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DOMOV PRE SENIOROV, KDE BY STE RADI ŽILI AJ VY  ZAŽILI SME 

 
Vážení 
klienti, 
rodinní 
príslušníci, 
zamestnanci, 
priatelia, 
1. júla 2018 
oslávilo 

Zariadenie sociálnych služieb 
Seniorville 12. narodeniny. 
Za tento čas sme prešli ako 
zariadenie vývojom, kde našou 
spoločnou métou je poskytovať 
vysoko kvalitnú sociálnu 
a zdravotnú starostlivosť, neustále 
napredovať, načúvať našim 
klientom, ktorým vytvárame 
domov, podávame pomocnú ruku, 
venujeme lásku a empatiu. 
Vnímame ich potreby a spokojnosť, 

ktoré sú pre nás indikátorom 
kvality poskytovanej starostlivosti. 
 
Ďakujeme našim drahým 
obyvateľom Seniorville, ako aj ich 
rodinným príslušníkom za spätnú 
väzbu, aktívny prístup k životu 
a dianiu v Seniorville. Poďakovanie 
patrí aj celému tímu 
zamestnancov, ktorí sa 
dennodenne starajú o to, aby život 
v našom zariadení bol krásny, 
naplnený láskou a pochopením.  
 
Budeme sa aj naďalej snažiť 
napĺňať vaše očakávania a vytvárať 
ozajstný domov. Želám Vám 
všetkým zdravie, lásku a šťastie. 

 
 

Vaša Lydka 

 

Guláš párty 
Varenie guláša v rodinnom dome v Jablonovom. 
Neodradili nás ani občasné prehánky.   
 

Návšteva salaša 

Bryndzové halušky, káva, príroda, zajačiky, 
koníky, ovečky. Budeme mať krásne spomienky 
na leto. 

  

Príhovor  
Mgr. Lýdia Alföldyová 
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V septembri sme oslávili 12 rokov 
od otvorenia Seniorville. Znie to 
až neuveriteľne, že sme tu pre vás 
a vašich blízkych už 4 380 dní a 24 
hodín denne.  
 

 
Prijímame s veľkou pokorou, že sa 
môžeme starať o vás, zlepšovať 
sa a prispôsobovať sa vašim 
potrebám. Robíme to však radi 
a s veľkou láskou. 
 
Úvod oslavy patril príhovorom 
pani riaditeľky Mgr. Lýdie 
Alföldyovej a pána starostu 
Ing. Ondreja Uhliarika. 
 
Po nich nasledoval bohatý 
kultúrny program spojený  
so spevom a ľudovým tancom. 
 

 

Zahrať nám prišiel populárny 
spevák Ing. Karol Rosenberg. 
 

 
Zatancovať nám prišiel folklórny 
súbor z „pjeknej dzedzinky 
na Záhorí“ - Lábjan. Na záver 
svojím talentom prekvapila Lujza 
Kuchová.  
 

 
Počasie nám prialo a všetci si 
mohli pochutnať na skvelom 

občerstvení a nechýbala ani 
domáca narodeninová torta. 
Všetci sa bavili, ako vládali. 
Tancovali, spievali, rozprávali sa 
so svojimi blízkymi a smiali sa. 
 

 
Ďakujeme všetkým účinkujúcim 
a pozvaným hosťom za dobrú 
zábavu a do ďalších rokov 
prajeme Seniorville veľa šťastia 
a spokojných klientov. 

  

Máme 
12 rokov 
Oslava roka 
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ZAŽILI SME 

 

Posedenie s pani riaditeľkou 
Pochutnali sme si na dobrom koláči 
a kávičke. Zrekapitulovali sme si, čo sa udialo 
za posledné mesiace, dozvedeli sme sa, čo 
nás v rámci programu ešte čaká. Oslávili sme 
narodeninových oslávencov a privítali medzi 
nami aj nových klientov. 

 

Výlet do Stupavy 
Išli sme s jasným cieľom. Nááákupy! 
Potraviny, drogéria, obchody s oblečením, 
kníhkupectvo... "Navštívili" sme takmer 
všetky obchody. Na záver zmrzlina a káva 
na námestí.  

 
 

Grilovačka 
Klienti si mohli v upravenej letnej záhrade 
pri štebote vtáčikov a v spoločnosti dobrých 
ľudí pochutnať na znamenitom obede 
a chutnej štrúdli. Ďakujeme za pomoc 
kolektívu zamestnancov a klientom 
za pozitívne ohlasy! 

 

Alzheimer Kaviareň Avalon je 
miestom stretnutia ľudí, ktorých 
príbuzní, známi alebo priatelia 
trpia Alzheimerovou chorobou.  
S pozvanými odborníkmi 
z rôznych oblastí, napr. 
psychológia, teológia, sociálne 
vedy, pomáhame spoznať toto 
ochorenie v jednotlivých fázach, 
sprostredkovať správnu 
starostlivosť o blízkeho a projektu 
je aktivizovať seniorov a 
poskytneme potrebnú pomoc 
a podporu. 
 
