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Úvodník 
 

Jeseň  so sebou prináša mnohé zmeny. Dovolím si tvrdiť, 
že najväčšie počas roka. Lúč ime sa s časom dovoleniek 
a sladkého ničnerobenia a naše dni sú vyplnené prevažne 
povinnosťami.  

Pre žiakov a študentov sa zač ína nový školský rok 
a v ich dennom programe dominujú aktivity spojené so 
štúdiom. Naši najmladší – prváč ikovia sa pripravujú na 
deň  D – nástup do školy.  

Mení sa počasie, prevládajú chladnejšie dni, príroda sa 
pripravuje na zimu. Dlhé dni vystriedajú t ie krátke a teplé 
večery už nemôžeme tráviť v letných záhradách.  

Tieto ale aj mnohé iné zákonitosti sú každoročným 
kolobehom našich životov. Pre mňa jeseň  2010 znamenala 
veľkú zmenu, azda jednu z najväčších, aké č loveka 
postretnú. Zo školských lavíc, v ktorých sme sa každý deň 
vzdelávali a obohacovali teoretickými poznatkami rovno 
do života, do práce, do praxe. 

Stredisko „Radosť“ poznám 
od roku 2008, keď som tu 
v rámci štúdia na vysokej škole 
praxovala. Zmenilo sa tu veľa 
vecí ale hlavná podstata – 
pomáhať  ľuďom s psychickou 
poruchou vrelým, láskavým 
a empatickým spôsobom ostáva 
nemenná. Tieto princípy a práca 
týchto ľudí mi je sympatická 
a v súčasnosti môžem prehlásiť, 
že k pracovnému kolektívu 
patrím aj ja.  
 
  

 
Števka T. – psychologička  
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O čom sa v tomto čísle dočítate? 
 

- V rubrike Rehabil i tačno – resocializačné vám 

priblížime viaceré aktivity, ktorých sme sa zúčastnil i 

počas jesene (napr. Dni nezábudiek 2010, Náš DOD 

ale aj rôzne výlety a pod.) 

- Veľkú pozornosť v tomto čísle budeme venovať 

Hipoterapii, ktorej sa naši kl ienti pravidelne 

zúčastňovali 

- V literárnej rubrike sme sa zamysleli nad jeseňou 

a výsledkom tohto procesu je veselá báseň  

- V rubrike Zrnká múdrosti si vysvetlíme pojem 

hipoterapia  

- Ochutnáme krémovú brokolicovú polievku, ktorú sme 

navaril i  spoločnými silami 

- A rozlúč ime sa hádankami a vtipom v poslednej časti 

tohto čísla Časopisu Pre Radosť 

 

  
 
                                                                         ...príjemné čítanie ☺  
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Rehabil itačno – resocializačné aktivity  
 
 
Učíme sa novým veciam 
 

Na konci leta sme sa v jeden upršaný deň  dohodli, že 
ho strávime aktivitou, ktorá bude zameraná pohybovo, 
rekreačne, náučne a v neposlednom rade zábavne. 
Rozhodli sme sa ísť na bowling. 

Internetová encyklopédia Wikipedia opisuje 
bowlingovú hru takto:  

„ Cieľom hráča bowlingu je zhodiť hodom bowlingovej 
gule 10 kolkov, ktoré stoja vo vzdialenosti 18,5 metra 
rozostavané do rovnoramenného trojuholníka. Bowlingová 
guľa váži od 3,6 do 7,2 kg. Vyhráva ten, kto v hre 
dosiahne najvyššie bodové skóre. V každej hre sa hádže v 
desiatich kolách po dva hody. Ak zhodí všetkých desať v 
poslednom kole, má hod navyše. V prípade, že hráč zhodí 
prvým hodom všetky kolky, druhý hod sa v danom kole 
nehrá. Každý hod sa považuje za platný, ak bowlingová 
guľa pretne hraničnú č iaru hracieho územia. Bowling sa 
hrá na dráhe, ktorá sa č lení na tri časti: na kĺzajúcu, na 
rotujúcu a na oblúkovú. Pomenovania jednotl ivých častí 
vychádzajú zo správania sa bowlingovej gule na dráhe. V 
prvej časti, ktorá je najviac naolejovaná, guľa kĺže, v 
druhej sa vytvára jej rotácia a v tretej, ktorá musí byť 
úplne suchá sa vytvára oblúk“    
 

Pre niektorých to bola hra, ktorú zažil i  prvýkrát. Nás 
zaujímali konkrétne dojmy z bowlingu u jednotl ivých 
klientov.  

