Veronika Melicherová

Jašidieľňa 2007

„Čo sa skrýva pod názvom Jašidieľňa?“
Naši klienti už dávno tento názov odhalili, vedia, že sa v ňom vchádza do sveta rozprávok 

a rôznych  krajín  fantázie  a celý  rok  sa  tešia,  kedy  sa  toto  rozprávkové  trojdňové  podujatie 
uskutoční.

Jašidieľňa  je  vlastne  medzinárodný  festival  tvorivosti  a fantázie  ľudí  so  zdravotným 
postihnutím. Je to významné medzinárodné podujatie, ktoré organizuje Nadácia harmónie a jeho 
krstnou mamou je p.  Holúbková,  ktorá nám každý rok posiela  pozvanie,  ktoré pripadá na prvý 
septembrový týždeň.

Hlavným  poslaním  festivalu  je  neformálnou  cestou  prispieť  k prekonávaniu  bariér 
v komunikácii  medzi  zdravými  a zdravotne  postihnutými  mladými  ľuďmi  a k nadväzovaniu 
vzájomných priateľstiev.
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V tomto roku sa uskutočnil už 18. ročník festivalu Jašidieľňa v dňoch od 5 – 7 septembra.
Aj naše zariadenie sa 8 členmi pripísalo k 326 účastníkom festivalu zo 41 rôznych zariadení 

a to  zo  7  krajín  Európy –  z Českej  republiky,  Nemecka,  Nórska,  Poľska,  Slovinska,  Talianska 
a Slovenska.  Iba  zo  SR  bolo  zastúpených  30  organizácií  z Domovov  sociálnych  služieb 
a špeciálnych škôl.

Zameranie  tohoročnej  Jašidielne 
bolo netypické – bolo to spojené so sci-fi 
vesmírnou expedíciou neznámeho priestoru 
a návštevou  rôznych  planét.  Bol  to  nový 
svet  fantázie  a komunikácie  s vesmírom 
a jeho odkazom pre ľudstvo.

Vynikajúcu  tvorivú  fantáziu 
podporilo i klaunovské predstavenie súboru 
Pinzka z Poľska, ktoré aj zároveň otvorilo 
festival v Dome odborov.

Hneď  prvý  deň  zástupcovia 
Jašidieľne  i s  „kozmickými  bytosťami“ 
navštívili  pána  primátora  mesta  Žiliny, 
ktorý nám zaželal, aby priateľská atmosféra 
prekonala akékoľvek hranice a spájala svet 
a vesmír.

Vlastná náplň festivalu bola tvorivá 
fantázia v dielňach – planétach a to na UMBAI, LEGAU, SOCLAR, CHROMOMIX. Tam sme sa 
naučili  opravovať  vesmírnu  loď,  programovať  robotov,  komunikovať  s inými  civilizáciami 
pomocou zvuku.

Tvorivé a nápadité dielne pre nepriaznivé počasie pracovali nie na námestí, ale boli skryté 
v okolitých verejných priestranstvách a to v rôznych CVČ. Aj napriek nepriaznivému počasiu sme 
nemali žiadne väčšie problémy a vyžarovala z nás radosť a dobrá nálada.

O naše plné brušká sa postarali okolité reštaurácie, v ktorých sme mali zabezpečené obedy 
a večere.

Večery sme trávili  v Dome odborov, kde o dobrú zábavu a tanec s „mimozemšťanmi“ sa 
postarala žilinská kapela Mozgoskopi. Deti očarené celým dňom si odovzdávali svoje zážitky večer 
na ubytovni na vysokoškolských internátoch.

Prišiel posledný deň festivalu a to aj naša rozlúčka. Tú sme absolvovali v Dome odborov, 
kde sme sa stretli  s pani Holúbkovou, aby sme zhodnotili  „vesmírnu“ činnosť a poslali  raketou 
posolstvo do vesmíru so svojimi tajnými želaniami. Medzi naše želania a želania pána primátora 
mesta  sa  zaradilo  aj  posolstvo  Nadácie  krajiny  harmónie,  v ktorom sme  odkázali  „celej  našej 
planéte  a celému  vesmíru“  naše  zásady 
a želania  –  a to  pestovať  porozumenie 
a mier medzi národmi, rozvíjať vzájomné 
priateľstvá a spoluprácu,  ochotu pomáhať 
druhému a vždy dodržiavať vysoké etické 
princípy  v každej  činnosti  užitočnej  pre 
spoločnosť.

Naši  zúčastnení  klienti  Natálka, 
Ľudka,  Jožko  M.,  Milanko  a Ľubko 
obdržali  od  pani  Holúbkovej  dôležité 
certifikáty,  ktoré  slúžia  k preukázaniu  sa 
rôznym  planétam,  že  už  oni  majú 
skúsenosť  komunikovať  s inými 
civilizáciami a svedomito sa zúčastnili na 
kozmickom dianí.

Plný  nezabudnuteľných  zážitkov  sme odchádzali  domov  v myšlienke  nad  touto  krásnou 
akciou a duch tejto tvorivej atmosféry sa preniesol aj na nás relatívne zdravých ľudí. Vnímali sme 

6



prejavy  vášne,  radosti  a dobrej  spolupráce  bez  ohľadu  na  zdravotné  postihnutie  a jazykové 
problémy.

Práve  od  takýchto  ľudí  je  potrebné získať  tvorivú  atmosféru  a chuť  do  života.  Život  je 
predsa krásny a často si to ani neuvedomujeme.

Všetci sa tešíme na Ďalší festival, kde môžeme mať aj čiapku nakrivo, zababrané ruky od 
farbičiek, a ...

Bc. Jana Sihlovcová

Ani na nás nezabudol

Deň, keď chodí po svete Mikuláš a rozdáva darčeky je 
jeden  z najobľúbenejších  dní  v roku.  A na  začiatku 
decembra je i radostnou predzvesťou Vianoc, na ktoré sa 
tešia všetci veľkí aj malí.

6. 12. 2007 zavítal Mikuláš v sprievode anjela a čerta aj 
medzi  deti  v Domove  sociálnych  služieb  pre  deti 
a dospelých v našom meste.

Najskôr  sa  všetkým  mikulášsky  prihovoril,  potom 
odovzdal 
darčeky  so 
sladkosťami. 
Obdarované 

deti na oplátku Mikulášovi a jeho sprievodu zarecitovali 
a zaspievali  –  predviedli  sa  skoro  všetci,  s tým  čo  si 
pripravili.

Toto tradičné Mikulášske podujatie, ktoré pre deti 
z DSS  každoročne  pripravuje  Centrum  voľného  času, 
patrí  medzi  obľúbené  podujatia  všetkých  zúčastnených 
a predvianočná nálada potom trvá dlho, dlho.

