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Infoletter pre klientov a  ich 
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Zima 2019 
 

   

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

 
Vážení 
obyvatelia 
Seniorville, 
rodiny, 
kolegovia, 
priatelia! 
 
Nový rok nie 

je len údaj v kalendári, ale pre 
každého z nás znamená aj začiatok 
nových plánov, predsavzatí a 
určenie si nových cieľov, ktoré by 
sme počas nastávajúceho roka 
chceli uskutočniť. 
 
Je to však aj čas obzretia sa späť a 
zhodnotenia toho, čo sme uplynulý 
rok zažili, vykonali či nestihli urobiť. 
Život človeka je sám o sebe pestrý  
a každého z nás postretli aj zlé dni 
 

 
naplnené trápením, smútkom a 
nezdarom, ako aj dni dobré veselé, 
radostné a šťastné. A na tom 
dobrom je potrebné ďalej stavať, 
rozvíjať a nebáť sa prekážok, ktoré 
určite počas tohto roka prídu. 
 
Do roku 2019 vám preto prajem 
viac krajších dní ako tých horších, 
viac lásky ako nenávisti, viac 
hojnosti a radosti ako smútku a 
trápenia. Pevné zdravie a veľa 
úspechov vo všetkých sférach 
života. 
 
 

Vaša Lydka 
 

 

Dni zelá v Stupave 
Ako praví gurmáni sme ochutnali jarmočné jedlá 
a nevynechali sme ani burčiak.  
 

Sviatok všetkých svätých 

S našimi klientami sme si spoločne zaspomínali 
na svojich najbližších a známych, ktorí už medzi 
nami, žiaľ, nie sú. 

  

Príhovor  
Mgr. Lýdia Alföldyová 
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V novembri sme usporiadali prvý 
ročník konferencie s názvom 
vystihujúcim jej zameranie Jeseň 
života – Starajme sa moderne a 
efektívne. 
 
Konferencie sa zúčastnilo viac 
ako 120 zdravotných 
sestier, opatrovateliek 
a sociálnych pracovníkov. 
Konferenciu slávnostne otvorili 
riaditeľ neziskovej organizácie 
Harmónia života, pán Ing. Martin 
Hantabál, spolu s pani 
predsedníčkou Asociácie 
poskytovateľov sociálnych služieb 
v SR, Mgr. Annou Ghannamovou. 
 
Úvodné príspevky sa venovali 
témam ako Najčastejšie duševné 
poruchy seniorov o ktorých 
prednášala pani doktorka MUDr. 
Elena Žigová. Druhou témou 
konferencie bolo Behaviorálne 
testovanie nám pomáha rozumieť 
Alzheimerovej chorobe v podaní 
Jakuba Hantabála a Mateja 
Krásneho a ako tretia v poradí 
pokračovala pani Mgr. Zuzana 
Košická zo zariadenia Seniorville 
Jablonové s témou Fyzioterapia 
u seniorov v sociálnom zariadení. 
 
Dopoludňajší blok prednášok 
uzavreli pani doktorka MUDr. 
Elena Žigová s jej druhou 
prezentáciou s názvom Spánok 
a jeho význam pre zdravie 
človeka, po ktorej nasledovala 

pani Valéria Režná s Príbehmi 
z opatrovateľskej starostlivosti 
z Alzeimer Home Avalon. 
 
Po obede už zúčastnených čakali 
ďalšie témy ako Život 
v prítomnou okamihu (venované 
tým, ktorí sa starajú o seniorov), 
ktorú prednášala PaedDr. Zlata 
Šrámová a Výživa u pacientov 
s demenciou o ktorej hovorila 
MUDr. Tatiana Leitman. 
 
Konferenčný program uzatvorila 
veľmi podnetným príspevkom 
pani PhDr. Barbora Kuchárová, 
PhD. s názvom Supervízny 
program v inštitucionálnej 
starostlivosti o seniorov po 
ktorom nasledovala diskusia na 
odprednášané témy. 
 
Cieľom konferencie bolo, prispieť 
k zvýšeniu informovanosti, 
zvyšovaniu kvality sociálnych 
služieb a prepojenie 
multidisciplinárneho tímu 
o starostlivosť o seniora, ale aj 

sprostredkovať informácie 
a výmenu skúseností v oblasti 
inovácií v sociálnych službách 
a predstaviť nové trendy liečby pri 
Alzheimerovom ochorení. 
 
Ďakujeme prednášajúcim 
a účastníkom konferencie, ako aj 
partnerom za podporu. 
 
Partnermi konferencie boli: 
Seniorville Jablonové, Slovenská 
komora sestier a pôrodných 
asistentiek, Asociácia 
poskytovateľov sociálnych služieb 
v SR, TENA, Chipita, Abbott 
Slovensko a DM drogérie. 

