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Milí čitatelia,  

 dostáva sa Vám do rúk nové vydanie časopisu pre „Pre Radosť“, ktorý je opäť plný 

zážitkov, ktoré sme za uplynulé obdobie prežili. V predvianočnom období sa u nás 

organizovala výzdoba nášho nového umelohmotného stromčeka, ktorý sme získali vďaka 

projektovej podpore Nadácie Orange. Vo vianočnej nálade sa niesol aj ďalší projekt, ktorý sa 

uskutočnil vďaka našej vernej dobrovoľníčke Magde Hrivňákovej. Názov projektu bol 

Medové Vianoce, vďaka ktorému sme si mohli spoločne prežiť príjemnú vianočnú atmosféru 

s bohatým pohostením. Tak ako každý rok, bol aj tento rok v rámci nášho združenia 

v predstihu pripravovaný vianočný program v rôznych tanečných a hudobných prevedeniach, 

ktorý bol následne odprezentovaný rodičom a priateľom nášho združenia na spoločnej 

kapustnici, ktorá sa tento krát organizovala v závodnej jedálni Penet.   

 Ani sme sa nenazdali a prehupli sme do veľkonočného obdobia. K tomuto 

sviatočnému obdobiu nechýbala Veľkonočná tancovačka, ktorá sa uskutočnila v Dome 

umenia. Pre všetkých to bol príjemný tanečný zážitok s chutným občerstvením. 

 K veľkému tohtoročnému úspechu patrí schválený projekt „Aktívnym športom 

k dobrej fyzickej a psychickej kondícií“. Vďaka tomuto projektu  klienti absolvovali sériu 

cvičební v stredisku JERAN, ktoré pre nich mali blahodarné účinky na ich psychicky 

a fyzicky stav. Súčasťou tohto projektu bol aj psychorekondičný pobyt v Herľanoch, na 

ktorom sa príjemne fyzicky aj psychicky zrelaxovali.  

V priebehu tohto roka sme sa zúčastnili na rôznych divadelných predstaveniach 

a koncertoch. V štátnom divadle sme absolvovali predstavenia Kocúrkovo, Ženský zákon, Na 

skle maľované a Sen noci svätojánskej. V Dome umenia sme boli na koncerte s názvom 

„Tancujte s filharmonikmi“. Musím spomenúť aj návštevu 11. benefičného koncertu Usmej sa 

na mňa, v ktorom vystupovali klienti ARTESTu a Domka. Predstavenie bolo vedené v duchu 

tanca, hip hopového zoskupenia a baletu.  Tiež sme navštívili Kunsthalle aj Múzeum Vojtecha 

Löfflera, kde sme sa pokochali nad sochami vyrobenými z dreva a kameňa. 
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Stromček pre radostné Orange Vianoce 

 

V období 1.12.2014 až 19.12.2014 prebiehal v Radosti projekt v rámci projektovej 

podpory Nadácie Orange, ktorý bol venovaný klientom nášho združenia. Vďaka programu 

Darujte Vianoce a pracovníkom Radosti, bolo 200 eur venovaných pre pomoc  ľuďom 

s duševným ochorením na obohatenie Vianoc. Autorkou a realizátorkou projektu bola 

pracovníčka RS Radosť Mgr. Miroslava Tóthová.  

Cieľom spomenutého projektu bolo: 

-za znenia hudby či spevu kolied potešiť klientov s duševným ochorením a tým im pripraviť 

deň bez depresie resp. úzkosti (ktoré sú súčasťou ich ochorenia), 

-prispieť k zlepšeniu vzťahu k tvorivým dielňam a k príprave kuchyne, 

-obnoviť u nich radosť z Vianoc, 

-poukázať na to, ako sa dajú pekne prežiť 

vianočné sviatky a ako si môžu takýto deň 

zopakovať aj so svojimi rodinami, 

- napomôcť klientom vnímať Vianoce ako 

vnútorne obohacujúce, 

-skrášliť prostredie strediska Radosť, 

-prehĺbenie vzájomných vzťahov.  

 

Z peňazí sa obstaral nový umelý vianočný stromček, 

nové výzdoby, materiál na výrobu vianočných ozdôb, suroviny 

na punč a studenú   kuchyňu. Príprava prebiehala od začiatku 

decembra a to výrobou ozdôb na vianočný stromček pomocou 

polystyrénových gúľ a flitrov, čo bolo časovo veľmi prácne, ale 

za to krásne. Vyvrcholenie projektu sa uskutočnilo dňa 

19.12.2014 v priestoroch rehabilitačného strediska Radosť, ktoré 

už 10 rokov podporuje Košický samosprávny kraj. 

Ráno klienti za pomoci pracovníkov začali s varením 

nealkoholického vianočného punču a prípravy sladkého nepečeného koláča a syrovo 

zeleninových guliek. Na obed v rámci prestávky prebiehalo posedenie v kruhu priateľov, 

ktoré sa nieslo v duchu Vianoc za spevu kolied, rôznych aktivít  a diskusii o vianočných 

tradíciách. Celý krásny deň sa zavŕšil výzdobou nového stromčeka ozdobami, ktoré klienti 

vyrobili a hostiny, ktorú si pripravili.  
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Myslíme si, že zámer sa podaril a klientom sa daroval nezabudnuteľný deň, na ktorý 

budú ešte dlho spomínať.  

                                                                                         Mgr. Miroslava Tóthová 

Sociálna pracovníčka ZPP Radosť 

 

Spätná väzba:  

Stromček bol pre mňa nádherný a prekrásny. Koláče boli vynikajúce a krásne ozdobené. 

Mirka je veľmi šikovná a aj preto vyhrala projekt z nadácie Orange. Koláče robí lepšie ako ja. 

Vybrala nám aj veľmi chutné slané pečivá. Celá Radosť bola krásne vyzdobená a stromček 

nádherne ozdobený a vysvietený. Mirka buď vždy usmievavá a maj radosť z klientov tak, ako 

si ich mala doteraz.  

Marcel 

 

Vyhrala projekt v sume 200 eur, kúpila vianočný stromček, ozdoby a vyrobila aj s klientmi 

krásne polyesterové gule. Celý projekt úžasne zorganizovala a všetko bolo perfektné.  

Hilda  

 

Mne sa veľmi páčil projekt, ktorý Mirka napísala a nakoniec vyhrala. Stromček bol pekný, aj 

ozdoby boli pekne. Vianočné gule som ozdoboval aj ja a páčilo sa mi, ako boli krásne 

ozdobené. Mirka projekt napísala preto, lebo nás má rada a tu lásku nám dáva najavo. Ale aj 

iný pracovníci nás majú radi. Projekt, ktorý Mirka napísala stál za to. Veľká vďaka pre Mirku.  

Peťo 

 

Mirka, som na teba hrdá a pyšná z celého srdiečka, za to, že si vyhrala pre nás projekt. Všetci 

sme na teba veľmi hrdí za to, čo pre nás robíš. Stromček bol penke ozdobený..  

Mima  

 

Stromček bol nádherný, boli na ňom rôzne ozdoby ako reťaze a vianočné gule. 

Laco 

 

Stromček bol prenádherný, najmä ozdoby, ktoré som robili. Ja Zuzka a Dodo sme vyrábali 

reťaze na stromček. Punč bol super, len orechy my tam nesedeli. Panovala tu taká príjemná 

rodinná atmosféra. 

Martin 
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Páčilo sa mi, ako Mirka Tóthová vyhrala projekt a ako nás prekvapila tým umelým 

stromčekom. Páčilo sa mi, ako sme s Mirkou robili ozdobné gule. Bolo to trocha pracné, ale 

výsledok bol pekný. Tiež sa mi veľmi páčilo, ako sme s Mirkou a Majkou pred Vianocami 

robili tvarohové guľky a zákusky.  

Táňa  

Medové Vianoce 

 

Slovo Vianoce sa nám často spája s darčekmi, sviatočným voľnom, rozprávkami, ale 

tiež s rodinou, láskou a pohodou. Naša verná dobrovoľníčka Magda Hrivniaková v rámci 

grantovej výzvy Darujte Vianoce napísala pre Rehabilitačné stredisko „Radosť“ projekt pod  

názvom Medové Vianoce. V našom združení sme ako jedná veľká rodina a tak zámerom 

tohto projektu bolo pomôcť klientom a pracovníkom RS „Radosť“ pripraviť si posedenie vo 

Vianočnej atmosfére s vôňou medových koláčikov, vianočného punču, pri spievaní 

vianočných kolied a tradične vyzdobenom stromčeku. Cieľom bolo vytvoriť vianočnú 

atmosféru a tiež zaangažovať samotných klientov do všetkých aktivít tak, aby neboli len 

konzumenti, ale aby sa priamo zapojili do prípravy projektu. 

                   

 

V decembri sa v RS pod vedením Magdy Hrivniakovej, za spolupráce pracovníkov a 

dobrovoľníkov uskutočnilo vianočné pásmo Medové Vianoce. Na akciu sme prizvali 

nielen  rodičov, rodinných príslušníkov, priateľov  nášho združenia, ale tiež klientov 

spriateleného denného stacionára  „Čisté  Duše“. Hneď zrána sme zakúpenými ozdobami 

vyzdobili stromček, priestory strediska, prestreli nový obrus a pripravili miestnosť na 

spoločné posedenie.  

