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NA ÚVODNA ÚVOD

     V rukách práve držíte  prvé číslo
prvého  ročníka  časopisu  nášho
zariadenia  SENIOR  –  Zariadenie  pre
seniorov  a  Dom  sociálnych  služieb
Vrútky.  Pri zrode tohto časopisu stáli
predovšetkým  naši  klienti,  ktorí  si
spoločne  odhlasovali  existenciu
časopisu,  jeho  názov,  navrhli  rubriky,
ktoré  budú  pravidelne  uverejňované.
Hlavnými  tvorcami  a  zároveň
prispievateľmi teda budú predovšetkým
klienti a taktiež zamestnanci zariadenia.
Každý z nás môže aspoň malou troškou
prispieť  ku  jeho  tvorbe,  podeliť  sa  

s  ostatnými  o  nejaký  zaujímavý  príbeh,  či  prispieť  peknou  básničkou  alebo
pesničkou,  veď  fantázii  sa  medze  nekladú.   Samozrejme  nesmú  nám  chýbať
pravidelné rubriky ako sú informácie o tom čo sa v zariadení udialo, čo chystáme,
koho sme medzi nás prijali, kto nás v danom období opustil, naši jubilanti, nemôžeme
zabudnúť na veľmi dôležité okienko riaditeľky zariadenia, príspevky na pobavenie,
precvičenie mysle,  rôzne tipy, návody a recepty a mnoho iného. 
Čo ešte povedať na úvod? Vari len to, aby sa nášmu časopisu darilo, držme mu palce,
nech je pre nás všetkých príjemným spestrením nášho života v zariadení. 

OKIENKO PANI RIADITEĽKY

 Vážení a milí naši klienti, zamestnanci a priatelia,
          
      Ing. Denisa Brašeňová

        riaditeľka zariadenia       dovoľte mi  aby som sa k Vám prihovorila pri  príležitosti
prvého vydania nášho časopisu „nášho prvého spoločného diela“. Verím, že nás bude
zakaždým  obohacovať  svojím  obsahom,  prinesie  pre  čitateľa  nové  poznatky  a
potešenie.  Stane  sa  príležitosťou  pre  našich  klientov  na  ich  prezentáciu,  zžije
klientov a jej  zamestnancov a prispeje k vytvoreniu príjemného a radostného života v
našom zariadení. Ja mu zo srdca želám plno radosti, pokory, úcty,  nevyčerpateľnej
chuti žiť a sily si nájsť vždy zmysel života, vďaka ktorému neskĺzneme nohou aj v
ťažkých situáciách za prah ľudskosti a dôstojnosti.  
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Som rada, že v krátkej dobe od zahájenia prevádzky nášho zariadenia sme mnoho
našich  plánov  stihli  zrealizovať,  čoho  je  výsledkom  aj   časopis   „HLAS
SENIOROV“.  Názov tohto časopisu vymysleli samotní klienti, tento názov má v
sebe  energiu,  ktorá  evokuje   chuť  na  ňom pracovať.  Tento  časopis  sa  bude  tiež
prihovárať príbuzným a priateľom nášho zariadenia.

     Uvedomujem si, že sme len na začiatku dlhej cesty a občasná zdravá pochvala,
môže byť pre mnohých  silnejším hnacím motorom ako sú samotné peniaze. V mojej
rubrike v ďalších vydaniach sa budem venovať vždy v krátkosti bilancii uplynulého
obdobia  a  náčrtu  našich  krátkodobých  a  strednodobých  cieľov.  A tiež  sa  stanem
prispievateľom tréningu Vašej pamäti formou krížovky v našom časopise.

     Dnes  sa  chcem  rozlúčiť  s  Vami
poďakovaním,  ktoré  patrí  všetkým,  ktorí  sa
zapojili  do dobrovoľnej  finančnej  zbierky  a
prispeli  na  zakúpenie  lavičiek,  ktoré  budú
umiestnené v exteriéri zariadenia a prispejú  
k spríjemneniu pobytu v letnom období.  
Poďakovanie  vyjadrujeme  menovite  pánovi
Slavomírovi  Mincovi,  MUDr.  Jozefovi
Kašubovi, pani Oľge Matulovej, pani Antónii
Tökölyovej,  pani  Paulíne  Maťkovej,  pani

Miroslave Veterníkovej, pani Anne Kajovej, pani Stanislave Jambíkovej, pani Viere
Beťákovej, neznámemu darcovi, pani Jozefíne Herkovej, pani Želmíre Hlbočanovej a
kontu "SENIORKO". 

