
EDITORIAL 
 

OD 1. JANUÁRA 2020 – 

DO 31. DECEMBRA 2020 

 

Príhovor pani riaditeľky 

Milí klienti!  

 po náročnom roku 2020, ktorý bol plný povinností a nepoznaných starostí 

prichádza vianočný čas. Je to obdobie zimných radovánok, obdobie pokoja a vľúdnych 

chvíľ, no najmä čas lásky a porozumenia. Čarovná atmosféra, ktorá prichádza 

v decembri je nenahraditeľná. Je pravdou, že práve Vianoce sú najkrajšími sviatkami 

roku. Zdobíme vianočné stromčeky, robíme vianočnú výzdobu miestností, vyrábame 

vianočné pozdravy blízkym, no najmä trávime spoločne voľný čas. Vianočný čas 

znamená zastaviť sa na chvíľu a spomenúť si i na svojich blízkych doma, ktorých 

momentálne nemôžete osobne vidieť. Rok 2020 bol veľmi náročný a neistý, stal sa 

pre nás iným, ako sme dovtedy poznali. V marci nás zasiahla nebezpečná epidémia 

vírusu Covid-19, ktorá však neustále obmedzuje naše bežné fungovanie. Namiesto 

smiechu, radosti a voľnosti, prišiel strach o svoje zdravie, ale i bezradnosť zastaviť 

šíriaci sa koronavírus. Osobné stretnutia s rodinou a kamarátmi nahradil malý čierny 

tablet, ktorý Vám pomáha nezabudnúť na tváre Vašich blízkych. Aj napriek ťažkej 

a neľahkej situácii však musíme neustále myslieť pozitívne a spoločne dúfať v lepšiu 

budúcnosť. 

Jedna myšlienka zdôrazňuje aktuálnu situáciu: „Tam, kde vzniká nebezpečenstvo, 

zároveň rastie sila záchrany.“ Preto sa Vám chcem úprimne poďakovať za zvládnutie 

doterajších podmienok, ktoré nás obmedzili v bežnom živote. ĎAKUJEM každému 

jednému z Vás za Vašu tolerantnosť, zodpovednosť a pochopenie v dnešnej náročnej 

dobe. Práve vďaka Vám a nastaveným podmienkam sa nám darí udržať naše zariadenie 

Domov n.o. v zdraví a bez žiadnych vážnych ochorení. Ak budeme naďalej dodržiavať 

tieto opatrenia, isto spoločne porazíme koronavírus a čo najskôr sa stretnete so 

svojimi blízkymi. Čaká nás Nový rok 2021, nový začiatok. V roku  2021 si prajem, aby 

ste i naďalej boli k sebe tolerantní, ochotní vzájomne si pomáhať a na tvárach 
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namiesto hnevu nech Vám svieti holywoodsky úsmev. Nech je rok 2021 lepší než rok 

2020, nech nás čakajú iba slnečné dni plné radosti, smiechu a pozitívnej nálady. 

Prajem Vám najmä veľa zdravia, lásky, porozumenia a menej zbytočných hádok či 

konfliktov! 

                Ing. Milena Demeterová 

         Riaditeľka Domov n.o. 
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Prijímateľ roka 2019, najaktívnejší prijímateľ 2019, 

pisateľ roka 2019 

Máme tu rok 2021 a teraz môžeme hovoriť o roku 2019 – 2020 ako o starom roku, 

ktorý nám priniesol pekné chvíle, navštívili sme nové miesta, prišli k nám noví 

prijímatelia, niektorí od nás odišli, niektorí z nás boli viac šikovní, iní menej. Keďže 

si myslíme, že tých najaktívnejších chlapcov je potrebné motivovať a odmeniť, každý 

rok vyhlasujeme prijímateľa roka. Kto to je? Je to chlapec, ktorý napreduje, 

prekonáva svoje osobné ciele, je nápomocný iným prijímateľom, zamestnancom, je 

slušný, pracovitý, veselý a ostatní si z neho 

môžeme brať príklad. 

Voľba prijímateľa roka 

2019 bola v rukách 

zamestnancov, ktorí 

anonymne hlasujú. 

Prijímateľom roka sa 

stane chlapec s 

najvyšším počtom 

hlasov.   

 

• v DSS - Jaroslav Ž.   

• v ZPB - Jožko H. 

Pri tejto príležitosti sa oceňuje i pisateľ roka, ktorý najväčším počtom článkov 

prispel do časopisu Domov n.o. - Editoriál. Za rok 2019 boli ocenení:   

• v DSS - Andrej L. 

• v ZPB - Martin M. 

 

 

 



Okrem toho, v priebehu roka sa 

naša sociálna pracovníčka 

stretáva s prijímateľmi sociálnej 

služby na tzv. terapeutických 

skupinách, na ktorých sa riešia 

problémy i nové nápady, čo by 

bolo dobré v zariadení zmeniť. 

Najaktívnejším prijímateľom 

terapeutických skupín za rok 

2019  sa stal:  

• v DSS - Tibor B. 