 

 
  

Odborná 
konferencia 
Starostlivosť o seniorov 
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ZAŽILI SME 

 

Jablkové hodovanie 
Zúčastnili sme sa na jablkovom hodovaní, 
ktoré sa konalo v kultúrnom dome. My sme 
za symbolický príspevok ponúkali koláčiky, 
ktoré upiekli naše šikovné pani kuchárky zo 
Seniorville. 

 

Jesenné dekorácie 
S našou novou ergoterapeutkou, pani 
Janotkovou, sme sa pustili do pravidelnej 
dielničky, kde sme vyrábali jesenné 
dekorácie a ozdobné predmety.  

 

 
 

Na ľudovú nôtu 
Zavítali k nám deti zo ZŠ Jablonové a ukázali 
našim starkým svoj talent a presvedčili ich 
o tom, že aj ony poznajú zopár ľudových 
piesní. Veľmi sme sa tomu potešili a spolu 
s deťmi sme si s radosťou zaspievali. 

 

 

Veríte na zázraky? Jeden mohol 
urobiť každý. Tento projekt spojil 
vianočné priania seniorov v 
domovoch dôchodcov a ľudí, ktorí 
majú záujem im tieto priania 
splniť. 
 
Bolo to veľmi jednoduché. Darca 
si vybral darček, ktorý chcel 
venovať a dostal informácie, 
komu a kam darček poslať. 
 
Splnením nenáročných prianí 
mohli ľudia sprostredkovať trochu 
radosti ľuďom, ktorí nemajú 
blízku rodinu. 
 
Aj naše zariadenie sa do projektu 
zapojilo a darčeky od 
výnimočných ľudí, ktorí sa 
rozhodli našim starkým splniť ich 
želania zo srdca ďakujeme za ich 
veľké ľudské gesto a ochotu 
potešiť niekoho takouto skvelou 
formou, vážime si to. Rovnako  
 

 
ďakujeme aj našej sociálnej  
pracovníčke za pomoc pri 
koordinácii tohto krásneho 
projektu. 
 

 

  

Vianočný zázrak 
Každý darček má moc vyčariť úsmev 
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ZAŽILI SME 
 

Vianočný zázrak 
Vďaka skvelému projektu Vianočný zázrak, 
dostal náš milý pán Zdeněk nový mobilný 
smartfón Huawei. Vďaka tomuto telefónu sa 
kedykoľvek a kdekoľvek môže bez 
problémov pripojiť na internet. Ďakujeme 
ešte raz za splnenie jeho priania. 

 

Svoj darček vďaka Vianočnému zázraku 
prišiel aj pánovi Jurkovi. Jeho snom bolo 
náradie do záhradky o ktorú sa veľmi rád 
stará. Vďaka nepremokavým topánkam a 
množstvu náradia, ktoré dostal, sa bude 
môcť ešte viac venovať tomu, čo ho skutočne 
baví a napĺňa. 

 

 
Na Štedrý deň sme sa 
v Seniorville a Avalone snažili 
vytvoriť atmosféru, aby sa naši 
milí starkí cítili ako doma. 
Dúfame, že sme tomu prispeli ako 
výzdobou a tradičným vianočným 
jedlom, tak aj príjemnou 
atmosférou a správnou vianočnou 
náladou. Ďakujeme celému 
kolektívu, ktorí sa o všetko toto 
postarali. Dúfame, že si všetci 
tieto krásne sviatky užili v pohode 
a pokoji. 
 
Koniec roka 2018 sme opäť 
oslávili pri bohato prestretom 
sviatočnom stole, dobrej hudbe a 
príjemnej silvestrovskej zábave. 
Srdečne ďakujeme kolegom, ktorí 
sa podielali na realizácii a príprave 
silvestrovskej oslave a našim 
skvelým klientom za aktívnu 
účasť a dobrú náladu.  
 
Pour féliciter 2019   

Vianoce a Silvester 
Vianočné sviatky a oslava príchodu nového roka 
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Výroba z hliny 
S našou novou a talentovanou kolegyňou, 
pani Ferenczkovou, sme vyrábali, rôzne 
predmety z hliny. Tešíme sa, že táto činnosť 
sa stala jednou z pravidelných a príjemných 
činností v našom zariadení.  

 

 

Vianočné dekorácie 
Kreatívne dielničky s našou šikovnou 
ergoterapeutkou pani Janotkovou, ktorá to 
má všetko pod palcom a nám sa to tu len tak 
hemží novými výrobkami.  

 

 

Mikulášske balíčky 
Mikuláš našim klientom vyčaroval úsmev 
a priniesol im balíčky s rôznymi dobrotami. 
Aj pár dní po návšteve si naši seniori 
pochvaľovali zábavu a príjemnú atmosféru.  

 

Narodeniny pána Jožka 
Náš milý pán Jožko oslavoval narodeniny 
v prítomnosti jeho rodiny a nás všetkých. 
Ďakujeme, že sme si mohli pochutnať na 
skvelom jedle a zabaviť sa pri muzike, ktorá 
hrala a tiež za skvelú atmosféru.  