                                         S pozdravom Ing. Denisa Brašeňová, riaditeľka zariadenia

UDIALO SA U NÁS

     Tak ako prajeme nášmu časopisu všetko dobré na
začiatku jeho cesty, popriali sme si aj my navzájom alebo
v kruhu svojich najbližších všetko dobré do nového roku
2015.   Od  osláv  nového  roku  ubudlo  už  niekoľko
mesiacov a v našom zariadení už bolo niekoľko pekných
podujatí. 
    Vo fašiangovom období to bola návšteva z organizácie
Červený  nos,  ktorí  nám prichystali  milé  predstavenie,
taktiež  sme si  posedeli  pri  peknej  muzike  na  gajdách,

                                                                                                                                             3     



                                           
                        1. ROČNÍK                                                                                   1/2015             
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ktoré  nám  pripravil  pán  viceprimátor
ThDr. Marián Krivuš.
     V mesiaci  marec  pri  príležitosti
Medzinárodného dňa žien všetky naše
ženičky obdržali pekný kvietok. 

    Avšak tento mesiac bol významný
hlavne  pre  našich  dvoch  klientov:
Alicku Škovirovú a Jožka Placka, ktorí
si  presne  28.  marca  povedali  svoje
"ÁNO". Bola to pre nás všetkých veľmi
pekná a nezabudnuteľná udalosť. Všetci im úprimne blahoželáme.

    Apríl  nám priniesol  Veľkonočné sviatky,  ktoré sme privítali  hlavne výzdobou
nášho zariadenia,  vyrobili  sme si  rôzne dekorácie,  ktorými sme si  vyzdobili  naše
priestory, zároveň sme si spoločne upiekli veľkonočných barančekov.

Taktiež  nás  v  tomto mesiaci  navštívili  aj
poslanci Mestského zastupiteľstva Vrútky,
ktorým  sme  naše  zariadenie  s  hrdosťou
ukázali. 

    Dňa  22.  apríla  oslavujeme
Medzinárodný  deň  Zeme  a  samozrejme
sme nezaostali ani my. Vybrali sme sa do
záhrady  a  začali  sme  s  jarnými  prácami.

Okopali sme skalku, vysadili kvetiny a tak sme svojou prácou prispeli k skrášleniu
nášho okolia našej budovy. 

     Mesiac máj sme privítali vystúpením detí z Materskej školy a Základnej školy  M.
R.  Štefánika  a  členov  literárnych  klubov  vo  Vrútkach,  ktoré  zorganizovala  pani
poslankyňa  Božena  Blahušiaková.  Nakoľko  sa  nám vystúpenie  veľmi  páčilo,  pri
príležitosti Dňa matiek nás deti opäť potešili svojim krásnym programom. 
     Pre utuženie nášho zdravia sme si zorganizovali športový deň, ktorý sme zakončili
chutnou opekačkou v našej záhrade.

    Okrem týchto akcií sme si založili záujmové krúžky: spevácky krúžok,  krúžok
šikovných rúk, kartársky krúžok a vedomostný krúžok.      
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ČO CHYSTÁME?

      Vo Vrútkach sa v rámci Dní mesta Vrútky
pravidelne koná jarmok, ktorý by sme opäť
chceli  navštíviť.   Samozrejme  si
pripomenieme  október  –  mesiac  úcty  k
starším,  zorganizujeme  predvianočné
posedenie.  Nemôžeme  si  nezopakovať
grilovačku,  akcie a vystúpenia pri rôznych
príležitostiach v roku, chystáme si besedy na
rôzne  témy,  posedenie  pri  čaji  a  pod.
Dúfame, že okrem týchto akcií, ktoré sme tu 

v krátkosti vymenovali, nás čaká ešte mnoho ďalších podujatí, pri ktorých prežijeme
veľa príjemných a nezabudnuteľných chvíľ.

KOHO SME PRIJALI DO NAŠICH RADOV?

Od januára  2015  sme  do  nášho  zariadenia  prijali  nových  klientov,  ktorých  touto
cestou ešte raz srdečne medzi nami vítame. 

