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Na úvod malý príhovor...
Milí obyvatelia zariadenia ARCHA,
pred niekoľkými dňami sme prežili čarovný čas Vianoc, čas, keď sa stretávame,
keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku.
Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si na krásne
chvíle prežité v tomto roku. Mnohí z nás si isto spomenú aj na svojich blízkych,
ktorí sú ďaleko, dokonca už, žiaľ, nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich
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srdciach a spomienkach. Spoločne prežité chvíle radosti, spokojnosti
a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať.
V týchto dňoch si oveľa viac všímame ľudí okolo seba a určite sme milší,
pozornejší aj k tým, ktorých vôbec nepoznáme. Je to naozaj čarovný čas.
Po tomto čarovnom čase sme v očakávaní nového roka. Aký bude ten ďalší?
Keby som tak vedel, čo ma tento rok čaká? Dozvedáme sa to postupne s každým
prežitým dňom, v ktorom môžeme prežiť radosť, starosť, lásku, sklamanie,
nadšenie, smútok, bolesť... Práve preto, keď želáme svojím najbližším šťastný
nový rok, neberme to ako povinný verš, želajme im to úprimne, pretože nikto
z nás nevie, čo ho v tom novom roku bude čakať a čo najviac z nášho
novoročného veršu bude potrebovať.

Preto dovoľte, aby som Vám zaželala krásny nový rok 2020, veľa zdravia, veľa
krásnych chvíľ s vašimi blízkymi a veľa dobrej nálady a smiechu.
Auto textu: Oľga Jarošová (riaditeľka DS ARCHA)

(foto: www.travelguide.sk)
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Chvíľka poézie
Aj napriek tomu, že už tu máme zimu, toto číslo
je zamerané na mesiace od októbra do decembra.
Preto sa vráťme k jeseni, s ktorou sme sa len
nedávno (z hľadiska počasia) rozlúčili.
(foto: www.adons.opera.com)

Jesenná láska
Autor: Miroslav Válek
Láska je strašne bohatá, láska, tá všetko sľúbi,
no ten, čo ľúbil, sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi.
Prach dlhých, smutných letných dní na staré lístie padá,
poznala príliš neskoro, ako ho mala rada.
Tak každoročne v jeseni svetlá sa tratia z duše
a človek, koník túlavý, od srdca k srdcu kluše
a pre každé chce zomierať, žiť nechce pre nijaké,
chcel by mať jedno pre seba; je mu jedno aké.
Možno, že iba obrázok a možno tôňu iba.
No pred cieľom sa zastaví: Komu zas srdce chýba?
Zo všetkých mojich obrázkov mámivý ošiaľ stúpa;
bola to láska? Sklamanie? Aj láska bola hlúpa,
veď chcela všetko naraz mať a všetko naraz stráca.
Koľko raz v noci májovej hľadeli do mesiaca,
no máj im málo šťastia dal a krátke bolo leto.
Len jeseň, tá vie o všetkom, a jeseň nepovie to.
Šla zima dolu údolím a niesla odkaz máju:
túžieval, čakal, dočkal sa, odišla, nepozná ju.
Láska je strašne bohatá, láska, tá všetko sľúbi,
no ten, čo ľúbil, sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi.
Prach dlhých, smutných letných dní na staré lístie padá,
poznala príliš neskoro, ako ho mala rada.
(Zdroj: www.slovenskebasne.estranky.sk)
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Vzdelávacie
okienko

Individuálny plán – čo to je?
Aj v tomto čísle sa chceme venovať malému
vzdelávaniu. Najprv začnime tým zložitejším

