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PÁR SLOV NA ÚVOD 

 

Ahojte, vítam Vás na stránkach nášho časopisu. 

Opäť je tu čas, kedy si môžete prečítať nové 

informácie zo života detí v našom detskom domove. 

Ani sme sa nenazdali a už tu máme koniec 

kalendárneho roka. Akcií, ktorých sme sa zúčastnili 

počas posledného štvrťroka bolo opäť neúrekom, hlavne 

tých vianočných.  

V mesiaci október sme si pripomenuli „Svetový deň 

seniorov“.  

V mesiaci november na nás čakala „Predvianočná 

keramická dieľňa“. 

V mesiaci december „Mikuláš v detskom domove“ 

a celý rad akcií, ktoré si v novom čísle nášho 

časopisu môžete prečítať. 

Vo vianočnom období sme vyhotovili množstvo 

darčekov pre našich sponzorov, ktorí ani tento rok  

na nás nezabudli. 

Verím, že sa vám nové číslo nášho časopisu bude 

páčiť a uvidíme sa aj v novom roku. 
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VÝSTUP NA ČACHTICKÝ HRAD 

 

V spolupráci s  Rotary Club Trenčín sme sa                 

v mesiaci október vybrali na výlet                     

do Čachtíc spojený s turistikou a s ukážkami 

skautských zručností. Veľmi sa nám páčilo. 
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FESTIVAL ŠPORTU A ZDRAVIA 

V OZC MAX Trenčín sa konal Detský festival športu 

a zdravia, ktorého sme sa zúčastnili aj my. Pre deti 

tu bol v tento deň pripravený bohatý kultúrny program              

s pesničkami, tancom. Medzi deti prišiel aj kúzelník. 

Veľmi sa nám páčilo fúkanie farebných balónikov.             

Z rúk uja kúzelníka vznikali rôzne postavičky.  

Zapájali sme sa do rôznych pohybových aktivít,             

pri ktorých sme mali možnosť ukázať svoju zručnosť 

a obratnosť. Juana zaujal florbal a mladšie deti sa 

vyšantili na trampolínach.  
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NÁVŠTEVA Z KOOPERATÍVY 

V mesiaci október medzi nás zavítali zamestnanci 

poisťovne Kooperatíva a. s., Trenčín. Prekvapili nás 

nielen darčekmi, ale  venovali nám aj svoj voľný čas,  

pozornosť, rozprávali sa s nami a hrali. Zapojili sa 

spoločne s nami do  tvorivej práce s jesennou 

tematikou - tvorenie z prírodného materiálu a verte, 

či nie, boli naozaj šikovní a zruční.  
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VYSTÚPENIE DETÍ V CSS JUH 

Staroba je prirodzenou  súčasťou nášho života                  

a práve  október je Mesiacom úcty k starším. Aj my 

sme sa snažili spríjemniť chvíle starým a chorým 

občanom, ktorí sú umiestnení v Centre sociálnych 

služieb na Juhu v Trenčíne. Svojím vystúpením sme 

vyčarili úsmevy na tvári „dedkov a babičiek“. 

Potešili sme ich smutné srdiečka a vrátili ich 

v spomienkach do svojich detských rokov. Odmenou              

pre nás bol potlesk, ktorý sme po svojom vystúpení 

zožali. Po vystúpení sme odovzdali všetkým prítomným 

malé darčeky. Nás zase čakalo drobné občerstvenie. 
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SOŇA ZELISKOVÁ 

Nezlomila ju cukrovka, 

strata zraku ani smrť manžela. 

Miesto nariekania podniká 

a pomáha iným. Soňa Zelisková tvrdí, že pracuje      

od nevidím do nevidím. Jej humor odzbrojuje. Dňa 28. 

novembra pani Zelisková zavítala k nám do detského 

domova a spolu s nami vyrábala rôzne výrobky z hliny. 

Boli sme unesené jej prácou a  workshop sa niesol 

v duchu tvorenia a hesla „Slnko svieti pre každého“. 
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VITAJ, VITAJ MEDZI NAMI... 