Centrum voľného času

Kysucký zvonček

V mesiaci december 2007 usporiadalo Centrum voľného času v Kysuckom Novom Meste 
v spolupráci so Základnou umeleckou školou v KNM spevácku súťažnú prehliadku pod názvom 
„Kysucký zvonček“.

Podujatia  sa  zúčastnili  deti  zo  základných  škôl  z okresu  Kysucké  Nové  Mesto,  žiaci 
Základnej  umeleckej  školy  v KNM,  klienti  Domova  sociálnych  služieb  na  Belanského  ulici 
a Domova sociálnych služieb na Štúrovej ulici v KNM. Dom kultúry dýchal vianočnou atmosférou 
a zaplnené hľadisko pozorne sledovalo výkony súťažiacich. Súťažilo sa v niekoľkých kategóriách 
a to: mladší žiaci,  starší žiaci,  žiaci ZUŠ, duetá, sóla, spev s hudobným doprovodom (učiteľom, 
rodičom).  Niektoré  deti  vystupovali  v krojoch  a spievali  ľudové  piesne,  ostatné  spievali  detské 
alebo populárne pesničky.

V chvíľach,  keď sa odborná porota radila o vyhlásení  najlepších spevákov v jednotlivých 
kategóriách, vyzvala moderátorka podujatia našich klientov, aby predviedli svoje spevácke nadanie 
a talent.  Táto  výzva  našla  u našich  klientov  ohlas,  nebáli  sa,  ani  neprejavili  zdráhanie  sa  pred 
publikom. 

Prvý vystúpil  Martin Ď.,  ktorý svojim nezabudnuteľným spôsobom zaspieval  s pomocou 
publika pesničku: „ Macejko, Macejko...“

Zo začiatku ostali detskí diváci prekvapení netradičným predvedením tejto piesne, ale rýchlo 
sa zorientovali v Maťových schopnostiach a pomohli mu pieseň dospievať. 

7



Ako ďalšia sa prihlásila Zuzana H., ktorá sa predviedla s piesňou: „Láska moja“ od skupiny 
Elán. Zvládla ju aj napriek občasným výpadkom v melódii a ukázala deťom zo ZŠ, že aj napriek 
svojej rečovej vade sa dokáže naučiť celý text. 

Keď  vyzvala  moderátorka,  kto  chce  spievať,  prihlásil  sa  15  ročný  vozíčkár  Jakub  T., 
zaspieval pesničku: „Voda, čo ma drží nad vodou“ tiež od skupiny Elán. Prídavkom v jeho podaní 
bola básnička: „O Mikulášovi“.

Naši klienti týmto vystúpením dokázali, že aj napriek handicapu majú záujem o zapojenie 
do bežných životných situácií ako sú: súťaže, návštevy divadiel, výstav a koncertov. CVČ poriada 
túto akciu pravidelne a klienti z nášho domova sa doteraz zúčastňovali len ako pasívny diváci, ale 
posledná aktívna  a spontánna účasť v programe im zabezpečila uznanie a úspech, ktoré potrebujú 
k svojmu pocitu užitočnosti a nájdeniu si miesta v spoločnosti.

Bc. Jana Marková

Náš Štedrý deň
alebo Vianoce v duchu rodinnej atmosféry

História  osláv  Štedrého  dňa 
v našom domove siaha až do roku 1991, 
kedy  sme  založili  tradíciu  rodinných 
Vianoc  a bilancovali  uplynulý  rok, 
spomínali  na spoločne prežité dobré, ale 
aj i menej príjemné chvíle a rozprávali sa 
o tom, čo očakávame od nového roka.

Príprav na Vianoce sa zúčastňujú 
klienti  a zamestnanci  spoločne  už  od 
začiatku  mesiaca  december,  kedy 
vyzdobujeme  interiéry  a zháňame 
sponzorov  k obohateniu  slávnostného 
menu.  Tento  rok  sme  vyrábali  veľké 
priestorové  ozdoby  na  strop  jedálne 
a tento typ výzdoby bol zároveň použitý 
pri  výzdobe  učebne,  izieb  klientov, 

chodby a výťahu. Vstupnému priestoru dodávala zimnú atmosféru dekorácia s vianočným motívom.
Z kresťanských  zvykov  a tradícií  prenášame  k slávnostnému  stolu  spoločnú  motlidbu, 

zaželanie  si  zdravia  a Božieho  požehnania  s  „pomedením“  na  čelo  a príhovorom  riaditeľky 
zariadenia. Tak ako aj v bežných rodinách sa deti a rodičia netrpezlivo tešia na hostinu a darčeky, 
tak aj u nás v domove prebieha Štedrý deň v duchu hodovania a vzájomného obdarovávania sa. Na 
štedrovečernom stole nemôže každý rok chýbať kysucká kapustnica s hubami, oplátky s medom, 
vyprážaná ryba a zemiakový šalát, detské šampanské, zákusky a ovocie.

Tento rok bol pre náš domov úspešný a čo sa týka darov mimoriadne štedrý. Tesne pred 
koncom roka bol zrealizovaný projekt výstavby altánku na záhrade za pomoci rodičov klientov. 
Prekrásny  dar  financovala  firma  p.  Ďuriša  z Rosiny,  ktorý  je  otcom  jedného  z našich  prvých 
a dlhoročných klientov. ŽSK schválil finančné prostriedky na zakúpenie nového veľkého osobného 
auta.  Užitočnými  darčekmi  pre  našich  klientov  boli  a budú zaiste  v budúcnosti  plne  využívané 
materiály a prostriedky dovybavujúce keramickú dieľňu, kuchyňu a pomôcky na muzikoterapiu. Na 
zútulnenie  a spríjemnenie  pobytu  bude  slúžiť  nová  sedacia  súprava  a maxi  stavebnica 
v spoločenskej miestnosti pomôže rozvíjať pohybové schopnosti a priestorovú orientáciu klientov. 
Novo  zakúpené  počítačové  programy  umožnia  činnosť  počítačového  krúžku  ako  novej  služby 
v našom domove.
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V nových  priestoroch  na  Belanského 
ulici sme prežili už druhé Vianoce, ale pre časť 
klientov a zamestnancov to bol prvý Štedrý deň 
v Domove  sociálnych  služieb.  Táto  rodinná 
tradícia,  ktorú  udržuje  aj  súčasné  vedenie 
domova  očarila  a dojala  všetkých,  všetci  sme 
cítili  magického  ducha  Vianoc  – 
spolupatričnosti, lásky a tolerancie.