Keďže témou boli Medové Vianoce, účastníci dostali za úlohu vyhľadať informácie 

o mede a tak ďalšou aktivitou bola zaujímavá prezentácia o tomto produkte. Vzbudila 
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prekvapivo širokú diskusiu o jeho význame, histórii a o praktickom využití tohto symbolu 

Vianoc. Nasledovali aktivity pre zábavu a utuženie kolektívu, ako napr. puzzle, lúštenie 

hlavolamov, krížoviek, pohybová a veľmi obľúbená hra Loď sa potápa. Medzi týmito 

aktivitami sa v kuchynke, za pomoci niektorých šikovných klientov pripravoval punč, ktorý 

krásne prevoňal priestory zariadenia. Taktiež sa všetci vystriedali pri vykrajovaní  

medovníčkov. 

Po týchto aktivitách sme si spoločne sadli k slávnostne prestretému stolu a zaspievali 

si známe vianočné koledy. Vytvoril sa priestor na ďalšiu diskusiu o nekomerčnom význame 

Vianoc. Začalo sa podávať vianočné pohostenie: punč, oblátky, tiež chutné medovníčky 

a pod. Debatovali sme o zvykoch, ktoré máme zaužívané, dobrotách ktoré pripravujeme na 

tieto sviatky, tiež o tom, ako využijeme sviatočné voľno a pod.  

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce nadácie 

Orange“. Pomohol vytvoriť prekrásnu vianočnú atmosféru, utužiť vzájomné vzťahy ako 

medzi klientmi, tak aj pracovníkmi a dobrovoľníkmi. Niektorí z nás si našli nových známych, 

zistili že majú mnoho spoločného a že príjemná a vianočná atmosféra sa dá vyčariť všade. 

Týmto ďakujeme Nadácii Orange za poskytnutie grantu, Magdaléne Hrivniakovej za 

napísanie a zrealizovanie projektu a všetkým zúčastnením za ich pomoc, účasť 

a spolupatričnosť. 

Na záver ďakujeme Úradu Košického samosprávneho kraja, ktorý finančne podporuje 

Rehabilitačné stredisko Radosť už 10 rokov. 

 

       Mgr. Mária Kusztvánová 

Sociálna pracovníčka ZPP Radosť 

 

 

Spätná väzba: 

 

Vianočné dobroty, oblátky, med, vianočný punč, pečený čaj boli skvelé. Med obsahuje vitamíny B, C. 

Robia sa z neho medovníčky.  
 

Marcel 
 

 

Pani Magduška, chodí do RS Radosť dobrovoľne pracovať, ako dobrovoľníčka. Organizuje svoje 

akcie s klientmi a veľmi dynamický, perfektne a na vysokej úrovni. Pred vianočnými sviatkami nás 

navštívila v RS Radosť a urobila s nami aktivitu o téme „Med“. Každý klient sa mal na tému vyjadriť. 
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Magda túto aktivitu zhrnula a celkovo zhodnotila a odmenila sladkými drobnosťami klientov. Vyhrala 

projekt na 300 eur, z toho nakúpila vianočnú výzdobu pre Radosť, urobila vianočný punč, oplátky 

s medom, pečený čaj. Ďakujeme jej za všetkých klientov za jej výnimočné aktivity a za jej 

optimizmus, ktorý nám prináša dobrý pocit a radosť. 
 

Hilda 

 

Magda má nás tiež veľmi rada a rada s nami pracuje. Vždy niečo s nami robí a jej aktivity sú veľmi 

zaujímavé. Na jej projekte bol výborný punč. Mali sme s ňou súťaže, ktoré boli tiež veľmi dobré. Hrali 

sme spoločenskú hru, ktorá pre nás nebola ťažká. Pri tej hre sme boli rozdelení na dve skupiny. 

Vyhrala iba jedná skupina, no nakoniec sme všetci dostali sladkú odmenu v podobe zákuskov. Magde 

patrí tiež veľká vďaka.  
 

 

Strič 

 

Ja viem o mede, že je veľmi zdravý a to vďaka včielkam, ktoré nám  ho dávajú. Magdin punč bol 

chutný a výborný, rovnako aj pečený čaj. Oplátky s medom boli výborne. Si super, Magdi. 

Mima 
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Radostná kapustnica 

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ vzniklo v roku 1997. Od roku  2004 kedy 

manželia Kleinovci pripravili a zrealizovali úspešný projekt funguje tiež ako Rehabilitačné 

stredisko pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“ na Bauerovej č.1 Košice. Naším 

poslaním je aktivizovať vnútorné schopnosti klientov, viesť ich k prekonávaniu osobných 

a sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a naučiť klientov s rodinami tešiť sa 

zo života aj s handicapom a byť užitočnými pre druhých. Sme podporovaní Košickým 

samosprávnym krajom, čo si veľmi vážime. Čiastočné finančné prostriedky si musíme 

zabezpečiť sami prostredníctvom Verejnej zbierky povolenej MPSVaR – Dni nezábudiek, 

predajom našich výrobkov na vianočných trhoch (na KVP, v stánku U.S.Steel Košice, s.r.o. 

na Hlavnej  ulici) a darovaním 2% z daní atď.  

               

Každé ročné obdobie má svoje čaro a má určitú symboliku. Pri pohľade do kalendára 

vidíme, že sa blížia krásne sviatky a to Vianoce. Naše Združenie príbuzných a priateľov 

Radosť – Rehabilitačné stredisko pre duševne chorých má už dlhoročnú tradíciu. Pri 

príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov, ktoré sú zväčša časom, kedy sa rodiny 

stretávajú, majú k sebe bližšie, organizujeme vianočnú kapustnicu. Slávnostné posedenie je 

určené nie len pre klientov, ale aj ich rodičov, taktiež sponzorov a ľudí, ktorí nám počas roka 

významné pomáhali. V tomto období máme príležitosť povedať si tie najkrajšie slová „Mám 

ťa rada, mám ťa rád“. 

Stretli sme sa 12. Decembra 2014 o 15.00 v jedálni Penet na Vojvodskej ulici č. 5 

v Košiciach. Klienti boli slávnostne oblečení, na ich tvárach žiaril úsmev ako aj malé obavy 

z toho ako dopadne kultúrny program, ktorý sme spoločne pre našich hostí pripravili. 

Spoločenské posedenie otvorila skupina „Pre Radosť“ znelkou Cantate deo (organ, priečna 

flauta, zobcová flauta, fagot). Hostia stíchli a plní očakávania sa sústredili na príhovor 

manažéra RS Radosť Mrg. art Vladislava Kleina a pani riaditeľky Mgr. Drahoslavy 
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Kleinovej. Po ňom nasledoval program, ktorý bol rozdelený do dvoch častí. Prvá časť 

začínala hymnou združenia Obavy, keď trápia nás občas, vianočnými koledami a tak 

nasledovali krátke básne a vinšovačky v podaní klientov. Divadlo o tom ako babka redaktorku 

bravo nepočula pobavilo všetkých zúčastnených. Samozrejme že nechýbali ani krásne skladby 

zo 17. storočia v podaní našej skupiny „Pre Radosť“ a rytmický tanec dvoch sólistiek 

a sociálnych pracovníčok.  

Po tejto časti programu 

nasledovala chutná kapustnica. Voľno 

sa nieslo v znamení spoločných 

rozhovorov a tancovačky. 

Pozvaní mali možnosť zakúpiť si malé 

darčekové predmety, ktoré počas roka 

naši klienti usilovne vyrábali a tiež 

tombolové lístky.  

Druhú časť programu otvorila 

naša tanečná skupina Happy na pieseň Happy. Tanečníci v rôznofarebných tričkách 

s úsmevom na tvári vyčarili úžasnú atmosféru, za čo získali obrovský potlesk. Priestor ukázať 

svoj spevácky talent dostali klienti pri sólových vystúpeniach s ľudovými piesňami. Divákov 

opäť pobavila krátka scénka o popletenej rodine a zopár vtipov.  Počas každodenných aktivít 

v združení sa nám podarilo vymyslieť krátke veršíky, ktoré charakterizovali členov a činnosti 

v RS Radosť a tie sme dosadili do pesničky a tanca. Program sa chýlil ku koncu, spoločne 

sme si nastúpili, zapálili prskavky a zaspievali pieseň Tichú noc v anglickom, nemeckom 

a slovenskom jazyku. Táto pieseň bola 

záverečnou bodkou programu.  

Nasledovala voľná zábava. Klienti 

a rodičia veselo tancovali na parkete, bavili 

sa, rozprávali, niektorí spomínali na 

začiatky zduženia a pod. Túto tancovačku 

sme nachvíľu prerušili, aby sme mohli 

vyhlásiť tombolu. Šťastie prialo zúčastneným 

a každý klient si odniesol malú drobnosť, ktorú vyhral. Tak isto aj niektorí rodičia získali 

symbolické odmeny a pokračovalo sa v tancovaní. 
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Všetko musí mať svoj koniec a tak sa hostia pomaly pobrali domov. Veríme že tento 

deň pomohol utužiť naše vzájomné vzťahy, posilniť sebavedomie klientov a priniesol dobrý 

pocit každému zúčastnenému zo slávnostného posedenia.  

 

Mgr. Mária Kusztvánová 

Sociálna pracovníčka RS Radosť 

 

Naše postrehy: 

Na piatkovej kapustnici bolo príjemne. Kapustnica bola chutná, spolu so zábavou na ktorú rád 

spomínam. Na tombole som vyhral 3 krát. Spoločnosť so svojimi kamarátmi mi zostala 

v spomienkach.  
 

Ivan 

 

Dňa 12.12.2014 bola kapustnica pre rodičov. Príhovor mala pani Kleinová a Majka. Bolo to 

pekné. Hrali aj Kleinovci, Maťo, Dodo – vianočné pesničky, Lapalomu, hymnu Radosti. 

