
3/2018 

Časopis Zariadenia 
pre seniorov    
v Trnave 

ZpS v Trnave 

T. Vansovej č. 5  

917 01 Trnava 

www.zps.trnava.sk 

 Zariadenie pre seniorov v Trnave 

http://www.zps.trnava.sk/


     Editoriál 

SLOVO NA ÚVOD 
Milí čitatelia, 

do rúk sa Vám dostáva už tretie vydanie nášho časopisu, v ktorom sme pre vás pripravili opäť 
množstvo zaujímavých tém. Naše zariadenie prešlo za uplynulý polrok viacerými zmenami 
a úpravami exteriéru a interiéru, ktoré Vám s radosťou predstavujeme na nasledujúcich 
stranách. 

Dozviete sa aj niečo o našich výletoch, aktivitách a iných dobrodružstvách, ktoré sme stihli 
podniknúť počas uplynulých mesiacoch. Teplé slnečné lúče vytiahli našich klientov 
na prechádzku po areáli aj do záhradky, z ktorej chutných plodov máme nesmiernu radosť.  

V medailóne sa s nami podelili o svoje životné príbehy a múdrosti pán Villém a pani Rišková. 
V rubrike Zdravie zase prinášame zaujímavé a užitočné informácie o cukrovke 2. typu. A, ako 
je už zvykom, opäť sme pripravili atraktívne ceny pre výhercu súťaže, ktorú nájdete na zadnej 
strane tohto vydania.  

Milí naši priaznivci, prajeme Vám veľa radosti a pokoja do nastávajúcich jesenných dní. Nech 
sú vaše chvíle strávené čítaním tohto časopisu potešujúce, farebné a sladké ako plody 
jesennej úrody. 

  Riaditeľ zariadenia a redakčná rada 
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NOVINKY V ÚPRAVÁCH V ZARIADENÍ ZA 1. POLROK 2018 
 

 
Aj v tomto polroku sa uskutočnili zmeny, ktoré prispeli ku zlepšeniu komfortu 

bývania v zariadení. 
• Výmena výťahov 
• Zahájenie maľovania izieb na 3. poschodí v časti Penzión 
• Výmena linolea na schodiskách v zariadení 
• Zakúpenie nových sedačiek na chodby na poschodiach 
• Osadenie nových smetných košov a záhradných doplnkov s kvetmi       

po celom areáli zariadenia 
• Rozšírenie sortimentu pestovania v záhradke, vysadenie nových rastlín   

a stromov 
• Odstránenie plotu do záhrady 

Ako prvé boli dokončené výťahy, ktoré si už nevyhnutne žiadali svoju výmenu. Následne,  
v jarnom období bol vonkajší priestor zariadenia obohatený o dekoratívne záhradné sochy 
a kvety, ktoré si klienti nesmierne obľúbili, dokonca si sochy aj pomenovali. Nato sa k slovu 
dostala výmena linoleí na schodisku v oboch pavilónoch zariadenia a nakoniec došlo 
k výmene kresiel na všetkých poschodiach. Nedá sa však nespomenúť aj záhradka, ktorá 
prosperuje a rozkvitá najmä vďaka dennej starostlivosti klienta, pána Villéma, ktorý si ju 
vzal pod ochranné krídla a každé doobedie jej venuje svoj čas.   
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PREHĽAD VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT V NAŠOM ZARIADENÍ             
ZA 1. POLROK 2018 

 
 
 Spoločenské hry - 25x 
 Čítanie s prvkami biblioterapie – 7x 
 Tvorivé dielne – 16x 
 Návšteva divadla – 1x 
 Skupinový tréning pamäti – 4x 
 Canisterapia – 23x 
 Joga – 6x 
 Harmónia života – 2x 
 Vystúpenie a iné spoločenské akcie – 10x 
 Spoločné pozeranie filmu podľa výberu klientov – 9x 
 Skupinová aktivizácia klientov prostredníctvom mačky Micky – 2x 
 Imaginárne výlety po Slovensku a zahraničí – 3x 
 Relaxačné dopoludnia – 1x 
 Prednášky a besedy – 6x 
 Súťaž v lúštení krížoviek – 1x  
 Výlety a spoločné prechádzky na podujatia – 2x 
 Spievanie ľudových piesní – 1x 
 Bingo – 4x  
 Brigáda – 1x 

 
 

Pracovníci sociálneho úseku realizujú okrem skupinových aktivít aj nasledovné 
individuálne aktivity na lôžku a izbe klientov s individuálnym prístupom –  prispôsobené pre 
potreby a želanie konkrétneho klienta: 

individuálne rozhovory, sociálne poradenstvo, reminiscencia (práca so spomienkami), 
tréningy pamäti, bazálna stimulácia (masáže rúk, tváre, šije), čítanie s prvkami 
biblioterapie, individuálna aktivizácia klienta prostredníctvom mačky Micky, spoločenské 
hry, aktivity zamerané na podporu a zachovanie jemnej motoriky, prechádzky po okolí 
zariadenia a poradenstvo a rozhovory so psychologičkou zariadenia. 
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NOVINKY V AKTIVITÁCH V 2. POLROKU 2018 
 
Milí naši klienti! 

Keďže sa snažíme vyhovieť Vám vo Vašich želaniach a Vaše podnety sú pre nás dôležité, 
v druhom polroku 2018 sme pre Vás pripravili novú aktivitu „Tréning tela a mysle”. Aktivita 
bude realizovaná v spolupráci s našimi rehabilitačnými pracovníkmi, ktorí podporia aktivitu, 
prekrvenie a pohyblivosť tela prostredníctvom vhodne zvolených cvikov, ktoré budú môcť 
cvičiť aj klienti na vozíčkoch. Počas druhej časti  sa pracovníci sociálneho úseku zamerajú 
na tréning mysle – pamäti a ďalších dôležitých funkcií mozgu, pričom budú využívané 
rôzne kvízy, zaujímavé úlohy, rôzne pracovné listy prostredníctvom ktorých sa dozviete 
veľa zaujímavostí a možno aj nových informácií. Veríme, že sa Vám bude nová aktivita 
páčiť a bude pre Vás v mnohom prínosná. 

