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        Príhovor riaditeľa... 

 

 

 

 

Milí klienti, milí priatelia. Žiaľ realita súčasného sveta z pohľadu  dopadu na 

každého jednotlivca v našej spoločnosti je pomerne smutná. Spoločnosť je pomerne silno 

zasiahnutá nezdravím individualizmom, sebectvom, nevšímavosťou k inému, čo je ešte 

podtrhnuté aj tlakom, ktorí je vyvolaný celosvetovou pandémiou. Nezáujem o blízkeho sa 

totiž týka každého z nás, priamo alebo nepriamo, stačí sa pozrieť okolo seba.  Každý 

jeden z nás má vo svojom okolí niekoho, kto sa ocitol na okraji záujmu spoločnosti, 

respektíve bol postihnutí jej nezáujmom.  

A práve v takýchto chvíľach považujem spoluprácu a spolupatričnosť za kľúčové 

atribúty. Som preto úprimne rád, že na pôde Domova Sociálnych služieb Košúty pôsobí 

kolektív zamestnancov, ktorí sa podieľa na tom, aby naši klienti dostávali čo možno 

najkvalitnejšiu sociálnu službu v komforte, akú si nepochybne zaslúžia. Spolupráca medzi 

jednotlivými úsekmi nášho zariadenia, duch kolegiality medzi zamestnancami je príkladom 

toho, ako môže zo snahy a spolupráce profitovať tá najzraniteľnejšia skupina celého 

príbehu — klienti nášho zariadenia. Je potrebné, aby sme v čo najväčšej miere dokázali 

vtiahnuť klientov do života zariadenia, aby osobne a v čo najväčšej možnej miere 

participovali na jeho chode. Ak sa nám podarí prebudiť záujem klientov o „veci verejné“, 

o dianie okolo nich, tak máme záruku, že naša činnosť prispeje k zvýšeniu komfortu ich 

pobytu v našom  zariadení, k ich spokojnosti a k pocitu šťastia.  

Spoločne s mojimi kolegyňami a kolegami si uvedomujeme, že toto je to naším 

prvoradým cieľom. A čo si zaželať do budúcnosti? Snáď len mnoho ďalších úspešných 

rokov, veľa nadšenia, pevné nervy, odhodlanie a nikdy neutíchajúci optimizmus 

pokračovať v tom, čo má naozaj veľký zmysel — a to je naša práca, ktorej zmyslom je 

pomáhať iným, ktorí sú na našu pomoc odkázaní, aby nielen fyzicky, ale aj psychicky 

náročné obdobia zvládali o čosi ľahšie. 

Preto s veľkou úctou Vám kolegyniam, kolegom a klientom chcem popriať veľa 

zdraviam, porozumenia, odhodlania a úspechov v roku 2022! 

 

 

 

 

        Mgr. Zoltán Beke 

             riaditeľ 

 

 



 

Zo života nášho domova... 

 

 

 

 

 

Keď leto zavolá, my ideme.... 

 

 
 Ľudia sú nedokonalí, nevďační a majú krátku pamäť. Celú zimu sme šomrali  na zimu 

a neustále sa tepla dožadovali a teraz, keď udreli teplé dni, tak by sa dalo očakávať, že 

sa budeme tešiť, ale nie, znova šomreme, že je veľmi teplo. Ale to bude asi tým, že 

naozaj teplo aj je. A tak mi sme tu v DSS Košúty poslúchli volanie leta, prijali sme výzvu 

slnečných lúčov a odpovedali sme na ňu patričným spôsobom.  

 Naša odpoveď bola Termálne kúpalisko Horné Saliby. Ráno dňa 7.7.2021 sme sa 

nalodili na našu loď, ktorá nás mala unášať v ústrety novým zážitkom. V tomto prípade 

sme nepoužili vodnú cestu, ale iba takú obyčajnú - asfaltovú a preto ako loď nám veľmi 

dobre poslúžil aj Citroen Jamper, ktorý nás v príjemne vyklimatizovanej kabíne 

spoľahlivo odniesol k cieľu našej cesty.  

 No vlastne, je aj škoda písať tento článok, lebo slová nedokážu vystihnúť 

blaženosť, ako naše telá prijali objatie termálnou vodou, krásu slnečných lúčov, ktoré sa 

iskrili na vlnkách bazéna. Kto nebol nepochopí a kto bol, pre neho by tento popis aj tak 

nedokázal vystihnúť výnimočnosť tohto dňa. 

 Snáď budú mať fotky väčšiu výpovednú hodnotu, ale každopádne treba povedať, 

lebo taká je pravda, že veľmi dobre bolo a preto sa ešte toto leto veľakrát plánujeme 

počúvnuť jeho volanie....  



 

 
...na hromádke... 

 

 

 

 

Športový deň v DSS Košúty 
 

 

Dňa 27.7.2021 sa v DSS Košúty  v tomto roku uskutočnil v poradí už tretí športový 

deň. Držali sme sa osvedčených disciplín, ktoré ako dobre vieme sú tak akurát pre nás, 

Nie sú náročné, ale napriek tomu sa pri ich zvládaní dobre zabavíme, ale treba pri nich aj 

určitú zručnosť. Slniečko svietilo, veru bolo nám už aj teplo, ale zvládli sme to. Niektorí 

sa zúčastnili nepriamo, iba ako diváci, ale treba aj kulisu, aby niekto aplaudoval, 

povzbudzoval a „kibicoval“. Nuž, ale nie každý má športového ducha a nie každému jeho 

zdravotný alebo iný momentálny stav dovoľuje súťažiť. Stále platí, že NIE JE 

PODSTASTNÉ VYHRAŤ, ALE ZÚČASTNIŤ SA.  