vysvetlením.
Zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách hovorí, že DS ARCHA je povinný
plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb,
schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, viesť písomné individuálne
záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh
poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby (ďalej len
„individuálny plán“).
Individuálny plán je komplexný, flexibilný a koordinovaný nástroj na aktívnu
spoluprácu poskytovateľa sociálnej služby, prijímateľa sociálnej služby, jeho
rodiny a komunity. Ciele individuálneho plánu vychádzajú z individuálnych
potrieb prijímateľa sociálnej služby a spolupráce prijímateľa sociálnej služby a
poskytovateľa sociálnej služby.
Individuálny plán je koordinovaný pracovníkom, ktorý podporuje a sprevádza
prijímateľa sociálnej služby v procese individuálneho plánovania (ďalej len
„kľúčový pracovník“). Proces individuálneho plánovania zahŕňa identifikáciu
individuálnych potrieb, voľbu cieľov individuálneho plánu, voľbu metód
dosahovania cieľov individuálneho plánu, plán činností a aktivít napĺňania
individuálneho plánu a hodnotenie individuálneho plánu.
A teraz si to poďme vysvetliť trošku jednoduchšie.
Individuálny plán musí DS ARCHA vytvárať každému obyvateľovi tohto
zariadenia. Či už ste tu ubytovaný na dobu neurčitú alebo ste sem prišli len na
pol roka alebo denne dochádzate do zariadenia.
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Individuálny plán je také mapovanie Vášho života
v zariadení – čo radi robíte, aké máte záľuby, či sa
zúčastňujete denných aktivít alebo vzhľadom na
zdravotný stav je potrebné, aby ste mali kľud na
lôžku alebo si robíte vlastný program...
Sú to informácie, ktoré sú pre zamestnancov
DS ARCHA veľmi potrebné. Na základe týchto
informácií sa vám snažia terapeutky spríjemniť
váš deň, porozprávať sa na určitú tému, ktorá vás
zaujíma a to doobeda na skupinových denných
aktivitách a poobede individuálne na izbe.
A každý z nás má nejaký cieľ, niečo, čo by chcel dosiahnuť. Chceli by ste zostať
v rámci možností samostatný? Chceli by ste spokojne dožiť? Chceli by ste niečo
vyrobiť? Alebo len chcete mať kľud na krížovky? Zamyslite sa..A keď už vám
niečo konkrétne napadlo, čo by ste chceli dosiahnuť alebo urobiť? Darí sa Vám
to alebo pri tom potrebujete pomôcť? Povedzte o tom vašej terapeutke, vášmu
kľúčovému pracovníkovi. Rada vám pomôže. A môžete sa o váš cieľ snažiť
spolu.
V individuálnom pláne si môžete spolu s ňou zaznamenať všetky potrebné kroky
k naplneniu vášho cieľa (želania), všetky potrebné osoby, ktoré vám pomôžu
tento cieľ (želanie) dosiahnuť, takisto je potrebné, aby ste si zapísali, ako sa vám
tento cieľ darí naplniť a v určitom časovom intervale zhodnotiť, či sa vám ho
podarilo naplniť. Vzhľadom na požiadavku zákona sa individuálne plány
zhodnocujú každých 6 mesiacov alebo skôr. Podľa toho, či vaše plnenie cieľa
niečo narušilo, či už neplánovaná hospitalizácia alebo zhoršenie zdravotného
stavu.
Práve preto, že je tu nový rok a veľa z nás si dáva menšie alebo viac záväzné
predsavzatia, možno toto je jeden zo spôsobov ako nezabudnúť na naše
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predsavzatie a nezabudnúť na neho. DS ARCHA nesme zabudnúť, lebo je ako
zariadenie povinný vytvárať tieto individuálne plány a plánovať to, ako sa vám
bude poskytovať sociálna služba v zariadení.
Bude fajn, keď si v sebe samom zhodnotíte, čo vás napĺňa, čo by ste chceli?
Dôležité je prežiť deň zmysluplne. Aktivity, ktoré vám DS ARCHA ponúka
musia byť zmysluplné pre vás, nie pre zamestnancov. Takisto nechodíte na
aktivity pre terapeutky, ale pre vás. Povedzme si, že ten deň prejde rýchlejšie, ak
aspoň na chvíločku zavítate do kolektívu ostatných, pozriete sa čo kto vyrába,
trošku si zacvičíte, zaspievate, porozprávate sa alebo si niečo prečítate.

Duchovné okienko

(foto: www.amazon.com)

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 2, 16-21
Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných
dňoch prehovoril k nám v Synovi.
Našli Máriu a Jozefa i dieťa. Po ôsmich dňoch dali mu meno Ježiš.
Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené
v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati.
A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária
zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.
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Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli
a videli, ako im bolo povedané.
Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho
anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.
(Zdroj: www.lc.kbs.sk)

6. január – sviatok Zjavenia Pána (Traja králi)
Aj človek, ktorý nikdy neotvoril Bibliu, už určite počul o troch kráľoch.