Pekné dekoračné darčeky budeme vyrábať v rámci šitia na šijacich strojoch, ktoré sme 
získali vďaka finančným prostriedkom z projektu PSA Peugeot Trnava. Klienti budú môcť 
pri vyrábaní vankúšikov, tašiek, ozdôb a iných dekorácií uplatniť svoju fantáziu, estetické 
cítenie a zároveň zmysluplne tráviť čas. Dekoráciami spestríme nielen naše zariadenie, ale 
určite urobíme nimi radosť aj našim oslávencom a výhercom súťaží.   

V druhom polroku sme pre Vás, milí klienti, pripravili opäť pestrú ponuku aktivít. Takže 
aspoň malá „ochutnávka”, okrem pravidelne organizovaných aktivít sa môžete tešiť ešte na 
jeden výlet, ktorý sa uskutoční na jeseň, o nové informácie Vás obohatia hostia počas 
besied a prezentácií, kultúrne spestrenie prinesú divadelné predstavenia a návšteva 
galérie, opäť Vás potešia aj deti z Detského domova Trnava. Samozrejme, čaká nás spolu 
ešte veľa ďalších aktivít a podujatí a pevne veríme, že budú príjemným spoločne 
stráveným časom. 
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PLETENIE VEĽKONOČNÝCH KORBÁČOV  
                                                                             

V rámci predveľkonočného 
obdobia a prípravy na Veľ-
konočný pondelok mali klienti 
možnosť vyrobiť si vlastný 
šibák. Mnohí klienti šibáky 
plietli po prvýkrát. Popri 
pleteniu šibákov prebiehalo aj 
ozdobovanie veľkonočných 
vencov. Vence ozdobovali 
vajíčkami, kvetmi, či dekorá-
ciami v tvare kuriatok. Všetky 
výtvory si klienti ponechali či 
už na výzdobu alebo na prak-
tické využitie počas šibačky. 

 
VYSTÚPENIE A TVORIVÁ AKTIVITA S DEŤMI Z DETSKÉHO DOMOVA V TRNAVE  

                                                                             

11.04.2018 klienti trochu 
omladli. V rámci spolupráce s 
Detským domovom v Trnave 
nás navštívilo niekoľko deti-
čiek, ktoré klientom zatan-
covali, zarecitovali. Vystúpe-
nia na klávesoch sprevádzal 
trnavský hudobník Denis 
Bango, ktorý taktiež počas 
prípravy detí na ďalšie 
vystúpenie zahral niekoľko 
uchu lahodiacich piesní. Na 
koniec programu sa klienti 

mohli bližšie s deťmi zoznámiť pri tvorivej činnosti, pri ktorej vyrábali jednoduché zvieratká 
z papiera. Keď ostych ako detí tak klientov opadol, aktivitu si užili a vzájomne sa pýtali na 
ďalšie stretnutie.  
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PREDNÁŠKA Z KNIŽNICE JURAJA FÁNDLYHO V TRNAVE  
 

Marec je známy aj pod prívlastkom „mesiac knihy“. Keď siahneme do histórie, tento mesiac 
sa viaže k zberateľovi a potulnému predavačovi Matejovi Hrebendovi, ktorý sa narodil              
a zomrel v marci. Šíril osvetu a vzdelanosť, pretože nadovšetko miloval knihy. V rámci 
najmúdrejšieho mesiaca v roku sme v zariadení privítali Bc. Janu Brliťovú z mestskej 
knižnice J. Fándlyho v Trnave. Klientom bola priblížená história vzniku knižnice, jej 
zakladatelia, nezabudlo sa ani na oboznámenie so životom Juraja Fándlyho. Knižnica je 
aktívna v organizovaní rôznych besied, prednášok a kurzov zameraných na rôzne vekové 
skupiny. Klientom bol predstavený najmä „Mozgový jogging“ zameraný na tréning 
krátkodobej pamäte u seniorov. Prednáška bola zaujímavá, pútavá a klientov oslovila             
aj z dôvodu, že knižnicu 
sami dlhé roky navštevo-
vali.  

„Ten, kto nemiluje knihu, 
nemiluje múdrosť. Ten, 
kto nemiluje múdrosť, 
stáva sa hlupákom.“  

(J. A. Komenský)  
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BESEDA S HERCAMI  
 

Opäť raz sme sa stretli v našom zariadení s hercami divadla J. Palárika v Trnave. Herci, p. 
Kočanová a p. Mosný, klientom priblížili život a herecký kumšt pýchy slovenskej divadelnej 
scény, pána Jožka Krónera. Vypočuli si nielen všeobecne známe informácie, ale aj osobné 
zážitky a skúsenosti s touto hereckou legendou. P. Kočanová okrem niekoľkých osobných 
zážitkov s pánom Krónerom predčítala zopár zaujímavých strán z knihy „Osud tak chcel“. 
Táto neobyčajná kniha autenticky zachytáva neobyčajný život hereckej osobnosti Slovenska 
cez jeho spoveď, v ktorej vyjadruje svoje postoje, názory a cez ťažké životné situácie, ktoré 
si sám prežil poskytuje nielen možnosť lepšie spoznať jeho špecifické zmýšľanie a osobnosť 
ale zároveň prostredníctvom hodnôt, ktorých sa celý život držal, vystaval živú métu pre 
súčasných hercov. Takýmto pekným spomínaním sme si teda spoločne uctili jeho pamiatku. 
Návšteva však nezabudla ani na Deň žien, ktorý dámy oslavovali v mesiaci marec, predniesli 
zopár básní a potešili klientky krásnou kytičkou, ktorá zdobí spoločenskú miestnosť.  Aktivita 
sa klientom páčila, veľmi radi počúvajú autentické zážitky z divadelných dosiek, ktoré ich 
vytrhávajú z denného stereotypu. 
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BESEDA S PREDNÁŠKOU NA TÉMU SVÄTOJAKUBSKÁ CESTA  

                                                                             

23.04.2018 zariadenie navští-
vili p. Macko a p. Ič, ktorí 
klientom porozprávali o Svä-
tojakubskej ceste nielen z 
historického hľadiska ale 
najmä sa snažili vo svojom 
rozprávaní zachytiť a klientom 
sprostredkovať zážitky 
a emócie, ktoré ich počas 
cesty napĺňali a stále napĺ-
ňajú. Ukázali klientom niekoľ-
ko fotiek z ciest, ktoré 
absolvovali a taktiež priniesli 
rôzne predmety, dokonca 

niekoľko z nich nám v zariadení nechali ako spomienku na túto milú návštevu. 