 

 

 

 

 



 

  
 

 
 

... na budúce to už bude lepšie... 

 



 

Šalátový deň v DSS Košúty 
 

 My tu nespíme, ale kráčame s dobou, ale je možné, že aj to, že doba ide proti nám, 

a my stojíme. Každopádne sme trendy a snažíme sa dodržiavať tie najnovšie smery 

v kulinárstve a preto sme si spravili detox deň. A to tak, že sme z našej záhradky 

pozbierali časť našej úrody a vytvorili sme kulinárske veľdielo alla ...Šalát... ☺. Ale ako 

som už vyššie uviedol, nie hocaký, ale detox šalát. Veď teraz je na to najlepšia doba, 

čerstvá a zdravá zelenina sa nám ponúka sama. Krásne, červené, slnkom presladené 

rajčinky, vysmiata paprika, cukina a zelená, zdravá uhorka sú na to, ako stvorené. 

Poukladali sme ich na pekáč, troška sme ich poprskali olivovým olejom, korením soľou 

a len tak, akurát sme ich zapiekli, aby sme v čo najväčšej miere ich výživové hodnoty 

zachovali. A keď sa už z trúby šírila tá správna omamná vôňa, tak sme vedeli, že je ten 

praví čas. Možno sa pýtate, že čas na čo? No načo asi.... Mňááááááám. 

 

 

 
 

 
 



 

My nielen zo zábavy žijeme, my aj 

Pracujeme... 
 

 

 Nadpis je dostatočne výstižný, ale napriek tomu pre tých, ktorí ho za dostatočne 

výstižný nepovažujú uvádzame, že okrem zábavy máme potrebu zveľaďovať svoje okolie, 

skrášľovať ho. Veď všetci poznáme to otrepané „Práca šľachtí“ alebo „Bez práce nie sú 

koláče“, ale naozaj to nie je iba klišé. Kto sa nestará o seba, o svoje okolie, kto nemá 

potrebu prostredie, ktoré ho obklopuje, podľa svojich možností skrášľovať a starať sa 

o neho, by nemal ani participovať na práci tých, ktorí sa o toto prostredie starajú 

a skrášľujú ho. A preto aspoň touto formou Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o to, aby 

sme sa my všetci cítili lepšie a krajšie.  

 

 

 

 
Igor pracuje, ale nikdy nie zadarmo ☺... 

 

 

 



 

 
Hlavne Erike treba vysloviť veľké ďakujem 

 

 

 

 

 

 

Lečo párty 
 

 Dňa 10.9.2021 sa v našom zariadení uskutočnila už tradičná Lečo párty. V daný deň 

vyšlo slniečko, bolo krásne, ani teplo, ani zima, aj keď sme sa troška báli, lebo 

predpovede počasia na tento deň boli rôznorodé, ale ako sa dátum blížil, tým bola 

prognóza lepšia. Ale nenechávali sme všetko iba počasie, aj my sami sme urobili kroky, 

aby sa táto akcia vydarila. Upratali sme areál zariadenia, ozdobili sme miesto konania 

akcie, napiekli sa koláče, objednali zákusky a zamestnanci prispeli darčekmi do „mačka-

žákov“. Takže príprava bola dokonalá a keď si už diskdžokej dal dokopy aparatúru, sa to 

odpálilo v plnej miere. Ale aby sme veci uviedli na pravú mieru, tak kým on skladal 

aparatúru, tak sa toto hluché miesto vyplnilo spevom našich obyvateľov.  

 No a potom sa už len tancovalo, jedlo, spievalo, tancovalo a tak dookola, nič 

zaujímavé ☺,proste klasická lečo párty v Košútoch.  Každý si mohol vybrať mačka-žák 

a balíčky boli naozaj bohaté, z každého rošku trošku.  

 Korunkou krásy každej lečo párty je lečo a tu treba kuchárky pochváliť, podarilo 

sa im to, tak ako každý rok, aj teraz im to vyšlo. Lečo variť vedia. Ešte dobre, že 

v súčasnej dobe existuje aj fotoaparát a je možné si akciu pozrieť aj na fotkách. Nech 

sa páči, pozrite sa... 



 

 

 
spevokol 

 

 

 
Money faktor v podaní Moniky 

 

 

 



 

 
na parkete 

 

 

 

 
ruka hore... 

 

 

 



 

 
Marika, ďakujeme... 

 

 

 

 

 

 

Kultúra bez bariér 
 

Dňa 14.9.2021 sme sa na základe pozvania zúčastnili kultúrno-spoločenskej akcie 

„Kultúra bez bariér“, ktorá sa uskutočnila pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja 

v galantskom osvetovom centre. Konkrétne išlo o výstavu prác v rámci prezentácie 

kultúrnych aktivít zdravotne postihnutých spoluobčanov v galantskom regióne.  

 Naše zariadenie sa prezentovalo výtvarnými maľbami a kresbami, ako aj ručne 

tkanými kobercami a dekoratívnymi predmetmi. Treba povedať, že napriek konkurencii, 

ktorá sa tam vytvorila, veď nakoniec sme tam nevystavovali sami, naša prezentácia 

zaujala aj konkurenciu z radov ostatných vystavujúcich a aj návštevníkov. Aj my sme sa 

inšpirovali kreativitou ostatných.  