Deti si v mysli opakujú slová milej básničky 

alebo pospevujú pesničku, ktorou sa chcú pochváliť 

vzácnej návšteve. Žiarivými očkami pozerajú von oknom 

a netrpezlivo čakajú. „Kedy už príde?“  Konečne 

prichádza vytúžená chvíľa. Radosť detí sa mieša 

s očakávaním i štipkou strachu. Dobrosrdečný starček 

s bradou, ktorá prezrádza jeho nekonečnú múdrosť 

a láskavými očami, nikdy neprichádza sám. Spoločnosť 

mu robia dvaja pomocníci – čert zamastený od sadzí 

a prekrásny anjel, ktorí pomáhajú sv. Mikulášovi 

niesť ťažký mešec plný sladkých prekvapení.      

A šťastné deti veselo spievajú dobrosrdečnému 

starčekovi pesničky a recitujú básničky: 

„Vitaj, vitaj Mikuláš , vitaj medzi nami, prišli sme 

Ťa pozdraviť piesňami a hrami. Ty nám za to ukážeš, 

čo v tom koši máš, vitaj, vitaj medzi nami  dedko 

Mikuláš!“  
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Často si ani neuvedomujeme a zabúdame na to, že 

príchod sv. Mikuláša je nielen stáročnou tradíciou, 

ktorú zbožňujú naše deti, ale aj skvelým výchovným 

prostriedkom. Učí dieťa prekonávať strach a motivuje 

ho k tomu, aby bolo lepším človekom.   

Svätého Mikuláša sme deťom pripravili v spolupráci                  

so študentmi zo SOŠ obchodu a služieb               

pod vedením Ing. Vlnovej.                    
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MIKULÁŠ V SOBLAHOVE 

 

Padá sniežik poľahučky,  

pozakrýva polia, lúčky. 

Sadá deťom na líca,  

bude, že to sanica.  

 

Celý kraj sťa striebro svieti. 

Príď  Mikuláš, prosia deti.  

Chytro sadaj na sane,  

v domove Ťa čakáme.  

 

Ukážeme Ti čo vieme,  

rozprávočky rozpovieme,  

prednesieme pekný verš,  

nakreslíme čo len chceš.  

 

Nič to zato, že sme malí,  

statočne sme pracovali.  

Ponáhľaj sa, Mikuláš,                                                                                                                                               

ponáhľaj sa medzi nás. 
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KONCERT ÚSMEV AKO DAR 

„Aby každé dieťa malo rodinu“. To bola hlavná 

téma vianočného koncertu Úsmev ako dar, ktorý má 

najdlhšiu tradíciu v strednej Európe. Autori projektu 

šíria posolstvo, že aj deti z detských domovov 

potrebujú mať blízku osobu, trvalé vzťahy, 

súrodenecké väzby a celkovo pocit bezpečia a lásky. 

Pred začiatkom koncertu sme mali možnosť pozrieť si 

vianočné trhy. Na koncerte sme mali príležitosť 

vidieť a počuť hviezdy slovenského šoubiznisu (napr. 

skupinu HEX, Adama Ďuricu, Majka Spirita, Janka 

Lehotského, množstvo tanečníkov a tanečníc atď.). Po 

koncerte na nás čakala večera a diskotéka. Pred 

odchodom domov sme všetci dostali darčeky. Opäť sme 

zažili jeden nezabudnuteľný zážitok. 
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VIANOČNÁ AKADÉMIA  

V ZŠ MELČICE - LIESKOVÉ 

 

                                   

 

               

   



20 
 

BESIEDKA V MŠ 

 

V kultúrnom dome v CHocholnej - Velčiciach sa 

konala vianočná besiedka detí miestnej základnej 

školy a materskej školy, ktorú navštevuje aj náš 

Nikolas. 
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FOLKLÓRNY SÚBOR Z HRUŠOVA 

Folklórny súbor Hrušov nám spríjemnil 

predvianočné obdobie svojim programom.  Bolo radosťou 

počúvať krásny spev, tanec aj hru na harmonikách 

deťúreniec z folklórneho súboru. Z vystúpenia sme 

mali nádherný zážitok, na ktorý sa len tak nezabúda. 
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VIANOCE V OPATOVCIACH 

„Vianočné radosti“, tak bolo nazvané podujatie          

v nedeľu 10.decembra 2017, ktorým chceli 

predstavitelia obce navodiť atmosféru približujúcich 

sa Vianočných sviatkov svojim občanom. Tejto milej 

akcie sme sa zúčastnili aj my a prispeli sme            

k príjemnému nedeľnému popoludniu. Prednesom prózy            

a básne vystúpili Roman Pienták a Štefan Talába. 