Bc. Jana Marková

Stretnutie zamestnancov

„Nuž, ako začať?“ 
Téma nie je moc poetická ☺, ale snáď nejakú súvislú vetu zo seba vysúkam, aj keď školské 

slohy sú už poriadne zapadané prachom...☺  A času na rozmýšľanie tiež nie  je veľa (že,  pani 
vedúca ☺) a voľného času ešte menej ...

Takže:  naše  povianočné  –  predtrojkráľové  posedenie  bolo  3.  januára,  aby  sme  neboli 
šokovaní náhlym nástupom do smien po dlhšom sladkom ničnerobení. ☺ Štrkotali sme kľúčami, 
všetci  naradostení,  pretože  nás  nečakali  ranné,  poobedné  a nočné,  ale  len  tak  si  bezstarostne 
posedieť a dať opäť zabrať ledva pozviechaným žlčníkom, žalúdkom (alebo aj pečeni? ☺).

Všetky predsavzatia o diétach sa tíško utiahli do kúta a vypleštenými očiskami vystrašene 
hľadeli,  ako  pred  nás  pani  riaditeľka  s kolegyňami  predkladá  taniere  s klobásami  (mňam), 
obrovskými porciami pečeného kurčaťa (mňam, mňam) a zmrzlinkou (mňam, mňam, mňam)...

A ešte možnosť dať si v robote do jednej, aj  do druhej nohy,  či do nosa? ☺ No kto by 
odolal? A napokon, veď ďalšia hrozba zvýšeného cholesterolu a nejakého kilečka naviac bude až na 
Veľkú Noc a to je tento rok AŽ v Marci, zatiaľ sa budeme snažiť, aby sme tie údeniny a koláčiky 
opäť hravo zvládli za každú cenu, veď sviatky sú len raz za čas. (Mali by sme začať rozmýšľať, ako 
to trocha nahustiť ☺)...  Ale vážne,  bolo to super, len tak si posedieť,  poklebetiť o Vianociach, 
utrúsiť nejaké smiešne príhody, zasmiať sa aj na vlastných chybách...

Takže, milé kolegyne a kolegovia, bolo mi cťou sa zúčastniť a v mene všetkých dúfam, že 
najneskôr DO ROKA A DO DŇA... (alebo že by skôr? Čo Vy na to, pani riaditeľka? ☺)

No, keď to tak po sebe čítam, neviem – neviem, či budem ešte niekedy vyzvaná pripieť 
nejakým článkom...

Nech žije Chrabromil ! ! ! ( a náš DSS ! ! !) ...
Dočítania!

Anonym pod pseudonymom Iri
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SVIATOK   LÁSKYSVIATOK   LÁSKY
14 . FEBRUÁR

Každý rok 14.februára oslavujú ľudia na celom svete sviatok svätého Valentína.
Možno viete, možno nie, korene tradície Dňa Sv. Valentína siahajú už do staroveku,

kedy ľudia verili, že vtáci (najmä hrdličky) sa 14. februára začínajú páriť.
14. február bol takisto označený za Božie hody (až do roku 1969,

keď bol vypustený z rímskokatolíckeho kalendára),
na počesť dvoch kresťanských svätcov umučených rímskym cisárom Claudiom II. Jedného zo 

svätcov,
sv. Valentína skrátili o hlavu, pretože neprestal oddávať mladé páry napriek tomu,

že to Claudius zakázal. Cisár bol totiž presvedčený,
že ženatí vojaci nie sú takí dobrí ako slobodní.

Každý z nás chce byť milovaný a šťastný, prežiť aspoň raz v živote tú ozajstnú lásku,
pri ktorej strácame dych, podlamujú sa nám kolená a úplne sa rozplývame v milovanom 

človeku.
Na svätého Valentína má každý možnosť vyjadriť,

koho má rád – verejne alebo aj tajne, poslaním pohľadnice či drobným darčekom.
Nie je to iba sviatok zamilovaných párov.

Svoju lásku môžu vyjadriť aj deti svojim rodičom,
starým rodičom, kamarátom či súrodencom.

Aj klienti nášho zariadenia pripravovali malé darčeky pre svojich blízkych.
V keramickej dielni modelovali z hliny srdiečka a po vypálení v peci ich maľovali.

Naši najmenší zasa vystrihovali, lepili svoje  srdiečka z papiera.
Aj takto chceli dať najavo svoju lásku, vďaku svojim najbližším.

A netreba zabudnúť, že tú  najkrajšiu kvetinu „lásku“ treba však polievať,
aby nezvädla.

Ľudská láska totiž uschne skôr než ruža,
ak sa o ňu nestaráte a nepolievate ju svojou toleranciou, nehou, láskavosťou.

...A nezabudnite, že lásku si máme vyznávať aj mimo „predpísaných“dní.

Miroslava Minárová

Návšteva kaštieľa v     Radoli  
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Je pondelok 25.2.2008. Pre mnohých ľudí je tento deň 
dňom  vykročenia  do  nového  týždňa,  pre  druhých  zas 
skončenie tak výnimočného víkendu, pre nás to bol pondelok 
veľmi zaujímavý.

Ráno  nám  pani  vedúca  oznámila,  že  pôjdeme  na 
exkurziu  do  kaštieľa  v Radoli.  Čakala  na  nás  kultúrna 
pamiatka pochádzajúca z druhej tretiny 16. storočia.

Po  rekonštrukcii  kaštieľa  je  od  roku  1983 
sprístupnená expozícia Kysuckého múzea. Na jeho prízemí sa 
nachádza  expozícia  Starších  dejín  Kysúc,  prezentujúca 
archeologickými  exponátmi  najstaršie  osídlenie  Kysuckého 
regiónu.  Na  poschodí  privíta  návštevníkov  expozícia 
Meštianske bývanie na Kysuciach, ktorá dokumentuje dejiny 
Kysuckého  Nového  Mesta  a Čadce  a prezentuje  bývanie 
spoločenskej vrstvy nazývanej meštianstvo.

Okrem expozície  sú  pre  návštevníkov  pripravované 
i krátkodobé rôzne tematicky zamerané výstavy.

Dnešný deň bola v kaštieli výstava masiek a maškár. 
Vystavené  fašiangové  masky  boli  z rôznych  oblastí 
žilinského kraja a to z Domažice, Kamennej Poruby, Pružiny 
a Kysúc.

Plný úžasu sme 
si  ich  prezerali.  Deti 

hádali  ich  ľudskú  i zvieraciu  podobu.  Najviac  ich  zaujala 
maska v podobe DRÁČIKA. Pani sprievodkyňa kaštieľa nám 
povedala,  že táto  maska bola vyrobená ako prvá u majstra 
Jána Šanoba z Pružiny, ktorého povolanie je hasič.

