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Milí priatelia, 

V poslednej dobe som bombardovaná myšlienkami 

na starobu, smrť a nový život. Pred písaním tohto 

editorialu som si prečítala nové číslo časopisu 

Charita. Je o novej kampani Slovenskej katolíckej 

charity „Starnúť neznamená prestať žiť“ a práve 

pri tejto vete, pri tomto hesle kampane, mi napadlo 

niekoľko myšlienok na tému existenciálnych 

otázok: prečo staroba, smrť a načo nový život?  

Staroba – myslím, že každý má pri tomto pojme 

zvláštny pocit vo svojom vnútri. Obávame sa tohto 

obdobia. Predstavuje pre nás nie práve veselé 

obdobie, nevieme, či sa ho dožijeme a sú aj ľudia, 

čo sa tohto obdobia nechcú dožiť. Starí ľudia 

v spoločnosti sú, „tvrdo povedané“, nepotrební 

a vysúvaní na okraj. K starým ľuďom sa spoločnosť 

(a teda ani my) nespráva s úctou, ba priam naopak. 

Keď mladý človek na niečo zabudne, povieme si, že 

je pracovne vyťažený, ak sa to stane starému 

človeku, je automaticky senilný a má už silnú 

sklérozu. Je len otázka času, kedy nám začne 

„liezť tak na nervy“, že bude pre nás neznesiteľný, 

čo mu aj patrične dáme najavo. Ako sa asi cíti 

tento človek? Čo si o nás myslí? Prečo sa utieka do 

apatie? Nereagovali by sme na jeho mieste tak 

isto? Ak je naša odpoveď áno, tak potom sa 

nečudujme slabému optimizmu starších. Ich 

neustálemu radeniu, ako sa máme správať, ako 

máme žiť. Veď oni si len potrebujú dokázať, že sú 

tu, stále medzi nami, s bohatými skúsenosťami, 

ktoré nám len chcú predať, aby sme aj my 

nepochybili, ako možno pochybili oni... Starí ľudia 

nám majú čo odovzdať a nie prestať žiť, ako im 

často dávame svojím správaním najavo. A potom na 

smrteľnej posteli, pred očami rodinných známych 

si zrazu uvedomíme, že nám ten človek bude 

chýbať... Myslím, že možno lepšie by bolo mu to 

dať vedieť najavo ešte počas jeho života 

prejavovaním úcty k nemu. 

Smrť – „nočná mora“ väčšiny z nás a predsa sa 

 
   

„Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky“. 
                                                            (Anglické príslovie) 
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„Byť mladým, to vie 
každé teľa, byť 
starým, to je kumšt.“ 
 
             (Slovenské príslovie) 

              

  

niektorí rozhodnú tento proces 

urýchliť. Buď samovraždou, alebo 

umieraním za živa – prestávaním žitia 

tu a teraz. Prípadne sa stáva, že 

ľudia nerozmýšľajú nad „tu a teraz“ 

ale nad „potom“ a neskôr ľutujú, že 

neprežívali „tu a teraz“, lebo „potom“ 

im bolo úplne zbytočné. Jednoducho 

nevyšlo podľa ich predstáv. Sú aj 

ľudia, ktorí sa na smrť tešia, tešia sa 

na stretnutie s Bohom.  A vedia, že 

ho dosiahnu žitím „tu a teraz“, 

jednoducho odovzdávaním dobra. Sú 

šťastní a spokojní a jediné, čo ich 

znepokojuje je, že niekedy sa mohli 

zachovať lepšie, že niekedy pomohli 

málo. Jasné, ani oni nie sú neomylní.  

Nový život – je vlastne odpoveďou na 

problematiku, ktorú obnáša veta 

„Starnúť neznamená prestať žiť“. 

Neprestávajte starí ľudia v tomto 

období žiť, Žite nový život, ktorý 

prináša zmeny, ktoré toto obdobie 

ponúka. Snažte sa ich vychutnať 

žitím „tu a teraz“, prežívaním 

radosti z pomoci iným, s dôrazom na 

uspokojenie ich potrieb. 

Nepodsúvajte im to, čo oni sami 

nechcú, veď napokon, pomaly ďalej 

zájdeš ... Buďte pomalí a ostaňte 

vytrvalí. A my ostatní, nachádzajúci 

sa ešte v čakárni, dajme priestor 

starým ľuďom začať nový život. 