Účastníci podujatia mali možnosť zakúpiť si vianočné 

ľudovoumelecké výrobky aj od našich detí. 

  

 



23 
 

SLÁVNOSTNÁ VEČERA NA HRADE 

 

Od rána sme sa tešili na slávnostnú predvianočnú 

večeru, ktorá na nás čakala na Trenčianskom hrade. 

Popoludní sme sa vyobliekali  a hybaj k Matúšovi 

Čákovi. Milé tety nás uviedli do hradnej bašty,               

kde nás čakali prestreté stoly, na ktoré nám o chvíľu 

nosili chutnú slížikovú polievku, ktorá nám veru 

dobre padla v trošku chladnej kamennej bašte. Po nej 

nám ponakladali zemiakový šalát s rezňom a zeleninou. 

K tomu na zapitie minerálku, džúsiky, či čajík, pre 

tety vychovávateľky aj kávička. Po večeri sme si         

v spodnej bašte pozreli a vypočuli super program, 

ktorý predviedli deti z Umeleckej školy v Trenčíne.  

Dobre nám veru bolo, aj sme podaktorí zatúžili 

byť aspoň na chvíľku v dobe slávy hradného pána 

Matúša. Ale čo už, my žijeme teraz a tak je to fajn. 

S plnými bruškami a balíčkami pod pazuchou sme sa 

večerným, sviatočne vyzdobeným mestom vrátili domov, 

kde sme sa v teplúčku tešili z pekne prežitého dňa. 

  



24 
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TANCUJÚCE TIGRÍKY 

 

V predvianočné sobotňajšie dopoludnie  sme sa 

vybrali do OZC Max, konkrétne do Hoplalandu. Bláznivé 

vyjašenie sa a vybitie našej nahromadenej energie  

nám sprostredkovali Tancujúce tigríky. Po hodine 

lozenia, skákania a naháňačiek sme ruch vymenili                     

za predvianočné posedenie s tigríkmi, ktorí nám okrem 

sladkého pohostenia odovzdali aj krásne darčeky.            

Na záver sme sa pekne poďakovali, odovzdali im darček 

od nás a spoločne aj s deťmi z niektorých profi rodín 

sme sa s tigríkmi a s prianím si krásnych vianočných 

sviatkov rozlúčili. 
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DARUJ RADOSŤ KÁMOŠOVI 

 

Organizátorom podujatia Daruj radosť kámošovi je 

každoročne  Rada mládeže Nitrianskeho kraja a Mesto 

Topoľčany. Podujatie s bohatým programom sa konalo   

v kinosále spoločenského domu v Topoľčanoch, kde 

organizátori privítali a odmenili peknými darčekmi 

celkovo 300 detí z detských domovov a špeciálnych 

škôl. Do interaktívneho programu sme sa zapojili aj 

my deti, z nášho detského domova. Celé podujatie bolo 

veľmi krásne, plné radosti, emócií, lásky 

a priateľstva. Vystihuje ho aj nasledovná myšlienka, 

ktorej sa držia dobrí  ľudia a každoročne toto 

podujatie organizujú: 

„Nemôžeme pomôcť každému, ale každý môže 
pomôcť niekomu.“  
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SVET LÁSKU MÁ... 

V trenčianskej knižnici sa konalo charitatívne 

predvianočné podujatie, ktoré bolo venované našim 

deťom.   
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VINŠ NA ŠTEDRÝ DEŇ 

 

„VINŠUJEM VÁM TIETO VIANOČNÉ SVIATKY, 

NARODENIE KRISTA PÁNA, SVATÉHO ŠTEFÁNA, 

ABY VÁM DAL PÁN BOH ZDRAVIA, ŠŤASTIA, 

BOŽSKÉHO POŽEHNANIA A PO SMRTI, 

KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ.“ 
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VIANOČNÝ TRENČÍN 

Niektoré deti nemali to šťastie stráviť Vianoce 

so svojimi blízkymi. Vianočné sviatky sme slávili                  

v detskom domove s tetami vychovávateľkami                  

a so svojimi kamarátmi.  Aby nám ušiel dlhý čas,               

na prvý sviatok vianočný sme sa boli prejsť v meste. 