(foto: www.vonacik.sk)

Čo znamená nápis G+M+B na dverách? Mená troch kráľov to nie sú
Napriek rozšírenému názoru, že ide o začiatočné písmena mien troch kráľov
Gašpara, Melichara a Baltazára, je pravda celkom iná.
Tisíce slovenských rodín v období Troch kráľov píšu kriedou na dvere nápis
„G+M+B“ sprevádzaný poradovým číslom aktuálneho roka. Hoci je tento zvyk
veľmi rozšírený, väčšina ľudí má pomýlenú predstavu o tom, čo vlastne nápis,
ktorý píšu na dvere v skutočnosti znamená.
Ak ste aj vy presvedčení o tom, že ide o začiatočné písmená mien Troch kráľov
Gašpara, Melichara a Baltazára, je načase vás vyviesť z omylu. Tento výklad je
síce na prvé počutie logický, veď Traja králi predsa prišli vzdať poctu práve
narodenému Ježišovi Kristovi, nie je to však pravda.
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Pôvodné znenie nápisu je „C+M+B“ a znamená Christus Mansionem
Benedicat, teda Kristus žehnaj tomuto domu. V súčasnosti ešte stále existujú
krajiny, v ktorých Kresťania používajú správnu skratku s písmenom C.
Písmeno G je teda iba skomoleninou pôvodného značenia, ktorej pôvod však
nepoznáme. Najpravdepodobnejším vysvetlením je, že pre nevzdelaných ľudí,
ktorí neovládali latinčinu, bolo jednoduchšie zapamätať si túto skratku práve
pomocou mien troch kráľov Gašpara, Melichara a Baltazára a práve odtiaľ
pochádza aj rozšírený mýtus.
(Zdroj: www.wikipedia.sk, www.novycas.sk)

NAJ Vianoce
Najväčšia snehová vločka
Najväčšia snehová vločka meria 3,196 m a zdobí
vianočný strom v Osake (Japonsko). Tento strom
je tiež zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov
ako umelý strom s najväčším počtom svetielok.
Do Guinnessovej knihy bola zapísaná dňa
28.10.2019
(foto: guinnessworldrecords.com)

Najväčšia vianočná guľa
Najväčšia vianočná guľa má priemer
4,68 m a visí v obchodnom centre
Dubai Mall v Dubaji v Spojených
arabských emirátoch. Váži 1 100 kg.
Do Guinnessovej knihy bola zapísaná
dňa 19. decembra 2018.
(foto: guinnessworldrecords.com)
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Najvyšší umelý vianočný strom
Najväčší umelý vianočný strom meral 72,1 m a
bol postavený v Kolombe na Srí Lanke 24.
decembra 2016.
(foto: guinnessworldrecords.com)

Najdrahšia vianočná pohľadnica
Najdrahšia vianočná pohľadnica na svete bola
predaná na aukcii v Devizes vo Wiltshire vo
Veľkej Británii 24. novembra 2001 za 20 000
GBP (28 158 dolárov) a bola kúpená anonymným uchádzačom. Má rozmer 13 x
8 cm a poslal ju Sir Henry Cole, podnikateľ, svojej babičke v roku 1843. Ručne
ju ilustroval londýnsky ilustrátor John Calcott Horsley. Táto pohľadnica je jedna
z prvých vianočných
pohľadníc, zachovalo sa iba
12 kusov.
(foto: guinnessworldrecords.com)

Najdrahší vianočný strom
Najdrahšie ozdobený
vianočný strom bol ocenený
na sumu 11 026 269 USD a
bol postavený v Emirates Palace v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch
od 16. do 29. decembra 2010. Strom vysoký 13,1 m bol pokrytý 181 šperkami .
(foto: guinnessworldrecords.com)