Antónia Tokolyová                         Dušan Minca
Ján Ruttkay                                     Etela Mincová               
Karol Šupena                                  Marta Kričková
Ľudmila Balková                            Jozefína Herková
Viktor Šedo                                    Oľga Matulová
Mária Šedová                                 Margita Gajdošíková 
Anna Bánová                                  Emília Cigániková
Jozef Huraj                                     Anna Repaská 
Anna Blahušiaková                        Justína Kubíková 
Ján Rapák                                       Alžbeta Hlavatá
Ladislav Hatala                              Božena Kučerová
Jozef Decký                                   Jarmila Dubcová
Miloslav Mičko                             Jarmila Cígerová   
Viera Beťáková

KTO NÁS OPUSTIL?
Ľudmila Kaliariková, Marta Kričková, Angela Matisová, Miloslav Mičko,
Karol Šupena                                                                             Venujme česť ich pamiatke!
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NAŠI JUBILANTI

V období od 1.1.2015 do 31.5.2015 oslávili svoje narodeniny títo naši klienti, ktorým
touto cestou srdečne blahoželáme

p. Jarko Barák - 89 rokov
p. Vierka Beťáková – 86 rokov
p. Anka Blahušiaková – 71 rokov
p. Jarmilka Dubcová – 82 rokov
p. Lacko Hatala – 61 rokov
p. Jozefka Herková – 86 rokov
p. Jožko Huraj – 86 rokov
p. Margitka Jarčičová – 80 rokov
p. Anka Kajová – 86 rokov
p. Milka Kazárová – 82 rokov
p. Boženka Kučerová – 91 rokov
p. Vilmuška Kútiková – 86 rokov
p. Milka Lvončíková – 89 rokov
p. Paulínka Maťková – 92 rokov
p. Helenka Matulová – 85 rokov                  
p. Oldřich Otruba – 73 rokov                      
p. Jožko Placko – 88 rokov                           p. Anka Slašťanová – 88 rokov    
p. Alicka Placková – 85 rokov                      p. Viktor Šedo – 88 rokov
p. Jarko Rehák – 61 rokov                            p. Majka Šedová – 89 rokov 
p. Vlasto Škumát – 49 rokov                        p. Anka Šupenová – 72 rokov 
                                                                

 PRE POTEŠENIE A POVZBUDENIE

 Veľmi peknú pieseň nám do časopisu poskytla 
naša milá pani Pavlínka Maťková. 
Tak teda zaspievajme si:

Turianski mládenci

Turianskí mládenci zle robíte,
že sa pre peniaze len ženíte,
nie pre lásku a pre radosť,
len aby ste mali peňazí dosť                 
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Ešte je len týždeň po sobáši,                         Čo som prenešťastná robiť mala, 
už mi pýta knižku od peňazí.                        Vzala som šlabikár, jemu dala.    
Ja chudobná, čo robiť mám,                         Tu máš knižku od peňazí, 
keď ja od peňazí knižku nemám.             poď sa presvedčiť do šporkasy. 

ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO

ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ SENIOROV V LETNÝCH MESIACOCH

Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, krásni
starí ľudia sú umelecké diela. 

Je to nádherný citát J.W. Goetheho. Ale aby tomu
bolo tak,  pozrime sa spoločne na niektoré riziká,
ktoré  prinášajú letné mesiace pre seniorov.   

Leto  prináša  samozrejme  so  sebou  vysoké
teploty, ktoré môžu spôsobiť najmä:

1. Vyčerpanie z tepla a  prehriatie organizmu seniora. Je to spôsobené stratou
soli a vody u osôb s nedostatočnou fyzickou kondíciou  pri zdržiavaní sa v horúcom
prostredí. Takáto osoba sa cíti unavená, vyčerpaná, nervózna, sťažuje sa na nevoľnosť
a závraty. Môžu byť prítomné aj kŕče v bruchu a končatinách s vracaním a hnačkami.
Dýchanie je plytké a rýchle, pulz slabý.
Prvá  pomoc: Osobu  dáme  do  chladnejšieho  prostredia  a  doplníme  organizmus
tekutinami. Vhodná je voda po malých dúškoch, (pri hnačkách a zvracaní, do pol
litra vody pridáme pol lyžičky kuchynskej soli). 

2. Dehydratácia. Ak sa pri zvýšených stratách  v súvislosti s letnými mesiacmi
a  samozrejme  seniorským  vekom  (oslabenie  pocitu  smädu)  nedopĺňa  adekvátne
množstvo tekutín môže vzniknúť dehydratácia. Známky dehydratácie sú: suché ústa,
koža,  bolesti  hlavy,  závrate,  únava,  dezorientácia,  dráždivosť,  zvýšený  tlak  krvi,
zrýchlený pulz a zrýchlené dýchanie.
Prvá pomoc: Podávame tekutiny často a v malých množstvách, každých 10-15 minút.
Vodu  môžeme  striedať  aj  s  inými  tekutinami.  Treba  jesť  nedráždivú  stravu  a
dodržiavať kľudový režim.