Najviac sa mi páčil tanec Happy, divadielko čo som hrala s Maťom. Zábava bola dobrá, len 

mohli byť trochu iné pesničky. Kapustnica tiež bola chutná – ani mastná, ani kyslá. Chutila 

mi aj rodičom. Myslím si, že všetko vyšlo v pohode a bolo to dobré zorganizované. Páčilo sa 

mi, nemala som ani trému.  
 

Zuzka 

 

Kapustnica, básničky, vtipy sa mi páčili a aj všetko okolo toho. Kapustnica bola veľmi 

výborná. Ja a Tánička sme si veľmi výborne potancovali aj vláčik bol super. Majka bola 

skvela. Mirka tiež si super. A naši hudobníci všetci výborne hrali. Aj tombola bola skvelá. 

Každý pekne tancoval.  
 

Marcel 

 

Kapustnica bola veľmi dobrá, program bol výborný a bola dobrá nálada. Vystúpenia boli 

dobre zorganizované. Kapustnica bola veľmi dobrá. Nálada bola výborná, spolu s hudbou. 

Diskotéka mi urobila veľmi dobrú náladu a mal som dobrý pocit aj dobrú náladu aj radosť. 

Veľmi dobre som si zatancoval.  
 

Jožko 
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Veľkonočná tancovačka 

 

 

Záver Veľkej noci je treba zakončiť 

štýlovo a preto Združenie príbuzných 

a priateľov Radosť – Rehabilitačné stredisko 

pre ľudí s duševným ochorením dňa 6.4.2015 

zrealizovalo Veľkonočnú tancovačku – terapia 

hudbou a tancom v Dome umenia, ktorá mala 

začiatok o 17.00 hod. príhovorom pána Mgr. 

Vladislava Kleina. Stretnutia sa zúčastnili 

pracovníci a klienti ZPP Radosť, ich rodinní príslušníci a sponzori.  

Cieľom tohto stretnutia bolo nie len zabaviť sa, zatancovať si, ale aj zrelaxovať sa 

a prísť na iné myšlienky. Našim hlavným zámerom bolo prepojenie vzájomných vzťahov 

medzi ľuďmi s duševným ochorením a verejnosťou. Rovnako upevnenie kontaktu rodičov, 

klientov a pracovníkov. Organizovaním podobných akcií prispievame k integrácii klientov, 

kde sa zameriavame na kontakt týchto ľudí s okolím a ich zapojenie sa do spoločenského 

diania. 

Už pri vstupe do sály sme si všimli úchvatnú výzdobu. Čakali nás krásne vyzdobené 

stoly, s bielymi obrusmi a sviečkami ako v romantickej reštaurácii. Ešte sa nestihlo podávať 

občerstvenie a už naši klienti boli na parkete.  

Hostina bola bohatá. Podávalo sa predjedlo – šunkovo syrové taniere, hlavný chod – 

kuracie rezne so šalátom a dezert – torta so šľahačkou. Po nabratí síl sa začala ozajstná 

tancovačka, ktorá bola sprevádzaná živou kapelou, ako tomu bolo minulý rok. Kapela hrala 

rôzne piesne, od ľudoviek cez moderný štýl.  

Celý večer sa niesol v duchu priateľských konverzácii a tanca. Všetci sa spoločne 

zabávali. Utužili sa vzťahy a klienti dostali možnosť overiť si svoje spoločenské správanie 

v praxi, čo v konečnom dôsledku napĺňa dôležitú úlohu v živote človeka ako spoločenskej 

bytosti, správať sa v súlade s normami a tým sa začleniť do života. 

Veľa z nás ostalo až do záverečnej. Ani sa nám nechcelo odísť. Odnášame si mnoho 

spomienok a fotografií.  

Veríme, že podobnú integračnú aktivitu zažijeme aj na budúci rok.  

Mgr. Miroslava Tóthová - sociálna pracovníčka  
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Spätná väzba: 

 

V Bužni – Dom Umenia som sa cítil báječne. Zábava bola príjemná a pekne som si oddýchol 

a zabudol na problémy denného rázu. Bez mojej milovanej Mimuši by bola zábava nie tak 

dobrá 
 

Ivan 

 
 

Na tanečnej zábave sa mi celkom páčilo. Bola tam super atmosféra. Dobre sa mi tancovalo 

s Peťom, s Dušanom aj s Vladkom Ballayom. Pesničky sa mi veľmi páčili. Pohostenie a aj 

jedlo, ktoré tam bolo mi veľmi chutilo. Hudba, ktorá tam hrala bola super. 
 

Tánička 

 

Na tanečnej zábave sa mi veľmi páčilo. Tancoval som so všetkými pracovníčkami aj 

klientkami okrem Renátky. Nemal som sa zle. Dobre sa mi tancovalo. Pesničky sa mi tiež 

páčili. Občerstvenie aj jedlo bolo dobré. Domov som došiel bez problémov. 
 

Peťo 

Radostný pohyb vďaka ČSOB nadácii 

 

 

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ poskytuje sociálnu službu Rehabilitačné 

stredisko pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej č. 1 Košice.  Pomáha ľuďom ktorým 

duševná porucha sťažila život a tak majú problém 

integrovať sa do spoločnosti, nájsť si prácu 

alebo pokračovať v štúdiu. Prevádzka 

strediska sa realizuje vďaka spolupodieľaniu 

Košického samosprávneho kraja na 

financovaní zariadenia.   

Každý vie, aké je dôležité zdravie. Naši 

klienti trpiaci duševnými poruchami 

pravidelne navštevujú psychológov a psychiatrov, sociálnu podporu a sociálnu rehabilitáciu 

im poskytujeme my v rehabilitačnom stredisku, no u niektorých telesná stránka chradne. 

Ochorenie a lieky, ktoré musia pravidelne brať spôsobujú určitý útlm, zvýšenú chuť do jedla, 

čo sa negatívne odráža na ich telesnej hmotnosti a odzrkadľuje na ich postave. To zasa nesie 
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pocit nespokojnosti so sebou, pocit menejcennosti až dokonca hanby, za to ako vyzerajú. Túto 

situáciu však sami nevedia riešiť. Preto sme sa zapojili do Zamestnaneckého grantového 

programu ČSOB nadácie a napísali sme projekt „Aktívnym športom k dobrej fyzickej 

a psychickej kondícií, ktorý bol úspešné schválený. Jeho cieľom je prostredníctvom 

pravidelného cvičenia dosiahnuť zlepšenie 

telesného a duševného zdravia našich 

klientov, zvýšenie kondície, vytvorenie 

pozitívneho vzťahu k pohybu, ale aj utuženie 

vzájomných vzťahov, zameranie mysle 

klientov iným smerom ako na svoje 

problémy a ochorenie a pod.  

Od januára až do konca mája sme 

absolvovali spolu 34 cvičebných hodín v stredisku JERAN. Cvičenie prebiehalo pod 

odborným vedením troch skvelých cvičiteliek. Nakoľko kondícia našich klientov bola nízka, 

začínalo sa rôznymi uvoľňovacími a naťahovacími cvičeniami. Neskôr sme prešli na skákanie 

na trampolínach, ktoré bolo zábavné, no nášmu telu dávalo riadne zabrať. Aby sme sa 

uchránili pred poriadnou bolesťou svalov na druhý deň, cvičenie sa končilo relaxáciou na 

príjemnú hudbu, ktorá nám pomohla uvoľniť svaly, ale aj psychiku.  

Súčasťou projektu bol aj psychorekondičný pobyt v Herľanoch, ktorý sa uskutočnil 

v dňoch 11.05 – 13.05.2015. V prvý deň po príchode a po ubytovaní sme si urobili malú 

opekačku, pri ktorej sme si zaspievali obľúbené pesničky. Rýchlo sme sa ponáhľali 

k Herľanskému gejzíru, pretože v ten deň mal striekať. Čakanie sme si skrátili hraním 

rôznych športových hier. Niektorí z nás si hádzali lietajúci tanier, iní hrali banbington, či 

futbal. Po večeri sme si urobili tanečnú zábavu spojenú s tanečnými a pohybovými súťažami.  

Druhý deň sa niesol v znamení športu. Klienti boli rozdelení do dvoch skupín, určili si svojich 

kapitánov, názov skupiny a bojový pokrik, s ktorým prichádzali na jednotlivé stanovištia. 

Prvým stanovišťom bol orientačný beh. Družstvá dostali mapu areálu so šifrovanými úlohami, 

kde majú hľadať ukryté predmety. Na ďalších stanovištiach bol pre nich pripravený štafetový 

beh, skok vo vreci, a skok do diaľky. Obe družstvá si viedli veľmi dobre a bodový rozdiel bol 

minimálny. O výhre tak rozhodol záverečný turnaj vo vybíjanej. Víťazné družstvo získalo 

výhru vo forme zdravej ovocnej nádielky. Samozrejme aj pre porazených bola pripravená 

ovocná cena útechy. Každý jeden klient získal diplom za aktívnu účasť na cvičení 

a športovom dni.  Príjemne unavení a v dobrej nálade sme zvyšok dňa strávili oddychom, 

relaxáciou, prechádzkami a tí vytrvalejší odvetvovými súbojmi vo vybíjanej.  
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Tretí deň sme sa vybrali na menšiu túru do Herlianskych lesov. Čerstvý vzduch  a slniečko 

nám vyčarili dobrú náladu, veselo sme sa rozprávali, vtipkovali a ani sme sa nenazdali 

a zdolali sme kopce bez väčšej námahy. Vďaka cvičeniu sme sa stali vytrvalejšími a o trochu 

sa nám zlepšila aj kondícia.  

 Záver pobytu prišiel rýchlo a tak sme sa pobalili, zhrnuli sme si dojmy ako z cvičenia 

tak aj z pobytu a oddýchnutí sa pobrali domov. 