 Na záver by sme ešte raz aj touto cestou chceli poďakovať organizátorom za ich 

pozvanie.  

 

 

 

 

 



 

Exkurzia vodného mlynu v Jelke 
 

 

 Dňa 16.9.2021 sme podnikli výlet a zároveň aj exkurziu k vodnému mlynu 

a skanzenu, ktorý sa nachádza v obci Jelka.  

 Areál mlynu je naozaj veľmi pekný a exkurziu sme si naozaj užili. Okrem samotnej 

budovy mlyna tu nájdete ukážky rôznych strojov a zariadení, ktoré slúžili 

v poľnohospodárstve. Našli sme tu sekačku na repu, pluhy, lis na ľan, sane, váhy, 

sedliacky voz, rajtár a mnohé iné zaujímavé zariadenia. Počas prechádzky a pozerania sa 

k nám pridala  aj páni ktorá to tam má na starosti. Keďže nebolo moc veľa návštevníkov, 

mala chvíľu čas a porozprávala nám rôzne zaujímavosti o mlyne. Dozvedeli sme sa, že to 

bol pôvodne mlyn lodný a skladal sa z dvoch stavaných lodí, ktoré v strede spájalo 

mohutné mlynské koleso. Keďže však v minulosti podobné typy stavieb na riekach začali 

prekážať lodnej doprave, bol zmenený na kolový. Budovu mlynice položili na podlažie, 

ktoré je na 54 koloch vrazených do brehu a do dna rieky. V blízkej reštaurácii situovanej 

na brehu Malého Dunaja sme sa usadili na terasu, kde bol veľmi pekný výhľad na tok 

rieky, ktorá sa lenivo odvaľovala a vytvárala veľmi zaujímavé meandre svojho koryta. 

Brehy boli husto zarastené a na vodnej hladine plávali divé kačky, ktoré sa usilovne pásli 

na hustom vodnom poraste.  

 Objednali sme si občerstvenie, tí hladnejší aj pečenú klobásu a v družnom 

rozhovore nám veľmi rýchlo ubehol čas. Rozlúčili sme sa a vrátili sme sa späť, práve včas, 

aby sme stihli obed.  

 

skupinové foto musí byť 



 

 

dámy v ružovom 

 

 

 

Kto čo vie... 
 

 

 Dňa 24.9.2021 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante uskutočnilo kultúrne 

podujatie pod názvom KTO ČO VIE?. Organizátormi podujatia boli OZ KONRÁDKO Veľké 

Úľany, CARISSIMI n.f. Bratislava, Mestské kultúrne stredisko Galanta a Galantské 

osvetové centrum. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového dňa osôb so 

zdravotným postihnutím pre osoby s mentálnym a iným zdravotným postihnutím. Záštitu 

nad podujatím prevzala Kristína Szeredy – operná diva, rodáčka z Nových Zámkov, ktorá 

vystupuje v opere v Budapešti.  

 Naše zariadenie dostalo pozvanie a tak sme sa zúčastnili a reprezentovali sme 

v kategórii spev. V sólo prednese sa predstavila pani Oľga Lanczová, pani Mária Bazsoová, 

pani Gyongy Vargová, pani Monika Katonová a v skupinovom speve ešte vystúpili pani Eva 

Mészárosová, pani Monika Katonová a pani Gyongy Vargová.  

 Okrem nás svoj talent reprezentovali aj iní vystupujúci. Čerešničkou na torte boli 

vystúpenia pani Kristíny Szeredy, ktorej hlas určite rozrezonoval múry celého kultúrneho 

strediska. Snáď Vám fotografie dokážu viac priblížiť atmosféru tohto skvelého 

podujatia.  
 



 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozlúčka  s letom 
 

 Dňa 28.9.2021 sme sa symbolicky rozlúčili s letom a to tak, že sme si na tento deň 

naplánovali opekanie špekačiek. Aj keď sa akcia v niesla v duchu rozlúčky s letom, 

počasie nám vyšlo, slniečko vykuklo z mrakov a bolo celkom teplo. Pustili sme si rádio, 

hrala nám do dobrej nálady, dobrá hudba. O chvíľu do taktov hudby  sa pripojil aj zvuk 

pukajúcich špekáčikov a my sme vedeli, že už je ten pravý čas..., veď vy viete, že na čo...  

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

Výlet do Komárna 

 
 

 Dňa 5.10.2021 sme využili priazeň počasia a vyšli sme si na výlet do Komárna. 

Naplánovali sme si návštevu Nádvoria Európy, námestia Gen. Klapku, kde stojí jeho socha 

a priľahlého centra mesta.  

 Niečo sme už o tomto meste vedeli a niečo sme si aj dopredu naštudovali. Mesto 

leží pri sútoku Dunaja a Váhu patrí medzi najstaršie trvalo obývané lokality na Slovensku. 

Osídlenie okolia dnešného mesta spadá do staršej doby bronzovej, no výraznejšie stopy 

tu zanechali až Kelti a po nich Rimania. Na Dunaji sa nachádzal Limes Romanus – vonkajšia 

hranica Rímskej ríše a provincie Panónia, ktorú bránili opevnené tábory. Z tohto obdobia 

pochádza i Rímsky vojenský tábor v Iži. 

Ďalší podnet na rozvoj mesta priniesla turecká expanzia, v dôsledku ktorej sa mesto 

stalo pohraničnou pevnosťou ríše. Z potreby zastaviť postup Turkov a ochrániť územie i 

obyvateľov nastáva budovanie vojenskej pevnosti, ktorá sa stala základom obranného 

systému mesta. 

