
Zariadenie pre seniorov Dubina            

oslávilo 35. výročie svojho vzniku 

 

V stredu 24. augusta zamestnanci a obyvatelia nášho Zariadenia pre seniorov 

Dubina spoločne s vedením mesta – primátorom Petrom Wolfom, 

viceprimátorom Tomášom Truchlým a prednostkou Silviou Kiačikovou oslávili 

35. výročie jeho vzniku. 

 

 



 

 

Pri spoločnom posedení, grilovačke a v rodinnej atmosfére sme sa na terase 

nášho zariadenia spoločne stretli, porozprávali, zaspievali i zatancovali na 

melódie od Márie Bagínovej a jej dcéry Gabiky. 

 

 



 

 

 

 

 

... bola to „komorná oslava“,                                  

pretože sme tu ako jedna veľká rodina ... 



... spoločne sme si aj zatancovali ... 

 

 

 



... a spoločne prežili krásny slnečný deň ... 

 

 



 

 



  

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Ak by sme zalistovali v kronikách nášho zariadenia, ktoré postupne mapovali 

uplynulé roky,  dočítali by sme sa veľmi zaujímavé informácie, napr. že ... 

 

Domov „Penzión pre dôchodcov“ v Dubnici nad Váhom  bol vybudovaný v rámci 

investičnej výstavby v máji  v roku 1987.  Na slávnostnom otvorení 27. augusta 

1987 sa zúčastnil aj vtedajší minister práce a sociálnych vecí   Kazimír Nagy. 

Kapacita zariadenia bola vtedy 80 miest a o obyvateľov  domova  sa staralo 14 

zamestnancov. Z tých, ktorí tu pred 35 rokmi začínali a  ešte stále u nás pracujú  

a  35 rokov prichádzajú  do práce tými istými dverami, sú  štyri naše  pracovníčky. 

Prísna, ale láskavá sestrička  Zuzka Uhlíková, trpezlivá a milá   sociálna 

pracovníčka Vierka Kňažeková,  o zásobovanie potravinami sa stará Olinka 

Fürdöšová  a na vrátnici sa na nás usmieva  Majka Uhlíková.  Touto cestou im 

chceme vyjadriť veľké poďakovanie  za ten  dlhý čas, ktorý strávili v našom 

zariadení  a v  kontakte s klientmi aj po tých dlhých rokoch obdivujeme  ich 

pracovitosť, trpezlivosť, toleranciu a vernosť tejto práci a tomuto zariadeniu. 

 



8. marca 1988 sa začali variť obedy  pre obyvateľov penziónu, 15. decembra 1988 

bola slávnostne otvorená a daná do prevádzky druhá budova penziónu, čím sa 

zvýšila kapacita na 150 miest.  24. januára 1990 bola uvedená do prevádzky aj 

nová jedáleň, ktorá spájala obe budovy zariadenia.  

Od 1. januára 1994 sa zvýšila kapacita zariadenia na 160 miest, z toho bolo 100 

miest určených pre penzión a 60 miest určených pre domov dôchodcov.                  

Zápis v kronike hovorí, že po dvadsiatich rokoch existencie domova, 27 .augusta 

2007,  bol domov  kombinovaným zariadením Domova dôchodcov a Domova 

penziónu pre dôchodcov s  celoročným pobytom a s kapacitou 170 miest. 

Riaditeľom zariadenia bol pán Ing. Jaroslav Hagan a o klientov sa staralo 64 

pracovníkov.      

 



Od 1.januára 2010 sa zmenil názov zariadenia na Zariadenie pre seniorov Dubina. 

V januári 2013 bolo do prevádzky uvedené Špecializované zariadenie v Prejte, 

ktoré zabezpečuje starostlivosť o klientov hlavne s diagnózami ako Alzheimerova 

choroba či Parkinsonova choroba.  Kapacita tohto zariadenia je 69 miest pre 

klientov  a pracuje tu 50 zamestnancov.   

Zariadenie pre seniorov Dubina patrí k najväčším  zariadeniam trenčianskeho 

kraja. Aktuálne starostlivosť o 180  klientov zabezpečuje  v nepretržitej 

prevádzke  90 zamestnancov.     

Seniori v zariadení  už opustili pracovný kolobeh v zamestnaní. Uvedomujú si, že 

prekonávať nástrahy seniorského veku im pomáhajú ľudia okolo nich, rodinní 

príslušníci i pracovníci zariadenia, ktorí ich nepokladajú za zbytočných 

a prejavujú im úctu a rešpekt.   