 Všetky tieto aktivity sme mohli zrealizovať vďaka tomu, že ČSOB nadácia podporila 

a finančne zabezpečila projekt Aktívnym športom k dobrej fyzickej a psychickej kondícii. 

SRDEČNE VÁM VŠETCI ĎAKUJEME 

 

                                                                   Pracovníci a klienti 

Rehabilitačného strediska pre ľudí 

s duševnými poruchami v Košiciach 

 

Spätná väzba: 

Cvičenie je veľmi príjemné, zábavné, dobre ma naštartuje na celý deň. Najlepšie sa mi cvičilo 

s najstaršou cvičiteľkou, lebo ona mala také cviky na uvoľnenie a zreagovanie, čo je veľmi 

dôležité pre psychickú pohodu. Výlet bol veľmi super. Ubytovanie nemalo chybu, všetko bolo 

pekné. Strava síce nebola taká, akú jem doma, ale chutná. Hrali sme veľa hier, napr. vybíjanú, 

frisbee, bedmington, mali sme aj súťaže, ktoré vymysleli naše skvelé pracovníčky, boli super, 

len som nejako nevedel čítať mapu. Boli sme aj na túre, bolo mi príjemné prechádzať sa tak 

v lese, neviem, je to iné ako v meste, také pokojné. Ďakujem spoločnosti ČSOB za tento 

projekt, skutočne ma obohatil.       

Martin 

 

Cvičenie v Jerane bolo celkom dobré. Páčili sa mi tie cvičiteľky, ktoré tam boli. Mohla som si 

viac zašportovať. Na trampolínach bolo celkom dobre. Cvičiteľky Evka, Tatu a Irenka boli 

super.    

Pobyt Herľany: Veľmi pekné tu boli izby. Na výlete sa mi páčilo ubytovanie a aj strava bola 

veľmi výborná. Páčila sa mi diskotéka a tie súťaže, čo boli na diskotéke. Veľmi sa mi aj 

páčila opekačka v lese. Gejzír sa mi veľmi páčil ako striekal do výšky. Orientačný beh bol 

celkom dobrý, aj štafeta. Športové súťaže boli celkom dobré. Počasie nám prialo a slniečko 

pekne svietilo.     

Táňa 
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Na cvičenie v Jerane som chodil rád. Ale niekedy sa mi aj nechcelo. Cvičiteľky boli dosť 

dobré  – Tatu, Irenka, Evka. 

Herľany a gejzír: Opekačka v prvý deň bola vynikajúca. A večerná diskotéka bola tiež super. 

V utorok ráno boli skvelé raňajky a po raňajkách orientačný beh, skoky vo vreci, skákanie, 

behanie, skoky do diaľky, vybíjaná. V pondelok striekal aj gejzír a v stredu sme boli aj v lese 

na túre a sme sa bavili. Naše sociálne pracovníčky sú super, jedna veľká radosť. Som rád, že 

som mohol chodiť cvičiť aj na pobyt ísť.  

Marcel 

 

V rehabilitačnom stredisku sme chodili každý pondelok a každú stredu cvičiť do firmy Jeran. 

Cvičili sme rôzne cviky. Potom sme cvičili na trampolínach. Cviky boli dobré. Trochu ma 

bolela chrbtica a po cvičení ma prestala bolieť. Cviky zlepšovali moje psychické a telesné 

zdravie. Dobre som sa cítil po cvičeniach. Najlepšie sa mi páčili cviky na trampolínach. 

Potom sme boli na psychorekondičnom pobyte v Herľanoch. Mali sme športový deň, počas 

ktorého sme skákali vo vreciach, mali sme vo vreciach prejsť určitú vzdialenosť. Behali sme 

aj orientačný beh, hľadal som rôzne predmety po rekreačnom stredisku, ktoré boli ukryté, 

napríklad bolo ukryté srdce, také okrasné. Boli sme dve skupiny, družstvá, potom to bol skok 

do diaľky, potom štafetový beh. Držali sme sa hesla športom k zlepšovaniu telesného 

a duševného zdravia. Potom sme mali večer rozličné súťaže, hrali sme na druhý deň vybíjanú. 

Večer bola diskotéka a na druhý deň, spoločenské hry. V posledný deň sme boli na túre 

v lese, nabrali sme si vody, ktorá tu vyviera. Je veľmi dobrá a liečivá. Počas výletu sme sa, 

aspoň ja dobre cítil, zlepšila sa mi komunikácia s ľuďmi. Pozerali sme aj na hokej na 

majstrovstvách sveta. Dobre som sa cítil, dobre som si oddýchol, spoznal nové miesto, videl 

erupciu gejzíru, cítil som sa ako cestovateľ. 

Vladko B. 

 

Veľmi sa mi v Herľanoch páčilo. Mali sme peknú prechádzku lesom. Opekali sme klobásku. 

A hrali sa s loptou. Boli sme príjemne unavení a dobre sa nám aj spalo. Na cvičenie som 

chodil pravidelne a robilo mi dobre. 

Vladko K. 

        

Herľany: Je to pekný výlet. Fyzická aktivita nám umožňuje myslieť na iné veci ako na 

chorobu, preto sa potom cítime lepšie. Mali sme tu aktivity ako orientačný beh, hru cukor-



18 
 

káva-čaj-rum-bum, diskotéku, vybíjanú. Je tu super. Nemyslím na depresie, ale na to, čo bude 

zajtra, čo zažijem zajtra. Už som videl gejzír, hrali sme hry.  

Ferko 

  

Projekt „Naše mesto“ (Nadácia Pontis) 

 
Združenie príbuzných a priateľov Radosť sa opäť zapojilo do projektovej výzvy 

Nadácie Pontis n. o. s názvom Naše mesto. Projekt mal prebiehať od 12.6 do 13.6.2015, ale 

nakoľko sme nezískali externých dobrovoľníkov, 

svojpomocne sme pracovali vo štvrtok 

18.6.2015, piatok 19.6.2015 a nedeľu 21.6.2015.  

Projekt naše mesto je najväčšie podujatie 

firemného dobrovoľníctva na Slovensku, do 

ktorého sa zapájajú firemní zamestnanci, 

dobrovoľníci zo samosprávy, neziskového 

sektora aj širokej verejnosti, aby pomohli 

skrášliť, vyčistiť a zlepšiť mesto, v ktorom žijú. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2007 

v Bratislave a postupne sa pridávali aj ďalšie mestá. V rámci podujatia sa prostredníctvom 

realizovaných aktivít dostáva reálnej 

pomoci konkrétnej organizácii 

a mestu, či už vo forme manuálnej práce 

alebo cez aktivity zamerané na odovzdanie 

skúsenosti a vedomostí. Účelom 

podujatia nie je len personálnej pokrytie 

aktivít, ale aj podpora vytvárania 

vzťahov dobrovoľníkov k danej 

lokalite, preberanie zodpovednosti 

firiem za prostredie, v ktorom pôsobia či podpora angažovanosti obyvateľov v tom, čo sa deje 

v ich okolí. Navyše je to príležitosť na vytváranie kontaktov a budovanie spolupráce medzi 

samosprávou, zapojenými firmami, mimovládnymi organizáciami a obyvateľmi mesta.  (zdroj: 

http://www.nasemesto.sk/o-nasom-meste/)  

http://www.nasemesto.sk/o-nasom-meste/
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V rámci projektu sme si určili za cieľ skrášliť a esteticky upraviť priestory strediska 

a to: vymaľovať chodbu a kanceláriu prvého kontaktu, umyť všetky okná a radiátory. Keďže 

bola kancelária vyprataná, využili sme túto príležitosť a položili sme novú plávajúcu podlahu.  

Od Nadácie Pontis sme získali grant vo výške 50eur, ktorý bol určený na nákup maliarskeho 

materiálu a čistiacich prostriedkov potrebných na prácu.  

Do aktivít sa zapojili štyria pracovníci zduženia, dvaja klienti a traja dobrovoľníci 

z radu príbuzných a známych, ktorí aktívne svojimi manuálnymi zručnosťami prispeli 

k estetickému skrášleniu priestorov združenia, čím skvalitnili poskytovanie sociálnych 

služieb, zvýšili spokojnosť a pohodu svojich klientov. Veríme, že vďaka možnosti zúčastniť 

sa podujatia Naše mesto sa budeme v našich priestoroch cítiť lepšie.  

Celý kolektív združenia „Radosť“ ďakuje za podporu aktivít Nadácii Pontis. 

 

Spracovala: Mgr. Miroslava Tóthová 

Sociálny pracovník ZPP Radosť  

Téma čísla: Význam rodiny  

Pojem rodina                   

Podľa Encyklopedického slovníka je rodina malá spoločenská skupina, založená na 

manželstve či pokrvnom príbuzenstve. Rodina sa mení, ale vždy je stabilizujúcim prvkom 

spoločnosti a najdôležitejšou formou organizácie 

súkromného života.  

Rodina pôsobí na spoločnosť, zvlášť prostredníctvom 

výchovy mladej generácie, ovplyvňovaním vývoja osobnosti 

členov rodiny a prácou v domácnosti.  

Pôvodný význam slova rodina bol podstatne iný. 

Stredovek a starovek týmto slovom označoval, dve odlišné veci, žiadna z nich sa nekryla 

s našou predstavou. Na jednej strane mysleli rodinou to, čo mi dnes nazývame veľkou 

domácnosťou.  Teda spoločenstvo ľudí žijúcich pod jednou strechou, ktorí podliehajú jednej 

autorite a spolu hospodária. Do rodiny počítali nie len pokrvných príbuzných ale všetkých 

v dome, teda aj otrokov, resp. služobníctvo, poprípade zamestnancov, s ktorými rodina tvorila 

výrobnú jednotku.  Tento stav prežíval až do polovice 19. storočia. Druhé rovnako podobné 
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spojenie platilo v spoločenskom vedomí vládnucich tried. U šľachty sa slovom rodina myslelo 

približne to isté ako rod- skupina ľudí, ktorí krvou udržiavali jednotu moci a majetku. 