 Pomaličky sme si prezreli architektúru domov a nasávali sme do seba atmosféru 

historického centra mesta. Odfotili sme sa pri fontáne, synagóge, ako aj pri iných 

pamiatkach, ktoré toto mesto má mnoho a naše vnímavé oči ich objavili a obdivovali. 

Následne sme si na námestí sadli do kaviarničky, dali sme si drobné občerstvenie vo 

forme kávičky, zmrzliny, ktorú tu mimochodom majú veľmi dobrú a odporúčame ju 

každému.  

 Pri odchode sa snami lúčila vojenská pevnosť, ktorá bola postavená na obranu proti 

tureckým výbojom a jej mohutné steny odolali času a vydržali doteraz a tvoria významnú 

charakteristickú architektúru tohto krásneho a pozoruhodného mesta. Ak to možnosti 

umožnia, tak sa sem určite vrátime.   

https://sk.wikipedia.org/wiki/Dunaj
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h
https://sk.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_bronzov%C3%A1_doba
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kelti
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rimania_(starovek%C3%BD_n%C3%A1rod)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Limes_Romanus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Starovek%C3%BD_R%C3%ADm
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pan%C3%B3nia_(r%C3%ADmska_provincia)
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADmsky_vojensk%C3%BD_t%C3%A1bor_v_I%C5%BEi
https://sk.wikipedia.org/wiki/Osmansk%C3%A1_r%C3%AD%C5%A1a
https://sk.wikipedia.org/wiki/Protitureck%C3%A1_pevnos%C5%A5_(Kom%C3%A1rno)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fortifika%C4%8Dn%C3%BD_syst%C3%A9m_mesta_Kom%C3%A1rno
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fortifika%C4%8Dn%C3%BD_syst%C3%A9m_mesta_Kom%C3%A1rno


 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

OKTÓBER, MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 
 

Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá  je ako krásna paleta. Stromy 

ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni 

života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj 

starosťami. 

Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je až poeticky krásna. Nádherný 

čas, kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat a v diaľave už belejú 

končiare vrchov. Všetko je jasné, priezračné a čisté. Ostré slnečné lúče prerážajú 

chladné závany vetra a hladia naše tváre. Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich 

mesiacov, ktorý za chvíľu končí, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže 

byť zrodená v duši človeka. 

Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k 

tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými 

nás. Úcta k naším otcom a k naším mamám. K naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si 

zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené. 



 

Október je mesiac, kedy si týchto ľudí a to, čo pre nás urobili, pripomíname. Nikdy 

na nich nesmieme zabudnúť. Nikdy. A nepripomínať si ich iba v jeden deň alebo v jeden 

mesiac, ale každý deň v roku. 

Aj v našom zariadení sme spomienku na našich starších  zavŕšili slávnostným podujatím 

v jedálni, ktorá bola vyzdobená kvetmi na stoloch. Na stoloch sa okrem kvetov nachádzali 

aj koláče - dobošky, krémeše, ale aj slané praclíky a tyčinky. Toto sme si všetko sami 

napiekli v rámci prípravy na túto slávnostnú udalosť.  

Po slávnostnom príhovore v duchu úcty k starším, sme im ako prejav našej úcty venovali 

drobnú sladkú pozornosť a za tým nasledovalo pásmo piesní pre našich seniorov. Po 

príhovore sa začala zábava s tradičnými ľudovými piesňami, ku ktorej sa samozrejme s 

nadšením pridala väčšina našich obyvateľov.  

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

Helloween party 
 

 Dňa 4.11.2021 sa v našom zariadení uskutočnila Helloween party, ktorá sa už 

tradične spája s dušičkovým obdobím. Táto oslava k nám prenikla s anglosaských krajín 

a stála viac sa etabluje aj v našich zemepisných končinách. Ide o sekulárny sviatok 

s karnevalovým charakterom.   

 U nás sme na túto udalosť dôkladne pripravovali, napiekli sme šomrolky, ktoré sa 

naplnili sladkou penou s bielok. Takisto sme venovali patričnú pozornosť aj maskám 

a kostýmom, samozrejme, že prevládali také troška strašidelné - biele panie, bosorky, 

duchovia a iné pozdravy zo záhrobia.  

 Na úvod sa predstavili masky a pri niektorých sme mali problém zistiť, kto sa pod 

maskou skrýva. Na stoly sa položilo drobné občerstvenie a potom to začalo, hudba, 

tanečky, museli sme aj okná otvoriť, ako nám bolo teplo. A práve z tohto dôvodu sa aj 

masky odhalili, bolo teplo pod tými kostýmami, ale aspoň človek mal jasno v tom, kto sa 

vedľa neho v tanci zvŕtal.   

 Hudobný žáner bol starostlivo vybraný, aby si každý našiel to svoje, medzi 

ľudovými pesničkami boli zastúpené aj tie modernejšie. Všetko sme poctivo 

dokumentovali aj fotograficky, aby sme mohli fotky neskoršie pozerať a spomínať na 

tieto príjemné chvíle.  

