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Úvodník 
 
 Duša – jednoduché slovíčko, ktoré obsahuje tak veľa. 
Na duši je postavané celé prežívanie jedinca. Telesná 
schránka dokáže síce existovať, ale bez duše je to len 
naučený, automatický pohyb. Ak je duša chorá, je choré 
celé telo. 
 Choroba vo všeobecnosti zasahuje nielen jednotl ivca, 
ktorého sa dotýka, ale aj blízke okolie. Ale táto veta platí 
aj opačne, t. j . blízke okolie svojím správaním a konaním 
ovplyvňuje jednotl ivca, ktorý trpí nejakým ochorením.  
 Dovoľte, aby som vám, milí č i tatelia, zaželala 
príjemné čítanie ďalšieho, v poradí už tretieho čísla nášho 
a verím, že už aj vášho časopisu „Pre Radosť“.  

V tomto čísle vám prinášame nielen aktivity, ktoré 
nám zoceľujú a l ieč ia dušu (napr. výlet do prírody 
a pohľad na ňu) ale vám popíšeme aj to, čo rehabil i tačné 
stredisko znamená pre ľudí s duševným ochorením.  
   
          Zdenka 
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O čom sa v tomto čísle dočítate? 
 

- Zač iatok roka 2010 vám sprostredkuje Novoročný 

pacientsky „F – klub“ 

- O účasti na spoločenských akciách sa dočítate hneď 

v dvoch č lánkoch na stranách  4 – 7  

- So svojimi myšlienkami sa s nami podeli l i 

v l i terárnej rubrike Rony a Miška  

- Stručný popis zákona 448/2008 o sociálnych službách  

nájdete v rubrike Zrnká múdrosti 

- V neposlednom rade sa nechajte inšpirovať pri varení 

polievky a následne sa pri kávičke zamyslite nad 

logickou hádankou  

 
 
 

 
 
 

...príjemné čítanie ☺  
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Rehabil itačno – resocializačné aktivity 
 
 
Novoročný pacientsky „F – klub“ 

                                      
V minulom čísle sme písali o predvianočnom posedení. 

V tomto by sme vám radi priniesli informácie o tom, ako 
sme začínali rok 2010.  

Dostali sme pozvanie na novoročný pacientsky „F – 
klub“, ktoré sme samozrejme veľmi radi pri jal i .  

Stretnutie bolo o to výnimočnejšie, že 
spoluorganizátormi boli okrem nás aj pacienti a pracovníci 
Denného stacionára 1. Psychiatrickej kl iniky a Obč ianske 
združenie ODOS. Záštitu nad týmto podujatím prebrala 
pani MUDr. Eva Pálová, PhD. – prednostka I. 
Psychiatrickej kl iniky Univerzitnej nemocnice LP a LF 
UPJŠ v Košiciach.  

Slávnostný  „F – klub“ začal  o 13.  hodine. Zúčastnilo 
sa ho asi 100 hostí z radov profesionálov, kl ientov, 
rodinných príslušníkov ale aj verejnosti, ktorú zastupovali 
regionálne média. Na tomto mieste si dovolím zacitovať  
jedného z novinárov: „Prosím vás, kto je tu pacient, 
príbuzný a kto profesionál? Veď medzi vami nie je žiaden 
rozdiel.“ S týmto tvrdením môžeme len súhlasiť a dodať,  
že prekonávanie pomyselných bariér je jedným z cieľov 
práce všetkých organizátorov a vyššie spomenutý výrok je 
toho pozitívnym dôkazom.  

Po krátkom otvorení, t. j . príhovoroch a kultúrnom 
programe, ktorého súčasťou bola aj naša hudobná skupina 
„Pre Radosť“ v zostave pán Klein, pán Čuril la a Vladko 
spolu s tanečníkmi Aničkou a Rasťom, nasledovala voľná 
zábava v podobe neformálnych rozhovorov.   
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Program pokračoval hudobným vystúpením pacientskej 
skupiny, ktoré bolo dopĺňané prednesom literárnej tvorby 
z pera ale aj v podaní pacientov.   

Po formálnej časti nasledovala voľná zábava – 
rozhovory, stretnutie s kamarátmi a známymi. 