„Najprv som nechcela hrať a donúti lo ma až to, že som 
zostala pri stole sama a tak som sa pridala k ostatným. 
Najprv som chcela vyskúšať len jedno kolo, ale potom ma 
to chyti lo až natoľko a hrala som až do konca. V živote 
som to nehrala ale na prvýkrát sa mi bowling veľmi 
zapáč i l .“    

  Mima 
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Táňa sa zasa priznala, že túto hru hrala druhýkrát 
v živote. Aj napriek tomu, že guľa jej stále utekala doľava 
a iba raz išla priamo rovno mala úžasnú zábavu.  

Z pohľadu pracovníka môžem len potvrdiť, že Táňa sa 
aj napriek tomu všetkému šťastne bavila, celý čas sa 
usmievala a bolo vidno, že je rada.  

 
Radúz bol zo zač iatku nešťastný z toho, že 

nefungovali dve kolkové dráhy a keď sa ich podarilo 
opraviť tak sa mu v hre tiež nedarilo najlepšie. Na tomto 
mieste by sme radi spomenuli známu vetu: „zlý zač iatok, 
dobrý koniec“. Obsah tohto výroku platil  aj v našom 
prípade. 

Dráhy sa nakoniec opravil i a Radúzovi sa začalo v hre 
dariť. Pri jednom hode zhodil všetkých 10 kolkov a to mu 
vyčarilo neopísateľný úsmev na tvári. 

 
V neposlednom rade musíme spomenúť aj najlepšieho 

hráča skupiny, ktorým bol Lacko. Lacko túto hru síce hral 
prvýkrát, ale išlo mu to výborne. Mal priamu a presnú 
mušku a z hry sa veľmi tešil.  
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Hipoterapia v Trebejove 
 

Jeseň  sme v rehabil i tačnom stredisku strávil i  veľmi 
príjemnou aktivitou, ktorá nebola jednorazová. Jedenkrát 
do týždňa sme od zač iatku septembra do konca októbra 
navštevovali jazdecký areál v Trebejove. 

V najbližších riadkoch vám prinášame neopísateľné 
zážitky tých, ktorí sa jazdenia zúčastnil i . Bol to nádherný 
zážitok aj pre tých, ktorí nejazdil i  ale sa „ len“ starali 
o kone, napr. ich česali,  č ist i l i  im kopytá, alebo ich len tak 
vodil i . 

Poďme ale  od zač iatku. Stretávali sme sa na vlakovej 
stanici o 8:10 hod. a išli  sme vlakom do Trebejova. 
V Trebejove na ranč i  nás očakávala majiteľka ranča Lora 
s pracovníčkou Monikou. Monika nám na úvod prečítala 
Žalm o srdci – boli to verše z Biblie, ktoré následne 
aplikovala na prácu s koníkmi, a ktoré nás mali 
doprevádzať počas celého jazdenia. 

Najprv sme česali kone a potom Peťo č ist i l  koňovi 
kopyto po dôslednej inštruktáži od Lory. Ešte pred 
jazdením sme sa uč i l i  vysadať a zosadať z koňa. Ako prvý 
jazdil na koni Lacko. Postupne sme sa všetci vystriedali 
a zážitok to bol veľmi pekný. Nasledujúce stránky 
ponúkajú individuálne dojmy klientov z jazdenia na koni.  

 
„Do Trebejova som sa 
tešila ako malé dieťa. 
Mám veľmi rada kone. 
Najprv sme sa starali 
o kone, tak že sme ich 
česali, hladkali a kôň  sa 
cít i l  veľmi dobre tiež.  
Keď som si osedlala 
koňa menom Milka 
veľmi dobre som sa 
cít i la.“     
                        
 

 
 
            Mima 
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           Radúz 
 
 

„Ke ď som jazdil na koni, tak 
som kolísal zo strany na 
stranu a som bál som sa, že 
spadnem, ale potom som sa 
uvoľnil a bolo dobre.“  
      
                    
 
 
  

„Na koni som sa cít i l  
v pohode, kľukne, uvoľnene 
aj napriek tomu, že som sa 
nahýnal na jednu stranu, 
lebo sa sedadlo trochu 
uvoľnilo a keď ho opravili  
tak sme pokračovali. 
Schádzanie z koňa tiež nie je 
jednoduchá záležitosť. Treba 
ho chytiť jednou rukou za 
krk, nahnúť sa, zdvihnúť 
nohu, prehnúť sa cez koňa 
a dole.“  
           
 
 
 
 
 
 

  
                                                  Peťo 
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Dušan 

 
Tánička  

 
Lacko  

 
Vladko K.  