• v ZPB - Miroslav Z. 

Autor: Ing. Bibiána Demeterová 

Prijímateľ roka 2020 

Ako každý rok, aj v roku 2020 boli naši klienti veľmi pracovití a šikovní. Totižto našim 

mottom je: "Bez práce nie sú koláče" - čo určite všetci dobre poznáte. Tak ako to 

platí v životoch ľudí, tak to platí aj v našom zariadení. Každý rok vyhlasujeme 

niekoľko ocenení, ktoré sú späté s prácou a s najväčším pomocníkom roka. Nie je 

jednoduché rozhodnúť, kto si najviac zaslúži takúto výhru, ale... 

Tento rok anonymné hlasovanie zamestnancov Domov n.o. rozhodlo, že:  

 

Za rok 2020 bol prijímateľom roka 

:  

• v DSS – Miroslav R.  

• v ZPB – Viktor J.  

 

Najaktívnejším prijímateľom terapeutickej skupiny 2020: 

• v DSS – Jaroslav B.  

• V ZPB – Miroslav B.  
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Pisateľom roka 2020 sa stal:  

• V DSS – Andrej L.  

• V ZPB – Martin M. 

 

 

 

 

Tento rok sme mali i špeciálne odmeny pre klientov, ktorí pravidelne pracujú s 

drevom, čím si zabezpečujú teplo vo svojich izbách. Všetkým chlapcom veľmi pekne 

ešte raz ďakujeme a gratulujeme k výhram. Len tak ďalej! Lebo nezabúdajte, že 

práca šľachtí... 

A možno už budúci rok bude nová kategória, ktorá bude určite pre všetkých 

zaujímavá a to NAJLEPŠÍ ZAMESTNANEC ROKA. Uvidíme, kto si takéto dôležité 

ocenenie u našich chlapcov získa. :-) 

 

Autor: Barbora Demeterová, DiS.art 

 

 

Svätá omša 

Tak ako po minulé roky i v tomto roku sa konala 

05. januára 2020 svätá omša za prijímateľov 

a zamestnancov Domov n.o..  
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         Gratulácia pánovi Farárovi k 70 

Vážený p. Farár, 

zišli sme sa tu, aby sme Vám zapriali a zablahoželali ku krásnemu životnému jubileu 

70 rokov. Život Vás už od detstva vystavoval rôznym skúškam a aj v mladosti 

a doviedol Vás až  ku kňazskému povolaniu. Sme úprimne rady, že Vám PÁN dožičil sa 

dožiť tohto nie tak malého veku. Čo vám ďalej priať, azda treba dodať hodne zdravia, 

hodne, hodne lásky, ktorá je tak veľmi dôležitá v dnešnej dobe a ktorej je v dnešnom 

svete tak málo a ktorá nás vedie k Bohu a je činiteľom Božského milosrdenstva 

a nádeje. Tok rokov vám už na tvári už aj vyčaril dáku tú vrásku. Niektorá bola 

z veľkej radosti a iná z veľkého smútku a starosti. Ďalej vám prajeme v dnešný 

sviatok, aby z Vás vyžaroval optimizmus a aby ste sa nad všetky skúšky a prekvapenia 

čo Vám Boh pripravil do ďalších rokov usmievali a keď príde trpkosť, aby ste 

pamätali, že v utrpení Vás Kristus nesie a v radosti mu vy ďakujete za šťastie čo 

Vám vo svojej nekonečnej láske dožičil. On sa teší, keď ste šťastný a môže túto 

radosť zdieľať s Vami, čo je však pekné od Vás. Radosť, ktorú dostávate a máte vo 

svojom srdci si nenechávate pre seba, ale delíte sa s ňou o ňu aj s nami. Takže ešte 

raz v mene všetkých, čo sme tu prítomní Vám chcem popriať veľa lásky, zdravia, 

šťastia a hlavne veĺa Božích milostí a pevne dúfame, že nás aj naďalej budete 

navštevovať. Hlavne budeme mať vo vás duchovnú oporu v našom ďalšom živote.  
                  Autor: Andrej Lehoczký 

V pondelok, 13. januára 2020 sme si 

pripravili veľké prekvapenie pre nášho p. 

farára,  ktorý oslavuje významné jubileum 

70. rokov. Prekvapenie sa konalo v jedálni, 

kde bola pre oslávenca pripravená torta, 

kvety, darčeky, šampanské a my všetci - 

chlapci i zamestnanci z DSS a ZPB. Keď p. 

farár vstúpil do miestnosti, všetci sme 

tlieskali a začal sa program. Na úvod si 

pripravil prianie k narodeninám Andrej L. a 

nasledovali obľúbené piesne p. farára v 

podaní Miroslav B. zo ZPB, Daniel H. z DSS a 

Ján Z. z DSS. Medzi gitarovými piesňami zazneli i básničky a verše k narodením od 

ďalších prijímateľov. P. farárovi sme odovzdali darčeky - darčekovú poukážku na 

turistiku s našimi chlapcami, fotokoláž z fotiek zo spoločných akcií, vyšitý obrázok a 

všetci sme si pripili nealko šampanským na zdravie.  