 
 



 

 
 

 
 

 



 

Katarínska zábava 
 

 Dnes 24.11.2021 sa v našom domove uskutočnila Katarínska zábava. Túto tradičnú 

ľudovú veselicu usporadúvame každý rok a preto ani tento nemohol byť výnimkou.  Ale to 

nie je len tak urobiť dobrú zábavu, na toto sa treba pripraviť. A tak sme sa aj mi 

pripravovali. Spravili sme „prieskum zákazníckych preferencií“, čiže sme si zistili, že 

načo by mali naši obyvatelia chuť a jednoznačne vyhrali štrúdle. Tak sme zaobstarali 

suroviny a s pomocou niektorých obyvateľov nášho zariadenia sa upiekli makovo-višňové 

a tvarohové štrúdle, medovníky a  aby toho nebolo málo, tak sa upiekli aj slané pizzové 

a syrové tyčinky. Ľahko sa nám pieklo, lebo sme mali pomocníčky, ktoré majú veľmi 

šikovné ruky, veľké srdce a vedia sa obetovať aj pre kolektív a spravia niečo navyše, aby 

dobre bolo.  

 Dnes ráno sme v jedálni pripravili miesto na tanec, rozniesli pohostenie, nápoje, 

poháre a akcia mohla vypuknúť...a aj vypukla. Na samom úvode sme poďakovali tým 

obyvateľom, ktorý sa svojou nezištnou pomocou podieľali na tejto spoločenskej akcii, 

odmenili sme ich drobným darčekom - zásterou, ako symbolom, že s nimi aj do budúcnosti 

počítame pri príprave podobných podujatí. Po potlesku, ktorí zaznel od ostatných 

obyvateľov domova, ako ocenenie z ich strany sa už pustila hudba. A tancovalo sa 

a spievalo, zvuky dobrej nálady pritiahli aj zamestnancov nášho zariadenia, ktorí sa tiež 

zapojili a za chvíľu aj tanečný parket bol malí.  

 V dobrej nálade ubehol čas veľmi rýchlo, aj nohy už poniektorých pobolievali  

a postupne sa si museli sadnúť a na parkete ostalo iba tvrdé jadro tanečníkov. Polku 

striedal čardáš, za čardášom tango, ruky boli hore, nohy krepčili, spievalo sa, na tvárach 

sa rozlieval úsmev a dobrá nálada. Takto sme sa dobre bavili a nevieme ako Vy, ale u nás, 

sme Katarínu oslávili tak, ako sa patrí.  

 

 



 

 

 

 
 

 



 

Vzácna návšteva v našom zariadení... 
 

 Dňa 6.12.2021 nás v našom zariadení navštívila vzácna návšteva, ktorej príchod bol 

poniektorými veľmi očakávaní. Prišiel k nám totiž pán s bielou bradou a v červenom 

obleku, ktorý mal okolo seba šarmantné asistentky a rozdával balíčky plné dobrôt. Ako sa 

už z načrtnutého textu dá tušiť, navštívil nás Mikuláš. Chodil z izby do izby, kde tu sa 

popýtal, že či obyvatelia boli dobrý a robili dobré skutky. Každý opýtaný povedal, že áno, 

ale poniektorí veru si nevedeli ani na jeden dobrý skutok spomenúť, takže ktovie ako to 

s tými dobrými skutkami vlastne bolo. Ale každý sa tešil a Mikuláš sa tešil, že rozdáva 

radosť a bol neraz poctený básničkou alebo pesničkou, ktorú ako poďakovanie dostal. 

Niektoré boli kratšie, niektoré dlhšie, niekde sa prejavila aj vlastná tvorba, ale dôležité 

bolo, že boli podané zo srdca a pre radosť. Pri návšteve niektorých izieb sa oči rozžiarili 

a izba bola predchnutá očakávaním, čo Mikuláš doniesol. Každý dostal balíček, ktorý 

obsahoval sladkosti, ovocie, čokoládu a ak by bol smäd, tak aj fľaša malinovky.      

 
 



 

 

Zamestnanci zariadenia boli naozaj radi, že v tento výnimočný deň mohli urobiť 

niečo v zmysle tejto peknej tradície a v neposlednej miere aj spríjemniť život našich 

obyvateľov a spraviť im ho troška krajším. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zdobenie medovníkov na Vianoce 
 

 

 Dňa 22.12.2021 sa v zariadení DSS Košúty v rámci terapeutických činností 

vykonávala „sladká“ práca a to ozdobovanie medovníčkov. Naša šikovná kuchárka Judka 

nám pripravila tú správnu ingredienciu na ozdobovanie a už to potom šlo ako po masle. Kto 

mál záujem si mohol vyzdobiť svoj vlastný medovníček, ktorý si potom mohol zobrať 

a darovať niekomu alebo si ho nechať pre seba. A veru treba povedať, že medovníčky 



 

boli vyzdobené tak pekne, že ich bude aj škoda zjesť. Veď nakoniec fotky toho odhalia 

viac.   

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vianočné posedenie  

 
 V našom zariadení sa už tradične konalo vianočné posedenie pod rozžiareným 

vianočným stromčekom, pod ktorým sa samozrejme nachádzali aj vianočné darčeky pre 

našich obyvateľov. Toto obdobie je poznačené nepriaznivou pandemickou situáciou 

a zvlášť nepriaznivo sa prejavuje na našich obyvateľoch  Domovov sociálnych služieb. 

Z dôvodu  ochrany ich zdravia  platia rôzne obmedzenia, ktoré ale znižujú ich kvalitu 

života. A tak sme veľmi radi, že sa našli ľudia dobrej vôle,  ktorí našim obyvateľom 

vyčarovali úsmev na tvári darčekom pod stromčekom. Veľké ♥ĎAKUJEME♥  patrí deťom 

a zamestnancom z Materskej škôlky v obci Čenkovce, ako aj ľudom, ktorí sa zapojili do 

charitatívnej akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ prostredníctvom 

ktorej dostali naši obyvatelia tiež darčeky. Darčeky sa rozdali a každý si ich netrpezlivo 

otvoril a v radostnom očakávaní prezeral ich obsah.  