Novodobá predstava rodiny je charakteristická prirodzenou a prevládajúcou formou rodiny 

párovej monogamickej rodiny. 

Vplyv a výchova rodiny 

Už niekoľko desaťročí sa predovšetkým v európskych podmienkach zaoberá 

skúmaním rodiny veľa vedných disciplín, ako napríklad: psychológia, sociológia, pedagogika, 

lekárske a biologické vedy. Tieto vedy dávajú do popredia harmonické prostredie v rodine, 

ktoré by sa v nej malo udržiavať.  

Bohužiaľ stále častejšie vo svojom okolí vidíme také rodinné vzťahy, ktoré sú nejakým 

spôsobom narušené. Komunikácia medzi jednotlivými členmi rodiny veľa raz viazne alebo je 

veľmi slabá. Rodina by preto v prvom rade mala uspokojovať potreby svojich člnov a to 

duševné aj telesné. K telesným patrí napr. spánok, strava, osobná hygiena, atď. Medzi 

duševné zaradzujeme lásku, pokoj, pocit bezpečia, uznania a ocenenia jednotlivých členov. 

Už od narodenia človeka hrá rodina dôležitú rolu v jeho živote. Pretože už v tomto okamžiku 

spadáme pod niečí vplyv. Rodina nás začne ihneď ovplyvňovať, vychovávať a čiastočne aj 

utvárať, či už chceme alebo nie. Spočiatku sa vôbec nebránime, isté protesty sa u nás objavujú 

až v období puberty.  

Avšak ani vtedy ešte nemôžeme povedať, že vieme čo chceme a kam chceme smerovať. Teda 

povedať to môžeme, ale v tom veku vieme len málo o tom, čo je život a aký má zmysel.  

(zdroj: http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/20389/host_2013_bp.pdf?sequence=1) 

Význam rodiny pre človeka 

Rodičovstvo je proces rastu srdca ako nepotlačiteľného impulzu dávať lásku. Antoine 

de Saint-Exupéry povedal: ,,Pravá láska sa nikdy nerozdá. Čím viac dávaš, tým viac ti 

zostáva“. Láskou sa rodina utvára, rozvíja a udržuje. V žiadnej rodine by nemala chýbať 

dobrosrdečnosť, ohľaduplnosť a vzájomná tolerancia. Jedným z dôležitých znakov lásky je 

trpezlivosť. Dôvera, otvorenosť tu má mať svoje popredné miesto. Vzájomné vzťahy medzi 

rodičmi veľmi pôsobia na psychiku dieťaťa, na postoj, ktorý nadobudne dieťa k svojmu 

okoliu. Pokojné rodinné prostredie je prvým predpokladom na to, aby deti vyrastali 

vyrovnané a spokojné. 

http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/20389/host_2013_bp.pdf?sequence=1
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Láska, ktorú dávajú rodičia svojim deťom je rovnaká bez ohľadu na to, či sú deti malé 

alebo už dospelé. Láska matky a otca je pre dieťa koreňom ich vlastného života, zdrojom ich 

vlastného ja, motiváciou pre ich vlastný život. Rodičia majú veľkú zodpovednosť voči svojim 

deťom a potomkom. Čo je najlepším darčekom, ktorý môžu venovať dieťaťu? Dom? Dobré 

meno? Sociálne postavenie? Najdôležitejšia je pravá láska. Dokonca aj novorodenec 

neočakáva od maminky iba mlieko, ale rodičovskú lásku. Dokáže rozoznať svoju matku od 

inej, aj keď mu dá mlieko. Z psychologického hľadiska má 

obrovský význam pre utváranie hlbokého vzťahu medzi matkou a 

dieťaťom už prvé priloženie dieťaťa k prsníku matky tesne po 

narodení a veľký význam má tento vzťah aj pri kojení. Dieťa 

hľadá takýto veľký cit lásky.  

Osobnosť dieťaťa sa rodí a rozvíja napodobňovaním 

vlastných rodičov bez toho, aby si to uvedomovalo. To, čo dieťa skutočne očakáva a 

potrebuje je skutočná láska. Takáto rodina sa potom môže stať základným stavebným 

kameňom zdravej osobnosti človeka. (zdroj: http://referaty.aktuality.sk/vyznam-rodiny-v-zivote-

cloveka/referat-19187?i9=ffa743944e76) 

 

Škola lásky v rodine  

Týmto smerom sa vybrala aj PhDr. Jiřina Prekopová, nemecká detská psychologička 

českého pôvodu, ktorá rozpracovala preventívno vzdelávaci program s názvom „ Škola lásky 

v rodine“. Táto autorka mnohých kníh s tematikou výchovy a rodičovstva je zakladateľka - 

Terapie pevným objatím (ide o reálnu prvú pomoc).  

Tento vzdelávací program je reakciou na krízu vo vzťahoch, kedy sa rodiny rozpadajú, 

pretože ľudia nedokážu medzi sebou komunikovať s rešpektom a úctou tak, aby napriek 

rozdielnosti názorov dovolili láske bezpodmienečne prúdiť. 

 Láska je najpodstatnejšou usmerňovacou silou v životnom štýle rodiny.  Má byť prežívaná 

medzi otcom a matkou a medzi rodičmi a deťmi. Bezpodmienečne znamená, že lásku musíme 

žiť napriek všetkým výhradám, ktoré voči svojim blízkym máme. Neznamená to, že celý že 

celoživotný vzťah dvoch ľudí by sa mal odvíjať iba v  harmónii, nežili by v pravde. Ide o to: 

naučiť sa prípadné konflikty zvládať tak,  aby po ich vyriešení mohla znova prúdiť láska. 

„Netrvám na tom, aby si sa zmenil, mám ťa rada takého aký si, aj s tvojimi nedostatkami....ale 

chcem, aby si vedel ako sa pri tom cítim, keď ty kričíš...“ 

http://referaty.aktuality.sk/vyznam-rodiny-v-zivote-cloveka/referat-19187?i9=ffa743944e76
http://referaty.aktuality.sk/vyznam-rodiny-v-zivote-cloveka/referat-19187?i9=ffa743944e76
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Cieľom je naučiť sa otvorene hovoriť o svojich  pocitoch a v emočnej konfrontácii  

tvárou v tvár sa podržať v náručí, aby sa vyplavila všetka nahromadená bolesť a aby sa znova 

ako milujúci ľudia našli a zmierili. Rodičia tak ukazujú deťom cestu k nažívaniu s druhými 

ľuďmi v láske, v rešpekte a úcte k jedinečnosti každého človeka. Emócie sú našou súčasťou a 

je celkom prirodzené prejaviť ich, nepotláčať to, čo cítime, ale prejaviť ich tak, aby sme tým 

neublížili sebe, ani druhým ľuďom. 

 

Desatoro Obnovy lásky v rodinách podľa etiky PhDr. Jiřiny Prekopovej: 

1. Prijmi seba samého takého, aký si a maj sa rád aj napriek chybám, ktoré robíš.  

2. Prijmi svojich vlastných rodičov takých, akí sú a prijímaj ich s úctou, napriek chybám, ktoré 

robia.  

3. Prijmi svojho partnera aj s jeho rodinou takých, akí sú a prijímaj ich s úctou napriek chybám, 

ktoré robia. Pretože bez nich by nebola ani tvoja súčasná rodina.  

4. Vedz, že každý človek má v systéme svojej rodiny nezameniteľné miesto, ktoré mu patrí od 

jeho príchodu do rodiny. 

5. Vedz, že počatie dieťaťa je aktom prijatia a žitia bezpodmienečnej lásky k dieťaťu. Vnímaj 

jedinečnosť tehotenstva každej ženy a podporuj ju na tejto neľahkej ceste.  

6. Tak ako maternica poskytuje bezpečie a pevné hranice tvojmu dieťaťu, tak aj ty mu umožni 

zažiť túto nenahraditeľnú istotu, bezpečie a  dôveru v tvojom náručí. V pravý čas však dopraj 

dieťaťu slobodne sa odlúčiť, daj mu možnosť rozvoja a podpor ho v jeho zvedavosti, 

podnikavosti a tvorivosti. 

7. Dbaj o to, aby tvoje vyjadrovanie bolo jednoznačné ; tvoje áno je áno a tvoje nie je nie. 

8. Nauč sa, že najskôr je dôležité vnímať a vyjadrovať svoje 

vlastné pocity vyplývajúce zo vzťahu, bez toho, aby si 

toho druhého kritizoval, odsudzoval a ponižoval. Iba tak 

sa môžeš emočne konfrontovať a empaticky vcítiť do 

druhého. Dbaj na to, aby si premenil hádku v zmierenie 

skôr, ako zapadne slnko. 

9. Vedz, že keď trestáš dieťa bitím, posielaním preč, mlčaním, ignoranciou a zastrašovaním, 

dieťa sa cíti opustené, neprijaté a bez lásky. Vychovávaj dieťa nie v strachu a pod tlakom, ale 

v atmosfére lásky a radosti. 

10. Ži vyššie uvedené v jednotnom spojení s tvojou rodinou a tým dávaj svojim deťom príklad. 

Takto my ľudia pestujeme a obnovujeme bezpodmienečnú lásku v rodine.                                   