Dozvedeli  sme  sa  tiež,  že  masky  zhotovovali 
neškolení  remeselníci  celé  dni,  aby  sa  čo  najvernejšie 
priblížili  k ich  pradávnym  podobám.  Majú  pre  nich  váhu 
nezabudnuteľných  zážitkov,  cenia  si  v nich  svoje  vlastné 
majstrovstvo.

Myslím si, že táto výstava s originálnou témou osloví 
každú vekovú kategóriu. Jej príťažlivosť nás núti zamyslieť 
sa nad ľudovou tradíciou, ktorá pretrváva do súčastnosti.

Po  strmých 
schodoch  sme  sa  presúvali  pozrieť  výstavu  „  Rytectvo 
a medailérstvo“.  Zaujímavé  výrobky  z mosadze  a bronzu  boli 
pýchou z dielní študentov úžitkového výtvarníctva v Kremnici.

Prezreli  sme  si  i rôzne  medaily,  pod  ktoré  sa  zapísali 
syntéza umenia a umeleckého remesla. S úžasom sme obdivovali 
ich originálne myslenie, tvorivosť a remeselnú zručnosť.

Originálne svietniky, zaujímavo vyrobené soľničky si tiež 
zaslúžili obdiv.

Dnešný  deň  bol  veľmi  bohatý  svojou  originalitou 
a jedinečnosťou. Deti svoju spokojnosť prejavili nechuťou odísť 
z kaštieľa. K ich odchodu ich presvedčilo naše tvrdenie, že ďalšiu 

zaujímavú výstavu čoskoro navštívime. 
Už sa všetci tešíme.

Bc. Jana Sihlovcová

Ako nás vidia iní
alebo čo o nás napísali v tlači
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V tejto rubrike budete mať možnosť prečítať si, „ako nás vidia iní“, respektívne čo ste sa 
mohli o nás dočítať v regionálnej tlači. Prvé dva príspevky sú zo Zvestí KNM (číslo 1, ročník XV., 
z januára 2008) a tretí príspevok je z MY Kysucké noviny (číslo 48, ročník 8 z decembra 2007: od 
4.12. – 10.12.).

Žilinský OSCAR  2007

Dňa 29. novembra 2007 sa konal v Kultúrnom dome v Kysuckom Novom Meste už štvrtý 
ročník „Žilinského Oscara“, ktorý je súťažou v dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych 
služieb.

V duchu tejto myšlienky sa stal Žilinský samosprávny kraj vyhlasovateľom a organizátorom 
tohto podujatia  v rámci  Žilinského regiónu pre všetkých ťažko zdravotne postihnutých klientov 
zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Tohoročnú organizáciu Žilinského Oscara mal na starosti Domov sociálnych služieb pre deti 
a dospelých  v Kysuckom  Novom 
Meste  na  Belanského  ulici, 
ktorého riaditeľkou je Mgr. Silvia 
Martinčeková.  Na  podujatí  sa 
zúčastnilo 17 zariadení sociálnych 
služieb,  boli  to  domovy 
sociálnych  služieb  pre dospelých 
a domovy  sociálnych  služieb  pre 
deti  a dospelých  zo  Žilinského 
samosprávneho  kraja.  Žilinský 
Oscar  sa  koná každoročne,  vždy 
ku koncu roka.

Súťažná  prehliadka 
klientov  domovov  sociálnych 
služieb  vyvrcholí  vyhodnotením 
najlepšej  ukážky  z rôznych 
žánrov  dramatickej  tvorby  t.j. 

básnická, prozaická, činohra, spevohra, tanec, balet, pantomíma a iné.
Cieľom  podujatia  je  ukázať  na  možnosti,  schopnosti,  talent,  tvorivosť  a iniciatívu  ľudí 

s duševnými poruchami a prácu zamestnancov týchto zariadení.

Zvesti KNM (číslo 1, ročník XV., z januára 2008)

Ako to vidím ja . . .
Žijú medzi nami a sú trochu iný

Žijú medzi nami ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. V minulosti sme o nich vedeli len 
veľmi málo, teraz je informácií trocha viac. Obec, mesto, štát sa posudzujú aj podľa toho, ako sa vie 
postarať  o týchto  našich spoluobčanov.  Jedna z možností  je aj  domov sociálnych  služieb,  ktorý 
môžu navštevovať, či už formou dennou, týždennou alebo dlhodobo. Tu pod vedením odborných 
pracovníkov v rámci terapie získavajú poznatky,  ktoré sú potrebné k ich životu. Práca v takomto 
zariadení nie je ľahká, vyžaduje si veľa trpezlivosti a lásky.

Ja  som  sa  v poslednej  dobe  mala  možnosť  zúčastniť  dvoch  pekných  podujatí.  Pred 
mesiacom  som  na  pozvanie  Mgr.  Emílie  Hanulákovej  riaditeľky  Domova  sociálnych  služieb 
v Čadci  –  Horelici,  s ktorým  Spolok  sv.  Vojtecha  v Kysuckom  Novom  Meste  už  viac  rokov 
spolupracuje, zúčastnila na slávnostnom otvorení zrekonštruovaných priestorov zariadenia a mala 
som možnosť vidieť prostredie, v ktorom žijú jeho klienti.
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Ďalším  a svojim  významom  dôležitejším  podujatím,  na  ktorom  som  sa  zúčastnila  na 
pozvanie Mgr. Silvie Martinčekovej, riaditeľky DSS na Belanského ulici, s ktorým SSV dlhodobo 
spolupracuje, bol Žilinský Oscar v Dome kultúry v našom meste.

Na podujatí pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja sa zúčastnilo 17 DSS so svojou 
dramatickou tvorbou. Klienti a pracovníci všetkých zúčastnených domovov odviedli kus záslužnej 
práce,  každé  vystúpenie  bolo  jedinečné  a originálne.  Myslím  si,  že  ak  sa  pristupuje 
k handicapovaným 
deťom  i dospelým 
s citom a správne,  dá  sa 
dosiahnuť veľa.

Odborná  porota 
mala  veľmi  ťažké 
rozhodovanie  a udelila 
veľa  ocenení.  Víťazstvo 
si  odniesol  DSS  na 
Belanského  ulici 
v Kysuckom  Novom 
Meste  za  cirkusové 
predstavenie  „Cirkus“, 
kde  vystupovali  i živé 
psíky, ktorí sa zúčastňujú 
na  terapii  v tomto 
zariadení.

Na záver sa treba 
poďakovať  všetkým,  no 
predovšetkým 
účinkujúcim, že i keď majú svoje problémy, ale pod odborným vedením dokážu i nemožné. Preto 
bude záležať len na nás všetkých, či ide o jednotlivca alebo verejnú a štátnu správu, ako budeme ku 
nim pristupovať, lebo žijú medzi nami – hoci sú trocha iní.