 Toto gesto naplnilo ich duše a oči úsmevom a vedomie, že na nich myslíme, im dalo 



 

silu a radosť, ktorá im pomôže sa do budúcnosti pozerať s optimizmom. Ďakujeme 

darcom za tento prejav ľudskosti a spolupatričnosti, ktorý vystihuje ducha Vianoc a 

veríme, že aj oni  cítili vo svojich srdciach radosť a vďaku, ktorú svojim skutkom v našich  

obyvateľoch vyvolali.  

  

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

Silvestrovská oslava v DSS 

Košúty 

 
 V posledný deň roka 2021 sa v našom zariadení konala silvestrovská oslava,  na 

ktorú sme sa tak ako na každú oslavu dobre pripravili. V rámci aktivizačných činností sa 

napiekli slané pochutiny, kuchyňa pripravila obložené chlebíčky a nápoje. Takže 

materiálna základňa bola pripravená a tak to už bolo na každom z nás. Pri dobrej hudbe, 

kto chcel ten tancoval, poniektorí sa bavili pri stoloch a sledovali, ako sa poniektorí pri 

tanci vykrúcali. V rámci tejto oslavy sme si pripomenuli aj našich milých oslávencov, ktorí 



 

v mesiaci december mali meniny alebo narodeniny. Takisto aj bol súťažný kvíz, do 

ktorého sa zapojilo mnoho našich obyvateľov a treba povedať, že poniektorí súťažiaci 

dosiahli pekné výsledky. Ale vyhral každý a hlavné bolo, že dobrá nálada nás neopúšťala. 

Prišlo aj na vyhodnotenie končiaceho roka a všetci sme si svorne popriali, aby ten nový 

bol lepší, aby sme boli zdraví a aby už skončila pandémia a my sme sa mohli troška 

slobodnejšia nadýchnuť.   Treba len dúfať, že naše priania budú vypočuté.   

  Hudba hrala, dobrá nálada sa rinula s reproduktorov  a niektoré okamihy aj 

tanečný parket nestačil. Veselo a v dobrej nálade sme odprevadili rok 2021 do histórie 

a s optimizmom sa pozeráme na ten Nový rok 2022..  
 

 

 

 



 

 

 

Plánujeme.... 

 

Plán našich aktivít na I. polrok 2022 

 

Január: 

Oslava Nového roka 2022 

Rímsko-katolícka omša 

Odzdobenie interiéru po vianočných sviatkoch 

Oslava jubilantov 

Vedomostný kvíz Vševedko 

 

Február: 

Príprava masiek na karneval 

Karneval masiek 

Valentínska zábava 

Rímsko-katolícka omša 

Oslava jubilantov 

Vedomostná súťaž Vševedko 

 

Marec: 

Posedenie pri príležitosti MDŽ 

Výlet do prírody - VD Kráľova 

Rímsko-katolícka omša 

Výroba dekorácie na Veľkú Noc 

Oslava jubilantov 

Vedomostná súťaž Vševedko 

 

Apríl: 

Veľkonočné trhy na VUC Trnava 

Posedenie a beseda v súvislosti s Veľkonočnými sviatkami 

Veľké jarné upratovanie areálu 

Opekanie v areáli DSS 

Stavanie Mája 

Rímsko-katolícka omša 



 

Oslava jubilantov 

Vedomostná súťaž Vševedko 

 

 

Máj: 

Športový deň v DSS Košúty 

Výlet na do prírody - resp. na pamiatku v okolí 

Spoločenské posedenie v súvislosti s „Váľaním mája“ v DSS Košúty 

Rímsko-katolícka omša 

Oslava jubilantov 

Vedomostná súťaž Vševedko 

 

Jún: 

Návšteva ECO Parku 

Návšteva termálneho kúpaliska /opakovaná podľa možnosti/ 

Výlet do prírody - resp. návšteva zaujímavého miesta 

Rímsko-katolícka omša 

Oslava jubilantov 

Vedomostná súťaž Vševedko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z našich pravidelných aktivít vyberáme 

 

Počítačový krúžok 
 

Snahou tohto kurzu je popísanie,  vysvetlenie,  precvičenie  základných činnosti 

práce s počítačom. Záujemcovia majú možnosť naučiť sa používať počítač, vytvárať 

textové a grafické dokumenty, komunikovať prostredníctvom elektronickej pošty 

a sociálnych sietí, vyhľadávať informácie na internete, baviť sa, hrať hry a podobne. 

V neposlednom rade prichádza k aktivizácii kognitívnych činností, stimulujú sa rôzne 

oblasti mozgu a posilňuje sa pamäť, rovnako tak sa precvičuje aj jemná motorika. 