 
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  

                                                                             

Jakub Vríčan, aktivista za 
ochranu životného prostredia, 
prišiel 03.05.2018 klientom 
porozprávať o svojej dobro-
voľníckej činnosti v rámci 
prednášky nášho kolegu, 
Mirka Štefánika, ktorá bola 
tématicky zameraná na och-
ranu životného prostredia. 
Spoločne hovorili o stave 
našej planéty. V rámci zách-
rany životného priestoru 
každého z nás bol klientom 

premietnutý krátky dokument zameraný na možnosti recyklácie. Pán Vríčan klientom 
predstavil výrobky, ktoré v rámci svojej osvety vyrába z recyklovateľných materiálov. 
Spoločne s klientmi hovorili o možnostiach recyklácie v našom zariadení.  
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VÝLET NA HRAD ČERVENÝ KAMEŇ  

                                                                             

Klienti sa koncom mesiaca máj vybrali na výlet na Červený kameň.  Niektorí z nich tento 
hrad navštívili po prvýkrát v živote. V príjemnom jarnom počasí sa prešli po areáli, relaxovali 
vo francúzskej záhrade, dali si kávičku pod krásnym košatým stromom a taktiež vyšli na 
vyhliadku, z ktorej sa pokochali nad krásami okolitej prírody. Klientom sa výlet páčil, keďže 
si nielen oddýchli ale aj zmenili prostredie a dostali sa na miesto, ktoré dobre poznajú a radi 
sa naň vracajú vo svojich spomienkach. 
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FAŠIANGY  
                                                                             

V rámci kultúrneho vyžitia klientov      
k nám počas fašiangov ako prvá 
31.01.2018 zavítala spevácka sku-
pina Radosť z Trnavy, ktorá zaspie-
vala niekoľko piesní, klientom dobre 
známych. Následne 07.02.2018 do 
zariadenia po prvýkrát zavítal folk-
lórny súbor Malženičan, ktorý v krás-
nych krojoch ľubozvučným spevom 
potešil klientov v mesiaci február. 
Klienti sa počas vystúpenia mohli 
občerstviť fánkami, ktoré si sami         

v rámci skupinových aktivít upiekli. Počas fašiangového obdobia klienti mali možnosť vyrobiť 
si počas aktivity „tvorivé dielne“ škrabošky podľa vlastnej fantázie. Ich snaha a námaha bola 
však aj patrične ocenená. Po skončení vystúpenia súboru Malženičan boli vyhlásení traja 
klienti, ktorí vyrobili najkrajšiu masku a zároveň získali diplom a drobný darček. 
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PREDNÁŠKA RÚVZ NA TÉMU STRES  
                                                                             

Stres je strašiakom dennoden-
ného života každého z nás. Nikto 
sa mu nevyhne, či už ide o stres 
pozitívny alebo ten negatívny. 
Vzhľadom k tomu, že neobchá-
dza ani našich klientov, sme        
u nás v zariadení opäť privítali 
Mgr. Šimorovú, z Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva   
v Trnave. Pani Šimorová 
klientom porozprávala množstvo 
cenných informácií: ako stres 
vzniká, ako sa prejavuje, aké sú 

jeho dôsledky. Nezabudla však ani na to, aby klientom pripomenula ako so stresom bojovať 
a nepoddať sa mu. Prednáška sa niesla v príjemnej atmosfére, pani Šimorová do 
rozprávania vniesla kus zo svojho entuziazmu a pozitívnej energie, aj vďaka čomu bola 
prednáška pre klientov zaujímavá a veľmi sa im páčila. 

 
RELAXAČNÝ DEŇ  

                                                                             

Klientom sme vzhľadom na 
predchádzajúci úspech tejto aktivity 
a na samotné vyžiadanie klientov 
pripravili relaxačné dopoludnie, 
resp. Wellness day, počas ktorého 
si klienti mohli vybrať z niekoľkých 
skrášľujúcich procedúr (pilníkovanie 
nechtov, aplikácia vyživujúcej 
emulzie, laku na nechty, aplikácia 
výživnej masky, bazálna stimulácia 
rúk, hydratácia pleti krémom 
a pod.). Relaxačné dopoludnie bolo 

úzko späté aj s rehabilitačnými pracovníkmi, ktorí klientom poskytli možnosť masáže podľa 
vlastného výberu. Klientom sa aktivita náramne páčila, cítili sa krajšie, mladšie. Dokonca sa 
pochválili ostatným pracovníkom krásnymi nechtami, čo je dôkaz, ktorý dostatočne hovorí   
o tom, že aj takáto, pre klientov netradičná aktivita má svoj význam. 
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VARENIE GULÁŠU  
                                                                            
 V stredu, 13.06.2018 bol u nás v zariadení veľký, 
dlho očakávaný deň. Varil sa guláš. Klienti 
rozdelení do dvoch tímov varili gulášik, 
samozrejme aj s vlastnými tajnými ingredienciami 
(veď predsa, každý chcel vyhrať)... Ostatní klienti, 
ktorým zdravotný stav nedovoľoval varenie, si          
v príjemnej gulášovej atmosfére zaspievali ľudové 
piesne, dali si kávičku, koláčik a osviežili sa 
výbornými limonádami. V poobedňajších hodinách, 
po zaslúženom odpočinku sa konalo veľké 
vyhlásenie víťazov, spojené s ochutnávkou nava-
reného gulášu. Kto iný mohol vyriecť toto 
zodpovedné rozhodnutie, ako samotný pán riaditeľ. 
Ten však veľmi diplomaticky, samozrejme po 
dôkladnom ochutnaní usúdil, že víťazstvo si 
zaslúžia obe družstvá. 
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ROZHOVOR 

Pán Jozef Villém je svojim prístupom, pozitívnym vzťahom k životu a svojmu 
okoliu veľkou inšpiráciou pre nás ostatných. Sme nesmierne radi, že ho môžeme 
poznať osobne a každý deň vídať na chodbách nášho zariadenia. 
 