Magda Harceková, Zvesti KNM (číslo 1, ročník XV., z januára 2008)

Vyhrali s „Cirkusom“

Výborne si počínali na štvrtom ročníku festivalu dramatickej tvorby „Žilinský Oscar“ klienti 
Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých z Kysuckého Nového Mesta.

Získali  krásne  prvé  miesto  za  predstavenie 
„Cirkus“.  Úspešní  však  boli  aj  v individuálnych 
oceneniach, kde obdržali cenu za akrobatiku. 

Žilinský  Oscar  sa  uskutočnil  29.  novembra 
v Kysuckom  Novom Meste  a zúčastnilo  sa  na  ňom 
203 súťažiacich  zo  17  domovov  sociálnych  služieb 
pre deti a dospelých zo Žilinského kraja.

Klienti  sa  predstavili  s recitáciou  básní, 
prozaických  textov,  divadelnými  činohrami, 
spevohrou, tancom, pantomímou a ďalšími ukážkami. 

Vyhlasovateľom  a organizátorom  podujatia 
bol  ŽSK,  tohoročnú  organizáciu  mal  na  starosti 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v KNM. 

(IH), MY Kysucké noviny (číslo 48, ročník 8 z decembra 2007: od 4.12. – 10.12.)

Veľká noc
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Veľká  noc  je  najstarším  a najvýznamnejším  kresťanským  sviatkom,  počas  ktorého  si 
kresťania pripomínajú vzkriesenie Ježiša Krista. Nadväzuje na židovskú paschu, ktorá sa slávila od 
14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia Izraelského národa 
z egyptského otroctva. (2. Mojžišova 12, 1-4 a 13, 3-10).

Veľká noc nemá každoročne stanovený termín, pripadá na nedeľu po prvom jarnom splne 
mesiaca.  Vždy  sa  však  začína  piatkom  a končí  pondelkom,  čo  vyplýva  z tradície  ukrižovania 
a zmŕtvychvstania.

Veľkonočný tichý týždeň trvá od Kvetnej nedele po Bielu sobotu, kedy vyvrcholí pôstne 
obdobie a ľudia si pripomínajú dni utrpenia a smrti Ježiša Krista.

Čo teda znamenajú jednotlivé dni počas tohto týždňa?
Kvetná nedeľa:

Počas nej  si  pripomíname vstup Ježiša Krista do Jeruzalema,  aby tu oslávil  veľkonočné 
sviatky. Slávnosť veľkonočného baránka sa vtedy mohla konať jedine v Jeruzaleme, hlavnom meste 
židov.

Zástupy vítali Ježiša ako váženého človeka a pod nohy mu hádzali palmové ratolesti.
Názov Kvetná nedeľa vznikol pravdepodobne preto, lebo u nás sa palmy nevyskytujú a významné 
osobnosti sa vítajú kvetmi.
Zelený štvrtok:

Pán  Ježiš  sa  vo  štvrtok  modlil  v Getsemanskej  záhrade,  kde  bol  zamknutý  s vojakmi. 
V záhrade bolo veľa zelene, pravdepodobne tu je vysvetlenie pre prívlastok zelený.
Veľký piatok:

Kresťania si v tento deň pripomínajú smrť Ježiša Krista na kríži, ako dokončenie vykúpenia 
sveta, keď bol ukrižovaný na Golgote. V tento deň je prísny pôst, nejedáva sa mäso.
Biela sobota:

Ježiš  bol  pochovaný do  kamenného  hrobu.  Tento  deň  sa  prežíva  ešte  v pôstnom duchu 
a večer sa končí už radosťou z Pánovho vzkriesenia.
Veľkonočná nedeľa:

Veľká noc nie je len sviatkom jari, má viacero prívlastkou.
Ježiš Kristus, ktorý bol mŕtvy prekonal smrť a vstal k novému životu. Ježišove vzkriesenie dáva 
jedinečnú nádej na večný život každému, kto v neho uverí.
Veľkonočný pondelok:

Pre  tento  deň  je  typické  šibanie  vŕbovými  prútikmi,  oblievanie  vodou.  Rozdávanie 
čokoládových vajíčok, barančekov či zajacov však už nemá kresťanský pôvod.

Toľko uvediem pre zaujímavosť z histórie.
Ako sa pripravujeme v našom zariadení na Veľkú noc my?

Klienti  za  pomoci  zamestnancov  maľujú  vyfúknuté  vajíčka 
rôznymi  farbami,  vyrábajú  si  vajíčka  a rôznu  veľkonočnú 
výzdobu  z papiera,  hliny,  prútia,  slamy,  sušených  i umelých 
kvetov.

No kde sa pozrieš vidíš vajíčko.
Tešia sa na sviatky, najmä na šibačky, pretože naši klienti vedia 
korbáčom pohladkať, ale i poriadne vytrieskať.

Bc. Veronika Melicherová

Spomienky starej matere
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„Každý rok sa na jar odohráva veľkolepé divadlo, a to , že chlapci naháňajú dievčatá po 
chotári s korbáčmi v ruke...“ rozrozprávala sa moja stará mať a ja som s nadšením počúvala. 

Zo zamrznutej zeme vyrastá tráva, rozkvitá zasnežená lúka, na zamrznutom strome vypučia 
listy. Preto mám jar rada. A hlavne aj preto, že na jar sú najväčšie a najkrajšie sviatky kresťanského 
roku – Veľká noc. Dodržiavali sme rôzne zvyky a obyčaje.

Veľkonočné  zvyky  u nás  začínali  už  na  Zelený  štvrtok.  „Skoro  ráno  na  svitaní  sme  sa 
zobudili  a bežali  sme sa umyť do studeného potoka, aby sme boli zdraví a šikovní po celý rok. 
Potom nám mama navarila zelenú bylinkovú polievku. Na Veľký piatok sme držali prísny pôst. 
Jedli sme šuľance alebo púčky s makom. Na ďalší deň 
Bielu sobotu sme už varili šunku, huspeninu. Pomáhali 
sme piecť veľkonočného baránka. Na večeru sme uvarili 
vajíčko. Každý z neho dostal kúsok , aby sme sa na seba 
nikdy nezabudli. Mäso sme jedli až neskoro večer, keď 
sa  „rozviazali  zvony“  v kostole.  Počas  Veľkonočnej 
nedele  sme  mali  sýte  raňajky.  Okrem šunky sme jedli 
vajíčka. Vo vode, v ktorej sa varili vajíčka, sme sa všetci 
poumývali,  aby  sme  „na  poli  a v hore  nezočili  hada“. 
Potom sme celá  rodina  išli  na  bohoslužby do  kostola. 
Nedeľa bola aj posledným dňom, kedy sme my dievky 
mohli  zdobiť vajíčka – kraslice pre šibačov a kúpačov. 
Otec s mojimi bratmi plietli korbáče.