Dovoľme im prežiť starobu v kruhu 

svojich blízkych, v harmonickom 

kruhu ľudí, ktorých sa celý život 

snažili milovať. A keď niekedy voči 

nám pochybili, odpustime im to, veď 

ani oni to nemali v živote ľahké... 

 

                     Miroslava Kubalíková 

 

 

 

 

 

 

 



Komenský fond vzdeláva v Detskom charitnom dome 

Nadácia Erste a charita Rakúsko spoločne vytvorili KomenskyFond, ktorého hlavným účelom je zmierniť dôsledky 

chudoby práve prostredníctvom vzdelávania. Prístupom „celoživotného vzdelávania“ KomenskýFond pomáha odstraňovať 

bariéry osobného, sociálne a ekonomického rozvoja. KomenskýFond v súčasnosti na Slovensku spolupracuje aj s Detským 

charitným domom v Považskej Bystrici. Pri príležitosti osláv 420 výročia narodenia Jána Amosa Komenského vznikol 

Komenský list., ktorý poukazuje na samotné jeho posolstvo nám všetkým.  

 
      

Tam, kde je Božie milosrdenstvo, tam sa život obnovuje 
Terchová sa už po druhýkrát stala miestom duchovnej obnovy zamestnancov a dobrovoľníkov Diecéznej charity Žilina. 

Samozrejme na nej nechýbalo ani zastúpenie z Detského charitného domu Považská Bystrica. 

Počas troch dní (31.5. – 2.6.2012) sme spolu so sestrou Dáriou z Komunity Blahoslavenstiev uvažovali o hĺbke Božieho 

milosrdenstva a pôsobení Ducha svätého v našom živote. Okrem zaujímavých a podnetných prednášok nechýbal priestor 

pre osobnú modlitbu, adoráciu, rekreáciu a vzájomné rozhovory. O tom, že aj mimo našich zariadení vieme vytvoriť 

príjemnú a zábavnú atmosféru, sme sa všetci presvedčili pri aktivitách a hrách prvého večera, na ktorý mnohým zostanú 

úsmevné spomienky. Načerpali sme veľa povzbudenia a takto vyzbrojení sa púšťame do každodennej služby blížnym, 

ktorí nás najviac potrebujú.                    Miška Sokolíková 
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Prečo je to dieťa také problémové? 
 
„Dnes bol ten chlapec ale neporiadny, porušuje školský poriadok, cez vyučovanie vstáva, prechádza sa po triede, 
jednoducho vyrušuje, pri rátaní sa mýli, stráca veci, alebo si zabúda priniesť do školy pomôcky. A počas vyučovania je 
nepozorný, alebo  sa koncentruje len na témy, ktoré ho zaujímajú. Došlo to až tak ďaleko, že ničí všetko, čo mu príde 
pod ruku. Ak s tým dieťaťom niečo nespravíte, je nám ľúto, ale bude preradené na inú školu.“ 
 
S takýmito problémami sa môžu stretnúť rodičia, alebo vychovávatelia u detí a tlak školy na nich vyvoláva „studený pot 

na čele“ a otázku:  

 

Čo ďalej s takým dieťaťom? 
Pre učiteľa, alebo vychovávateľa, ktorý potrebuje mať veci „pod kontrolou“ môže byť tento rušivý element veľkou 

záťažou. Dať jednoznačnú odpoveď na to, aká je príčina tejto poruchy nie je ľahké. Zväčša ide o kombináciu dedičnosti 

a prostredia.  V pozadí takéhoto problému môžu byť špecifické poruchy učenia, poruchy správania, alebo rôzne formy 

porúch pozornosti spojených s hyperaktivitou, no aj iné problémy súvisiace so vzťahmi. Neschopnosť dieťaťa vyriešiť 

problém vedie k napätiu, ktoré potom uniká do depresie alebo agresivity, v závislosti od osobnosti a charakteru povahy.  

Okrem pozadia na úrovni emočnej, alebo motoricko-percepčnej, môže byť problém aj v nedostatočnom rozvoji 

poznávacích funkcií. Sem môžu patriť isté sociálne zručnosti ako napríklad naučiť sa spôsobu zvládania konfliktov, 

komunikácie s inými, práca s hnevom a inými emóciami.  

