
 

 
 
 
ŠTVRŤROČNÍK OBYVATEĽOV DOMOVA DÔCHODCOV A DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB HRON 

DUBOVÁ 
 

Znova sme na prahu nového roku. Čakajú nás 
nové udalosti, nové činy, nové myšlienky ... 
Človek sa neustále ženie za splnením svojich 
túžob, svojich prianí. Hľadá možnosti, ako 
uskutočniť svoje sny. Kto hľadá harmóniu, nájde 
kontrasty. Kto hľadá jednoduchosť, nájde aj 
zložitosť. Život je rôznorodý, kontrastný, tak ako 
je rôznorodá a kontrastná celá príroda. Jej 
súčasťou sme aj my, ľudia. Premeny prírody 
ovplyvňujú naše pocity, veľakrát naše myslenie, 
naše rozhodnutia. V prírode nájdeme mnohé 

inšpirácie, nájdeme v nej okúzľujúce metamorfózy v priestore i v čase. 
Uvedomíme si, že zima nie je iba biela, že jarné prebúdzanie má mnoho podôb, 
že leto neponúka iba slnečný kúpeľ a na jeseň les dvojhlasne si lístím šumí. 
Je prianím celého kolektívu nášho domova, aby ste naďalej vnímali nádheru 
a rôznorodosť žitia a s odhodlaním prekročili štartovaciu líniu nového roku. 
Želáme všetkým veľa zdravia, šťastia, lásky a naplnenie vysnívaných túžob. 
Vitajte, priatelia, v roku 2006 ! 
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Čo sa stalo v domove v roku 2005 
 V roku 2005 sme prijali 14 nových obyvateľov, 

z domova odišla 1 obyvateľka a zomrelo 7 obyvateľov. 

K 31. decembru 2005 poskytujeme starostlivosť 51 

obyvateľom. Počas celého roku 2005 mali obyvatelia spolu 

649 dní dovolenky, 211 dní bola hospitalizácia a fyzicky 

boli prítomní 16 912 dní. 

Obyvatelia za celý rok „prejedli“ 1 350 189 korún a za celú 

úhradu, t.j. strava, ubytovanie a zaopatrenie zaplatili spolu 

2 880 769 korún, čo je v priemere na obyvateľa 4 707 

korún mesačne. (celkové náklady na 1 klienta sú cca 

14 000 Sk) 

Pre obyvateľov sa počas roku 2005 zakúpilo masážne 

kreslo, prístroj na magneto a elektroterapiu, fit lopty, 

rehabilitačné pomôcky, zdvíhacie zariadenie, 

antidekubitové matrace, sprchovacie a servírovacie 

vozíky, stacionárny bicykel, DVD prehrávač, stolný tenis 

a rôzny materiál na pracovnú terapiu, v záhrade máme 

novú modlitebňu a záhradné pergoly budú na jar krášliť 

okolie domova. 

Počas roka 2005 mali obyvatelia možnosť spoločne sa 

stretávať na rôznych akciách v spoločenskej 

a rehabilitačnej miestnosti, „prileteli“ k nám viackrát 

Lastovičky z Valaskej, obyvatelia sa zabavili na IV. 

Jánskom plese seniorov a zašportovali si v rámci 

Športového dňa seniorov.  

Zmena nastala vo Výbore obyvateľov, v roku 2006 budú vo 

výbore pracovať: Ing. Luptáková, p. Plavcová, p. Hajster 

a p. Fraňo. 

Obyvatelia majú možnosť v prípade potreby nahradiť obed 

za ovocný balíček (ide hlavne o neprítomnosť počas 

vyšetrení u lekára). 
P.S.:  
„Život osamote a bez priateľov je plný nástrah a strachu, 
a preto nás sám rozum napomína, aby sme si získali priateľov.“    /Epikuros/  