 
                          Spoločne 

 
                          Vladko B. 
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Od Zeleného dvora po Furču 
  

Jeden piatok sme sa vybrali na výlet na Zelený dvor – je 
to časť Košíc. Zo Zeleného dvora do Košíc konkrétne na 

MČ Furča vedie vyasfaltovaný chodník, 
ktorý využívajú najmä cyklisti, bežci ale aj 
tí, ktorí sa venujú rekreačnej vychádzke. Do 
poslednej kategórie menovaných by sme 
mohli zaradiť aj nás.  

Niektorí z nás sa veľmi radi prechádzajú 
a táto aktivita nám prišla vhod. Sychravé 
jesenné počasie nás vôbec neodradilo od 

dobrej nálady a radosti.  
Farebné lístie, ktoré síce bolo už opadané zo stromov 

dotváralo atmosféru jesene. Keď sme došli na Furču išli 
sme sa  spoločne naobedovať – veď sme si aj zaslúžil i po 
takom výlete. Väčšina z nás si objednala typické slovenské 
jedlo, ktorým bryndzové halušky bezpochyby sú.    

                                 Betka  

 
 

Potulky po Bankove  
 

Pri plánovaní tohto výletu sme si uvedomili, že okolie 
miesta kam chodíme tak často – RS „Radosť“ nepoznáme 
natoľko, aby sme s tým boli spokojní. Chceli sme to 
napraviť, a preto sme v rámci pohybovej aktivity zvolil i 
lokalitu v blízkosti sídliska KVP – Bankov.  

Počet zúčastnených bol hojný a našou misiou bolo 
zachytávať okolie, vychutnávať si krásy jesennej prírody, 
zrelaxovať sa a spoznávať sa navzájom aj v tomto 
kontexte. 

Stretávali sme sa pri stredisku, aby sme mali rovnakú 
štartovaciu dráhu. Čas stretnutia nie je podstatný, hlavné 
je, že sme mali chuť niekam si vyraziť. Pred strediskom 
čakalo na klientov malé – veľké prekvapenie v podobe 
domáceho miláč ika – Lory (Obr. 1). Toto oživenie výletu 
som pripravila aj so zámerom vyskúšať Lory ako 
canisterapeuta.  
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Lory je Rhodézsky ridgeback – plemeno pochádzajúce 
z Afriky. Často sa využíva na canisterapiu, pretože je 
rodinne založený a cit l ivý voč i  ľudských handicapom. 

Môžeme konštatovať, že v úlohe canisterapeuta si 
viedla veľmi dobre, kl ienti si ju hneď obľúbil i , všetkým sa 
páč i la, strach sa u žiadneho z nich neprejavil a počas 
výletu dominovala dobrá nálada a záujem o psíka. 

Počasie nám prialo a po „výstupe“ na Bankov sme si 
deň  osladil i  čajom alebo kávou z jedného bankovského 
bistra.  

Tieto zážitky nás utvrdili  v tom, že nemusíme chodiť 
ďaleko, aby sme strávil i  prí jemný deň  s tými, ktorých 
máme radi.   
 
 Števka T. 
 

 
Obr. 1
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  Naše hviezdy a Lory 
 

  
Lacko 

 
Miška 

 
Renátka 

 
Dušan 
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Wolfgang Amadeus Mozart v Štátnej fi lharmónii Košice  
 

Dňa 14.10.2010 sme sa zúčastnili  výchovného koncertu 
Štátnej f i lharmónie Košice v Dome umenia. Moderátorsky 
nás koncertom sprevádzal Peter Sasák. Dirigoval 
maďarský dirigent Meseši.  

Koncertu sa okrem nás zúčastnilo aj veľa detí 
z rôznych škôl. Hudobné skladby boli dopĺňané hovoreným 
slovom a otázkami, ktoré sa týkali predovšetkým 
Mozartovho života a diela.    

Na koncerte sme sa dozvedeli, že Mozart bol zázračné 
dieťa. Komponovať začal už v šiestich rokoch. Prvú 
symfonickú skladbu zložil ako 12 ročný. Prvá opera, ktorá 
zaznela na koncerte bola Čarovná flauta.  

Na pódiu vystúpila aj najlepšia československá 
flautistka Júlia Burášová.  