Všetkým sa nám veľmi páčila nová vianočná výzdoba 

v centre mesta. A hlavne maličkým deťom Stelke, Miške 

a Barborke, ktoré nespúšťali oči z rozsvietených 

dekorácii z tisíc drobných svetielok. Barborka 

obdivovala aj ľadové klzisko. So záujmom sledovala 

ako sa deti korčuľujú. Roman a Lukáš si užívali 

naháňačku okolo vysvietených snehuliakov. Romanko 

vyskúšal aj nový skatebord, ktorý dostal od Ježiška 

pod stromček. Staršie dievčatá boli veľké pomocníčky 

a vyskúšali si, aké to je starať sa o malé deti. 

Vyzerali ako skutočné maminy, ktoré si vyšli                   

na prechádzku so svojimi deťmi. Večerný Trenčín bol 

naozaj čarovný. Spokojní a možno trošku aj uzimení 

sme sa vrátili domov, kde nás čakala dobrá večera.  
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SLÁVNOSTNÁ PORADA V DED 

Bilancovanie, poďakovanie a posedenie býva dobrým 

zvykom vždy na konci kaledárneho roka. Inak tomu 

nebolo ani tento rok.  

V Adamovských Kochanovciach sme sa stretli                  

pred vianočnými sviatkami na slávnostnej porade,             

na ktorej sme bilancovali predchádzajúce obdobie. 

Pani riaditeľka poďakovala zamestnancom za odvedenú 

prácu a popriala všetko dobré do ďalšieho roka. 

Zároveň  zaželala dobrú chuť k výbornej kapustnici, 

ktorú pre nás navarili dve šikovné kuchárky „CUKY 

a LUKY“ alias Alenka a Janka. Nemôžeme zabudnúť ani 

na pomocný personál starostu Milana, podstarostu 

Paľka a našu sociálnu Ľudku, ktorá prispela k tomu, 

že kapustnica  chutila všetkým. Po oficiálnej časti 

medzi nás zavítal spevácky súbor z Opatoviec pod 

vedením Jožka Horňáka. Spoločne sme sa naladili do 

vianočnej nálady a na záver sme si spolu zaspievali 

Tichú noc, svätú noc... 
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ÚSPECHY A OCENENIA  NAŠICH DETÍ

MAREC 2017

ROMAN PIENTÁK

3. miesto - Biblická olympiáda dekanátne kolo v prednese

4. miesto – v prednese, v rámci Žilinského biskupstva

1. miesto - Hviezdoslavov Kubín školské kolo v prednese prózy

 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - ŽILINA 

 

ROMAN 
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ÚSPECHY A OCENENIA NAŠICH DETÍ

MAREC 2017

Michaela Bujačková

 2. miesto - Hviezdoslavov Kubín  v recitácii

 

Kto vyhral v detskej hre „Trenčín za 
čias Márie Terézie“?

- jedným z výhercov bol Marek Minárik -
batoh na výlety

 

MICHAELA 

MAREK  



37 
 

ČR - MAJSTROVSTVÁ MORAVY KOJETÍN

DENNIS  FILÍPEK

 kanoistické preteky –získal 2x zlato, 2x striebro, 1x bronz

MARTIN TOKÁR

 kanoistické preteky – Martin Tokár získal 5x zlato, 2x 
striebro

 

 

DENNIS 

MARTIN 
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Športové hry detí z detských domovov           
v Detskom Mestečku Trenčín 01. 06. 2017        

v spolupráci s Fórom riaditeľov                                 
a zamestnancov detských domovov

 Roman C. – beh 300m - získal 1. miesto

 Viktória C. - skok do diaľky – 3. miesto

 Viktória D. - beh 100m - 1. miesto

 

Športové hry detí z detských domovov               
v Detskom Mestečku Trenčín 01. 06. 2017                  

v spolupráci s Fórom riaditeľov                                   
a zamestnancov detských domovov