Celú atmosféru dokumentovala regionálna TV ako aj 
redaktorka rádia LUMEN. Zvukový záznam z tejto veľmi 
milej akcie nájdete na internetovej stránke: 
http://www.lumen.sk/l ive-detail.php?id=22&m=2&r=2010. 
Je to relácia Cesty nádeje z dňa 14.2.2010, ktorú 
spracovala pani redaktorka Mária Č igášová pod názvom 
„ Nikdy nevravte, že vám sa to nemôže stať.“  

 
Vlado B. a Zdenka 

 
 

Plesy a zábavy  
 

 Nespornou súčasťou našich aktivít počas roka je 
účasť na plesoch č i  tanečných zábavách. Nebolo tomu inak 
ani v minulom roku, č i  zač iatkom tohto roka.   
 
Ples „Usmej sa na mňa“  

 
 V novembri roku 2009 sme dostali pozvanie na ples, 

ktorý organizovala nezisková organizácia „Usmej sa na 
mňa“. Miestom konania bola estrádna sála JUMBO centra 
v Košiciach.  

Už pri vstupe sme sa museli sústrediť, aby sme sa 
navzájom vôbec spoznali. Na tomto mieste by som rada 
citovala známu pesničku od Elánu: „Obleky, kravaty,. 
dievčatá zmenené šatami na dámy.. .“ A skutočne tomu aj 
tak bolo. Nádherné účesy, honosné róby, noblesná 
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atmosféra – to všetko bolo súčasťou daného podujatia 
(Obr. 1). 

V úvodnom kultúrnom programe nás zaujali najmä 
dvaja rapperi, ktorých výnimočnosť bola predovšetkým 
v tom, že boli slepí a aj napriek svojmu handicapu 
dokázali vystupovať ako profesionáli a aj samotný 
RYTMUS by sa od nich mal čo uč i ť.  

Po ich vystúpení nasledovala príjemná zábava až do 
skorých ranných hodín (Obr. 2). O pol noci ako to už býva 
dobrým zvykom začala tombola a aj naša Evka vyhrala 
krásny obraz, ktorý okomentovala slovami: „Veruže sa mi 
hodí aj do kuchyne“.  

Aj keď sa nám domov nechcelo, ruč i čky na hodinkách 
boli neúprosné. Galantnosť našich pánov nenechala na 
seba dlho čakať, keď sme potrebovali taxík zavolali nám 
ho a aj domov nás odprevadil i .   

 
 
 

  
Obr. 1 
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                                   Obr. 2 
 
 
Fašiangovo – Valentínska zábava 

 
 V nedeľu 14.2.2010, presne na sviatok sv. Valentína 

sa Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ zúčastnilo 
Fašiangovo – Valentínskej zábavy (Obr. 3).  

Stretl i sme sa v hojnom počte o 16:30. Okrem 
výbornej živej hudby a dobrej zábavy na nás čakalo aj 
malé občerstvenie, ktoré slúžilo ako dobitie energie počas 
prestávok tanečných kôl.   

Zábava gradovala od samého zač iatku. Každý bol 
pekne oblečený, najmä naše dievčatá boli krásne 
a šarmantné. Bola radosť s nimi tancovať,  ale ani 
chlapcom v oblekoch a kravatách sa nedalo odolať. Aj 
napriek tomu, že hudba bola pre staršiu generáciu, žánrovo 
prevládali slovenské, maďarské a rómske ľudové piesne. 
Nálada bola výborná. „Najlepšie to bolo tradične až pred 
koncom a najväčšiu chuť tancovať som mal až, keď zábava 
skonč i la,“  zaspomínal si Ivan.  
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Nikto nezostal sedieť. Bavil i  sa aj tí, ktorí zvyčajne 
zvyknú sedieť. Všetci boli prekvapivo akční. Nebolo počuť 
slová: „Mne sa nechce. Ja som unavený/unavená.“  „ Ráno 
po prebudení som mala na nohách a hlavne na lýtkach 
svalovicu“, povedala si nejedna dáma.  

Zábava bola nad očakávanie, dôkazom toho sú aj 
Miškine slová: „Miesto na tancovanie sa nám ušlo mimo 
parketu, aj to do nás búchali ľudia. Ako aj povedal Janko, 
že stále koľko krát sa otočíme niekto buchne do lakťa. 

Bolo super a čas zbehol veľmi rýchlo. Dúfame, že aj 
v budúcnosti bude ešte veľa príležitosti a dobrých akcií sa 
dobre zabaviť v spoločnosti. 
         

         Skupina autorov 
 
 

 
 Obr. 3 
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                                                            Literárna tvorba  

  
 
Pesnička o Hrdinovi 
/úvaha/ 
 

Žije jeden hrdina, ktorý nemá ľahký problém. Ale 
dokáže s tým žiť. Hoci sa bojí, je veľmi odvážny ale nevie, 
č i  to zvládne. 