 
 
Pán Villém, povedzte nám niečo    
o svojej mladosti. Kde ste sa 
narodili, čo ste študovali a ako 
spomínate na svoju rodinu?  
Narodil som sa v Bánove, okr. N. 
Zámky dňa 23.07. 1933. Mal som 
troch bratov a dve sestry. Pochá-
dzam z veľmi skromných pomerov,   
o všetko som sa musel deliť so 
svojimi súrodencami. Otec, ako aj 

matka pracovali na poliach ako roľ-
níci na pánskych pozemkoch. Ako 
dieťa som začal školskú dochádzku  
v miestnej Základnej škole. Po absol-
vovaní piatich tried som nastúpil     
do meštianky, kde som sa učil štyri 
roky. Následne, keď som sa mal 
rozhodnúť pre profesiu, zaujala ma 
ponuka náboru do Vojenskej školy. 
Prvý rok som študoval v Martine     
na Škole dôstojníckeho dorastu, no 
ako 17 ročný som prestúpil na Vojen-
ské učilište v Olomouci, kde som sa 
učil ďalšie dva roky. 
 
Čo sa dialo po ukončení školy?  
Po ukončení školy v r. 1953 som sa 
stal vojakom z povolania. Nemal som 
ani 20 rokov,  keď som získal hod-
nosť dôstojníka. Zhruba v tom období 
sa tvorila v Československu proti-
vzdušná obrana, kam som bol 
pridelený. Mojou prácou bolo sledo-
vanie vzdušného priestoru. Slúžil 
som v Košiciach, kde som sa na jed-
nej zábave zoznámil so svojou 
budúcou manželkou. 
  
Ako sa Vám darilo skĺbiť rodinný  
a pracovný život? 
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Oženil som sa v roku 1955 ako 22 
ročný. Krátko na to sa nám narodil 
syn. V roku 1956 som bol z Košíc 
preložený do Popradu, kde som 
strávil ďalšie dva roky. V Poprade mi 
manželka porodila ďalšieho syna      
a dcéru. Neskôr, v roku 1962, som 
bol preložený do Trnavy, kam som sa 
aj presťahoval s celou svojou rodi-
nou. Vypracoval som sa až na hod-
nosť kapitána, no po niekoľkých 
rokoch som sa opäť musel rozhod-
núť, či sa zase budem aj s rodinou 
sťahovať. Tentokrát som dostal 
ponuku v Hlohovci, no po rozhovore 
s rodinou, najmä s deťmi som sa 
rozhodol  v roku 1978 prejsť do zálo-
hy a zostať v Trnave. Začal som 
poberať výsluhový dôchodok, ale 
nakoľko som bol celý život aktívny    
a bez práce som dlho nevydržal, 
zamestnal som sa v TAZ Trnava     
na podnikovej kontrole. Tam som 
pracoval ďalších päť rokov. 
 
Ako by ste opísali sám seba?  
Som v podstate jednoduchý človek, 
ako vojak možno prísny, ale v súkro-
mí vždy milujúci svoju rodinu. Tej 
som obetoval celý svoj život, 
mnohokrát aj pracovný, len aby som 
s ňou mohol tráviť všetok svoj voľný 
čas.  
 
Aká bola Vaša cesta do ZpS           
v Trnave? 

V roku 1995 postihla našu rodinu 
tragická udalosť. Naša dcéra ako 36-
ročná náhle ochorela a zomrela. 
Najmä manželka to zvládala veľmi 
ťažko a aj pod vplyvom tohto 
nešťastia dostala v roku 1997 náhlu 
mozgovú príhodu. Po tejto rane 
osudu som sa o manželku začal 
starať sám. Ďalšia rana prišla v roku 
2002, kedy sme prišili o staršieho 
syna. Sám som už vtedy cítil, že mi 
ubúda síl a nakoľko som si želal 
vytvoriť podmienky pre zabezpečenie 
svojich vnúčat, ktorým zomrela matka 
a neskôr otec, rozhodol som sa, že 
predám svoj veľký byt a peniaze       
z neho rozdelím medzi nimi. Taktiež 
som chcel zabezpečiť lepšie 
podmienky pre opatrovanie manželky 
a preto som spoločne s ňou v roku 
2004 nastúpil do ZpS v Trnave.        
O manželku som sa staral aj po prí-
chode do zariadenia takmer výlučne 
sám. Nakoľko som s ňou býval        
na spoločnej izbe, zdravotný perso-
nál zariadenia sme využívali iba        
v najnutnejších prípadoch. Svoju 
ženu som miloval a kým som vládal, 
staral som sa o ňu. Žiaľ, v roku 2016 
zomrela.  
 
Ste veľmi spoločenský, máte rád 
ľudí a zábavu. Ako trávite svoj 
voľný čas? 
Počas celého svojho života som bol 
aktívny. Pokiaľ by som s aktivitou 
prestal, určite by som dlho nevydržal  
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a bola by to moja smrť. Každý deň 
preto chodím na prechádzky, často 
navštevujem syna, nevestu po 
staršom synovi, či vnučku a vnuka po 
dcére. Navštevujem klub dôchodcov, 
som členom mariášskeho klubu. Rád 
čítam knihy – najmä historické, rád 
lúštim tajničky a osemsmerovky, 
alebo sledujem v televízií rôzne 
dokumenty, či už historické, alebo 
prírodopisné. Taktiež sa zaujímam 
o spoločenské dianie doma aj v za-
hraničí. 
 