No  najviac  som  sa  tešila  na  Veľkonočný 
pondelok. Po dvoroch a domoch sa ozýval od skorého rána výskot a smiech. My dievky sme to 
mládencom vôbec neuľahčovali.  Schovávali  sme sa im na povalách,  senníkoch. A oni,  keď nás 
chceli  vyšibať  si  nás  najprv  museli  nájsť.  No potom nám to nedarovali,  poriadne  nás  vyšibali 
i vykúpali, ešte si pritom aj na harmoniku zahrali. My dievčence mokré ani myši sme im na oplátku 
na korbáč uviazali mašľu a podarovali vlastnoručne vyrobenú kraslicu. A popoludní sme sa všetci 
stretli na tancovačke.“ 

Tak veru dievča moje, tak to bolo za mojich mladých čias. Dnes nám po tej veselosti zostal 
iba malý vinš: 

„Šibi, ryby, mastné ryby, 
kus koláča od korbáča a vajíčka do košíčka,

ešte k tomu groš, máme  plný kôš ! „

Eva Mináriková

Ústami našich klientov
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Dovoľte  mi,  aby  som Vám predstavila  novú rubriku:   „Ústami  našich  klientov“.  Tu  sa 
dočítate  nielen o tom, ako vnímajú naši klienti  život,  rôzne akcie a výlety,  ktoré sa  v Domove 
sociálnych služieb pre deti a dospelých organizujú, ale aj o ich pocitoch, túžbach, radostiach, ba aj 
ich starostiach. 

Želám Vám príjemné čítanie a dúfam, že sa Vám naša nová rubrika bude páčiť...

Život v Ústave
Volám sa Jana. Mám 36 rokov. Takmer rok navštevujem Ústav sociálnej starostlivosti pre 

deti a dospelých v Kysuckom Novom Meste na ulici Belanského.
Vo vedení nášho Ústavu ja naša dobrá a príjemná pani riaditeľka spolu taktiež príjemnou 

a milou pani Veronikou Melicherovou. Ešte tu pracuje ekonómka pani Milka Sládková a mzdová 
účtovníčka pani Jožka Švaňová.

Ústav  je  otvorený  na  týždenný  pobyt.  Navštevujú  ho  deti  aj  na  denný  pobyt.  Ja  som 
umiestnená na týždennom pobyte,  s ktorým som veľmi spokojná. Žijeme si tu ako jedna veľká 
rodina. Ústav navštevujú deti od 6 do 37 rokov.

„Kto sa všetko v Ústave o nás stará?“
Sú to veľmi dobré pani  vychovávateľky,  sestričky,  ergoterapeutky a pani masérka,  ktorá 

nám robí masáž celého tela. Ústav by nefungoval ani bez paní kucháriek, ktoré nám varia chutné 
jedlá. Bez paní upratovačiek, ktoré sa starajú o čistotu Ústavu a bez pani , ktorá nám perie naše 
veci, aby sme boli stále čistí.

V Ústave pracujú ešte naša výchovná poradkyňa pani Inka a naši stále usmiaty údržbári pán 
Mirko a Palko.

V Ústave  nie  je  čas  na  nudu.  Chodíme na  prechádzky,  na  rôzne  výlety,  v lete  chodíme 
opekať  alebo do  Žiliny  na  kúpalisko.  Na našom peknom dvore  posiatom trávou  a posadenými 
stromčekmi a kvietkami, nám pribudol aj nový altánok a krb na opekanie.

„Ako asi prebieha deň v našom Ústave?“
Ráno je budíček, nasleduje osobná hygiena a príprava na raňajky. Po raňajkách sme zadelení 

do skupín. Niektoré deti idú modelovať, tkať alebo maľovať. Mladšie deti navštevujú školu. Tu za 
nimi prichádza pani učiteľka. O 10,00 hod máme desiatu o 12,00 hod obed, po ktorom si ideme do 
izieb oddýchnuť. Po obedňajšom oddychu ideme von na prechádzku. Potom o 14,45 hod máme 
olovrant. Po olovrante až do 18,00 hod máme rozmanité činnosti. O 18,00 hod ideme na večeru. Po 
večeri  sa  okúpeme a dáme do pyžama.  Menšie  deti  idú spinkať.  My starší  pozeráme televíziu. 
O 22,00 hod máme večierku. Uložíme sa do svojich postelí a tešíme sa na nový deň, kedy je zasa 
niečo nové pre nás prichystané.

Tak trávim týždeň v Ústave, do ktorého sa vždy po víkende rada vraciam.

Janka Mičianová

Žilinský Oscar

Ahojte,

Volám sa Ivan Berky. Mám 22 rokov. Narodil som sa v Novej Bani, ale od malička som vyrastal 
v Detskom domove.
Pýtate sa ma: „Ako sa mi páčil Žilinský Oscar?“
No Žilinský Oscar  sa  mi  veľmi  páčil.  Ešte  nikdy som sa tak  v živote  necítil.  Bola tam veľmi 
príjemná atmosféra a tiež veľmi príjemná nálada. Cítil som sa veľmi sviežo a tiež aj super.
Bolo  tam  vynikajúco,  že  som  nechcel  ani  odtiaľ  odísť,  až  tak  super,  že  vyžarovala  nálada  , 
atmosféra ľudí. Veď Vám hovorím, že som sa tak super zabavil  – ešte nikdy som sa tak super 
necítil, ako na Žilinskom Oscare.
Ale  na  tom  vystúpení,  čo  prebiehalo,  tak  tam  boli  krásne  emócie  a všetko  som  to   s chuťou 
a náladou dobre prežíval.
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Pýtate sa ma: „Či som mal aj ja trému?“
Áno, mal som obrovskú trému. Strašne som sa bál, 
aj  triasol.  Myslel  som  si,  že  to  nedokážem,  to 
vystúpenie a nezvládnem. Ale veľa som cvičil, tie 
akrobatické kúsky.
Ani si neviete predstaviť, aké to bolo ťažké, kým 
som  si  porozpletal  moje  nohy  a stále  sa  to  učil 
a furt  mi  tie  nohy padali.  Myslel  som si,  že keď 
nebudem stále cvičiť, tak nebudem...
... to už vôbec nedokážem.
Ale  bol  som  predsa  taký  šťastný,  ešte  nikdy 
v živote  som  nemal  taký  veľký  úspech,  aj 
s ostatnými našimi klientmi a tiež zamestnancami, 
ktorí  nám  pri  vystupovaní  pomáhali.  Bolo  to 
vynikajúce.  Mal  som  krásne  emócie  a príjemne 
som sa cítil.
Bol  som  rád,  že  som svoje  číslo  zvládol  a naše 
spoločné vystúpenie sa nám vydarilo.
Podľa odozvy z hľadiska si myslím,  že sme mali 
úspech a to bolo našim cieľom.

