
 
 
 
 

ŠTVRŤROČNÍK OBYVATEĽOV DOMOVA DÔCHODCOV A DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB HRON 

DUBOVÁ 
 
 Vážení obyvatelia, po dlhšej odmlke sa vám opäť prihovárame prostredníctvom 
Hlásnika domova, aby ste sa dozvedeli novinky domova. Už tradične sa v domove konal 
Jánsky ples, seniori mali možnosť zlepšiť svoj zdravotný stav v soľnej jaskyni v Brezne, 
uskutočnila sa beseda s policajtmi o bezpečnosti a ochrane majetku i vlastnej osoby, domov sa 
prezentoval na Dni Európy na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja, v záhrade 
máme nové jazierko, pekný kultúrny program si pripravil Bocianik z Predajnej a odohralo sa 
u nás veľa, veľa iných vecí. Z našej činnosti aspoň tie najdôležitejšie: 
 
„Hudba znej preľúbezný valčík. 
Koľko frizúr, koľko črievic atlasových v tanec letí. 
Ona ide zvoľna. On je akoby pri plote raja. 
Jeden krôčik – už je v raji, 
a v tom raji iba dvaja. 
Nič to, že už vlasy vypadali, 
že na čele samé čmáry, 
že ožltli líce, 
že už jeseň v tvári, 
že sa ruky trasú, zhrubli už na jemné veci.“ 

        VI. Jánsky ples seniorov 
Vedci tvrdia, že staroba je prirodzené obdobie života a že je konečnou etapou života. 

Ide o proces, ktorého výsledkom je pokles výkonnosti človeka, znižuje sa pozornosť, vzrastá 
unaviteľnosť a strata pamäti. Seniori z DD a DSS HRON Dubová, LUNA Brezno, Hronec, 
Klenovec, Tisovec a Slovenská Ľupča sa zišli v  príjemnom prostredí na 6. Jánskom plese 
seniorov, aby dokázali, že nie vždy je tomu tak. Že i seniori napriek svojmu pokročilému 
veku a nepriaznivému zdravotnému stavu sa vedia zabaviť, zatancovať si a zažiť veľa 
pekných chvíľ.  
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DD a DSS HRON Dubová informuje, radí a žiada: 
 
 Touto formou chceme poskytnúť poradenstvo pre všetkých klientov, ktorí majú 
nejasnosti, ako postupovať v prípade sťažností a v prípade poskytovania stravy v našom 
zariadení: 
 
1. v prípade akýchkoľvek pripomienok sa postupuje v súlade s domácim poriadkom 
nasledovne: 
ČLÁNOK XV. Pripomienky: 
a) Pripomienky podávajú obyvatelia písomne alebo ústne predovšetkým Výboru obyvateľov. 
Ak sú pripomienky ústne, vyhotoví výbor obyvateľov o pripomienkach krátky záznam, ktorý 
po prečítaní predloží na podpis. Po prerokovaní pripomienok predkladá záznam výbor 
obyvateľov riaditeľke domova s prípadným návrhom na riešenie. 
b) Ak ide o pripomienky drobného charakteru, prijíma riaditeľka opatrenia operatívne, t. j. 
ihneď. Ak ide o pripomienky vážnejšieho charakteru, riaditeľka domova do 30 dní podá 
písomnú odpoveď. 
c) Pripomienky sa podávajú zásadne inštančným postupom, t. j. vedúci sociálno-zdravotného 
úseku, riaditeľ domova, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Banskobystrického 
samosprávneho kraja. 
2. DD a DSS HRON Dubová poskytuje svojim obyvateľom stravovanie v súlade so zásadami 
zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav občanov, ktorým sa stravovanie 
poskytuje (§ 20 ods. 4 zákona 195/1998). V súlade so Všeobecným záväzným nariadením 
BBSK č.3/2006 je spôsob zabezpečovania stravy nasledovný: 
§3 ods. 1.: stravovanie sa zabezpečuje odberom stravy od právnickej osoby Perla Valaská, 
ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby 
§3 ods.4.: strava sa v domove pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného  na každý druh 
podávanej stravy. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia, ktorej členom je pracovník 
Perly Valaská, vrchná sestra a členovia Výboru obyvateľov. 
§3 ods.6: Diétna strava, čiže aj diabetická, sa poskytuje na základe odporúčania 
ošetrujúceho lekára. (z toho vyplýva, že nie na základe toho, že sa klient domnieva, že by 
mu mala byť takáto strava poskytovaná. Inštančným spôsobom potom, ako bude mať 
odporúčanie lekára, musí podať písomne žiadosť riaditeľovi domova, že mu bola táto strava 
odporučená a žiada o poskytovanie diétnej stravy v domove. Výška stravnej jednotky pri 
diétnej strave je ustanovená v §4. ods. 3: zvyšuje sa o 15% na deň na občana, ktorému sa 
poskytuje diétne stravovanie. Z toho vyplýva, že takýto občan v našom domove neplatí 81 Sk, 
ale 94 Sk. 
 Ešte raz teda upozorňujeme, že naše zariadenie poskytuje aj diétne stravovanie, ale len 
na základe potvrdenia príslušného odborného lekára a písomnej žiadosti klienta. Aj touto 
formou preto vyzývame klientov a ich rodinných príslušníkov, aby šírením nepravdivých 
informácií nepoškodzovali dobré meno nášho zariadenia ! 
3. Určite ste si už všetci všimli, že naša záhrada výrazne opeknela. Finančné náklady na 
celkovú úpravu záhrady, jazierka, lavičiek, výstavby chodníkov, výsadby kvetov 
a stromčekov boli vysoké. Preto vás chceme touto cestou požiadať, aby ste nedovolili ničiť 
záhradu, maloleté deti by mali byť len v sprievode dospelých a upozornené na opatrnosť 
a ochranu záhrady. Aby ste aj naďalej mohli so svojimi rodinnými príslušníkmi alebo 
priateľmi stráviť príjemné chvíle v našom domove !  

 
 

Hlavné tajomstvo, ako si udržať radostný život, je nedovoliť, aby nás 
znepokojovali malichernosti, a zároveň si vážiť drobné radosti, ktoré nám osud 

poskytuje. 
      / Samuel Smiles / 

 