V našom zariadení Vás ľudia 
poznajú ako vášnivého záhradká-
ra. Ako sa u Vás zrodila myšlienka 
začať sa venovať tejto aktivite? 
Po presťahovaní sa na prízemie 
zariadenia som si všimol, koľko 
nevyužitého priestoru sa mi 
rozprestiera pod oknom. Nezávisle 
od plánov pána riaditeľa som začal   
s vytrhávaním brečtanu a z neupra-
veného priestoru, ktorý sa dovtedy 
nachádzal pod oknami zariadenia, sa 
pomaly začalo formovať miesto, kde 
by som sa mohol ďalej realizovať. 
Súčasne pán riaditeľ zariadenia 
povolal záhradkársku firmu a traktor, 
ktorý preoral zem plnú koreňov.        
S tohtoročnou sezónou je to už druhý 
rok, čo sa pravidelne, každý deň 
chodím starať o posadenú zeleninu, 
bylinky a ovocie. So sadením mi vždy 
pomôže riaditeľ a zamestnanci ZpS. 
Som záhradkár - amatér v tom 

najvernejšom význame slova, na-
koľko počas svojho života som 
záhradku nikdy nemal. Pravdupo-
vediac, nepoznám vždy rastliny, ktoré 
sadím, ale s radosťou sa o ne 
starám. 
 
Iste si po zbere rád vychutnávate 
zaslúžené plody svojej práce... 
Samozrejme, vždy ma poteší úroda, 
ktorá po vynaloženom úsilí a starost-
livosti dozreje. Všetko, čo sa na 
záhradke urodí, rozdám v zariadení. 
Taktiež vždy niečo poskytnem do ku-
chyne, kde vypestované bylinky 
alebo čerstvé papričky dochucujú 
obedy pre klientov ZpS. Taktiež mi 
nerobí problém podieľať sa na úpra-
ve okolia zariadenia trhaním buriny, 
zberom opadaného lístia a konárov   
v jesennej sezóne. Som rád, že mám 
možnosť takto sa realizovať a pri 
aktivite zrelaxovať, no zároveň ma aj 
trochu mrzí, že takmer nikto z klien-
tov, čo nie sú na tom fyzicky ešte 
najhoršie, okrem mňa nemá 
o záhradku a okolie zariadenia zá-
ujem. Prial by som si, aby sa aspoň 
niekto z klientov zapojil do činnosti    
o starostlivosť a to hlavne preto, lebo 
si myslím, že aj malá aktivita a pohyb 
ostatným viac pomôže, ako ublíži. 
 
Ďakujeme za rozhovor a prajeme 
Vám v mene celého tímu ZpS         
v Trnave pevné zdravie do ďalších 
rokov života. 
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ROZHOVOR 

Celý život mala rada ľudí, spoločnosť a veselosť. Má rada život v harmónii, 
vzájomnom porozumení a rešpekte k blížnemu. Pani Antónia Rišková.  
 

 
 
Pani Rišková, povedzte nám niečo  
o svojej rodine a detstve.  
Narodila som sa v Dolných Orešanoch 
13.2.1931. Mám 1 mladšieho brata, je 
vyštudovaný učiteľ a v súčasnosti žije 
na Záhorí. Obaja rodičia pracovali na 
roli. Matka si privyrábala šitím sloven-
ských sukní a záster. Otec nám zom-
rel, keď som mala 10 rokov. Vyštudo-
vala som základnú školu a následne 
som mala pracovať v horách. Finančne 
ma však vtedy podporil ujo, vďaka 
čomu som vyštudovala strednú peda-
gogickú školu. 
 

Prezradíte, ako ste sa zoznámili     
so svojim manželom?  
Po strednej škole som začala pracovať 
ako učiteľka na základnej škole 
v Kátlovciach, kde som sa spoznala    
s mojim mužom. Pochádzal z Bratisla-
vy, študoval na Vysokej škole lodníckej 
v Písku a neskôr pracoval na odboro-
vej rade. Zahľadela som sa do neho, 
keď vonku pršalo, bála som sa ísť 
domov a on ma neváhal odviezť. 
Následne sme sa dlho nevideli, až sme 
sa náhodne stretli na základnej škole 
vo Voderadoch, kde sme sa aj dali 
dokopy. Po polroku stretávania sme sa 
vzali. Bývali sme v Dolných Oreša-
noch, kde sme si postavili dom. Ako 
učiteľka som pracovala 10 rokov, do 
materskej dovolenky. Narodili sa nám 
dvaja synovia.  
 
Čo nasledovalo ďalej? Ako sa 
vyvíjal Váš život? 
Manžel mi zomrel na ťažkú chorobu vo 
veku 44 rokov. Väčšinu svojho života 
som sa starala o deti sama, za pomoci 
mojej matky. Prvý syn, žiaľ, vo veku 23 
rokov tragicky zahynul. Druhý vyštudo-
val gymnázium a následne VŠ v Bratis-
lave. V súčasnosti pracuje na pošte     
v Trnave. Po smrti manžela a syna 
som sa presťahovala s matkou do 
domčeka v Trnave. Tu som ju aj do-
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chovala. Po materskej dovolenke som 
sa zamestnala na pošte, kde som 
pracovala ako vedúca 30 rokov. Nikdy 
som sa druhýkrát nevydala. Po zhorše-
ní zdravotného stavu som nastúpila do 
v ZpS v Trnave, kde bývam už 6 rokov. 
 
Na izbe bývate s pani Máriou 
Ostrížovou. Ako si rozumiete? 
Často zvyknem hovoriť, že som si 
svoju spolubývajúcu vymodlila.            
S Máriou sme ako rodina. Veľmi mi 
pomáha, robí aj veci, ktoré by robiť 
nemusela. Je ukážkou, ako by mala 
vyzerať láska k blížnemu. Máme sa tu 
super. Ak Mária potrebuje byť sama, 
ide von, prejde sa, vždy mi niečo 
prinesie, hockoho postretáva a keď sa 
vráti, všetko mi zreferuje a máme sa 
zas o čom baviť, na čom sa zasmiať. 
Možno mi neuveríte, ale sú aj také dni, 
čo si celé hodiny nič nepovieme. Mária 
má svoje krížovky a osemsmerovky, ja 
zas moje knihy a noviny. Každá sa 
venujeme tomu svojmu, máme svoj 
vlastný priestor, no a potom sa zas 
bavíme. Ak máme s niečím problém, 
ak treba niečo opraviť, zavoláme 
môjho syna, ten to opraví, pomôže. 
Takže my sa nemáme na čo sťažovať. 
Nám je tu dobre, máme tu svoj kľud.  
 