Ivan Berky

Poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja
alebo aktuálne dianie v sociálnej politike...

V tejto rubrike sa budete môcť oboznámiť s aktuálnym dianím v sociálnej politike. 

Dopady valorizácie životného minima po 1.7. 2007

Základná informácia : Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho 
roka a to na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu 
životných  nákladov  nízkopríjmových  domácností.  Tieto  údaje  poskytuje  vždy  ministerstvu 
Štatistický úrad SR. Pri valorizácii sa zohľadňuje nižší koeficient.

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou 
nastáva stav jej hmotnej núdze, čo je pre  4 člennú rodinu po 1.7. 2007 -  13 390,- Sk mesačne 
(5130 + 3 580 + 2 340 + 2 340).

A. V súvislosti s valorizáciou súm životného minima sa s účinnosťou od 1.7. 2007 zmenia v 
sociálnej politike aj tieto dáta:

A.1. Kompenzácie - zákon o sociálnej pomoci

Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím ( ďalej len občana s ŤZP) sa skúma pri všetkých 
peňažných príspevkoch na kompenzáciu.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu:

- ak príjem občana s ŤZP presahuje trojnásobok sumy životného minima peňažný príspevok na 
osobnú asistenciu sa  znižuje v závislosti  od rozsahu osobnej asistencie určenej v slovenských 
korunách a od presahu príjmu občana s ŤZP.
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Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov:

- peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa neposkytuje ak príjem občana s ŤZP 
presahuje dvojnásobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Peňažný  príspevok za  opatrovanie: -  ak  fyzická  osoba  nepoberá  dávku  dôchodkového  alebo 
výsluhového zabezpečenia:

-  znižuje  sa  o  presah príjmu  občana s  ŤZP nad 1,2 násobok sumy životného minima,  ak je 
občanom s ŤZP nezaopatrené dieťa znižuje sa o presah príjmu nad 3 násobok sumy životného 
minima. Hranica príjmu pre poskytnutie  ostatných peňažných príspevkov je do päťnásobku sumy 
životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ( 5 x 5 130,- Sk = 25 650,-Sk).

A.2. Hmotná núdza - zákon o sociálnej pomoci v hmotnej núdzi

- posudzovanie majetku - (ojazdeného auta) 35 násobok životného minima (179 550,- Sk) sa pri 
hmotnej núdzi nezohľadňuje,

-výška jednorazovej dávky pre mimoriadne výdavky do 3 násobku životného minima, ktorú môže 
vyplatiť obec sa zvýši zo 14 940,-Sk na 15 390,-Sk.

A.3.  Hmotná  núdza  -  Výnos  MPSVR  SR  o  poskytovaní  dotácií  zo  14.  decembra  2005 
č.3749/2005-II/1

-nárok na dotácie na motivačný príspevok, školské pomôcky a stravu deťom, ktoré navštevujú 
predškolské zariadenia alebo školu majú aj deti z rodín, ktorých príjem je do výšky životného 
minima pre rodinu (napr.: pri 4 člennej rodine je to 13 390,- Sk mesačne).

A.4. Náhradné výživné - zákon o náhradnom výživnom

-  náhradné  výživné sa  poskytuje  žiadateľovi  len  v  prípade,  že  jeho  príjem spoločne  s  členmi 
domácnosti je nižší ako 2,2 násobok životného minima, čo je nap.: pri matke a dieťati príjem 2,2 x 
(5 130 + 2 340) = 16 434,-Sk,

- výška náhradného výživného je najviac 1,2 násobok životného minima pre nezaopatrené dieťa, čo 
je 2 808,-Sk.

A.5. Sociálnoprávna ochrana - zákon o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele

- vecné dary dieťaťu a mladému dospelému umiestnenému v zariadení na výkon rozhodnutia súdu 
(napr.: detský domov) sa poskytujú najviac vo výške životného minima 2 340,-Sk/rok za športové 
úspechy, narodeniny a podobne,

-  príspevok  na  uľahčenie  osamostatnenia  sa  mladého  dospelého  po  ukončení  starostlivosti  v 
zariadení  na  výkon  rozhodnutia  súdu  (napr.:  detský  domov) -  najviac  15  násobok  zo  sumy 
životného minima, čo je 35 100,-Sk (15 x 2 340,-Sk),

- resocializačný príspevok - najviac 40% sumy životného minima, čo je 2 052,-Sk (40% z 5 130,-
Sk),

- výška mesačného vreckového pre dieťa umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia súdu (napr.: 
detský domov) - najviac 10% životného minima pre dieťa od 6 do 15 rokov veku, t.j. 234,-Sk (10% 
z 2 340,-Sk) a 30% pre dieťa staršie ako 15 rokov, t.j. 702,-Sk (30% z 2 340,-Sk).
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B. V súvislosti      s valorizáciou súm životného minima sa s účinnosťou od 1.9. 2007 navrhujú v   
sociálnej politike aj nasledovné zmeny:

B.1.  Rodičovský  príspevok -  valorizácia  o  rovnaké  percento  ako  pri  životnom  minime  -  to 
znamená, že rodičovský príspevok sa pri súčasných podmienkach zvýši s účinnosťou od 1.9. 2007 
zo 4 440,-Sk na 4 560,-Sk mesačne na základe opatrenia MPSVR SR.

B.2. Podpora náhradnej rodinnej starostlivosti

Sumy jednotlivých príspevkov sa v tomto prípade vynásobia koeficientom, ktorým sa upravili sumy 
životného minima. V roku 2007 sa sumy príspevkov na podporu náhradnej rodinnej starostlivosti o 
dieťa upravia s účinnosťou od 1.9. 2007 o 2,9% nasledovne:

- jednorázový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti z 9 290,-Sk na 9 550,-
Sk (zvýšenie o 260,- Sk),

-  jednorázový príspevok dieťaťu pri  zániku náhradnej starostlivosti z 23 240,-Sk na 23 910,-Sk 
(zvýšenie o 670,-Sk),

-  opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti z 3 490,-Sk na 3 590,-Sk 
(zvýšenie o 100,-Sk),

- opakovaný príspevok náhradnému rodičovi zo 4 440,-Sk na 4 560,-Sk (zvýšenie o 120,-Sk),

- zvýšenie opakovaného príspevku náhradnému rodičovi pri starostlivosti o troch a viac súrodencov 
z 3 150,-Sk na 3 240,-Sk (zvýšenie o 90,-Sk) a 

- osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi z 1 830,-Sk na 1 880,-Sk (zvýšenie o 50,-Sk).

