
Zamestnanci aj prijímatelia zariadenia
sa stali svedkami, no aj skutočnými
aktérmi simulovaného mimoriadneho
nácviku požiarneho poplachu a
evakuácie osôb so zameraním na
bezpečnosť prijímateľov. 

Aktivity
Január 2022

Húkanie sirén, hasičské autá, hasiči,
záchranári, policajti, autobusy z Dopravného
podniku určené na evakuáciu. To všetko
pútalo pozornosť dňa 27.1.2022 v
odpoludňajších hodinách, pred Zariadením
pre seniorov na Garbiarskej ulici.

 
Nácvik požiarneho 

poplachu
 

Cieľom bolo v praxi si precvičiť
evakuáciu zamestnancov aj klientov.



Aktivity
Január 2022

 
Nácvik požiarneho 

poplachu
 

Akcia bola rýchla, odborná, trvajúca
55 minút a preverila schopnosti a
zručnosti všetkých aktérov. Je nám
úprimne ľúto nedávnej tragickej
udalosti v Domove sociálnych služieb
v Osadnom. Vnímame, aké je dôležité
byť pripravení aj na takéto udalosti.
Naplno si uvedomujeme, že rýchly
zásah personálu a hasičov je veľmi
dôležitý a zachráni ľudské životy.



Aktivity
Január 2022

 
Nácvik požiarneho 

poplachu
Fotogaléria 

 



Aktivity
Január 2022

 
Nácvik požiarneho 

poplachu
Fotogaléria

 



Aktivity
Január 2022 

Svetový deň logiky 
 
 

Hlavným cieľom vyhlásenia Svetového dňa logiky
bolo zamerať pozornosť širokej verejnosti – odbornej
aj laickej, na prepojenie logiky cez rôzne sféry života,
vedecké aj nevedecké. V našom Zariadení pre
seniorov sme sa rozhodli logiku trochu viac
spropagovať aj medzi našimi seniormi.

Pripravili sme pre nich dopoludnie
zamerané na riešenie rôznych hlavolamov,
hádaniek a hier, pomocou ktorých si mali
možnosť precvičiť sivé bunky.

Na koncentráciu pamäte sme využili
darované puzzle, pexeso, osemsmerovky. 

V závere hier sme súťaže a
hlavolamy vyhodnotili. Víťazov –
našich „majstrov sveta v logike“ sme
ocenili drobnými pozornosťami. 
S otvorenou mysľou sme si spolu
zaspievali.



Aktivity
Január 2022 
Pamäťové cvičenie

 
Každé pamäťové cvičenie je zamerané na
rozvoj a zachovanie pamäte. Nakoľko nám
nie je ľahostajná kondícia mozgov našich
seniorov, realizujeme tréningy pamäte, a
to formou hier napríklad pexesom,
dopĺňaním viet z porekadiel alebo
slovnými hrami, v rámci ktorých si seniori
musia spomenúť na slová k určitej téme. 

Cvičenia sú riešené hravou formou, buď
písomným alebo ústnym prejavom.



Aktivity
Január 2022

 
Čitateľský krúžok

Kniha je v zimnom období veľmi
dobrým spoločníkom, čo vieme aj v
našom zariadení. Naši seniori
obľubujú príbehy o hradoch a
zámkoch, ktoré sú opradené
rôznymi povesťami. Hrady, zámky,
kaštiele a ich ruiny tvoria už od
nepamäti neoddeliteľnú súčasť
slovenských dejín. 

Tieto napínavé deje nás stále vtiahnu do obdobia, keď
kamennými dlažbami cválali kone, hrkotali koče a nádvorím sa
niesla vôňa pečenej diviny, ale nezriedka aj zápach dymu a
pušného prachu. 