Stretli sme sa na ďalšej Kaviarni 
Avalon, kde sme v prítomnosti 
našej vrchnej sestry, pani 
riaditeľky, terapeuta a ctenej 
hostky, PharmDr. Adely 
Čorejovej, diskutovali na rôzne 
témy s rodinami a príbuznými 
našich klientov.  
 
Dozvedeli sme sa množstvo 
informácií týkajúcich sa našich 
klientov, povedali sme si viac 

o ich potrebách, aktivizácii či 
terapii.  
 
Ďakujeme všetkým za spoločne 
strávený čas a za prejavenú 
dôveru. Už teraz sa tešíme 
na ďalšiu Kaviareň Avalon. 
 

 
 

 
  

Pravidelné stretnutia v Avalone 
Staráme sa 
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Prehliadka Bratislavy 
Výlet vláčikom Bratislaváčikom po hlavnom 
meste, prechádzka v podhradí, pizza, 
zmrzlina, káva, vínko na Hviezdoslavovom 
námestí. Videli sme, zažili sme. Unavení, 
ale šťastní. 
 

Zážitky z Holandska 
Pani Holotová nám prišla porozprávať 
o Holandsku a Amsterdame. Dozvedeli sme 
sa rôzne zaujímavosti a ochutnali sme pravé 
holandské wafle. Ďakujeme za milú 
návštevu.  

 

Návšteva z Bratislavy 
Navštívili nás seniori z Klubu dôchodcov 
zo Starého mesta z Bratislavy. Porozprávali 
sa s našimi klientmi a mali možnosť obzrieť 
si naše zariadenie a vypočuť si, čomu 
všetkému sa venujeme. 

 

Výlet do Rohožníka 
Posedeli sme pri priehrade s našimi klientmi. 
Nechýbalo chutné jedlo, nápoj a prípitok. 
Dobre sme sa odreagovali, mali sme 
možnosť vidieť niečo nové. Snáď sa sem ešte 
vrátime. Bolo fajn. 

 

MDD pre deti zamestnancov 
Prišli nás navštíviť deti našich zamestnancov 
so svojimi rodičmi. Súťaže, koláčiky, 
opekačka, torta, vyhodnotenie výsledkov, 
odmeny, smiech, radosť. To všetko sme zažili 
v jeden deň.  

 

Zajačica Gertrúda 
Do nášho zariadenia pribudla nová 
obyvateľka. Ďakujeme štedrej rodine 
zo Záhorskej Bystrice za darovanú zajačicu 
Gertrúdu, ktorú budeme využívať pri práci 
s našimi klientmi. 

 

 
 
 

 

Zber čerešní  
Spoločne sme naoberali čerešne z našej 
záhradky. A boli veru sladké a červené. 
Neskôr sme debatovali pod altánkom,  
kde sme sa ukrývali pred búrkou, ktorá ako 
rýchla prišla, tak i odišla. 

 

Národné parky 
Posedeli sme si pod altánkom, pozhovárali 
sa o národných parkoch s naším sociálnym 
terapeutom a ešte sme si stihli aj trochu 
zašportovať s futbalovou loptou a zabaviť sa 
a zasmiať.  

 

Nordic walking 
Dali sme sa na šport.  Ide o chôdzu 
so špeciálnymi palicami, podobnými 
lyžiarskym. Sú vybavené kovovými hrotmi 
alebo gumovými nadstavcami podľa typu 
terénu. Išlo nám to. 

   

ZAŽILI SME 
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Augustoví oslávenci 
Ciranová Anna, Černegová Anna, Ferenčíková Viera, 
Kormaňáková Mária, Minarská Emília, Mrázová Eva, 
Povoda Peter, Povodovová Genovéva, 
Slezáková Mária 
 
Septembroví oslávenci 
Kurhajcová Helena, Muchová Helena, 
Navrátilová Katarína, Richterová Alžbeta 
 
Októbroví oslávenci 
Lukáčová Tatiana, Stankovská Antónia 
 
Novembroví oslávenci 
Furjelová Eva, Remeňová Mojmíra, Tomková Milena 
 
Decembroví oslávenci 
Hroš Juraj, Hudecová Barbora, Chorvátová Oľga,  

 
Krumpálová Mária, Poláková Mária, Richterová Eva, 
Výsmek Ivan, Zagorodnov Boris, Zajacová Anna 
 
Januároví oslávenci 
Artzová Ľudmila, Cíferská Ružena, Fabian Ladislav, 
Greve Štefánia, Halaszová Gabriela, 
Hlucháňová Anna, Hulmanová Štefánia, 
Chlapík Milan, Juríčková Vilma, Kováč Pavol, 
Sekérová Antónia, Šifríková Veronika, Škorec Ján, 
Šullová Mária  

 

   

Október Jablkové hodovanie v Jablonovom (maškrty z jabĺk a predaj koláčov z našej kuchyne, ktorý 
budeme za symbolické sumy predávať). 
Dni Zelá Stupava (vystúpenia, stánky s jedlom, hudba). 
 