Možnosť komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a sociálnych sietí môže 

upevniť kontakt s rodinou a s priateľmi, čím sa môže pomôcť pri prípadných pocitoch 

osamelosti alebo depresie.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z pier našich prispievateľov 

 

 

Záväzky 
 

Záväzky sa dávajú preto, aby sa splnili. Človek si niečo zaumieni v určitom časovom 

horizonte a dovedie všetko do finále. Býval som dosť dlho na ubytovni 

poľnohospodárskeho družstva, kde som aj pracoval. Vo dvore pred ubytovňou na 

stojanoch boli umiestnené  bicykle, tam bol aj ten môj. Už ošumelý starý,  na dôvažok mal 

aj defekt. Dosť dlho som si ho nevšímal, chodil okolo neho, akoby tam ani nebol. Raz som 

sa ale zastavil uvedomiac si, že by bolo celkom dobre spojazdniť ho. Lepšie je voziť sa na 

bicykli, ako chodiť peso. Povedal som si, že zajtra defekt zalepím. Lenže na budúci deň 

som to odložil tak na týždeň. Nakoniec z toho bol mesiac, potom cela jeseň. Po niekoľkých 

rokoch bicykel skončil v zberných surovinách,  keď sa družstve upratovalo. Vtedy mi 

prišlo na myseľ, že keď som opravu neuskutočnil, nikto ma nepotrestal, alebo nenaháňal 

k niekoľko minútovom zákroku. Som slobodný starý mládenec. Ženu som nemal. Ona by asi 

už po týždni vyjadrila svoj názor, proste dokopala k splneniu záväzku. Aj manželstvo ma 

svoje výhody, či už dvaja v posteli, jedlo pod nos, zmena povahy k lepšiemu, pri zomieraní 

dostanem pohár vody priamo do postele. Ale ma aj nevýhody. Môj bývalý vedúci mal 

nádhernú ženu a deti. Dosť dlho som sám seba  klamal. Po niekoľkých rokoch prišla reč 

a vedúci mi povedal, že je rad, keď žena nie je ani doma. Dlho som rozmýšľal, čo si mam 

vybrať z britkých slov. Bol so ozaj prekvapený. 

Ďalší môj záväzok bol z detstva. Dostal som sa do hádky s rodičmi. Chcel som isť 

za kamarátom a nepustili ma. Zaumienil som si, že keď vyrastiem, nebudem deti, nebudem 

ich oberať o ich slobodu. S deťmi som v živote malo prichádzal do styku. Boli pre mňa 

vzácnosťou. Pri nákupe som stal v obchode, v rade a predo mnou jedno dievčatko otcovi 

vysvetľovalo svoj zážitok, on ju však úplné ignoroval. Taká báječná dcérka a takýto 

postoj. 

Sestra ma dve deti. Až pri nich som si uvedomil ťarchu výchovy. Kde okrem 

zamestnania treba zvládnuť domácnosť a deťúrence. Strata osobnej slobody potomkov 

je nevyhnutná. Napadajú ma desiatky rad, ako to zvládnuť. Ani jednu maličkosť, ja deti 

nemám. Keď som nešiel voliť, nemám sa čo montovať do politiky. 

Záväzky si v poslednej dobe nedávam, lebo viem, že skoro určíte by som ich nedoviedol 

do zmysluplného konca. Jeden deň som si urobil v robote ramadan. Nič som nejedol, ani 

nepil, dokonca aj sliny som vypľuval. Večer som proste úplné rýchlo vypil bleskom dve 

piva. Oveľa rýchlejšie, ako niekedy po športových tréningoch. Nie je jasne, že 

predsavzatia posúvajú človeka vpred, ale musí na ceste bojovať. 

        Autor: Bohuš Klus 

        Spísala: Eva Mészárosová 



 

Vianočný darček 

 

 

Dievčatko pripravovalo vianočný darček.  Balilo škatuľku do veľmi drahého zlatého 

papiera. Použilo ho neprimerane veľa a k tomu pridalo množstvo všelijakých ozdôb a 

farebnej stužky. 

Čo to robíš? vyčítal jej príkro otec. Toľko papiera vyjde na zmar. Vieš, koľko to stojí? 

Dievčatko si škatuľu pritlačilo k srdcu a so slzami v očiach sa stiahlo do kúta. 

Na Štedrý deň pricupkalo k otcovi ako vtáčatko a podalo mu škatuľu v zlatom papieri ako 

dar. 

To je pre Teba ocko zašepkala. Otec znežnel.  Bol asi pritvrdý. Veď to bol darček 

preňho. Pomaly rozviazal stužku, trpezlivo rozbaľoval zlatý papier a pomaličky, pomaličky 

otvoril škatuľu. Bola prázdna! 

Nepríjemné prekvapenie roznietilo jeho výbušnosť: 

To si premárnila všetok papier a stužky, aby si zabalila prázdnu škatuľu?! 

Dievčatku slzy opäť zaplavili očká: Ale, ocko, škatuľa nie je prázdna. Vložila som do nej 

milión božtekov! 

Tento mini príbeh som nenapísala ja, no niečo mi pripomína.  Jedni  dávne Vianoce za 

„sočíka“, môj ocko bol „iba“ na skon od nás – vo Viedni, tam opatroval ťažko chorého 

brata. A keďže doba bola taká, aká bola  bol tam viac-menej ilegálne. Teda, cesta na 

vianočné sviatky absolútne nebola nemožná, ak nechcel riskoval stretnutie s  ŠtB a väzne. 

Zostávali len listy, telefonáty od susedov a samozrejme darčeky, ktoré  posielal po 

známych. Takto sme fungovali dvoje Vianoce. Neviem, ale dodnes mám pocit, že tie 

darčeky od ocka,  by som vymenila za najcennejší darček, mať doma svojho ocka aspoň na 

Vianoce...  Takto nám deťom zostal len čierny telefón a tých milión božtekov doň. 