(Zdroj: www.vianoce.sk)
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Čo ste mohli zažiť od októbra do decembra 2019 v DS ARCHA?
14. október 2019 - Koncert speváckej skupiny Vajana a jej hudobného
doprovodu. Krásne bývalé hlasy Lúčnice rozozvučili našu jedáleň zariadenia
ľudovými skladbami. Koncert bol venovaný októbru - mesiacu úcty k starším a
boli na neho pozvaní nielen naši seniori, ale aj ich rodinní príslušníci
16. október 2019 - V zariadení sa uskutočnila prednáška na tému Cukrovka.
Prednášku viedol p. František Čizmadia zo Zväzu diabetikov na Slovensku,
ktorý k nám pricestoval až z Prievidze.
19. október 2019 – Dobrovoľníčky, Alžbetka a Radka s vami, seniormi,
vytvárali jesenné venčeky.
22. október 2019 - Návšteva študentiek Strednej odbornej školy kaderníctva
a vizážistiky, ktoré robili masáže rúk, dámam úpravu obočia a podľa výberu
im nalakovali aj nechty.
24. október 2019 - V spolupráci s firmou Henkel ste sa mohli zúčastniť
prvého cestovateľského klubu. Prednáška bola zameraná na krajinu
Grécko, na jej pamiatky, prírodu, zvyky, históriu a jedlo. Prednášku viedla
Grékyňa Evdoxia spolu s prekladateľkami. Na záver ste ochutnali pravé
grécke (medové) koláče a pozreli si ukážku tradičného gréckeho tanca
"Zorba tanec".
24. október 2019 - návšteva 2-ročných a 3-ročných detičiek zo škôlky
Funiversity Cambridge Kindergarten. Pomohli vám vyfarbiť omaľovánky,
navliecť koráliky a vy ste im ukázali, čo všetko ste vyrobili.
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28. október 2019 - Každomesačné podujatie - oslava jubilantov sa konala aj
pre oslávencov, ktorí svoje meniny alebo narodeniny mali v októbri. K ich
sviatkom im zahralo Duo Rytmico (Laura - priečna flauta a Jožko - gitara).
31. október 2019 - 03.november 2019 sme v zariadení vytvorili pietne
miesto za všetkých obyvateľov nášho zariadenia a našich známych, ktorí nás
už opustili. Nakoľko v čase "dušičiek" ste nemohli všetci ísť na návštevu
cintorína, a tým vzdať pamiatku svojim rodinám a známym, mohli ste precítiť
"dušičkovú" atmosféru aj vďaka tomuto pietnemu miestu.
9. november 2019 - cestovateľský klub zameraný na krajinu Anglicko. Na
prednáške vám Kristínka z firmy Henkel predstavila Anglicko, kde
študovala, pamiatky a všeobecné informácie o živote v tejto krajine.
9. november 2019 - návšteva študentiek, Betky a Lucky, z Kolégia Antona
Neuwirtha.
22. november 2019 - pani Rút Krajčiová - Krajinská vám predstavila
svoju knihu Zvestovateľky. Predstavila sa vám, prečítala vám úryvok z jej
knihy a povedala vám zopár milých slov, možno aj na zamyslenie .
26. november 2019 - Každomesačné podujatie - oslava jubilantov sa
konala aj pre oslávencov, ktorí svoje meniny alebo narodeniny mali v
novembri. K ich sviatkom im zahral akordeonista Lukáš.
1.december 2019 – cestovateľský klub, ktorý pripravil tureckoslovenský manželský pár . Anita (Slovenka) vám povedala zaujímavosti
o pravej tureckej svadbe. Na prednáške ste mali možnosť ochutnať
turecké pochúťky (slané aj sladké).
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3. december 2019 - zavítali k nám mladí študenti medicíny a pomohli vám
ozdobiť vianočné perníky. Za chutné perníky veľmi pekne ďakujeme vedúcej
našej kuchyne, ktorá ich napiekla.
4. december 2019 – na tento deň sme pre vás pripravili vzdelávaciu
prednášku. Prišli k nám 3 dámy z Human Dynamic Europe a spravili vám
prednášku o "Šťastnom spolunažívaní - ako efektívnejšie komunikovať".
Dámy boli ochotné a aj po prednáške sa venovali vašim otázkam.
6. december 2019 – koncert známeho speváka Zdena Sychru a návšteva sv.
Mikuláša. S pánom Sychrom ste si mali možnosť zaspieva známe šlágre a po
vystúpení vás navštívil nielen Mikuláš, ale aj jeho pomocníci - anjel a čert,
ktorí pomohli Mikulášovi rozdať sladké balíčky každému z vás.
1. december 2019 - si pre nás súkromná Dúhová materská škôlka
pripravila malé vianočné vystúpenie.
12. december 2019 – v tento deň ste si mali možnosť zahrať hru „Bingo“
s p. Miroslavom Beblavým. Prví štyria z vás, ktorí mali šťastie v hre
vyhrali aj darčeky.
13. december 2019 – ste vyrábali s dobrovoľníkmi z firmy Henkel
krémiky a peeling na suché pery. Všetky potrebné ingrediencie (med,
cukor, káva, olivový olej...) a prázdne nádobky si priniesli dobrovoľníci
ako aj sladké občerstvenie pre vás.
20. december 2019 - V DS ARCHA sa už začali Vianoce! Vďaka
iniciatíve projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" ste si
rozbalili darčeky od dobrých ľudí.
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23. december 2019 – Vďaka iniciatíve projektu "Vianočná pošta" ste
dostali niekoľko vianočných pozdravov pre každého jedného z vás.
23. december 2019 - Ďalšia vianočná vlna darčekov nás v tento deň
zavalila. Vďaka iniciatíve fitness centra FitCamp v Bratislave a ich
projektu "Darujme spolu Vianoce" ste sa potešili ďalším vianočným
darčekom.
23. december 2019 - Okrem rozdávania darčekov ste si dali čaj a koláčik
s pani Ing.arch. Luciou Štasselovou (námestníčkou primátora) a pani
riaditeľkou DS ARCHA, PhDr. Mgr. Oľgou Jarošovou, PhD., s ktorými
ste sa mohli porozprávať.
27. december 2019 – konala sa oslava decembrových meninových aj
narodeninových jubilantov. Oslávencom prišli zahrať huslisti z OZ
Slavonic.

