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Tréning mozgov 

a kognitívnych schopností
 
 

13. Júl - tento deň sa v Budapešti narodil Ernő Rubik,
maďarský vynálezca hlavolamov. Jeho
najúspešnejším dielom sa stala Rubikova kocka,
ktorá je najlepšie a najrýchlejšie predávanou logickou
hrou na svete. Nevynechajúc tento deň
„Medzinárodný deň hlavolamov“ sa v našom
zariadení pre seniorov pravidelne venujeme spolu s
našimi seniormi, riešeniu rôznych krížoviek,
hádaniek, kvízov, hlavolamov, či skladaniu puzzle.

Napomáhame im
posilňovať a udržiavať ich

kognitívne funkcie
aktívne. V rámci

voľnočasových aktivít si
spoločne cibríme pamäť,

myslenie, pozornosť,
schopnosť riešiť problémy,

ale aj porozumenie, či
používanie reči,
predstavivosť a

priestorovú orientáciu. 
 
 
 
 

https://www.sspmk.sk/13-jula-si-nasi-seniori-specialne-trenovali-mozog-a-kognitivne-schopnosti/
https://www.sspmk.sk/13-jula-si-nasi-seniori-specialne-trenovali-mozog-a-kognitivne-schopnosti/
https://www.sspmk.sk/13-jula-si-nasi-seniori-specialne-trenovali-mozog-a-kognitivne-schopnosti/
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„Seni má talent 2022“
 
 

V máji sa naše zariadenie zapojilo do online
talentovej súťaže „Seni má talent 2022“ zaslaním
video nahrávky s vystúpením našich tancujúcich
senioriek, ktoré natočili odborné referentky
sociálneho úseku, pod vedením Mgr. Miriam
Kolbaskej, vedúcej úseku. Umiestnili sme sa na
peknom 3. mieste.

Zariadenie bolo odmenené diplomom, spoločenskou hrou a peknými cenami, ktoré
veľmi prakticky poslúžia našim prijímateľkám sociálnej služby pri starostlivosti o
kvety, rastlinky aj bylinky vo flóra miestnosti, ktorá je zriadená v rámci
voľnočasových aktivít práve pre nich. Všetkým, ktorí poslali hlasy nášmu
zariadeniu veľmi pekne ďakujeme. Nesmierne nás potešil, aj takýto malý úspech.  
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Namiesto darov si oslávenkyňa
užila prítomnosť blízkych

 
 

Dlhoročná Košičanka – krehká starenka Elena Homová
sa 25. júla dožila obdivuhodných 104 rokov svojho
života. Pre pani Ili, ako ju jej najbližší zvyknú volať,
klientku nášho zariadenia pre seniorov, to bol o to
významnejší deň, že ju prišla navštíviť jej najbližšia
rodina. K narodeninám dostala množstvo darov,
nechýbala ani veľká narodeninová torta, no najviac ju
potešilo osobné stretnutie s blízkymi, ktorých už veľmi
dlho nevidela, pretože žijú v zahraničí. 

Celý život obľubovala mäsité jedlá, najradšej mávala vyprážaný rezeň. Dlhovekosť
pripisuje pravidelným modlitbám a tomu, že sa jej rodina vyznačuje silným rodinným
putom, vzájomne si pomáhajú a majú sa radi. My všetci, celý personál zariadenia jej

želáme hlavne zdravie, čo najmenej bolesti, veľa lásky a pohladení.
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Koncert za krajšiu jeseň života
 
 

Vďaka o.z. Slavonic a vďaka Projektu “Za krajšiu jeseň
života”, ktorý je podporený z programu ACF Slovakia a
financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 –
2021, sa jeden z mnohých koncertov podarilo
zrealizovať aj v našom zariadení pre seniorov. 
 Programy pre znevýhodnené skupiny, konkrétne pre
seniorov, robí o.z. Slavonic už dlhé roky. Do roku 2018
pôsobili v Banskobystrickom kraji, od roku 2019
rozšírili Projekt na celé Slovensko. 

Koncertná sála prišla priamo k nám. Hudobný program priniesol veľa svetla medzi
našich seniorov. Melódie klasickej hudby interpretované profesionálnymi hudobníkmi
počúvali so zatajeným dychom. Účinkujúcimi boli Mgr. art. Andrej Krajčovič, sólo viola,
vedúci violovej skupiny štátneho komorného orchestra v Žiline a MgA. Andrej Baran,
ArtD., sólo husle, povinný zástupca koncertného majstra v symfonickom orchestri slov.
rozhlasu. Každý prijímateľ sociálnej služby, ktorý sa na koncerte zúčastnil si so sebou
odnášal veľký dar v podobe krásneho hudobného zážitku, za ktorý účinkujúcim vrúcne
ďakujeme. Bolo nám veľkou cťou a potešením.



Aktivity
Júl 2022

Prednáška o prevencii proti podvodom
páchaných na senioroch

 Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov sa naši klienti dozvedeli v
rámci zaujímavej preventívnej prednášky od Mgr. Bc. Nikoly Šimčovej,
asistentky koordinátora na regionálnej úrovni pre Košický kraj, z
Informačnej kancelárie pre obete TČ Košice, Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky. Prednáška bola realizovaná vďaka Projektu
podporeného Európskym sociálnym fondom. 

Podvodníci najčastejšie kontaktujú seniorov telefonicky, predstavujú sa ako ich príbuzní
(napr. vnuk, syn) a súrne žiadajú požičať peniaze na rôzne účely. Vyskytujú sa aj prípady,
kedy sa páchatelia predstavujú v telefóne ako pracovníci elektrární, plynární, či vodární.
Prednáška bola doplnená o praktické video ukážky, ktoré poodhalili našim seniorom
najčastejšie triky takýchto podvodníkov. Súčasťou bola aj voľná diskusia, kde klienti
dostali priestor porozprávať svoje vlastné skúsenosti v súvislosti s uvedenou témou,
dostali tiež odpovede na svoje otázky. Všetkým zúčastneným boli rozdané informačné
letáky s kontaktmi, na ktoré sa obete trestných činov môžu obrátiť.