 Štefan T. - 4x 100 m získal 2. miesto

 Ján T.  - skok do diaľky - 2. miesto

 Dennis F.  800m beh - 1. miesto

 Dennis F.  skok do diaľky - 2. miesto

 Futbal DeD Lastovička + DeD Zlatovce - 2. 
miesto v súťaži detských domovov
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Majstrovstvá SR v kanoistike Bratislava

 Dennis F.  - získal 2 x 2 miesto

 Martinom T. – získal 2 x 2 miesto 

Pohár Slávie

 Dennis F.  - získal 2. miesto

 Martin T. - získal 1. miesto

 

Účasť na medzinárodných súťažiach 

 Medzinárodný futbalový turnaj Ostrava 2017            
za najlepšieho brankára získal diplom Ján T.

 Medzinárodná súťaž vo futbale v Zlíne - získal 
brondzovú medailu Ján T. v umiestnení družstva
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DNES VÁM PREDSTAVÍME... 

 

 

Dnes vám predstavíme dve osobnosti 

nášho detského domova - zamestnanca  

a mladého dospelého. Najskôr sme 

zavítali do rodiny pani Janky 

Meravej, ktorá bola ochotná odpovedať 

na naše otázky a priblížiť nám aspoň 

trošku  prácu, ktorá si podľa nej 

vyžaduje veľa trpezlivosti, lásky 

a odhodlania. 

 

 

 

 

1. Povedzte nám niečo o sebe. O vašom detstve, 

záľubách, o škole, vašich deťoch, zamestnaní.  

Narodila som sa v Trenčíne. Na základnú školu som 

chodila do Detského mestečka kde sme vyrastali 

spoločne s deťmi z Detského mestečka. Boli to 

krásne roky a veľmi rada s nostalgiou  spomínam 

na tie časy. Mala som tam veľa  kamarátiek 

a kamarátov. Tam som sa dostala                          

k aktívnemu športovaniu, ktoré ma sprevádza celý 

môj život. Po základnej škole som študovala           

na Strednej priemyselnej škole stavebnej 

v Trenčíne. Po svadbe sme sa s manželom 

presťahovali do Prahy, kde som žila  do roku 

2010. Mám dvoch synov. Obidvaja sú už dospelí. 

Každý z nich má už svoj vlastný život. Predtým 

než som sa stala PR som pracovala ako asistentka 

v obchodnom oddelení. Nejakú dobu som podnikala. 

Rada tvorím doplnky do domu, pracujem v záhrade, 

jazdím autom na výlety.  
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2. Čo vás viedlo k tomu, stať sa profi rodičom (PR)? 

K PR som sa dostala náhodou. Prvý krát som niečo 

ako PR zaregistrovala na úrade práce, kde visel 

reklamný plagát ako jedna z pracovných možností 

pre nezamestnaných. Po niekoľkých rokoch som            

sa dozvedela, že môj spolužiak sa stal PR.                

Od neho som sa dozvedela viac o tejto forme 

starostlivosti o deti z detských domovov. Časom 

som začala nad tým, stať sa PR uvažovať, ale bolo 

stále veľa prekážok to uskutočniť. V prvom rade 

som musela absolvovať prípravný kurz pre PR. 

Potom som musela doriešiť otázku bývania. Keďže 

som sa pustila do rekonštrukcie rodinného domu, 

musela som najskôr stavbu dokončiť, skolaudovať 

dom. Potom už sa to všetko udialo tak rýchlo, že 

som si poriadne ani neuvedomila a od júla som PR.  

 

3. Ako ste si navzájom zvykli na seba s deťmi? 

Boli mi zverení traja súrodenci. Dvaja chlapci 

a dievčatko. Prvé dva dni po príchode detí ku mne 

do domácnosti bol môj dom hore nohami. Priznávam, 

že som po tých prvých dvoch dňoch zúfalo sedela 

pri stole s hlavou v dlaniach a sama seba som sa 

pýtala či toto bolo to správne rozhodnutie... 