Ako hodnotíte zmýšľanie dnešnej 
doby? 
Mám pocit, že hodnoty dnešnej doby 
sú pokrivené. Moja generácia bola 
vychovávaná vo viere. Keď chcel byť 
človek aj zlý, nemohol, pretože sa 
chodilo pravidelne na spoveď. Bohu 

verím a on hovoril, že máme mať radi 
všetkých ľudí. Miluj blížneho, ako seba 
samého. Nezáviď nikomu, nič zlé mu 
nepraj. Všetko toto boli hodnoty, ktorý-
mi sme žili a boli v nás zakorenené. 
Akosi vyprchali. Kam sme ich dali? 
Stratili sa. Závisť, kto komu vtedy závi-
del? Život bol ťažký, bola vojna. 
Podmienky boli veľmi ťažké. Každý 
pomáhal každému, ľudia sa na seba 
usmievali, vážil si každý každého. 
Teraz je v ľuďoch, taká planota. Hovorí 
sa, že je teraz taká doba. No, to je ale 
najjednoduchšia odpoveď. Dnes si 
nikto neváži nikoho. Tieto hodnoty 
z minulosti mi v dnešnom svete 
chýbajú.  
 
Čo sa Vám v našom zariadení páči  
a čo by ste naopak zmenili? 
Oceňujem napríklad, že sa tu denne 
varí a jedlo je vždy čerstvé. Mrzí ma, 
keď badám v medziľudských vzťahoch 
zlobu. Mám pocit, že zlo, ktoré bolo 
ľuďom v živote urobené, v sebe po celý 
čas držali a teraz ho prenášajú na tých, 
ktorí sa tomu nevedia ubrániť. Mrzí 
ma, že napriek vedomiu krátkosti 
životnej púte na tomto svete si ju 
dobrovoľne znepríjemňujeme robením 
zla. Dôležité však je, aby človek 
dokázal vo všetkom hľadať to dobré a 
nezamestnával si zbytočne myseľ 
nepríjemnými vecami. 
 
Ďakujeme za rozhovor a prajeme 
Vám v mene celého tímu ZpS           
v Trnave pevné zdravie do ďalších 
rokov života. 
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DIABETES MELLITUS - CUKROVKA 2. TYPU 
 

Diabetes 2. typu sa častejšie vyskytuje u dospelých ľudí vyššieho veku. Stále častejšie sa 
ale diagnostikuje už aj u mladých ľudí a občas aj u detí. 

Cukrovka 2. typu vzniká v dôsledku nedostatočnej sekrécie inzulínu v beta bunkách 
pankreasu. Znížená sekrécia inzulínu nestačí na pokrytie potrieb organizmu, najmä po 
jedle. Druhou možnosťou je znížená citlivosť buniek tela na inzulín, aj keď je inzulín 
produkovaný v dostatočnom množstve. 

Obezita, sedavý spôsob života, nevhodná diéta, vysoký krvný tlak, sú rizikové faktory, 
ktoré napomáhajú vzniku a rozvoju diabetu 2. typu. Keďže pri diabete 2. typu je nedostatok 
inzulínu len čiastočný, hladina glukózy v krvi sa zvyšuje pomaly a telo sa postupne 
prispôsobuje vyšším hladinám cukru. U diabetika 2. typu je preto možné pozorovať tie isté 
príznaky ako u pacienta s 1. typom diabetu, hoci sú menej intenzívne. 

Príznaky, ktoré sú typické pre diabetes mellitus: 

• výskyt opakovaných infekcií kože a ústnej dutiny 
• časté vylučovanie veľkého množstva moču  
• ospalosť 
• zvýšený smäd 
• pravdepodobné zhoršenie zraku 

Zmenou životného štýlu, to znamená dôsledne naplánovanou a dodržiavanou diétou         
a vhodným fyzickým cvičením, je možné diabetes 2. typu mať pod kontrolou. 

Liečba obvykle vyžaduje aj užívanie liekov – zo začiatku vo forme tabliet, ktoré zvyšujú 
činnosť pankreasu alebo zlepšujú účinok inzulínu. Po určitom čase trvania choroby mnohí 
pacienti prechádzajú na liečbu inzulínom, aby bola zabezpečená optimálna hladina cukru  
v krvi, ktorá zabráni vzniku komplikácií a ďalšiemu zhoršeniu zdravotného stavu pacienta. 

V súčasnosti je pre diabetikov 2. typu dostupný aj najnovší typ liečby - podávanie analógu 
GLP-1. Analóg GLP-1 okrem znižovania hladiny cukru v krvi priaznivo ovplyvňuje aj 
ostatné rizikové parametre, napríklad vysoký krvný tlak a telesnú hmotnosť. Zníženie 
krvného tlaku znižuje riziko vzniku závažných komplikácií ako je srdcový infarkt, mozgová 
príhoda alebo ochorenie obličiek, očí a nervov. 

Keďže priebeh choroby sa u každého pacienta trochu líši, je nevyhnutný individuálny 
prístup k liečbe. Cieľ liečby zostáva ten istý ako pri diabete 1. typu: udržať primeranú 
hladinu glukózy v krvi a zabrániť tomu, aby dochádzalo k poškodeniu ciev nadbytočným 
množstvom glukózy v krvi. 
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Diabetes u seniorov 

 
Diabetes, u nás známy aj ako cukrovka, zvykne často trápiť aj seniorov. Preto sa budeme 
tomuto ochoreniu venovať podrobnejšie. Vzniká diabetes skutočne z nadmerného 
požívania cukru? Aké typy cukrovky poznáme, aké sú možnosti liečby a ako opatrovať 
klienta, ktorý cukrovku má? 