Zdroj: www.employment.gov.sk

Spracovala: Mgr. Ingrid Pinková

Naše výrobky
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Zábavné okienko

1.Robia sa skúšky na Policajnej akadémii. Prvého sa pýtajú.:
- Nosí sa to na nohách. Má to podrážky. Čo je to?
- Neviem.
- Topánky.
Vychádza von a tam sa ho pýta ďalší chlap.
- Aká bola odpoveď?
- Topánky.
Chlap vojde dnu a pýtajú sa ho.
- Visí to na stene a robí to tik-tak. Čo je to?
Rozmýšľa.
- Má to šnúrky?
- Nie.
- Sandále. 

2.  Príde malý Ferko s kamarátom Jožkom za svojou 90 ročnou babičkou:  
- Baaabiii, a ty môžeš mať deti?

Babička s úsmevom odpovie:
- Nie Ferko, ja predsa nemôžem mať deti.

Ferko sa otočí na Jožka a zvolá:
- No vidíš, hovoril som ti, že babka je SAMEC!

3.Učiteľka dala žiakom za úlohu zistiť, ako sa narodili. Jožko prišiel domov a pýta sa mamičky:
- Mamička, ako som sa narodil?
A mamička vraví:
- Doniesol ťa bocian, Jožko.
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Ráno išiel do školy a na streche zbadal bociana. Vyšplhal sa na strechu a dal si bociana do tašky. 
Učiteľka sa ho v škole spýtala:
- Tak, Jožko, už vieš, ako si sa narodil?
Jožko hovorí:
- No jasné, mám ho vytiahnuť?
- Nie, nie!!! Nemusíš, máš jednotku!

Vtipný recept

Recept na Vianočné koláče: 

1) Zapni rúru. 
2) Uprac z linky zamastené poháre, lego a papieriky 
od cukríkov.
3) Priprav misu a suroviny.
4) Vylúskaj orechy, odváž múku a cukor.
5) Vyber z múky puzzle.
6) Odožeň deti a umy z nich múku.
7) Zober vajcia.
8) Podaj manželovi pivo.
9) Vráť sa, odožeň deti, zober handru a poutieraj rozbité vajcia.
10) Zober ďalšie vajcia a vyklepni ich do misky. Zodvihni telefón.
11) Odožeň deti, pozametaj črepiny z misky a vytri podlahu.
12) Vezmi si inú misku.
13) Urob znova cesto.
14) Nájdi rum. Zober rum manželovi.
15) Odožeň deti a umy z nich rozotreté kúsky cesta.
16) Vymasti plech.
17) Vyber orechy, roztlč ich a očisti od škrupiniek.
18) Podaj manželovi tlačenku.
19) Vráť sa, vysyp z plechu škrupinky z orechov.
20) Podaj manželovi noviny.
21) Vráť sa, odožeň mačku dojedajúcu kúsky cesta.
22) Zavolaj veterinárovi. Zober si prášok na bolenie hlavy.
23) Umy podlahu, stôl, stoličky, riad, ľadničku, šporák, steny, deti a mačku.

Choď do cukrárne a prines koláče.

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. 

Čertove hrudky
Potrebujeme: 
100 g hrozienok, 1 dl rumu, 100 g orechov, 100 g práškového cukru, 100 g čokolády, 50 g orechov 
a 50 g čokolády na obaľovanie.
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Postup:

Hrozienka namočíme do rumu, prikryjeme a necháme cez noc stáť. Na druhý deň k nim pridáme 
zomleté  orechy,  cukor,  čokoládu  a  všetko-  spolu  vymiesime.  Z  masy  formujeme  guľky,  ktoré 
obaľujeme zomletými orechmi a postrúhanou čokoládou a vkladáme do papierových košíčkov.

Prírodné farbenie vajíčok

Do konca 19. storočia sa vajíčka farbili výlučne prírodnými farbivami, ktoré sa pripravovali 
odvarmi a výluhmi z rôznych rastlín.

Ak sa chceme chovať v dnešnom modernom svete ekologicky a v duchu starých tradícií, 
môžete si podľa nášho návodu pripraviť niektoré farebné odtiene nasledovne.

Zelená farba: dosiahne sa varením mladej trávy, Ďateliny, 
špenátu alebo petržlenovej vňate.
Červená  farba:  vznikne  vylúhovaním potlčenej  pálenej 
tehly alebo odvarom zo slivkového dreva.
Oranžova  až  hnedá  farba: docielime  ju  vyvarením 
šupiek červenej cibule, brezovej kôry,
                                           orechových škrupín.
Svetlohnedá  farba: tento  odtieň  získame  vývarom 
z ruského čaju.
Žltá farba: získame ju varením rasce, cibuľových šupiek 
alebo mladého ovsa.
Modrá  farba: pripravíme  ju  odvarom  zo  surových, 
prípadne kompótových čučoriedok.
Čierna farba: získame ju odvarom z jelšovej a dobovej kôry.

Tajnička

1. Najlepší priateľ človeka
2. Pečie sa na narodeniny...
3. Otvárajú sa pomocou kľučky...
4. Samec kozy
5. Dňa 24. decembra začínajú ...
6. Herkules je bájny ... 

5.
7. Opice ho radi papajú...
8. V rozprávkach veľmi rád jedáva med ...
9. Kráľ zvierat
10. Aký živočíšny druh je kapor?
11. Kto je autorom teórie relativity?
12. Akej farby je holubica mieru?

1.    

2.      

3.      

4.    

       

6.       

7.      

8.       

9.    

10.     

11.         

12.      
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všetkým, ktorí oslavujú svoje narodeniny:

naši klienti: Peter Adzima, Veronika Bačová, Ivan Berky, Jozef Matejíček, 
                  Ľubomír Mičian, Lenka Švíriková;

naši zamestnanci: Elena Bučková, Anna Čížová, Jana Javorská, 
                            Lýdia Komzalová, Miroslava Minárová,
                           Jozefa Švaňová;
                               

a blahoželáme aj tým, ktorí majú meniny:                        

naši klienti: Jozef Adámek, Veronika Bačová, Jozef Matejíček, Andrea 
Šutá, 

                   Alexander Valík, Jozef Vrba;

naši zamestnanci: Gabriela Brisudová, Miroslav Gumančík, 
                             Veronika Melicherová;

  
                                        

Keď sa jedny dvere šťastia otvoria, iné sa zatvoria. Často však pozeráme tak 
dlho na zavreté dvere, že nevidíme tie ktoré sa otvorili pre nás.

Marcus Aurelius
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Šéfredaktor: Mgr. Silvia Martinčeková
Spolupracovníci: Bc. Veronika Melicherová, Mgr. Ingrid Pinková
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