Keďže ja sa tak ľahko nevzdávam a neutekám 

z boja, všetko zlé sa na dobré obrátilo. Na tretí 

deň objavili deti krabičku s korálkami a nastal 

obrat. Korálky ich tak zaujali, že spoločne 

niekoľko dní len navliekali náramky 

a náhrdelníky. Od toho dňa som ani                 

na sekundu nezapochybovala nad svojím rozhodnutím 

vziať si tieto tri malé osôbky do svojho života. 

 

4. Ako deti prijala vaša rodina?  

Moja rodina bola postavená pred hotovú vec. Bolo 

to moje rozhodnutie a moji synovia ho rešpektujú. 

Aj keď si neodpustili uštipačnú poznámku, či mi 

oni dvaja na výchovu nestačili  Najstaršia 
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sestra mi povedala, že som sa musela zblázniť, 

ale pri prvom stretnutí s deťmi si ju tak 

získali, že ich má ako vlastné. Veľmi mi pomáha 

aj celá jej rodina. Druhá sestra neváha  za deťmi 

jazdiť z Prahy, aby im mohla priviezť darčeky 

alebo ich zobrať na výlet či kúpalisko. Rada ich 

rozmaznáva a deti ju zbožňujú. Mám okolo seba 

veľmi veľa dobrých ľudí, ktorí mi veľmi pomáhajú 

a na ktorých sa môžem spoľahnúť.  

 

  

 

 

5. Postrehli ste zmenu v správaní detí po začlenení 

sa do vašej rodiny? 

Keď prišli deti ku mne v júli, správali sa k sebe 

ako tri cudzie deti, ktoré vyastali vedľa seba 

v detskom domove. Bolo to ťažké obdobie, ale 

časom sme sa akosi krôčik po krôčiku začali 

zbližovať a spoznávať. Deti zistili, že hádkami 

a hnevom ničoho nedosiahnu. Práve naopak, keď sa 

k sebe pekne chovali, tak boli výlety a objatia, 

ktoré oni vyžadujú stále. Najviac nás myslím 

zblížil pobyt v nemocnici, kde všetky tri deti 

podstúpili operáciu mandlí. Tam si asi uvedomili, 

že budem pri nich vždy, keď to budú potrebovať. 

Začali mať vo mne istotu a odvtedy sme rodina, 

ako oni hovorievajú.  
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6. Napĺňa vás tento druh práce?  

Táto práca je veľmi náročná. Priznávam, že večer 

zaspávam niekedy skôr ako deti, keď do noci 

neupratujem alebo nepíšem plány. Ale žiadne iné 

moje predošlé zamestnanie ma tak netešilo ako PR. 

Tu nie je dôležitý obrat firmy, počet vystavených 

faktúr alebo splnený termín dodávky. Odmenou mi 

je výkres s namaľovaným srdiečkom, pochvala 

v žiackej knižke, jednotka z čítania alebo           

z diktátu, detský smiech. Keď pribehne niektoré 

z detí len tak, uprostred hry a dá mi pusu            

na tvár alebo ma objíme. Vtedy ma naplní dobrý 

pocit z toho, že som sa rozhodla správne.  

 

  

 

7. Myslíte si, že práca PR sa hodí aj pre mladých 

ľudí? 

Ja zo svojej vlastnej krátkej skúsenosti by som 

veľmi zvažovala či sa stať PR, ak by som mala 

svoje deti ešte malé. Obdivujem každého PR, ktorý 

si ku svojim deťom zoberie ešte deti z detského 

domova. Deti z domova sú iné. Nemôžu za to, čo  

im bolo dané do vienka a aký osud ich sprevádza. 

Oni vás chcú len pre seba. Nechcú sa deliť 

s nikým. Vždy si chcú pre seba utrhnúť                  

tej najväčší kus z vás a ak máte svoje deti, vždy 

ich uprednostníte pred týmito „inými deťmi“. Je 

to prirodzené. A tak vždy jedna strana trpí. Vaše 

deti trápi, že sa musia deliť o vás s cudzími 

deťmi a iné deti zase závidia vašim deťom, že ich 

máte radšej ako ich...  
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8. Chceli by ste dodať ešte niečo na záver? 