Nejedz veľa cukru, lebo budeš mať cukrovku! 
Túto vetu počulo od svojich rodičov snáď každé dieťa. Mnohým ľuďom táto hrozba             
z detstva utkvela v pamäti a veria tomuto tvrdeniu dodnes. Ako sa však vraví, bez vetra sa 
ani lístok nehne a aj v tomto tvrdení je kúsok pravdy. Nie priamo zvýšená konzumácia 
cukru, ale celkovo obezita a nezdravý životný štýl sú častým rizikovým faktorom pre vznik 
cukrovky. Existuje viacero druhov cukrovky, poznáme diabetes mellitus I. typu, ktorý býva 
zistený už v detskom a dorastovom veku, DM II. typu a gestačný typ DM, ktorý sa objavuje 
počas tehotenstva. Najrozšírenejší je druhý typ, ktorý sa často spája s vyšším vekom a/ 
alebo už spomínaným nezdravým životným štýlom. 

http://alses.sk/media/k2/items/cache/1d77059d0d8adeb2ceccdbc07bdc73c2_XL.jpg
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Čo sa deje v tele diabetika? 
Pri cukrovke telo postihnutého prestane produkovať hormón inzulín, prípadne ho produkuje 
nedostatok, alebo ho produkuje, no organizmus ho nie je schopný využiť. Inzulín umožňuje 
presun glukózy, ktorú získavame z potravy, do vnútra bunky, aby tam bola premenená    
na energiu. Pri tomto ochorení teda dochádza k poruche spracovania nielen cukrov, ale    
aj tukov a bielkovín v organizme. 

Hyperglykémia je stav, kedy v dôsledku nedostatku inzulínu v organizme dochádza k hro-
madeniu glukózy v krvi. Opak tohto stavu, nazývaný hypoglykémia, nastáva pri nedosta-
točnom prijme potravy. 

Pri neliečenej cukrovke alebo pri nedodržiavaní predpísanej liečby sa môžu pridružiť         
aj ďalšie komplikácie a vážne ochorenia. 

Liečbu je potrebné u seniorov prispôsobiť na mieru 
Diabetes sa považuje za najvýznamnejšie metabolické ochorenie u starších ľudí. Jeho 
príznaky aj priebeh sú častokrát odlišné od prejavov tohto ochorenia u ľudí v strednom      
a mladom veku. Dôležité je najmä prihliadnutie na ďalšie možné zdravotné problémy ako 
ochorenie ľadvín (obličiek) alebo ochorenia kardiovaskulárneho systému. 

Liečba cukrovky pozostáva z dvoch hlavných častí - úpravy životného štýlu a nasadenia 
vhodnej farmakologickej liečby. Tá je v miernejších štádiách ochorenia podávaná vo forme 
perorálnych antidiabetík, teda tabliet. Táto forma liečby zvykne byť po čase neúčinná         
a postupuje sa k injekčnej liečbe inzulínom. 

Opatera klienta s diabetom 
Pri opatere pacienta s diabetom je dôležitá aj pravidelná kontrola hodnôt glukózy v krvi. To 
je možné aj v domácom prostredí pomocou glukomera, ktorý je niektorým pacientom 
hradený zo zdravotného poistenia. Dôležité je nasadenie vhodnej diéty konzultovanej        
s lekárom – diabetológom. U seniorov môže nastať problém v odmietaní diétnej stravy, 
najmä, ak celý život boli zvyknutí konzumovať niečo úplne iné. Šikovná opatrovateľka sa 
ale určite bude vedieť vynájsť v príprave obľúbených pokrmov klienta na zdravší spôsob    
a v postupnom obmieňaní nezdravých zložiek potravy za tie prospešné. Dôležité je aj 
zaradiť do režimu pohyb, primeraný k stavu diabetika. V prípade zlého zdravotného stavu 
sú prospešné aj prechádzky na čerstvom vzduchu. 

V našich končinách sa téme diabetu u seniorov venuje najmä prof. MUDr. Jaroslav Rybka, 
DrSc. z Diabetologického centra IK IPVZ v Krajskej nemocnici T. Baťu v Zlíne. Jeho 
podrobná odborná práca na túto tému je dostupná aj online. 
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DAR 
 

Mladý muž sa pripravoval na svoje promócie na vysokej škole. Po mnoho 
mesiacov si prial nádherné športové auto a keďže vedel, že jeho otec je bohatý a môže si 
ho dovoliť, oznámil mu, že to auto by si želal dostať k promóciám. Keď sa blížil deň D, 
mladý muž sa už nevedel dočkať, ako sa bude radovať, keď mu jeho otec toto vytúžené 
auto daruje. Ráno, v deň svojej promócie, si ho otec zavolal do svojej pracovne. Povedal 
mu, ako veľmi je hrdý, že má tak skvelého syna a ako veľmi ho miluje. Daroval mu krásne 
zabalený darček. Zvedavo, ale zároveň znepokojivo, otvoril mladý muž darovanú krabicu   
a našiel v nej krásnu Bibliu v koženej väzbe so zlatým písmom. Nahnevane sa rozkričal   
na svojho otca: „So všetkými tými peniazmi, čo máš, mi dáš Bibliu???“ Pohoršene hodil 
Bibliu na otcov stôl v pracovni a odišiel z domu.  