(Citovaný zdroj: http://www.mostykrodine.sk/mosty5.pdf) 

Vypracovala: Mgr. Miroslava Tóthová – sociálna pracovníčka ZPP Radosť 
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Varím, varíš. varíme 

 

Zeleninový šalát s cestovinami 

Ingrediencie: paradajky, papriky, uhorky, cibuľa, olivy, balkánsky syr, cestoviny, soľ 

Postup: uvaríme cestoviny vo vriacej osolenej vode, precedíme, zeleninu nakrájame na 

drobno a zmiešame s cestovinami. 

 

Nepečená banánová dobrota 

Ingrediencie: 250 g cukor kryštál, 7 PL múka polohrubá,  500 ml mlieko, 250 g maslo,                 

3 balíky, maslové sušienky be-be, džem, piškóty okrúhle, 4-5 ks banány, čokoládová poleva, 

rum.                                                                                                                                                  

Postup prípravy receptu: Za stáleho miešania zmiešame na ohni múku, cukor a mlieko, kým 

nevznikne kaša ako plnka. Dáme ju vychladnúť a studenú zmiešame s maslom.                                   

Na vyšší plech dáme papier na pečenie alebo alobal, poukladáme maslové keksy a natrieme 

ich zľahka džemom. Plnku rozdelíme na 2 polovice, prvú natrieme na keksy. Na plnku 

poukladáme piškóty pokropené umom guľatou stranou dole, na piškóty poukladáme banán 

nakrájaný na kolieska a potriemeho džemom. Rozotrieme zvyšnú polovicu plnky a na ňu opäť 

poukladáme be-be keksy. Zalejeme čokoládovou polevou, na ozdobu môžeme použiť 

cukríčky. 

 

Čo nám môže dať dobrovoľníctvo ? 
 

Dobrovoľníctvo je neplatená činnosť, ktorá je vykonávaná z vlastnej vôle v prospech 

druhých. Práve preto, že ide o neplatenú prácu, mnoho ľudí dobrovoľníctvo nezvažuje. 

Možno ani nie preto, že by nechceli pomáhať iným, ale preto, že majú záväzky, ktoré im to 

neumožňujú. A možno im táto možnosť ani nenapadne.     

 Ja som sa k dobrovoľníctvu dostala vlastne tiež celkom náhodou. Po skončení štúdia 

psychológie som nastúpila na polročnú prax, a práve v deň jej skončenia mi na jeden odoslaný 

email so žiadosťou o zamestnanie prišla odpoveď, že ak by som mala záujem, mohla by som  

pracovať v Rehabilitačnom stredisku Radosť ako dobrovoľníčka. Upútalo ma to, keďže som 

už predtým o tomto stredisku čo-to čítala na internete. Mala som dve možnosti – vzhľadom na 

to, že som už nedočkavo čakala, kedy sa mi podarí nájsť si zamestnanie na plný úväzok, 

http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/cukor-krystal/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/muka-polohruba/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/mlieko/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/maslo/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/susienky-be-be/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/dzem/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/piskoty-okruhle/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/banany/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/cokoladova-poleva/
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mohla som to odmietnuť a hľadať ďalej, čo by vlastne znamenalo zatiaľ nerobiť nič v oblasti, 

ktorú som vyštudovala, a dúfať, že niekto zareaguje na moju žiadosť o prácu pozvánkou na 

pohovor. Samozrejme popri tom som sa mohla doma aj sama ďalej vzdelávať, aby som bola 

lepšie pripravená, keby sa niečo naskytlo, ale mala som aj druhú možnosť. Mohla som to 

prijať a stráviť dva mesiace v stredisku, kde práve takúto dobrovoľnícku prácu veľmi uvítajú. 

No a pravdaže popri tom by som mohla aj tak robiť všetko, čo zahŕňala možnosť číslo jeden. 

A tak nebolo nad čím váhať a dala som sa na to.     

 Nadišiel môj prvý deň v Radosti. Zoznámila som sa s prostredím, pracovníčkami 

a klientami. Zistila som, že dôraz je najmä na skupinových aktivitách, a sama som bola veľmi 

zvedavá, ako mi niečo také pôjde. Veď dovtedy som mala skúsenosť len s vedením aktivity 

v detskej skupine, nikdy nie v skupine dospelých ľudí. A zvedavá som bola aj na to, ako ma 

prijmú klienti, a očakávala som, že to bude trvať nejaký čas, kým si na mňa zvyknú a budú mi 

dôverovať. A nemyslím len dôveru na to, aby za mnou prišli s nejakým problémom, ale pri 

skupinových aktivitách je tiež lepšie, ak klienti cítia, že sa môžu prejaviť a byť otvorení.  Bola 

som ale milo prekvapená, ako rýchlo som mala pocit, že ma klienti prijali. Niektorí sa nad 

tým akoby ani nepozastavili a v podstate od začiatku pristupovali ku mne veľmi priateľsky 

a otvorene, čo si naozaj vážim. Do aktivít sa zapájali niektorí aktívne, iní o niečo menej, ale 

myslím, že tak je to v každej skupine. Tá ťažšia úloha je potom ako zapojiť aj tých, ktorí majú 

sklon skôr pozorovať než sa aktívne prejavovať.      

 Takže aká je vlastne odpoveď na to, čo mi dalo dobrovoľníctvo v Radosti? Hlavne 

úžasnú ľudskú skúsenosť. Knihy nás síce prenášajú na rôzne miesta a škola nám odovzdáva 

množstvo vedomostí, ale našu vlastnú skúsenosť to predsa len nenahradí, je to akoby 

skutočnejšie, keď si to zažijeme sami na sebe. V škole sme sa učili o rôznych duševných 

poruchách, čo bolo tiež zaujímavé, ale v Radosti som mala možnosť vidieť aj to, ako tieto 

poruchy ovplyvňujú konkrétnych ľudí v ich životoch a ako sa s nimi vyrovnávajú. Okrem 

toho som sa tešila aj tomu, že som mala voľnosť vo výbere aktivít, ktoré budem s klientmi 

robiť, prípadne akej téme sa budeme na komunite venovať, pretože vďaka tomu som cítila 

väčšiu zodpovednosť a viac ma to vtiahlo. No a v neposlednom rade mi dobrovoľníctvo 

ukázalo, aký je to pocit, keď niečo robím naozaj len preto, že to chcem robiť a nie je v tom 

okrem toho žiadna zištná motivácia.         

 Rozumiem dôvodom, prečo sa veľa ľudí nevenuje dobrovoľníckym aktivitám, ale 

teraz už z vlastnej skúsenosti viem, že ten, kto má možnosť si to vyskúšať, dostane na oplátku 

nielen dobrú skúsenosť, ale aj dobrý pocit.                           

                                                                                Vypracovala: Mgr. Eva Baláková 
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Čo nám dáva Radosť 
 

Vyjadrenia našich klientov o kvalite poskytovania sociálnej služby v Združení priateľov 

a príbuzných „Radosť“: 

Miška: Keď som trpela (trpím) depresívnou poruchou, veľakrát v Radosti sa mi stalo to, že 

som necítila depresiu. Veľmi rada kreslím v Radosti, cítim vtedy pokoj, pomáha mi to na 

úzkosť. Som rada, že mám možnosť v Radosti kresliť a zlepšovať sa v tom. Mám rada 

muzikoterapiu s Dadkou K. Precvičujeme si hlas a spev mi zlepšuje náladu. Pri biblioterapii 

sa zas niečo naučím. Robíme aj všelijaké výtvarné činnosti. Namaľovala som aj obrazy 

temperou a mám dobrý pocit z ťažko vykonanej práce. Mám v Radosti rada pani riaditeľku 

Dadku K, pána Vlada K., ich syna Vladka aj pracovníčky Mirku, Majku, Beátku a Mareka. 

Som rada, že sa k nám správajú rovnocenne, nepovyšujú sa nad nami a majú nás radi a to je 

liek na našu dušu. Radosť prináša naozaj nám klientom radosť. A pracovníci sú radi, ak vidia, 

že sa cítime dobre. Som rada, že mám kam chodiť, že nemusím byť sama, našla som si tu 

priateľov a kamarátov. Ak máme nejaký problém, necítime sa dobre, máme sa s kým o tom 

porozprávať. 

Marcelko: Radosť je pre mňa ako druhý domov a cítim sa tu najlepšie. Sú tu sociálne 

pracovníčky Majka a Mirka, ktoré mám veľmi rád. Majú tie najlepšie srdiečka aspoň pre mňa 

a prajem im len to najlepšie v Radosti. V Radosti máme rôznorodé aktivity, maľovanie, 

tancovanie, ja mám aj IPR-ko, prechádzky a výlety, napr. v Herľanoch. Radosť mi dáva 

obrovskú energiu a som rád, že tu môžem byť a vďaka aj mojej rodine, ale mne je tu 

najlepšie. 

Dušan: Veľa som sa naučil o tolerancii k iným ľuďom, v Radosti mám veľa kamarátov 

a Marcela, toho poznám už zo školy. Mám rád výlety, skvelé aktivity a športové aj zemepisné 

súťaže, kde sa učím, čo je fair play voči druhým. 

Fero: Do Radosti chodím veľmi rád. Ráno máme vždy posedenie, pri ktorom si rozprávame, 

čo sa nám stalo predošlý deň. Potom ideme na aktivitu. Máme kreatívne pracovníčky, ktoré aj 

keď majú veľa svojej roboty, s pohodou riešia aj naše problémy a vymýšľajú pre nás program. 

