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 Šesť rokov v živote človeka znamená, že už vie chodiť, hovoriť a vie nadväzovať prvé 
kamarátstva. Malý šesťročný človiečik už je relatívne samostatný, oblečie sa a niekto si vie už 
aj zaviazať šnúrky, pozná prvé písmená a tí šikovnejší už vedia pomaličky aj čítať. Hlavne to ale 
znamená, že je pripravený vyraziť do sveta/ školy a učiť sa! Podobne je na tom aj Alzheimer 
Home Avalon. Prešli sme kus cesty, veľa toho za šesť rokov vieme a veľa toho zvládneme. Avšak 
tak, ako pred malým človekom sa otvárajú nové možnosti a skúsenosti, tak aj pred nami stoja 
stále nové úlohy a obzory, ktoré môžeme zdolávať a tak stále rásť a posúvať svoje méty.

  Do ďalších rokov želám Alzheimer Home Avalon, aby stále rástol a zdokonaľoval sa, aby 
sme to, čo už vieme, dokázali premeniť na stále lepšie. A je dôležité sa aj poďakovať, pretože tými, 
čo nás učia, sú naši klienti a ich rodiny. VĎAKA! Pani Gerda, Helenka, Elenka, Marta, Ľudmilka, 
Evička, Boženka, Evička, Monika, Štefánia, Jožko, Viktor, Evička, Gitka, Hedviga, Vierka, Elena, 
Ruženka, Ondrej!  A mnohí, čo boli pred Vami.

Lukáš Behul

Terapeut

Milí priatelia,  podporovatelia a rodinní príslušníci,

 týmto by sme Vás chceli poprosiť o : nančnú podporu na rozšírenie aktivít pre našich klientov. Otvárame 
! nančnú zbierku na vybudovanie bylinkovej záhrady, ktorá bude plniť nielen terapeutický ale aj úžitkový účel pre 
našu kuchyňu. Tiež otvárame : nančnú zbierku na zakúpenie polohovateľných kresiel do spoločenskej miestnosti. 
Môžete nás podporiť formou zaslania : nančnej podpory na číslo účtu 2665590251/0200.  V prípade záujmu prispieť 
osobne v zariadení,  kontaktujte nás na tel.č. 02/324 10 309 alebo emailovej adrese  jablonove@seniorville.eu.

Príhovor

Poďakovanie
 Ďakujeme spolku priateľov a darcov k 60. jubileu Ing. Petra Černíka za : nančnú podporu, vďaka ktorej sme do 
zariadenia zakúpili elektricky polohovateľné postele, ktoré zabezpečujú lepšie pohodlie a bezpečnosť pre našich klientov.
 Chceli by sme sa naozaj zo srdca poďakovať Zuzane Schalekovej a Marekovi Chalánymu z Nadácie Pontis, ktorí 
nám veľmi ochotne zapožičali 3D okuliare a : lm Seniorka. Rovnako patrí naše poďakovanie aj Márii Hanzlíkovej, ktorá sa na 
deň zriekla svojho mobilného telefónu. Vďaka Vám sme mali bohatší program septembrovej Kaviarne Avalon. Ďakujeme! 
 Vrámci Bratislavského týždňa dobrovoľníctva sme opäť organizovali menšiu poldennú brigádku s poetickým 
názvom „Zimovanie okien a zábradlia“. Ďakujeme pánovi Petrovi Bielikovi, že nás nenechal v štichu a venoval nám svoj čas, 
energiu aj dobré rady.  
 V Seniorville Jablonové a Alzheimer Home Avalon sme začali realizovať canisterapiu. Canisterapiu zabezpečujú 
psovodi a psy z výcvikovej školy Doggie s.r.o. Príslušná aktivita sa uskutočňuje vďaka podpore Nadácie VÚB. Ďakujeme.

Stretnutie s cestovateľom Erikom
 V jednu upršanú augustovú stredu prišiel k nám do Seniorville mladý muž Erik, aby porozprával našim klientom o svojich 

cestovateľských zážitkoch z Nového Zélandu, kde žil viac ako rok a pol.  Spoločenská sála bola zaplnená do poslednej stoličky. Erikovo 

rozprávanie bolo tak pútavé, že sa po hodine a pol nikomu nechcelo odísť. Erik odpovedal na množstvo otázok a musel prisľúbiť, že sa 

k nám do Seniorville ešte niekedy vráti, aby porozprával aj o Austrálii a o ostrove Samoa. 