Celé koncertné pásmo bolo veľmi pútavé a zaujímavé. 
Každá hudba, ale tá vážna predovšetkým je čarovná hlavne 
v tom, že pri j ímateľ resp. poslucháč pri nej môže mať 
rôzne emócie a pocity. Za všetkých uvádzame príklad 
jednej našej klientky, ktorej sa páč i la skladba Don 
Giovanni. Ako sama hovorí: „t ichá a smutná skladba, 
ktorá vyjadrovala moje momentálne depresívne pocity zo 
samoty, ktorú dlhšiu dobu pociťujem. V Radosti mám 
pozitívne pocity, ktoré mi pomáhajú sa dostať  zo smutných 
nálad.“   

Ďalší relaxovali pri Figarovej svadbe, Nočnej hudbe, 
rozjímali pri zvukoch bubnov, č i  obdivovali prácu 
dirigenta. Koncert to bol 
príjemný a zároveň  
poučný. 
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Dni nezábudiek  
 

Dni 11.10.2010 – 13.10.2010 predstavujú 7. ročník Dní 
nezábudiek 2010. Počas týchto dní dobrovoľníci v uliciach 
celého Slovensku ponúkali modrý kvietok – nezábudku za 
dobrovoľný príspevok. Nezábudka symbolizuje krehkosť 
duševného zdravia a vyzýva všetkých NEZABÚDAŤ, že 
bez duševného zdravia neexistuje ani zdravie telesné.  

Celoslovenskej zbierky sa zúčastnilo aj Rehabil i tačné 
stredisko „Radosť“. Do ulíc sa vybrali kl ienti a pracovníci 
RS, študenti rôznych škôl, dobrovoľníci a príbuzní.  

Školy, ktoré nám pomáhali a participovali na zbierke 
za naše RS boli tieto: 

� Evanjelické Gymn. J. A. Komenského – Škultétyho 10 
� Obchodná akadémia, Watsonova 61 
� UPJŠ – Katedra sociálnej práce, Popradská 66 
� Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25 
� Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17 

 
Naši kl ienti boli počas zbierky veľmi aktívni a ich 

snaha bola ocenená malým prezentom. Najaktívnejším 
klientom zo všetkých bol Dušan, ktorý zahodil všetky 
známky ostychu, vyštartoval do ulíc a priniesol do 
strediska krásnu sumu peňazí. Po internej dohode sme sa 
rozhodli odmeniť ho niečím špeciálnym. Darovali sme mu 
tri čko, ktoré sme pracne vyzdobil i  (Obr. 2). Dúfame, že 
bude mať  okrem odmeňujúceho komponentu aj ten 
motivačný a Dušan sa o rok zapojí znova.  

Musíme však pochváliť aj ostatných, ktorí si budú 
z Dušana brať príklad a v Projekte Dni nezábudiek 2011 
bude tých odovzdaných trič iek viac. 

Touto ďakujeme všetkým zúčastneným. Suma, ktorá sa 
vďaka ich pomoci podarila vyzbierať bude využitá na 
č innosť a aktivity rehabil i tačného strediska.   
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                                                  Obr. 2
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Náš Deň  otvorených dverí (DOD) 

 
 
V pondelok 11.10. 2010 v čase od 9:00 do 15:00 hod. 

sa v našom Rehabil itačnom stredisku „Radosť“ uskutočnil 
Deň  otvorených dverí (DOD).  

Táto akcia bola jednou zo sprievodných aktivít Dní 
duševného zdravia alebo aj Dni nezábudiek 2010.  
 
Cieľom DOD bolo: 

- vtiahnuť verejnosť a priblížiť jej problematiku 
oslabeného duševného zdravia 

- poukázať na význam a prínos rehabil itačných 
stredísk a zariadení podobného typu  

- podnietiť majoritnú spoločnosť k účasti na rozvoji 
týchto služieb (dobrovoľnícka a f inančná pomoc) 

 
Myslíme si, že ciele, ktoré sme si v tento deň  stanovil i 

sa nám podarilo naplniť. DOD sa zúčastnil i skupiny 
študentov zdravotnej školy a medicíny, ktorí svoje 
teoretické vedomosti obohati l i  i o t ie praktické.  

Zároveň  sme veľmi radi privítali zástupkyňu Košického 
samosprávneho kraja pani Granč i čovú.  

V neposlednom rade do nášho zariadenia zavítali všetci 
tí, ktorí sa o tému duševného zdravia zaujímajú ale aj tí, 
ktorí sa s touto problematikou stretávajú bezprostredne vo 
svojom okolí.  