Často pracujeme na výrobkoch z látky, z papiera, z vosku a iných materiálov. Nie vždy mi je 

to po chuti a vtedy idem robiť niečo iné. Nerád sa fotím, ale rád fotím druhých pri práci, pri 

aktivite. Chodíme do divadla, múzeí. Ak cez rok našporíme istú sumu peňazí, môžeme ísť aj 

na spoločenské podujatia, plesy. Na maškarný bál si vyrobíme masky sami – každý rok je štýl 

maškarného bálu iný. Cez leto konáme výlety na Aničku, Bankov, Alpinku. Rád tu chodím aj 

preto, lebo som tu našiel príjemných ľudí a veľmi dobrých kamarátov. 

Laco: Radosť mi dáva veľa, lebo odkedy chodím do Radosti som o niečo kľudnejší a veselší. 

Robíme aj s hlinou, vystupujeme, chodíme na výlety, spievame, rozprávame sa na komunite. 

Každý si raz za týždeň niečo pripraví a potom to na komunite v určitý deň povie. 

Zuzka K.: Som ešte pomerne mladé žieňa. Choroba mi trochu pomiešala karty a život sa 

vyvíja ináč, než som si to ešte počas dospievania predstavovala. Ale aj v chorobe som 

vďačná, že sú tu dobrí ľudia, ktorí mne i iným duševne (psychicky) chorým pomáhajú. 

Stredisko Radosť je stredisko pomoci, pochopenia, záchrany i porozumenia a uznania. Toho 

sa nám chorým dostáva málo. Vďaka stredisku Radosť ľahšie prekonávam prekážky, ktoré mi 

do cesty kladie život. Je tu príjemný kolektív ľudí – pracovníkov aj pacientov. Sme ako jedna 

rodina. Snažíme sa byť k sebe pozorní, úctiví a tolerantní, aj keď niekedy najmä medzi nami 
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pacientmi je to ťažké. Pracovníci strediska nám maximálne vychádzajú v ústrety. Vedia 

poradiť, pochopiť, povzbudiť, ale aj napomenúť, ak niečo robíme nevhodne. Venujú sa nám 

osobitne i spolu. Učíme sa disciplíne i dodržiavaniu pravidiel, čo nám chorým vie najviac 

pomôcť v bežnom živote. Okrem toho sa tu učíme ako urobiť a dodržiavať poriadok, čo je 

i v mojom prípade dosť ťažké. Je to ale potrebné najmä pre mňa, lebo mi to pomáha aj pri 

výchove dcérky, o ktorú sa starám. Bez strediska Radosť by som to ale sama nedokázala. 

Pracovníci strediska ale i pacienti sú mi neraz veľkou oporou. Dúfam, že stredisko Radosť 

bude i naďalej pomáhať duševne chorým, aby sme aj my chorí mali miesto, kde sa môžeme 

vyplakať, vyrozprávať, ale aj veľa nového sa naučiť, čo je potrebné najmä pre začlenenie sa 

do normálneho života. 

Rastislav Č.: V tejto chvíli, keď sadám za počítač a chcem písať a zamýšľať sa nad tým, ako 

a zmenil môj život počas pravidelnej návštevy OZ Radosť a čo mi to dáva, potrebujem sa 

vrátiť do svojej minulosti. Po ťažkom úraze zmyslového orgánu s trvalými následkami, keď 

som to nedokázal v sebe spracovať, sa postupne strácali moje životné ciele, zmysel života 

atď. Postupne som sa uzatváral do seba, najlepšie mi bolo samému doma, začal som sa 

izolovať, strácal sa mi úsmev z tváre, radosť zo života, aj keď predtým som bol veselý, 

komunikatívny, tešil som sa z maličkostí a musím sa priznať, že som bol možno až príliš 

ctižiadostivý s pomerne veľkými životnými plánmi a zúžil som po úspechu. Tak som chcel vo 

svojom živote veľa toho dokázať, študoval som jazyky, výborne som sa učil na ZŠ a tiež na 

strednej škole, no prišiel jeden ťažký okamih a môj život, a myslím si, že aj náš rodinný život, 

sa zrazu zmenil. Prerušil som štúdium na vysokej škole zo zdravotných dôvodov. Rodičia 

pracovali a ja som mal syndróm štyroch stien doma, cítil som samotu, nepokoj, neužitočnosť, 

aj keď mi veľmi pomáhala nebohá babka z maminej strany. Trávil som s ňou čas aj na 

vidieku, ale to nebolo ono, nič ma nenapĺňalo. S rodičmi sme začali hľadať lekársku pomoc, 

ale aj nejaký stacionár, rehabilitačné stredisko, kde by sa mi aspoň trochu uľavilo, kde by som 

bol v spoločnosti a aby som sa začal integrovať do spoločenského života. Postupne sa to 

začalo u mňa upravovať, keď sme zistili, že v Košiciach je OZ Radosť a začal som tam najprv 

sporadicky a potom pravidelne chodiť. Zistil som, že v OZ Radosť pracujú veľmi milí, 

erudovaní pracovníci a denne tam prichádzajú klienti, s ktorými sa mám o čom zhovárať, 

pretože máme skoro rovnaké záujmy. Teraz pravidelne navštevujem OZ Radosť a čo mi 

prináša? Pokoj duše, sociálne kontakty, priateľstvá , uvítal som individuálny plán z nemčiny, 

angličtine, rôzne komunitné rozhovory, prácu na počítači, výlety v meste aj v iných mestách, 

športové aktivity, rôzne spoločenské hry, muzikoterapiu, rôzne arteterapie, odborné 

prednášky, posedenia pri čaji či káve a mnohé zaujímavé veci, ktoré som doteraz nevedel. 

Môj život je teraz iný. Ďakujem!!! 

Peter: Radosť mi dáva to, že som medzi ľuďmi a nie doma, mám tu kamarátov, kamarátky, 

o hocičo sa môžeme porozprávať, keď máme voľno, ale máme tu aj aktivity hocijaké a to je 

dobre. Môžeme zabudnúť na chorobu, kvôli tomu tie aktivity máme. Ale aj kvôli tomu, aby 

som sa naučil nové veci, aby som sa nenudil. Mám sa tu veľmi dobre, dodržujem tu pravidlá, 

ktoré treba. V Radosti sa aj niečo nové naučím, dozviem. Máme tu veľmi dobré pracovníčky. 

Môžem sa tu aj zabaviť súťažami a hrami. Chodím aj s Radosťou po Košiciach na hocijaké 

akcie.  Stredisko mi dáva aj to, aby som sa mohol zrehabilitovať. 

Táňa: V Radosti sa cítim ako v oáze radosti. Som veľmi vďačná za toto centrum, že vôbec 

existuje. A už niekoľko rokov, presne od roku 2005, ho môžem navštevovať. Pevne verím, že 
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toto centrum bude naďalej pokračovať a ja ho budem ešte dlhé roky navštevovať. Týmto by 

som sa chcela poďakovať zakladateľom tohto centra, a to pani Kleinovej a pánovi Kleinovi, 

lebo toto centrum mi zlepšilo život, spoznala som nových ľudí, ktorí ma neodsudzujú 

a naučilo ma nové veci. V centre sa cítim ako v jednej rodine, za čo vďačím aj sociálnym 

pracovníčkam, ktoré túto atmosféru vytvárajú. 

Cilka: Po odmietnutí 3 mesačného doliečovacieho pobytu v liečebni som pri prepúšťaní 

z psychiatrickej kliniky dostala odporúčanie navštevovať aspoň denný stacionár. Tak som sa 

dozvedela o Radosti. Som rada, že som lekárov poslúchla. Našla som tu miesto, kde môžem 

byť sama sebou, kde ma vždy vítajú s úsmevom a kde mám pocit istoty, že mám priateľov, 

ktorým nie som ľahostajná. Báječný kolektív ľudí, kde personál s klientmi tvorí jeden celok, 

dievčatá, ktoré hneď zistia, ak máme tzv. zlý deň, stále si nás vypočujú, poradia, pomôžu. 

Starajú sa nám o zaujímavý program a tak každý deň je niečím iný. Vládne tu súdržnosť, sme 

jeden k druhému úprimní, vládne tu pohoj a pohoda. Pretvárka a faloš tu nemá miesto. Sme 

ako jedna rodina, v ktorej si oddýchneme od tých svojich rodín, od ťažkostí a problémov, 

a keď si ich aj prinesieme sem, stále sa nájde niekto, kto poradí alebo to riešime spolu. 

Z Radosti odchádzam vždy pokojná, uvoľnená, pozitívne naladená, s pocitom, že svet nie je 

až taký zlý. Srdečná vďaka pani a pánu Kleinovým, že pre nás zriadili takého zariadenie. 

Monika: Do RS Radosť som začala chodiť v októbri 2010. Radosť mi dáva potešenie, pocit 

radosti a šťastia a veľkú spokojnosť. V Radosti sa zúčastňujem všetkých komunít a aktivít, je 

tu dobrý kolektív, navštevujeme divadlo, Dom umenia, chodíme na výlety 1-3 dňové. 

Naposledy bol trojdňový výlet v Herľanoch. Na komunitách preberáme všelijaké témy. 

Komunity vedú aj klienti Radosti, na aktivitách vyrábame rôzne produkty a výrobky, ktoré sa 

predávajú n Veľkú noc a na Vianoce v stánku. Každý rok sa zúčastňujem vianočnej 

kapustnice, kde sa prezentujeme kultúrnym programom. Sociálne pracovníčky sa vymenili a 

sú to Mgr. Majka, Mgr. Mirka, Mgr. Beátka a pracovala tu aj rehabilitačná pracovníčka 

Kristínka. To je z mojej strany všetko a teším sa každý deň do Radosti, kde som až do 14. 

hod. V Radosti sa cítim výborne. 