 Ďakujeme Erikovi Šupčíkovi za príjemné stretnutie a teším sa na tie ďalšie. (Erik momentálne cestuje stopom z Trenčína až po 

Gibraltar.)                 Majka

September je mesiac Alzheimerovej choroby – pri tejto príležitosti sa Alzheimer Home Avalon 

stane od 1. 1. 2017 o# ciálnym Kontaktným miestom Slovenskej Alzheimerovej Spoločnosti
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Udialo sa:
 Jedno pekné piatkové poobede sme 

strávili tímovo. Kolektív zdravotného úseku 

Seniorville a Alzheimer Home Avalon sa spoločne 

zabavil na vydarenej opekačne. Varili sme guláš, 

strieľali zo vzduchovky, tancovali a spievali.

Medzinárodná konferencia a workshop
 September je celosvetový mesiac Alzheimerovej  choroby.  Pri tej príležitosti sa opätovne v 
Bratislave konala v poradí už ôsma konferencia s medzinárodnou účasťou. 

 Konferenciu s názvom „Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe 

Alzheimerovej choroby“ organizovala Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s centrom 
Memory.  Na tomto podujatí sa stretli odborníci zo zahraničia a celého Slovenska (terapeuti, zdravotné 
sestry, lekári, psychológovia, opatrovatelia, sociálny a aktivizační pracovníci.) Punc medzinárodnej účasti 
tomuto stretnutiu dali odborníci z Izraela, Veľkej Británie, Španielska, Nemecka  a  Českej republiky. 
Špeciálnymi hosťami boli členovia EURAGu (EURAG - Zväz staršej generácie Európy). 

 Aktívnou účasťou prispeli aj terapeuti špecializovaného zariadenia Alzheimer Home 
Avalon, ktorí v rámci sekcie workshopov prezentovali svoje skúsenosti z praxe a teoretických 
poznatkov. Spolu s účastníkmi workshopu preberali problematiku „Manažmentu aktivizácie a 

terapie pre seniorov s kognitívnymi de# citmi“. Teoretická čas bola podkutá praktickými cvičeniami a 
zážitkovými skúsenosťami. 

 Účastníci workshopu tak mohli na 
vlastnej koži zažiť somaticko-percepčné de: city 
seniorského veku a vyskúšať si zvládanie rôznych 
terapeutických aktivít ako pamäťové cvičenie, 
nácvik jemnej motoriky, orientácia v priestore 
v simulovaných podmienkach zrakového, 
zvukového a hmatového de: citu pomocou 
špeciálne upravených okuliarov, ušných násadcov 
a rukavíc.

 Cieľom bolo, aby jednotliví účastníci workshopu pochopili a zažili, ako sa cíti človek s alzheimerovou chorobou, ktorý 
okrem kognitívnych (pamäťových) de! citov, zažíva aj ďalšie telesné obmedzenia. Na základe týchto pocitov tak môžu účastníci 
workshopu ďalej efektívnejšie pracovať a plánovať terapeutické aktivity pre seniorov a ľudí s alzheimerovou chorobou ako i ďalej 

rozvíjať komunikačné techniky. 

Alzheimer Home Avalon ako Kontaktné miesto Slovenskej 
Alzheimerovej Spoločnosti
 Status kontaktné miesto udeľuje Slovenská Alzheimerova Spoločnosť. Jeho účelom je poskytovať predovšetkým odbornú pomoc 

pre rodiny, vzdelávanie v danej problematike a poradenstvo. Získanie statusu Kontaktné miesto SAS je možné až po splnení určitých kritérií 

(zdroj alzheiemer.sk). 

 Alzheimer Kaviareň Avalon je miestom stretnutia ľudí, ktorých príbuzní, známi, priatelia trpia Alzheimerovou chorobou. Vytvárame 

bezpečný priestor na diskusiu a vzdelávanie v tejto oblasti pre širokú verejnosť, odborníkov, ľudí zaoberajúcich sa danou problematikou.