Poďakovať by sme chceli redaktorke Slovenského 
rozhlasu Rádia Regina – pani  Mgr. Andree Fecikovej, 
ktorá sa Nášho DOD zúčastnila s mikrofónom v ruke. 
Urobila niekoľko rozhovorov s klientmi, pracovníkmi ale 
aj návštevníkmi. Záznam týchto rozhovorov bol 
odvysielaný v Rádiu Regina ako súčasť kampane Dni 
nezábudiek.  

Veríme teda, že sa všetkým hosťom Náš DOD páč i l , 
a že nás navštívia aj v budúcnosti.  
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 Literárna tvorba  

 
 
 
Myšlienky o jeseni  
 
Jeseň  je tu vôkol,  
nikto ešte nezmokol.  
Všetci majú dáždniky, 
aby nemali stresíky. 
Dáždniky sú farebné, 
stresíky sú boľavé.  
 
Šantíme sa v lístí, 
aby sme si boli istí.  
Istota je dobrá vec, 
poďme spolu na tanec.  
 
Už sa blíži veľká zima, 
preto ma dobrý pocit obopína.  
V kozube nám oheň  hreje, 
aj voda na čaj sa nám hreje.  
 
Huby, dážď, gaštany, orechy a lístie, 
všetko to, je pre jeseň  typické.  
Úrodu už v komore máme, 
pritom v rodine zavárame, 
a všetci z toho radosť máme.  
 

Peťo, Táňa, Radúz, Števka M., Hilda, Dušan, Zuzka 
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Zrnká múdrosti 
 
Pojem hipoterapia  

 
Čo je hipoterapia? V rámci jednotl ivých č lánkov sa 

tento termín vyskytuje pomerne často. Na tomto mieste by 
sme radi tento pojem vysvetl i l i tak, ako o ňom hovoria 
odborníci.   

Hipoterapia je v jednoduchosti terapia, l iečba 
prostredníctvom koňa. Zahŕňa v sebe 3 sféry:  
hipoterehabil i tácia, pedagogicko – psychologické 
jazdenie a športové jazdenie postihnutých.  

Terapia trvá 15 – 20 minút u jednej osoby. Celý proces 
prebieha pod dohľadom odborníka a pod vedením 
povereného pracovníka.  

Hipoterapia je využíva interakcie medzi správaním 
klienta a koňa, ktoré prebiehajú počas práce klienta okolo 
koňa, cez starostl ivosť o koňa, vytváranie vzájomného 
vzťahu, cez postupné jazdenie na ňom, až k samostatnému 
ovládaniu koňa klientom.   

Starostl ivosťou o koňa sa u klientov posilňuje ich 
sebadôvera, sebaponímanie a vzájomná integrácia.  
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Varím, varíš, varíme 

Krémová brokolicová polievka  
 

Spoločnými silami sa nám podarilo navariť chutnú 
brokolicovú polievku podľa receptu z internetu.  

Na jej príprave sa prič ini l  každý. Radúz šúpal 
zemiaky, Dušan pomáhal miešať (Obr. 3), Hilda s Betkou 
pobehli na nákup, Tánička pripravila na stôl a ostatní si na 
nej pochutnávali.  
 
Suroviny : 
1 celá brokolica                        
1 cibuľa 
3 zemiaky 
Mlieko, smotana na varenie                    
Č ierne korenie, vegeta, soľ                  
Olej                                                
 
Postup: 
Cibuľu opražíme na oleji, pridáme k nej brokolicu 
podelenú na ružičky. Spolu to pražíme asi 5 minút. Po 5 
minútach podlejem vodou, osolíme, pridáme č ierne korenie 
a vegetu. Medzitým si oč istíme zemiaky, porežeme ich na 
kocky a pridáme do hrnca. Keď sú mäkké odoberieme 
z vývaru asi 5 naberač iek do inej nádoby. K tomu pridáme 
mlieko a polovicu smotany na varenie. Celú zmes 
rozmixujeme a pridáme do hrnca.   
 
 

 
Obr. 3 
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                                               Ku kávi čke 

Vtipnejší vyhráva ☺☺☺☺ 
 
 
1. Aký je rozdiel medzi kravou v Číne a kravou na 
Slovensku?  
→ V Číne je krava posvätná a na Slovensku žehlí, perie, 
upratuje.  
 
2. Prečo muži nosia kravatu?  
→ Lebo každého vola treba o niečo priviazať.   
 
3. Idú dve dážďovky Helenka a Sandra po ceste. 
Dážďovka Helenka sa pýta dážďovky Sandry: „Kde máš 
muža?“ 
„Áááá, kamaráti ho zobrali na ryby.“  
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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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