 

 

Stretnutie so starostom 
Vybrali sme sa do kultúrneho domu 
Jablonové, kde bol prichystaný program, 
obed, káva a iné dobroty. Ďakujeme veľmi 
pekne pánovi starostovi. 

 

 

Mikuláš pre zamestnancov 
Čert síce niekoľko detí naľakal, ale neskôr 
zistili, že je dobráčisko a netreba sa ho báť. 
O mikulášske balíčky, atmosféru, program 
a občerstvenie núdza nebola.  

 

 

Spoločenské hry 
Mali sme doobedie spoločenských hier. 
V ponuke boli dáma, šach, krížovky, 
osemsmerovky, pamäťové cvičenia, 
človeče, domino či čítanie. Každý si vybral 
podľa chuti.  

 

 

Opera v Seniorville 
Prišli nás potešiť skvelí umelci svojím 
operným spevom a klavírnou hudbou. 
Belcanto Duo z Bratislavy, Miloslav Hoschek 
a klavírna virtuózka, pani Zuzana.  

 

 

Červené nosy 
Boli u nás Červené nosy a všetkých svojou 
návštevou potešili, vrátane starkých v 
Avalone. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie 
veselé stretnutie. 

  

ZAŽILI SME 
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Januároví oslávenci 

Ľudmila Artzová, Ružena Cíferská, Štefánia Greve, 
Gabriela Halaszová, Anna Hlucháňová, Milan Chlapík, 
Vilma Juríčková, Pavol Kováč, Antónia Sékerová, 
Veronika Šifríková, Ján Škorec, Mária Šullová  
 
Februároví oslávenci 

Matilda Bažíková, Alojzia Foltynová, Jolana 
Havrilová, Dobroslava Medvecová, Helena Šumanová 
 

Marcoví oslávenci 

Zdeňka Barková, Viera Baumanová, Mária 
Gregušová, Jozefína Kimličková, Veronika Žideková 
 
 
 
 
 

 

Apríloví oslávenci 

Anna Bohušová, Anna Daubnerová, Barbora 
Gírethová, Anna Janáčová, Alžbeta Kalašová, Anna 
Švikruhová 
 
Májoví oslávenci 

Helena Durerová, Katarína Schmidtová, Anna 
Torngren 
 
 

 
   

Február Vychádzky, tematické okienka v skupine, muzikoterapia, Červené nosy, Fašiangy a 
pochovávanie basy, spomienkový klub  ku Sviatku sv. Valentína. 
 

Marec Skupinové pohybové cvičenia, práca s hlinou, zážitkový klub (práca so spomienkami) 
v skupine, pamäťové cvičenia, vedomostný kvíz. 
 

Apríl Dni spoločenských hier pri káve a občerstvení, výroba dekorácii a výrobkov, 
spomienkový klub,  turnaj v stolnom ping-pongu, duchovné aktivity, muzikoterapia, 
Červené nosy. 
 

Máj Aktivity venované pohybu, príp. výlet autom do okolia, Červené nosy, stavanie mája a 
príchod detí zo ZŠ Jablonové, skupinové posedenie venované spomienkam na prvé lásky 
(máj, lásky čas), arteterapia. 
 

Narodeninoví oslávenci 
Gratulujeme  

Program na ďalšie mesiace 
Čo nás čaká  
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Chceli by sme veľmi pekne poďakovať za finančný dar pánovi Rastislavovi Fandelovi a pani Natálii Dubcovej, 

ktorí prispeli na kúpu koberca do našej kaplnky v Seniorville. 

 

Veľmi si to vážime a ďakujeme.  

 

Ukryli sme do osemsmerovky názov zariadenia, ktoré seniorom poskytuje pohodlie, súkromie, bohatý 

spoločenský a rehabilitačný program, domácu stravu a nepretržitú zdravotnú starostlivosť. Nájdete riešenie? 

 

              

 

             ACETÓN 

BELOCH 

BRLOH 

HROZNO 

HÚSENICA 

KAPACITA 

LEUKOPLAST 

PORCELÁN 

PRACOVŇA 

SKLADNÍK 

SKRINKA 

TYČKA 

VATRA 

ZÁLOŽŇA 

ZVERÁK 

  

Poďakovania 
My pre vás, vy pre nás 

Osemsmerovka 
Precvičme si hlavičku 
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Mladý slovenský umelec Peter Lang pochádza z Oravy a venuje sa najmä kresbe a olejomaľbe. V nej sa sústredí 

na hlavné črty a tieňuje iba veľmi jemne. Jeho najväčšou inšpiráciou na maľby sú ľudia, stromy a cestovanie. 

Maľba je jeho radosťou a neodmysliteľnou súčasťou života.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 
Príroda od Petra Langa 
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