       3. Hnačkové ochorenia. Príčiny týchto ochorení môžu byť rôzne, ale v súvislosti
s naším zariadením jednou z  príčin môžu byť skazené potraviny, ktoré naši klienti
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nesprávne uskladňujú. Potraviny treba udržiavať v chladničke, ktoré sú k dispozícii
na každom podlaží, alebo v priestoroch kuchyne. V žiadnom prípade ich nedržať na
balkóne či v izbe. Ak už k tomuto ochoreniu dôjde treba dodržiavať diétne opatrenie,
prijímať dostatok tekutín a stav konzultovať s odborným zdravotníckym personálom.

 Milí naši klienti prajem Vám za celý zdravotnícky tím pohodové a „zdravé“
prežitie nadchádzajúcich letných mesiacov.  

                                                                      PhDr. Ľubomíra Ilovská, hlavná sestra

POTRÉNUJME SVOJE HLAVIČKY

     Príspevok nám poskytol p. Majko Gurka a p. Lacko
     Hatala, ktorí pre Vás pripravili niekoľko otázok. 

   1/ Koľko tučniakov zožerie priemerne za jeden rok
      ľadový medveď?
      a) 180            b) 250        c) ani jedného

   2/ Najdlhšia rieka sveta je:
       a) Amazonka           b) Níl        c) Kongo

3/ Ako sa ľudovo volá šalvia?
     a) Stračia nôžka       b) Babské ucho       c) Kozia brada

4/ Známy obraz "Slnečnice" namaľoval:
     a) Vincent van Gogh         b) Pablo Picasso           c) Leonardo da Vinci

5/ Najvyšší vrh Nízkych Tatier je:
     a) Ďumbier           b) Chopok           c) Rozsutec

6/ Ako sa volala najmladšia dcéra kráľa v rozprávke "Soľ nad zlato"?
      a) Holena            b) Maruška          c) Miluška

7/ Na ktorý hrad nemali v minulosti prístup ženy?
      a) Karlštejn         b) Beckov            c) Bernštejn

8/ Od ktorého roku Slovensko platí eurom?
     a) 2010          b) 2009         c) 2012
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9/ Koľko jedálenských stolov sa nachádza v jedálni nášho zariadenia?
     a) 6               b) 8               c)  10

10/ Na akej ulici sa nachádza naše zariadenie?
     a) Chotárna         b) Kafendova        c) Mierova

11/ Doplňte slová piesne: " V richtárovej studni ..............................šumí"
     a) kalná voda        b) studená voda          c) bystrá voda

12/ Kto bol najznámejší slovenský zberateľ rozprávok?
     a) Martin Benka         b) Pavol Dobšinský        c) Ľudovít Štúr

13/ Ako sa volá hlavná hrdinka v seriáli "Búrlivé víno"?
     a) Stela             b) Jana         c) Nina

14/ Aký slovenský seriál chodí o 17,50 hod na TV Markíza?
     a) Ženy neplačú        b) Chlapi neplačú          c) Chlapi nejedia

15/ Ako sa kedysi volali Vrútky?
     a) Ruttka            b) Priekopa       c) Vrútka

Správne odpovede sa dozviete v budúcom čísle ☺

ZASMEJME SA

„Sto metrov zabehnem za 8 sekúnd.“ 
„Nemožné, rekord je 10 sekúnd.“  
„Ja viem, ale poznám skratku.“ 

Zbytočná robota
Dežo sa vyberie k lekárovi. Na dverách
ambulancie nájde  visieť oznam:
-Dnes sa neordinuje, sme na školení!
-Do frasa! – zanadáva Dežo, – zase som sa zbytočne kúpal!
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  TAJNIČKA

Najčastejšími zdravotnými rizikami pre seniora v v letných mesiacoch sú .............
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ČO SME EŠTE NEUKÁZALI    

  Takto si tu pilne pracujeme, 

 

   aj sa zabávame... , 
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 máme šikové ruky, tu je malá ukážka našich výrobkov,

 kvetiny máme aj v našej záhrade,

všetci si tu žijeme ako jedna rodina a teda: 

                  "Ideme ruka v ruke"

HLAS SENIORA vydáva Zariadenie SENIOR – ZPS a DSS Vrútky 
Redakčná rada: 
Vedúca redaktorka: Bc. Dana Chovancová
Schvaľovacia komisia: predseda: Ing. Denisa Brašeňová 
                                      členovia:  Anna Blahušiaková, Marián Gurka – zástupcovia klientov  
                                                       PhDr. Ľubomíra Ilovská, Bc. Dana Chovancová                                                      
Príspevky: Prispievateľmi do časopisu sú klienti a zamestnanci zariadenia. 
Upozornenie: Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu, rozsah a grafické spracovanie článkov. 
                       Stanoviská v jednotlivých článkoch môžu a nemusia odrážať stanovisko redakcie.
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