Ten č lovek raz dospel lebo si uvedomil, že je veľmi 
chorý. Vie s tým žiť vďaka svojim kamošom, priateľom, 
ale sú v tom aj dievčatá a kopa dobrých známych. 

Ten chlapec je veľmi známa osoba v meste Košice. 
Osud ho zmenil.  

          
 Rony 
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Ona, Oni, Iní 
/úvaha/ 
 
Chcela som byť  ako ONA.  
Tvarovala som svoju tvár do takej formy tváre, 
akú ju mala ONA. 
Zahodila som svoju tvár. 
Mala všetky predpoklady, aby bola pri jatá tam, 
kde boli ONI. 
 
Bola veľmi empatická a na jej oč iach som niečo zbadala, 
niečo, čo mali ONI. 
Nevedela som niektoré veci povedať slovami,  
vedela som len očami. 
Ako morská víla s tragickým koncom. 
Nebola som to ja, bol to niekto INÝ. 
 
Dopriala som jej to, keď s nimi je šťastná, 
bola som proste druhá na hracom poli. 
Všetko dobré som jej priala, 
boli to ONI, ktorých si vybrala. 
 
Ona už len po rokoch ostala, 
v mojej hlave a v snoch. 
Pamätala som si ju až tak dobre,  
dokonca aj pohyby.  
Vždy som dúfala, že ONI, ktorých som poznala bola aj 
ONA.  
Teraz už nie.  
Hovorí sa, že čas rany l ieč i , ale jazvy ostanú. 
 Miška 
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Zrnká múdrosti 
 
 
 
Zákon č.  448/2008 Z. z.  o sociálnych službách  
 

 Zákon  o sociálnych službách bol uverejnený 
v Zbierke zákonov pod číslom 448/2008. Zákon je platný 
od 1.1.2009, niektoré ustanovenia až od 1.1.2010, resp. od 
1.1.2013. Týmto zákonom sa ruší zákon č. 195/1998 Zb. 
o sociálnej pomoci.  

Zákonom sa legislatívne završuje proces 
decentralizácie sociálnych služieb do samosprávnej 
pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov (VÚC).  

Zákon o sociálnych službách je základným zákonom 
poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý sa venuje 
nasledujúcim oblastiam:  

  
� upravuje vecné vymedzenie sociálnych služieb   
� upravuje podmienky poskytovania a f inancovania   

sociálnych služieb a pôsobnosť orgánov verejnej 
správy 

� upravuje previazanosť sociálnych služieb 
a zdravotníckej starostl ivosti 

� upravuje akreditáciu sociálnych služieb 
� zabezpečuje kvalitu sociálnych služieb a dohľad 

nad zabezpečením základných ľudských práv 
a slobôd pri poskytovaní sociálnych služieb  

 
        Zdenka 

(Cent i re INFO, Outsourcing a poradenstvo v ekonomických otázkach)  
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Varím, varíš, varíme 
 

 
Rýchla a lacná polievka alebo aj „Polievka 
chudobných“ 

 
 Takto sme si nazvali polievku, ktorú v RS Radosť 

veľmi obľubujeme a to nielen preto, že je rýchla a lacná, 
ale predovšetkým preto, že je chutná.  

 
Suroviny: 
Cibuľa 
Pár zemiakov 
Mrkva  
Kaleráb 
Petržlen  
Vegeta  
Bujón  
 
Postup:   
Zeleninu pokrájame na malé kocky. Všetky prísady 
dáme do hrnca a varíme cca 30 minút, pokiaľ to nie je 
uvarené.  
  
 

Neváhajte, vyskúšajte a ochutnajte aj doma. 
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                                               Ku kávi čke 
 

 
 
Logická hádanka 

 
 Dnes pri kávičke budeme riešiť zaujímavú a logickú 
hádanku. Nie je to nič zložité. Nezľaknite sa čísel, len sa 
na to zahľaďte a nájdite logický kľúč. (Výsledok je na 
konci strany).  

 

2 + 3 = 10 

7 + 2 = 63 

6 + 5 = 66 

8 + 4 = 96 

Koľko je 9 + 7? 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
(Výsledok je 144)  
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Tento výtlačok vyšiel vďaka finančnej podpore 
    

                    
 
Za spoluprácu a ďalšiu f inančnú podporu ďakujeme  
 

 
 
 

Neoceniteľná vďaka patrí aj 

� Príbuzným 

� Sympatizantom 

� Dobrovoľníkom zo stredných a vysokých škôl: 

OA Watsonova 

Gymnázium J. A. Komenského 

UPJŠ Katedra sociálnej práce 
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