 

Ako ďalej?  
Všetky tieto diagnózy vyžadujú aktívny a otvorený prístup a spoluprácu opatrovníka, psychiatra, psychológa 

a špeciálneho pedagóga. V terapii pre nás platí, že dieťa je len nositeľom problému, ale nie je problémovým dieťaťom. S 

daným problémom sa na úrovni svojho poznania vyrovnáva najlepšie ako vie a ako tomu on sám rozumie.  Je teda našou 

úlohou pomôcť dieťaťu porozumieť sebe samému.   

 

Kto mi pomôže?  
Špeciálny pedagóg sa  zameriava hlavne na osoby sociálne, či zdravotne znevýhodnené, a  na nápravy pri čítaní, či písaní. 

Psychiater používa vo svojej liečbe psychofarmaká, ktoré pôsobia u dieťaťa na centrálny nervový systém, nie však na 

korekciu správania. (Jednoducho povedané, dieťa, ktoré si búcha hlavu o stenu to bude robiť ďalej, len pri znížení 

napätia v menšej miere.)   

Psychológ  spolupracuje s psychiatrom a vychovávateľom a inými odborníkmi na tom, ako môže dieťa riešiť problémy 

hlavou, a nie „silou“.  

 

Okrem týchto stratégií existujú ešte okamžité, alebo dlhodobé riešenia pri zvládaní emócií (hnevu, smútku, atď), ale to 

už nabudúce. 

    

           Andrea Križanová 
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 Dni 21. a 22. septembra sa v našom Detskom charitnom domčeku stanú už po 

druhý krát symbolom dobrovoľníckej pomoci. Dobrovoľníkom sa u nás počas 

týchto dní môže stať každý, kto je ochotný investovať svoj čas, skúsenosti 

a zručnosti do nami pripravenej aktivity.  

S čím nám môžete pomôcť? 

Dostavte sa v tieto dni k nám do Detského charitného domu na sídlisku SNP 

(oproti OD Tesco) v Považskej Bystrici a pomôžte nám vymaľovať naše 

oplotenie. Minulý rok sme počas týchto dní oškrabali a vymaľovali plot 

základným náterom a tento rok sa chystáme naniesť na plot vrchný náter. 

Pracovať na tom budeme v piatok (t.j. 21.9.2012) od 10. hodiny a v sobotu (t.j. 

22.9.2012) od 9.hodiny. Obidva dni budeme maľovať plot do cca 18.hodiny. 

Radi Vás u nás uvítame a tešíme sa na Vašu pomoc  

 

Oslava 20. Výročia založenia Detského 
charitného domčeka 
Znie to až neuveriteľne, ale Detský charitný dom oslavuje už 20. Výročie 

svojej existencie. Pri tejto príležitosti Vás srdečne pozývame na oslavu 20. 

Výročia založenia DCHD v Považskej Bystrici spojenú s Dňom otvorených dverí 

nášho zariadenia. Slávnosť sa bude konať dňa 19.11.2012 (v pondelok) od 13.00 

hod. 

Príďte k nám osláviť  tento deň a zaručíme Vám príjemnú atmosféru a pekný 

zážitok z pokojne stráveného času. 

 

  

  

 Dni dobrovoľníctva  

Dúfam, že sa mi podarí zhrnúť všetky aktivity, ktoré deti 

a mladý dospelí v tomto období absolvovali.  

Výlet do Bruselu: Jarko, ktorý získal štipendium na 

bezplatné štúdium diplomacie sa v rámci programu od 

Nadácie Plaváček zúčastnil aj výletu do Belgicka, kde 

navštívil aj jeho hlavné mesto Brusel. Išiel tam aj 

s Máriom a obidvaja mali z výletu dobrý pocit a nevšedný 

zážitok. Navštívili europarlament, privítali ich slovenské 

europoslankyne a mali krásnu exkurziu po pamiatkach 

mesta. 

Úsmev ako dar: deti sa zúčastnili regionálneho kola 

Úsmevu ako dar v Prievidzi. Boli fascinované umeleckými 

výkonmi ostatných domovákov a povzbudzovali ich v ich 

prednese svojej tvorby. 

Jilemnického 25 – ka: Tohto turistického výletu sa deti 

a mladí dospelí u nás zúčastňujú tradične každý rok. 

Privítajú jar vytrvalou turistikou – 25 kilometrov po okolí 

Maníckej tiesňavy. 

Preventívna prednáška o drogovej závislosti: Organizoval 

ju u nás Policajný zbor v Považskej Bystrici a pre mladých 

dospelých mala preventívny i poučný charakter. Boli 

oboznámený hlavne z dôsledkami zneužívania drog. 