Do augusta  tohto roku bolo v zariadení prijatých niekoľko stoviek  klientov.  

Niekoľko stoviek  rôznych osudov a životných príbehov. Niektorí pobudli 

v zariadení dlhšie, iní kratšie. Všetci však boli „naši obyvatelia“, so svojimi 

starosťami  i  radosťami.   

 

Jedno latinské príslovie hovorí, že zrkadlom spoločnosti je naše správanie sa             

k starším. Preto by mala celá spoločnosť pomáhať starým ľuďom optimálne 

zvládnuť problémy spojené so starobou, aby nás mohli naďalej obohacovať 

svojou múdrosťou. Nikto si nemôže byť istý, či bude celý život zdravý, či aj jeho 

život nebude závislý od pomoci druhých. Dôstojná staroba si vyžaduje komplexnú 

starostlivosť, zameranú aj na najhlbšie oblasti ľudského bytia. Starnutie je nielen  

záležitosťou tela, ale aj ducha. Starnúť možno aj  inak, ako zostať osamote  

a v tejto samote  so sklonenou hlavou zaspať. Starnúť sa dá múdro, dôstojne, 

s hlbokou vierou v zmysel vlastného života. Aj v seniorskom veku  v ľuďoch  

stále horí vnútorný oheň, preto sa snažme, aby ľudia aj v pokročilom veku 

nezostali izolovaní, opustení a netrpeli pocitmi beznádeje. 

Minulosť je istá, pretože sa na nej nedá nič zmeniť. Ale na budúcnosti je najkrajšie 

práve to, že si ju môžeme tvoriť sami. Je nepochybné, že každý z nás sa  musí 

prispôsobiť vývoju. Tým vývojom v našom zariadení máme na mysli hlavne 

zabezpečenie dostatočného počtu odborného personálu a  dofinancovanie 

sociálnych služieb štátom, ktoré je v dnešnej dobe hlavným problémom.                                              

Je dôležité pozrieť sa späť do minulosti, ktorú môžeme zhodnotiť a poučiť sa        z 

nej. A rovnako tak je dôležité pozerať sa dopredu a mať jasne vytýčené ciele, 



ktoré chceme dosiahnuť. Vieme, že mnohé problémy v našej spoločnosti sú 

vážnejšie než v generácii našich otcov a že my sa budeme musieť  s nimi 

vysporiadať.        

                                                                                                                                 

Pre nás a naše zariadenie  je veľkou výzvou plánovaná rekonštrukcia, ktorú so 

zriaďovateľom – mestom Dubnica nad Váhom pripravujeme. Chceme dosiahnuť 

skvalitnenie života a starostlivosti o našich seniorov, pretože si to naši seniori 

zaslúžia.  Po 35 – tich rokoch užívania oboch budov máme hrdzavé vodovodné  

trubky, nefunkčné a hrdzavé ventily na stupačkách,  hnilé  a  zničené umakartové 

jadrá, pretekajúce toalety, neustále výpadky elektriny, nedostatočne priestranné 

výťahy, úzke dvere a chodby, cez ktoré sa nevedia prekľučkovať záchranári  

a mnoho ďalších problematických miest a  zastaralých technológií, ktoré navyše 

môžu ohrozovať zdravie a životy klientov i zamestnancov. Pre narastajúci počet 

menej pohyblivých klientov potrebujeme doriešiť bezbariérové prístupy do 

jednotlivých ubytovacích buniek a prevádzkových priestorov. Naši seniori celý 

život pracovali a vytvárali hodnoty pre spoločnosť. Je našou povinnosťou 

a samozrejmosťou, že im tieto hodnoty na sklonku ich života vrátime v podobe 

dôstojných životných podmienok. 

Avšak pekné miestnosti, nový nábytok, kvalitné pomôcky, výzdoba a rôzne 

dekorácie nie sú to, čo robí zariadenie dobrým zariadením.  Ani najmodernejšie 

prístroje a predmety nenahradia osobný kontakt, objatie človeka, jemný dotyk či 

stisk ruky. Nevytvoria pocit istoty a bezpečia.   Bezpečie a istotu vytvárajú ľudia, 

ktorí tu žijú a pracujú a navodzujú tak atmosféru pokoja a pohody.   

Všetkým týmto ľuďom, obyvateľom i pracovníkom želáme,            

aby aj v ďalších rokoch nachádzali v našom zariadení                 

vľúdny pozdrav, úsmev, ľudskosť a ochotu.                                              

Samozrejme želáme všetkým pevné zdravie a pracovníkom veľa síl 

pri poskytovaní starostlivosti našim seniorom. 

 