Na záver by som chcela vyzdvihnúť prácu všetkých 

vychovávateľov v detskom domove. Deti ktoré              

ku mne prišli boli veľmi slušne vychované. Nikdy 

nezabudnú slušne sa spýtať, poďakovať alebo 

poprosiť. Je to zásluha vychovávateľov. Majú môj 

obdiv a poďakovanie za náročnú prácu 

a trpezlivosť pri výchove detí. Ďakujem im aj za 

„moje“ deti.  
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MLADÝ DOSPELÝ... 

 

Volám sa Paľko, mám 18 

rokov. Od mojich ôsmich rokov 

som vyrastal v profi rodine 

DeD Lastovička, pracovisko 

Adamovské Kochanovce u pani 

Ivetky Hajasovej.  

  

 

Čo nám na Paľka prezradila teta  Ivetka? 

 

„Paľka sme prijali do našej PR vo veku 8 rokov 6 

mesiacov s viacerými diagnózami a nie príliš 

optimistickou víziou do budúcnosti. Naša PR ho 

sprevádzala na ceste z detstva do dospelosti. Snažili 

sme sa, no bez Paľkovej vlastnej aktivity by sme nič 

nedosiahli. Podarilo sa nám aj vďaka podpore okolia  

a detského domova vzbudiť záujem o tvorbu                      

z rozličných materiálov, kde začal byť úspešný, čo 

zdvihlo jeho sebavedomie. Paľko napredoval a zároveň 

zmysluplne vypĺňal svoj voľný čas. Tvorenie a iné 

aktivity pomohli aj pri jeho rozhodovaní               

o profesijnej orientácii. Vo zvolenom učebnom odbore 

sa mu darí - hlavne v odbornom výcviku, 
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čo je dôležité pre jeho budúcnosť, v rámci pracovného 

uplatnenia sa na trhu práce“.  

PAĽKOVA VIANOČNÁ TVORBA... 
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Pri rozhovore nám zase Paľko prezradil, že 

najväčšiu a zároveň najlepšiu radu do života získal 

od tety, ktorá ho naučila ako si má vybavovať svoje 

veci, ako má nakupovať a ako si navariť jedlo. Jeho 

cieľom do budúcnosti je, aby mal kde bývať, mal psíka 

a dobrú priateľku.                                 

PAĽKOVA TVORBA POKRAČUJE... 
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PAĽKOVE ÚSPECHY 

Paľko sa zúčastnil v Českej republike,                

v meste Kelč medzinárodnej súťaže v aranžovaní                 

pod názvom „Zámecké vázání“, kde získal ocenenie                        

za „Nejoriginálnější originálnejšiu vazbu“ a 2. 

miesto „Přízdoba netradičního velikonočního přání“ 

 

 
 

„Paľko je dôkazom toho, že ak sa dieťaťu 

narodenému s hendikepom a v Paľkovom prípade navyše 

aj hneď po narodení opustenému vlastnou rodinou 

poskytne podnetné prostredie a pomoc v čase, keď sa 

ešte dá aspoň niečo ovplyvniť, zvyšuje to šancu 

prežiť dôstojný život aj v dospelosti,“ dodala            

na záver teta Ivetka. 
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O neposlušnom chlapčekovi. 

 

,,Vianoce sú blbosť“ šomral si Jožko a kopol  do kameňa. ,,Au, blbý 

šuter“ rozzúril sa, keď  sa  o kameň udrel. Nahnevane sa pobral 

behom domov. Mama ho už očakávala, ale keď zbadala na jeho vždy 

krásnej tvári smútok pichlo ju pri srdci. Nežne a opatrne sa ho 

spýtala: ,,Stalo sa ti niečo?“ ,,Nie, som v pohode.“ ,,Aha, a tak 

prečo si vykrikoval, že neznášaš Vianoce, susedka mi to povedala. Čo 

máš na svoju obhajobu?“ „Nič, len ja som, no ja som si myslel...“ 

„Že, viem, nechaj ma hádať, furt smútiš   za ockom!?“ ,,Áno, prečo 

musel odisť on a nie ...“ stíchol, nemal slov. „No tak, poď  

večerať, už je sedem hodín.“ Spolu sme sa navečerali a pobrali sa 

rozbaliť darčeky. Jožko dostal svetelný meč a jeho mamka od Ježiška 

nový rúž a kabelku. 