Aktuálne udalosti a aktivity detí 
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Púť radosti: Táto púť sa u nás už tiež pomaly stáva tradíciou. 

Máme obrovskú radosť, že sa jej deti zúčastňujú v čoraz 

väčšom počte. I táto púť bola o láske, ktorá je pre ne tak 

veľmi potrebná... 

Koncoročná guláška: Chata v Lazoch pod Makytou sa i tento 

rok pre nás stala útočiskom, v ktorom sme organizovali oslovu 

konca školského roka 2011/2012. Deti si pochutnali na 

výbornom guľáši, zahrali si súťaže a strávili krásny deň v lone 

prírody.  

Športové aktivity: okrem krúžkov, ktoré deti a mladí dospelí 

navštevujú sme u nás zorganizovali aj účasť na športových 

aktivitách v Žiline ako je spinnig, squasch a hokejball. 

Ďalšie aktivity: Kino, cirkus, divadlo, sviatosť sv. Birmovania, 

jazyková škola, školská akadémia, jazda na koníkoch, či účasť 

na recitálnej súťaži sú ďalšie aktivity, na ktorých sa deti 

zúčastnili a aj preto máme z nich  obrovskú radosť . 

 

 

  

 

  

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NA ZÁVER VEĽKÉ ĎAKUJEME ZA MATERIÁLNU A FINANČNÚ POMOC VŠETKÝM INDIVIDUÁLNYM DARCOM ŠATSTVA , HRAČIEK, 

NÁBYTKU, POTRAVÍN A ĎALŠÍCH PRAKTICKÝCH PREDMETOV. ĎAKUJEME I ZA DUCHOVNÚ PODPORU OTCOVI FERKOVI 

GALVÁNKOVI, I ZA NEMATERIÁLNU POMOC VŠETKÝCH DOBROVĹNIKOV V NAŠOM DETSKOM CHARITNOM DOME. GRATULUJEME 

NAŠEJ BÝVALEJ DOMOVÁČKE ERIKE K NARODENIU MALÉHO JOŽKA A PRAJEME VŠETKO DOBRÉ NA JEHO (ICH) CESTE ŽIVOTOM. 
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Hľadáme profesionálneho rodiča 
 

 

Čo je to profesionálna rodina? 
Profesionálna rodina je organizačnou zložkou, teda  súčasťou detského domova, v ktorej sa starostlivosť o dieťa poskytuje 

v domácom prostredí zamestnanca detského domova: 

• v rodinnom dome alebo v byte poskytnutým detským domovom alebo   

• v rodinnom dome v byte, ktorého je profesionálny rodič vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom.   

V profesionálnej rodine zabezpečuje starostlivosť o deti jeden zamestnanec detského domova alebo manželia, ktorí sú  

zamestnancami detského domova. Profesionálny rodič je teda zamestnancom detského domova a všetky podmienky 

pracovno-právneho vzťahu v zmysle Zákonníka práce sú dohodnuté v pracovnej zmluve, ktorú uzatvára so zamestnancom 

riaditeľ detského domova. 

Aké sú požiadavky? 
- úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou 

- absolvovaná príprava na výkon profesionálneho rodiča 

- komunikatívnosť, empatia, bezúhonnosť 

- zodpovednosť, kresťanské a sociálne cítenie 

Ako sa uchádzať o prácu profesionálneho rodiča v Detskom charitnom dome Považská Bystrica? 
Žiadosť a životopis zasielajte poštou, alebo e-mailom na uvedený kontakt:  

 Detský charitný dom Považská Bystrica 

SNP 1451/61, 017 01 Považská Bystrica 

Tel.: 042/4361153, 0917 346 975 

e-mail: dchd@stonline.sk 

 

 

„Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované“. 
 

                          (Giovanni Melchior Bosco)) 

                                               

 

citáty - Maxim Gorkij 

 „Pochopíš, keď vyjdeš na breh. Dokiaľ však nevídeš, drž sa“. 

 

 

Diecézna charita Žilina 

Detský charitný dom 

Nám. SNP 1451/31 

017 01 Považská Bystrica 

Telefon: 

042/4361146 

0917 346 975 

Fax: 

042/436 11 53 

E-mail: 

dchd@stonline.sk 

sme na webe: 

www.charitaza.sk 
 

 

 

http://www.slavnecitaty.eu/autor/maxim-gorkij