 Na stretnutia pozývame odborníkov ako lekárov, psychológov, psychiatrov, teológov a ďalších, prostredníctvom ktorých robíme 

osvetu v starostlivosti, prístupe a komunikácii s ľuďmi s týmto ochorením. 

 Počas spoločných stretnutí spájame ľudí s rovnakým problémom, kde si môžu byť navzájom podporou pod vedením prizvaných 

špecialistov. Snažíme sa podávať pomocnú ruku všetkým, ktorí sa dostávajú do kontaktu s ľuďmi trpiacimi Alzheimerovou chorobou.

Alzheimer Kaviareň Avalon organizujeme pre širokú verejnosť buď v Bratislave v sídle spoločnosti  Harmónie života, n.o., 
prevádzkovateľa Alzheimer Home Avalon, alebo priamo v priestoroch Alzheimer Home Avalon v Jablonovom pri Bratislave. 

 Alzheimer Kaviareň Avalon sa koná každého štvrť roka. Aktuálnu pozvánku nájdete  na www.AlzheimerHome.eu, FB, 
stránkach našich partnerov ako Slovenská Alzheimerova Spoločnosť Liga za dušené zdravie a ďalších partnerov ako obecné a 
mestské úrady, gerontopsychiatrické oddelenia nemocníc, sociálne úrady a ďalšie. 

 Aktivity smerom k rodinám a ľuďom, ktorý potrebujú našu pomocnú ruku rozvíjame prostredníctvom Alzheimer Kaviarne 
Avalon už štvrtý rok.  Ľudia sa na nás môžu obrátiť aj prostredníctvom internetovej online poradne na stránke www.AlzheimerHome.
eu. Ako Info bod Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti zabezpečujeme na distribúciu odborný materiál o Alzheimerovej chorobe.
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Narodeniny Avalonu
 Nosenie stolov, maľovanie narodeninového plagátu, príprava na grilovanie, pečenie koláčikov, upratovanie, prípitok. Všetko 

bolo nachystané, už len dúfať aby nám vyšlo počasie. A vyšlo! Záhradná slávnosť ako má byť! Dobre sme sa najedli, huslista Ondrej nám 

zahral do spevu a niektorým aj do tanca. Všade vládla dobrá nálada a spokojnosť. Stretli sme sa s rodinami a ako jedna rodina sme spolu 

s klientami Seniorville jablonové oslávili šieste narodeniny.             Lukáš

Posedenie s pani riaditeľkou
 Počas augustového posedenia s pani riaditeľkou boli naši klienti  oboznámení o programe na najbližšie obdobie a tiež ich pani 

riaditeľka poprosila o aktívne zapojenie sa do príprav našich krátkych videí o aktivitách, ktoré v Seniorville prebiehajú. Tradične sme 

zagratulovali narodeninovým oslávencom a Vierka hrala na želanie. Spoločne sme si pozreli dve krátke videá o aktivitách v Seniorville, 

ktoré boli uverejnené na internete.

Klienti strávili spoločne s pani riaditeľkou príjemné popoludnie, ktoré je vždy veľmi špeci: cké, slávnostné a obľúbené.     Majka

Septembrová Alzheimer Kaviareň Avalon:
Ako sa cíti človek s Alzheimerovou chorobou?
 21.9. je svetový deň Alzheimerovej choroby. A keďže táto choroba je v súčasnosti naozaj vážnou témou v spoločnosti, celý 

mesiac september je venovaný Alzheimerovej chorobe. Preto sme neváhali a  pravidelnú Alzheimer Kaviareň Avalon sme usporiadali 

práve v septembri.

 Tento krát sme sa rozhodli staviť na zážitok. Vďaka našim ochotným priateľom a 

tvorcom : lmu „Seniorka“ z Nadácie Pontis sme si mohli pozrieť zaujímavú 3D projekciu o 

živote klientky s Alzheimerovou chorobou /ACH/ a priblížiť tak rodinám a priateľom ľudí 

s touto chorobou, ako sa cítia, ako vnímajú svoje okolie, s čím sa musia vyrovnať a akú 

pomoc potrebujú od svojho okolia.