             

            Roman, 13 rokov 
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Milá babka a dedko. 

Má vás rád niekto? 

 

Jasné,  ja a vaše deti, 

 ktoré vám vynášajú smeti. 

A pomáhajú pri práci.  

Aby ste žili v paláci ... 

 

Aby ste sa radi mali, 

a vo všetkom si pomáhali. 

A na seba pamätali.  

A v dobrom i v zlom, 

 sa na seba usmievali.  

 

Aby ste mali pekné srdcia. 

Aby ste si položili hlavu,  

sebe navzájom na  plecia,  

keď vás ťarcha a bolesť  

chce zviesť ... 
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Preto si musíte pomáhať . 

A radi sa mať. 

 

Nezáleží na veku. 

Ani na starobe.  

Ale na dobrote... 

 

Ktorá pri vás rozkvitá ruža. 

Ktorá vás iba skúša, 

 či odoláte násiliu a radšej,  

dávajte vedomosti mladšej generácii. 

 

Mladšej,  aby nebola len mladá,  

ale i poučená ..., 

aby odolávala puberte  

a nezostávala s ňou, 

lebo radšej nech je s babkou... 

 

Preto nech si pomáhate 

 a radi sa máte... 

Babka a dedko navždy  

si povedzte všetko...  

 

Roman,  13 rokov 
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TVORBA NAŠICH NAJMENŠÍCH... 
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PÁR SLOV NA ZÁVER... 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

POZDRAV ZO ZIMNÉHO TÁBORA 
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PÁR SLOV NA ZÁVER... 

 

Dočítali ste posledné číslo nášho spoločného 

časopisu.  

Skončil sa rok 2017. Opäť sme o jeden rok starší. 

Prežili sme spolu 365 dní. Každý deň bol             

pre nás výnimočný. Jeden - plný radosti, druhý - plný 

smútku. Počas roka sme zažili veľa zážitkov, 

skúseností, ale aj lásky a sĺz. 

Moje poďakovanie patrí vám, deti. Bez vás by 

tento časopis nemohol vychádzať. Vy ste súčasťou 

všetkých aktivít. Aktivít, ktoré pre vás pripravili 

tety vychovávateľky, sponzori, ktorých aj tento rok 

bolo neúrekom. 

Dovoľte mi, aby som sa vo vašom mene poďakovala 

všetkým za ich podporu, usmerňovanie, pohľadenie či 

objatie, ktoré tak veľmi k životu potrebujete.  

Moje osobné poďakovanie patrí vychovávateľkám 

tete Evke L., Deniske A., Ľubke B., Violke D., Danke 

P., Henke H., Adke R., Janke V., ktoré boli nápomocné 

pri spracovávaní príspevkov do nášho spoločného 

časopisu.  

Na záver mi dovoľte zaželať vám všetkým, šťastný 

a veselý Nový rok 2018, prežitý v zdraví, v láske 

a v pokoji v kruhu svojich najbližších.       

 

    teta Anka M. 
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Ako nám môžete pomôcť... 

 

Detský domov je rozpočtová organizácia riadená 

Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Štátny rozpočet nepokryje všetky naše potreby a preto 

sa obraciame na všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí              

sú nám ochotní pomôcť,  či už materiálne alebo 

finančne. 

Vaša pomoc prispeje k zlepšeniu podmienok 

a efektivity detí, ktoré nie z vlastnej viny 

prežívajú detstvo mimo vlastnej rodiny. Náš detský 

domov ako budova potrebuje neustálu obnovu a údržbu. 

Neustále zveľaďujeme oddychovo rekreačný areál 

detského domova. Pripravujeme prázdninové činnosti 

našich detí. Zabezpečujeme kultúrno–spoločenské, 

záujmové a športové aktivity.  

 

V prípade, že nám chcete pomôcť finančne, môžete 

použiť číslo účtu:  2927717153 / 0200. 

 

Telefón: 032/6520617,  032/6520618 

Mail: ded.trencin@stonline.sk 

 

  

ĎAKUJEME !  

 

 

mailto:ded.trencin@stonline.sk
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Web:   http://web.stonline.sk/detskydomovtrencin 

 

 

http://web.stonline.sk/detskydomovtrencin