Prešli mnohé roky a z mladého muža sa stal veľmi úspešný podnikateľ. Mal 
krásny dom i skvelú rodinu, ale uvedomoval si, že jeho otec je už veľmi starý a myslel      
na to, že by ho konečne mal ísť navštíviť. Nevidel ho celé roky od svojej promócie. Skôr, 
ako si však stihol svoju cestu naplánovať, dostal list. Bolo v ňom, že jeho otec zomrel        
a odkázal celý svoj majetok svojmu synovi. Keď prišiel do otcovho domu, smútok a výčitky 
zaplnili jeho srdce. Začal si na stole prezerať otcove dôležité papiere a v tom zbadal stále 
novú Bibliu presne na mieste, kde ju nechal pred rokmi. So slzami v očiach ju otvoril          
a začal v nej listovať. Ako ju tak čítal, zrazu z obálky prilepenej na poslednej strane Biblie 
vypadli kľúče od auta. Mali visačku so značkou presne toho športového auta, po ktorom tak 
veľmi túžil. Na visačke kľúčov bol dátum jeho promócií so slovami: KOMPLETNE 
ZAPLATENÉ. 

V živote pričasto zahadzujeme dobré priateľstvá, partnerstvá, manželstvá, 
príležitosti či iné možné zážitky, pretože neprichádzajú presne v takej forme, akú sme si 
predstavovali, a pritom sa v nich skrýva presne to, po čom sme túžili. 

 



 

      25      Hlavolamy a hádanky 

 

A Čo vidíte na obrázku? 
Predpokladáme, že hlavu žmúriaceho 
starca. Na obrázku je však šikovne 
ukrytý aj roztomilý psík. Pokúsite sa ho 
nájsť? 

 

 

 

 

 

 

 

B Na obrázku sa nachádza 5 kúskov 
puzzle. Vašou úlohou je nájsť 
chýbajúci kus, ktorý patrí do štvorca. 
Správna odpoveď je samozrejme iba 
jedna. Viete, ktorá možnosť je 
správna? A, B, C, D alebo E? 

 

 

 

 

C Spočítajte všetky trojuholníky     
na obrázku. Koľko ich vidíte?  

 

 

 

 



 

26    Hlavolamy a hádanky 

Miesto otáznikov doplňte správne čísla:  

 
 

Hádanky: 

1) Je to ťažké a nič to neváži. Čo je to? 

2) Čo je tvoje, čo iní viac užívajú ako ty sám? 

3) Sukne, sukne, samé sukne, zaplače, kto na ňu kukne. Čo je to? 

4) Aj keď obyvatelia žijúci blízko Arktídy budú hladovať, nikdy nezjedia vajcia tučniakov. 
Prečo? 

5) Vymenujte 3 po sebe idúce dni bez toho, aby ste použili slová pondelok, utorok, streda, 
štvrtok, piatok, sobota a nedeľa. 

6) Na akom čísle parkuje auto na obrázku? 

 



 

27 Vtipy  

ZASMEJME SA SPOLU 

Pán hlavný, máte vyprážaný rezeň? 
Už nie. A keby sem prišiel predseda 
vlády, ani pre toho by ste ho 
nezohnali? Pre toho by sa určite 
našiel. Tak ho pokojne môžete 
priniesť mne. Predseda vlády sem 
dnes určite nepríde! 
 
Predstav si! Pred dvomi mesiacmi 
som dala jednému mladíkovi košom 
a odvtedy  je stále opitý! Vážne? Tak 
dlho to oslavuje? 
 
Päťročný vnúčik sa sťažuje dedkovi: 
Život je celkom fajn, len keby som 
nemal konflikty s tvojim synom! 
 
Riaditeľ sa pýta svojho nového 
vodiča: Vaše meno? Milan, pán 
riaditeľ. Zamestnancov nevolám 
krstným menom. Priezvisko? Zlatko. 
Tak môžeme vyraziť, Milan!  
 
Drahá, musím sa ti k niečomu 
priznať! Som ženatý! Fuj, to som sa 
zľakla! Už som si myslela, že ti 
ukradli auto! 
 
Už si si zasa zašpinila šatôčky          
a roztrhala pančušky, Ivetka! Ak 
budeš taká zlá, vymením ťa za iné 
dievčatko! Ale, mamička, ktorá mama 
by vymenila svoje poslušné dieťa     
za také nepodarené?! 
 

Fero prišiel za známym a hovorí: 
Vraciam ti tých päťsto korún, ktoré si 
mi pred dvomi rokmi požičal. Len si 
ich nechaj, kvôli mizernej päťstovke 
si teraz nebudem o tebe meniť 
mienku! 
 
Manželský pár vychádza z kina         
a žena si vzdychne: Škoda, že 
nechceš so mnou ísť na veselohru. 
Choď len sama, veselohier mám až 
po krk! Po hlúpych zápletkách sa 
každá aj tak končí manželstvom! A ty 
sa tomu čuduješ? Tam, kde začína 
manželstvo, končí sa veselohra! 
 
Teda, ale ti závidím, že máš tri ženy! 
Hovorí Slovák Arabovi. Nemáš čo! 
Trestom sú mi tri svokry! Odpovedá 
Arab. 
 
Pýta sa učiteľka: Evička, čo je to 
vietor? Prosím, to je vzduch, čo má 
veľmi naponáhlo. 
 
Milí klienti ZpS v Trnave, poznáte 
dobrý vtip, o ktorý by ste sa radi 
podelili s čitateľmi nášho časopisu? 
Povedzte ho počas aktivít                  
v spoločenskej miestnosti sociálnym 
pracovníkom alebo inštruktorom 
a možno bude uverejnený v naj-
bližšom vydaní nášho časopisu.      
Za Vaše nápady vopred ďakujeme.  
 



 

Tajnička 
 
Doplňte citát: 

„Čokoľvek v živote robíme, môže to mať obrovskú hodnotu, 
pokiaľ to _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ _ _ .“ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riešenie tajničky odovzdajte najneskôr do 30.11.2018 počas aktivít v spoločenskej miestnosti sociálnym 
pracovníkom alebo inštruktorom. Zo správnych odpovedí bude vyžrebovaný a odmenený jeden výherca. Súťaže 
sa môžu zúčastniť výhradne klienti ZpS v Trnave. 
 
Správna odpoveď z osemsmerovky z minulého vydania časopisu:  „Mnoho ľudí zmešká malé radosti, pretože 
márne čaká na veľké šťastie.“ Výherkyňou darčekového balíčka sa stáva pani Marta Sučanová. Srdečne 
blahoželáme.  

 