 

Teda, ja Vám k Vianociam chcem priať, nech je vždy nablízku ten, kto Vás má rád. 

Nech stačí mu pohľad do Vašich očí, aby vedel, aké želanie sa Vám v hlave točí. Nech 

nikdy nespoznáte bôľ ani klam a o Vianociach nech nie si nikdy sám a šťastný Nový rok 

2022, plný zdravia, pohody i lásky a už fakt bez koronavírusu.    

 

                                                     Eva Kaiserová 

 

 

 

 

 

 

 



 

Svet okolo 

 
Žiť v DSS je ľahké aj ťažké zároveň. Záleží akú má človek náladu. Niekedy blúzni 

stavia si zámky, je šťastný. Keď príde smútok, je dole, skoro až na dne. Cíti sa zdrvený, 

nečakajúc nič dobré. Ako by chvíľa pádu nemala nikdy prestať a celý život by mal byť 

nekončiacim šialenstvom. Nezmení sa to, ostane budúcnosť zlá, melanchólie, bez nádeje. 

Ale nie je to tak. Vždy príde nové ráno úplne iný deň, ako bol včerajší. Problém prebolel 

a človek na minulosť pozerá z diaľky bez obáv. Pamätám si jednu múdru vetu. Sloboda nie 

je vecou priestoru, ale srdca. Jedna jediná veta môže človeku vždy pomôcť. Stačí si len 

naň spomenúť a nastane obrat v riešení katastrofy. Vyletí gejzír obnovy a okamžitá 

zmena nálady. Ale deje sa iná vec. Zázrak prichádza, ale v duši nie je priaty a naďalej 

pokračuje bez ilúzie a nechce opustiť úpadok a stratu mysle života. Prekrásna príroda 

vôkol nie je vnímaná a aj ostatní ľudia majú podobné problémy . Existuje len vlastné JA 

a obrovská tma. Možno aj tí najväčší ľudia niekedy prehrávajú a nemusia stávať sedem 

krát za deň, stačí len raz. Behom jednej hodiny sa deje to najhoršie v živote. Tieto stavy 

bývajú málo kedy, väčšinou je osoba vyrovnaná a život skoro perfektný. Lenže nikdy nie 

je isté, kedy sa to opäť vráti. Jedna klientka mi povedala, že nerada chodí na výlety, kde 

sa stretávajú ľudia z viacerých DSS a tam vidí veľa ľudí psychických chorých, čo 

zhoršuje jej vlastné cítenie a aj mne niekedy nerobí dobré prítomnosť ťažšie mentálne 

postihnutých. Ich bezradnosť sa trochu prenáša na mňa a rúca moje múry  spokojnosti, 

zabúda sa na dobré, čo minulosť doniesla. Keď je človek v dobrej nálade nemyslí, že by 

sa mohlo niečo zmeniť, nepripúšťa si údel zlomu. Predsa optimizmus krása prežitku, 

láska, nádej, viera majú mať a hlavné miesto v dňoch, v rokoch budúcnosti. Všetky chmári 

raz miznú. Ale nemusí to prísť čoskoro, niekedy treba čakať. Slnko vždy prichádza po 

tmavej noci.  

 

         Bohuš Klus 

 

 

 

 

   

 

 

                



 

Téma ... 

 

  

Medzi prirodzené potreby každého človeka patrí aj potreba  sebarealizácie. O čo 

presne ide? Ide o vrchol pomyslenej pyramídy potrieb človeka, kedy je človek maximálne 

spokojný so svojím životom a jeho ostatné potreby sú naplnené. Nie každý dosiahne tento 

stav a dokonca z výskumov vyplynulo, že iba pomerne malé percento populácie ho 

dosiahne. Aj preto si nesmierne vážime ľudí, ktorí aj v našich troška skromnejších 

podmienkach majú potrebu sa realizovať a ešte k tomu výsledok ich sebarealizácia 

prináša hodnotu a úžitok pre iných, či už v oblasti estetickej, umeleckej, gastronomickej, 

pracovnej alebo inej.  Je to naozaj obdivuhodné a z našej strany im treba vysloviť veľké 

poďakovanie.  

 Dovolili sme si predstaviť iba malú reprezentačnú vzorku, ktorá dokumentuje 

schopnosť sebarealizácie niektorých našich obyvateľov.  

 

 
 



 

 
 

 
Tiež výsledok sebarealizácie niektorých obyvateľov 

 



 

 
 

 

 

 
A že vraj chutilo ☺ 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na voľný čas 

 

 
1/ Posledný mesiac v roku 

2/ Čo je nad zlato? 

3/ Doklad na cestovanie 

4/ Zrakový orgán 

5/ Pijeme s toho 

6/ Púšťame ho vo vetre 

7/ Roh 

8/ Pohyb pri hudbe 

9/ Žije vo vode 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spoločenská rubrika 

 

 

 

 

Rozlúčili sme sa ... 

Tibor Kubík 

Valéria Barabásová 

Oskar Párkány 

Jozef Lipnický 

Mária Hlinková 

Anna Nagyová 

Helena Töröková 

Terézia Kosová 

Eva Fojtíkov 

Terézia Varlová 

Irena Ostradická 

   

 

                               



 

 

Oskar Párkány 

Pavol Hlaváč 

Jozefína Hlaváčová 

Milota Straková 

Kamil Norulák 

Helena Töröková 

Terézia Varlová 

Irena Ostradická 

Anna Richnáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydané 

DSS pre dospelých, Košúty 

Košúty, január 2022 