November Návšteva divadelného predstavenia v okolí Jablonového, prípadne návšteva iného kultúrneho 
podujatia v okolí. 
Spoločné cvičenia v spoločenskej miestnosti, rozvoj a cvičenia pamäti. 
 

December Vianočné sviatky, besiedky a duchovné aktivity. 
Návšteva nákupného strediska v Bratislave - nákupy, káva, prechádzky, návšteva 
materskej školy. 
 

Január Slávnostné privítanie nového roka. 
Výlet v okolí Jablonového, príp. návšteva kaviarne v blízkosti Seniorville. 
 

Program na ďalšie mesiace 
Čo nás čaká  

Narodeninoví oslávenci 
Gratulujeme  
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„Radi by sme sa touto cestou zo srdca poďakovali celému kolektívu zariadenia Seniorville Jablonové 
za príkladnú a obetavú starostlivosť o našu mamu a babinku, pani Gitku Ambrusovú, ktorá nás navždy 
opustila 4. 8. 2018. Niektorí z Vás ju poznali ešte ako relatívne vitálnu staršiu dámu, ktorá k Vám prišla takmer 
pred tromi rokmi. 
 
Hneď od začiatku maminho pobytu u Vás na celú našu rodinu hlboko zapôsobil nesmierne ľudský prístup 
všetkých pracovníkov – od sestričiek, cez opatrovateľky/opatrovateľov, terapeutov, sociálnych pracovníkov, 
rehabilitačnú pracovníčku až po panie kuchárky a upratovačky.  
 

 
 
Mama pokiaľ vládala a komunikovala, nikdy nezabudla pochváliť „domácku stravu“, čistotu a milé správanie 
personálu. A tak sme to pociťovali aj my – príbuzní. Prežili sme spolu s Vami posledné roky maminho života 
a sme Vám hlboko vďační aj za citlivý a humánny spôsob, akým ste ju odprevadili až po koniec jej cesty. 
 
Po celý čas sme si najviac cenili, keď sme videli, že sa nesprávate ku klientom len ako k číslam do počtu, ale 
ako k ľuďom, ktorí majú za sebou rôzne životné príbehy a i keď často krát teraz nie celkom vnímajú realitu 
okolitého sveta, určite vnímajú bezprostredné správanie okolia k nim. Týmto spôsobom ste pomohli nielen 
našej mame samotnej, ale aj nám, ako príbuzným, ktorí sme tiež od začiatku bojovali aj sami so sebou – 
od prvotného rozhodovacieho procesu, či Vám zveriť svoju blízku osobu do starostlivosti a priebežne sme sami 
seba presviedčali o správnosti tohto rozhodnutia. Nikto, kto sa nedostal do podobnej situácie, nevie posúdiť, 
aké je ťažké urobiť takéto rozhodnutie pre dobro všetkých. 
 
Vďaka Vám sme toto naše rozhodnutie nemuseli oľutovať. Ešte raz – veľká vďaka.“ 
 
 

Dcéry a vnúčatá pani Ambrusovej  
  

Poďakovania od vás a vašich rodín 
Napísali ste nám 
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Mesiac september nám prifarbila umelkyňa Katarína Caltíková a jej obrazy nesúce názov - Život farieb. 
Umenie pre ňu znamená útek do sveta fantázie a relax. Pri tvorení využíva v plnej miere farebnosť, detaily 
a rôznorodosť. Okrem maľby sa venuje aj recyklovaniu starého oblečenia a výrobe šperkov. Jej obrazy sú plné 
optimizmu a leta.  
 

 

 
 
 

Láskavý 
domov 

Seniorville 
Jablonové 439 

 +421 2 59 30 50 00 
jablonove@seniorville.eu 

 

www.seniorville.eu 
www.AlzheimerHome.eu 

 

 Ako sa k nám dostanete? Z Bratislavy po diaľnici D2 smer Brno (cca 20 
km), použiť výjazd Lozorno, smer Lozorno, prejsť obcou Lozorno smer 
Jablonové, v Jablonovom odbočiť pred kostolom doľava, po 100 m 
odbočiť opäť doľava a po ďalších cca 100 m odbočiť  doprava. Seniorville  
sa nachádza na konci ulice (sledovať informačné tabule v obci). 
 

 

 

Výstava obrazov 
Farby od Kataríny Caltíkovej 