 Ponúkli sme tiež časť zážitkového workshopu, ktorý sme zrealizovali na Konferencii 

Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti, a tak hostia Kaviarne Avalon mohli zažiť somaticko-

percepčné de! city seniorského veku a vyskúšať si zvládanie rôznych terapeutických aktivít 

ako pamäťové cvičenie, nácviky jemnej motoriky, orientácia v priestore a čase v simulovaných 

podmienkach zrakového, zvukového a hmatového de: citu pomocou špeciálne upravených 

okuliarov, ušných násadcov a rukavíc. Chvíľami to bol vcelku zábavný pocit a chvíľami sme 

boli dojatí, keď sme si naplno uvedomili, akí sú naši klienti, rodinní príslušníci statoční. 

 Cieľom bolo, aby rodiny pochopili a zažili, ako sa cíti človek s Alzheimerovou 

chorobou, ktorý okrem kognitívnych (pamäťových) de! citov, zažíva aj ďalšie telesné 

obmedzenia, a s týmito poznatkami mohli ľahšie viesť rozhovory a aktivity so svojimi 

najbližšími.  

Záverečná myšlienka o blízkom človeku s Alzheimerovou chorobou: „Kráčajme spolu s nimi v ich realite a žime s nimi ich spomienky.“



+421 2 59 30 5000 
jablonove@seniorville.eu 

www.seniorville.eu

Ako sa k nám dostanete

Lokalizácia Seniorville Jablonové z Bratislavy 
je po diaľnici D2 v smere na Brno (cca 20 km), 
použiť EXIT Lozorno, smer Lozorno, prejsť ob-
cou Lozorno smerom na Jablonové, v Jablo-
novom odbočiť pred kostolom doľava, po 100 
m odbočiť opäť doľava a po ďalších cca 100 m 
odbočiť doprava. Seniorville sa nachádza na 
konci ulice. 
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Program na október

Rozcvička 

Krížovkársky klub

Pamäťové cvičenia

Literárny klub / Filmový klub / Muzikoterapia

Dielnička / Červené nosy

Duchovné okienko

Stretnutie s pracovníkmi TV LUX

Vernisáž k výstave obrazov výtvarníka Petra Hargaša

Filmový klub

Posedenie s pani riaditeľkou

Pripravujeme: Púť do Marianky pri príležitosti 10. výročia Seniorville, Maliarsky workshop s Petrom Hargašom

každý deň, okrem utorka, vždy o 10:00

pondelky

utorky

stredy

štvrtky

piatky

6. októbra

13. októbra

19. októbra

26. októbra 

Oslávenci
Septembroví narodeninoví oslávenci:
Eva Matelová, Eva Tittel, Hedviga Maruškinová, Alžbeta Nováková, Helena Muchová, Elena Strížová, Alžbeta Richterová, 
Elena Fričová

Septembroví meninoví oslávenci:
Alica Bažíková, Mária Eisenhutová, Mária Gregušová, Mária Kresanová, Mária Krumpálová, Mária Malá, Mária Rojková, 
Ľudmila Artzová

Októbroví narodeninoví oslávenci:
Rosemarie Caňová Mgr., Ondrej Choleva, Marta Jehlárová, Pavol Kollár, Irma Petrová, Dezidez Šturdík Ing.

Októbroví meninoví oslávenci:
Viera Baumanová, Viera Ferenčíková, Terézia Lehocká, Hedviga Maruškinová, Alojzia Foltýnová, Klára Bieleková 

Poďakovanie
Poďakovanie kolektívu Seniorville píše pán Peter Pročka, syn pani Jozefíny Pôčkovej.

„Dovoľujem si Vám aj touto formou veľmi pekne poďakovať za vysoko profesionálny, ľudský a obetavý prístup, ktorý ste venovali 

v rámci komplexnej sociálnej a zdravotnej starostlivosti mojej mame Jozefíne Prôčkovej. Svojím osobitným prístupom k mame 

ako aj príbuzným členom rodiny počas celého obdobia ste si získali našu priazeň a vďaku, ktorú k Vám budeme prejavovať aj do 

nasledujúceho obdobia.“