Ale toho bolo, čo?
Pozrite si aj mini fotogalériu niektorých uvedených podujatí.
(foto: www.alamy.com)

13

14

ĎAKUJEME!
- firme Henkel s ktorou sme v roku 2019 zahájili
spoluprácu v troch oblastiach – vzdelávanie,
výroba a manuálna práca pre zariadenie.
Ďakujeme za cestovateľské prednášky,
ďakujeme za výrobu krémikov a ďakujeme za
umytie okien v izbách seniorov a v kanceláriách
personálu a ostrihanie živého plota v záhrade
nášho zariadenia. Ušetrili nám náklady aj na
potrebný materiál, či už pri upratovaní, strihaní
alebo vyrábaní výrobkov
- pánovi starosti, Mgr. Rudolfovi Kusému, že
nášmu zariadeniu daroval cibuľky tulipánov,
ktoré skrášlia záhradu nášho zariadenia

(foto: www.pinterest.com)

- zariadeniu RETEST, že nám zabezpečilo pomoc pri hrabaní lístia
a zastrihávaní kvetov v záhrade nášho zariadenia
- synovi p. Dúczovej, p. Duczovi, ktorý nám pomohol opraviť bránu zariadenia
- dcére p. Macháčovej, p. Vyžinkárovej, ktorá nám doniesla pomôcky na denné
aktivity pre seniorov
- dobrovoľníčke Zuzke, ktorá nám priniesla kancelárske a iné pomôcky na denné
aktivity pre seniorov
- p. Cudrákovej, ktorá nám darovala knihu Kolonia moja..., ktorú sama napísala
- ďakujeme rodine p. Nagyovej, ktorá nám na tieto Vianoce zapožičala do
zariadenia v rámci vianočnej výzdoby krásny veľký mosadzný Betlehem
- Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku a Dobrému trhu za
krásny ozdobený vianočný stromček
- všetkým dobrovoľníkom, ktorí k nám zavítali a strávili s našimi obyvateľmi
príjemný čas rozprávaním, modlením alebo prechádzkou
- všetkým darcom, ktorí finančne alebo materiálne pomohli DS ARCHA
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