Zuzka P.: Do tohto stacionára so nastúpila približne v septembri 2014, keď sa rozdávali 

nezábudky. Vedela som o Radosti už v mojich 13 rokoch, teraz mám 27 . V 19 bol môj 

duševný stav zlý, ale som tu nezačala chodiť. Ale od roku 2014 tu už chodím. Bola som 

viackrát na psychiatrii kvôli depresii a paranoidnej schizofrénii. A prečo chodím do Radosti? 

Čo mi dáva? Je tu skvele, veľká vďaka patrí pani Mgr. Drahoslave Kleinovej, riaditeľke, a jej 

manželovi pánovi Mgr. art. Kleinovi. A samozrejme sociálnym pracovníčkam Mgr. Majke 

Kusztvánovej a Mgr. Mirke Tóthovej a Bc. Diane. Oni nám dávajú pomoc, radosť, 

porozumenie, píšu projekty, robia komunity, IPR-ká a všetko čo treba pri práci s ľuďmi. 

Chodím tu rada kvôli ľuďom, ktorí sú úžasní, vtipní a môjmu miláčikovi Martinovi. Tu sme 

sa spoznali, chodíme spolu už 1 rok a 3 mesiace. Proste človek sa tu cíti ako doma a ešte 

lepšie. Máme tu možnosť pracovať na počítačoch, sú tu aj gauče. Mávame aj rozcvičku, 

komunitu, potom rôzne aktivity, kde sa rozvíja naša kreativita ako kreslenie, hudba, spievanie. 

Máme tiež psychológov a psych. hry – to mám najradšej, lebo mám zdravotku s maturitou 

a robím u ocka na kožnom, a preto ma bavia témy o zdraví a psychológii. Mirka číta tiež 

o zdraví, spisovateľoch a významných ľuďoch. A Majka nám hovorí o organizovaní 

a pravidlách. Je tu proste všetko dobre zorganizované, je nás asi 22 a všetci sa máme radi, 

sme ako jedna veľká rodinka . Chodíme tiež do divadla, Domu umenia, vystupujeme – to 
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mám rada, chodíme aj na 3-4 dňové výlety. Našim sociálnym pracovníčkam, psychológom 

a zdravotnej sestre patrí veľká vďaka, lebo vždy sú ochotní nám poradiť, aby sme sa cítili 

v pohode, lebo duševná choroba nie je sranda a je to vážna choroba. 

Hilda: „RS“ Radosť, Bauerová 1, Košice, som začala navštevovať v auguste 2010 roku. 

Odporučila mi ju pani MUDr. Svetlana Jágerová. Uvítala ma v „RS“ Radosť Mgr. Zdenka 

Behúnová, ktorá mi ukázala všetky miestnosti a povedala mi, aké rôzne činnosti pod ich 

vedením robia klienti. Medzitým sa sociálne pracovníčky povymieňali. Teraz tu pracujú tieto 

sociálne pracovníčky: Mgr. Majka, Mgr. Mirka, Mgr. Beátka. Do polovice júna tu pracovala 

rehabilitačná sestra a ergoterapeutička Kristínka. „RS“ Radosť vedú pani riaditeľka Mgr. 

Drahoslava Kleinová a Mgr.art. Vladislav Klein. Klientov je 25 v „RS“. V „RS“ sa každý deň 

konajú komunity, aktivity, karaoke. Komunity vedú sociálne pracovníčky spolu s klientami. 

Na rôznych aktivitách vyrábame rôzne produkty a krásne výrobky, ktoré predávame na 

vianočných trhoch, a veľkonočných sviatkoch. Chodíme aj do divadla, Domu umenia, na 

kultúrne podujatia. Výlet naposledy bol 3-dňový v Herľanoch. Chodíme aj na 1-dňové výlety 

do Drienovca, Šarišský hrad a 3-dňový výlet v Šarišskom Potoku. Nacvičujeme aj kultúrne 

programy, naposledy program pod vedením pána Mgr. Vl. Kleina  Mgr. Mirky Tóthovej. Bc. 

Dianka vedie karaoke aj s Mgr. Beátkou.         

Čo mi dáva Radosť? 

- Veľa potešenia 

- Šťastie 

- Pohodu 

- Veľa radosti 

- Mnoho nových poznatkov 

- Mnoho zábavných činností 

Do radosti chodím od 9:00 hod. do 14:00 hod. od pondelka do piatku. Vedenie aj sociálne 

pracovníčky sú ku klientom nápomocní, ústretoví, vedia poradiť, pomôcť aj po psychickej 

a fyzickej stránke. Som veľmi šťastná, že môžem navštevovať „RS“ Radosť  vzhľadom aj 

na to, že od 21.5. 2014 som začala absolvovať chemoterapiu (pečeň. nález) a že je mi 

umožnené v Radosti pomerne veľa oddychovať. Podľa môjho názoru je „RS“ Radosť 

v Košiciach najlepšia, chodia tu aj redaktori z Lumena a Regíny. 

Martin: Radosť mi dáva ohromnú, nevyčerpateľnú zásobu čoho? ...no jasné, že radosti. 

V našej hymne sa spieva „vpusťte oknom, vpusťte dvermi slnka žiar, rozjasní sa vaša tvár“. 

A presne to Radosť poskytuje. Zaháňa mraky našej choroby a ožaruje nás svetlom nádeje, 

pochopenia a šťastia. Všetky terapie, či už je to ergo, musico, arte, alebo cvičenie, vedú 

k tomu, aby sme sa znovu rozradostnili, zabudli na naše problémy a zachytili ten 

nepredstaviteľný pocit šťastia. Aj keby som odišiel, nikdy nezabudnem na týchto ľudí, ktorí 

sú viac ako moji kamaráti, sú to moji bratia a sestry a pracovníci naše milé mamičky 

a oteckovia. Najlepšie prirovnanie členov Radosti je rodina. Uvedomil som si, že každý je 

živá bytosť ako taký, či je zdravý, či chorý, potrebuje a má právo byť pochopení, objatí, byť 

šťastní a cítiť lásku, ale aj dať navonok svoje ťažkosti a spýtať sa na veci, ktorým nerozumie. 

Deje sa tu niečo zvláštne, ale zároveň krásne, z týchto ostýchavých bytostí sa stávajú otvorení 

ľudia aj pomocou IPR-ok, terapií, ale hlavne lásky. Raz príde čas, keď budeme schopní ísť 
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von a ukázať svetu ako premôcť strach, choroby, osamelosť, sebaodsudzovanie a vykročiť do 

sveta s otvorenou náručou. Preto ďakujem združeniu Radosť za všetkú tú lásku, šťastie, krásu, 

ktorá nakoniec premôže všetko to zlé. 

Takto sa vyjadrili naši klienti na otázku, čo im prináša navštevovanie Združenia priateľov 

a príbuzných „Radosť“. Vo všeobecnosti klienti vnímajú ako najviac prínosné to, že sa medzi 

klientmi a personálom vytvorila atmosféra ako v rodine, majú tu možnosť spoznávať nových 

ľudí a nadväzovať priateľstvá a zároveň sa tu vždy nájde niekto, kto bude venovať pozornosť 

ich problémom a bude sa snažiť ich pochopiť, povzbudiť a poradiť im. Sú radi, že sa môžu 

v rámci komunít a aktivít dozvedieť nové veci a venovať sa rôznym umeleckým a pohybovým 

činnostiam. Klienti oceňujú tiež možnosť navštevovať so združením rôzne kultúrne akcie 

a raz za čas absolvovať aj niekoľkodňový výlet. 

                                                                                                Vypracovali: klienti RS Radosť 

Čo možno neviete... 
 

ODPÚŠŤAJTE...        

 Psychológovia tvrdia: Je to zdravé ! 

 
Ukrivdení sa bežne zaprisahávajú, že zradu 

nikdy neprepáčia. „ Postoj je pochopiteľný, mysli 

a zdraviu však neprospieva. Kto dokáže odpustiť, žije 

zdravšie“, tvrdí psychológ. Kto nedokáže alebo 

nechce, častejšie trpí bolesťami hlavy, depresiami, 

poruchami spánku a vysokým krvným tlakom.       

Odpustenie sa však nerodí z minúty na minútu. 

„Prechádzate fázami od protestu, keď sa so situáciou neviete zmieriť až po očistu od bolesti. 

Uvedomte si, že čo sa stalo, už sa neodstane,“ radí psychológ. Prvý ústretový krok k sebe 

samému urobíte, ak sa priznáte, že problém, ktorý zamestnáva vašu myseľ je vážny. 

 „Do akej miery ste si to zavinili sami ?“ pokúša psychológ. Ak máte svoj podiel viny, 

pokúste sa vžiť do kože toho druhého. Mrzí ho to ? Ako sa teraz cíti ? Najlepšie urobíte, keď 

mu poviete ako vám ublížil a vypočujete si, čo odpovie. Podľa toho uvidíte, či odpustíte alebo 

nie.  

 Odpustenie nie je samozrejmosť, morálna povinnosť. Ak druhá strana nechce problém 

vyriešiť a svoj skutok neoľutuje, jediným riešením je prerušenie kontaktu, tvrdí psychológ. 

 Spomienky na sklamanie zoceľujú. Podľa odborníkov sme potom opatrnejší, 

prezieravejší a odolnejší proti ďalším sklamaniam. Ale čo ak zradíme sami seba ? 

 „Najťažšie je priznať si vlastné chyby,“ súhlasí psychológ. Kto z nás si prizná, že nie 

je perfektný ? Napáchané chyby však neodčiníme. Netrápte sa, len na vás záleží, či sa také 

veci ešte stanú. 

                                                                                                                     

                                                                                                               Zdroj: Časopis pre ženy 

  