Veríme, že sa prekvapenie podarilo a tešme sa na ďalšiu spoluprácu s p. farárom.  

Autor: Ing. Bibiána Demeterová  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blahoželáme 
V tomto roku 2020 sa pre pandémiu COVID – 19 nekonali veľké 

oslavy okrúhlych narodenín našich prijímateľov, ale nezabudli sme 

ani na jedného z nich. 

 

„Na ceste žitia dni sťa metre                                          
a roky ako míle zasa;                              
tak letia v divom, bujnom vetre,      
že človek ani nenazdá sa.   

                                                                SLOBODNÍK  Ján „ 70“ 

Len keď sa zavše v svojej púti                              
na prešlé roky naspäť díva,  
do duše sa mu naraz vnúti 
myšlienka zvláštna, trochu clivá. 
A zrazu plecia tuhšie cítia 
ťarchu, čo rôčik s rôčkom zbieral, 
dokiaľ sa na šnúročke žitia 
zjagalo sedemdesiat perál.“ 

  

                            KOCIAN Marek „ 40“   

„Prajeme Ti veľa zdravia, lebo je vzácne, 

veľa šťastia, lebo je krásne, 

veľa lásky, lebo je jej málo 

a všetko naj, aby žiť za to stálo.“ 

 
 

KOTEREC Ján „ 20“   

„Narodeniny dnes máš, 

môžeš si pripísať ďalší rok,  

nech šťastie a zdravie, 

ešte dlho sprevádza tvoj krok.“ 
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Blahoželáme 
JURICA Viktor „ 40“ 

„ Blahoželáme ti k sviatku, ktorý 

dnes máš. 

Spory, zlobu, hádky, nech nikdy 

nepoznáš.“ 

 
 

 

 

RIGO Ladilsav „ 20“ 

„Veľa ďalších rokov,  

veľa šťastných krokov, 

veľa dobrých vecí 

želáme Ti všetci.“ 

 
 

 

DUDOK Marián „30“ 

 

„Nech Ti stále slnko svieti 

v oknách Tvojho Domova, 

aj keď mráčik zastrie ho, 

zažiari Ti odznova.“ 
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Blahoželáme 
GORAL Ladislav „60“ 

„Prajeme Ti veľa radosti zo života, 

lásku, šťastie, zdravie a pohodu. Nech 

každý deň sprevádza Ťa úsmev na 

tvári.“ 

 

 

 

 

GIERTL Ján „60“    

„Dnes slávite krásnych 

šesťdesiat, 

preto od srdca chceme 

Vám priať, 

aby ste pevné zdravie 

mali 

a splnilo sa Vám všetko 

čo ste si priali.“  

 

 

        

  KUBALIAK Boris „55“ 

„Prajeme Ti šťastie, zdravie a tak ďalej, 

všetko dobré na mysli máme.“ 
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Blahoželáme 
KAČA Štefan“20“     

 

 

       MÓZSI František „60“ 

 
„“Nepozerajte sa už spiatky, 
tešte sa z krásnej šesťdesiatky. 
Veď život rýchlo letí ako šíp, 
ako ho najlepšie prežiť nevie nik. 

Nech krásne spomienky z mladosti sa k Vám vrátia  
a všetky zlé sa navždy stratia. 
Nech tento krásny deň, 
dá Vám úsmev a radosť len.“ 

 

 

 

Všetkým oslávencom ešte raz zo srdca blahoželáme a prajeme všetko len to 

najlepšie do ďalších rokov. 

          Autor: soc. 
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HOKEJOVÝ ZÁPAS V ZARIADENÍ PODPOROVANÉHO BÝVANIA 

V Zariadení podporovaného bývania nelenia 

naši chlapci ani v zimných mesiacoch 

a okrem spoločenských aktivít sa venujú aj 

športovým a teda konkrétne hokeju. Ide im 

to veľmi dobre a robia skutočné pokroky. 

Poctivo trénujú aj so svojim vedúcim a preto 

sa nemali začo hanbiť a bolo nám potešením 

sledovať ich hokejový zápas.  

  
                    Autor: soc. 

FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD V DSS A ZPB 

Dňa 22.02.2020 našou obcou Veľké Pole 

prechádzal fašiangový sprievod, ktorý 

navštevoval domy a nosil medzi ľudí hudbu, 

tanec a dobrú náladu. Od skorého rána bolo 

počuť spev a tak ako každý rok aj tento prišli 

fašiangovníci aj medzi nás do Zariadenia 

podporovaného bývania a do Domova 

sociálnych služieb Domov n.o. Spoločne sme si 

zatancovali a zaspievali a s niektorými sme sa 

zabávali aj na fašiangovej zábave až do 

skorého rána.  

Autor: Ing. Bibiána Demeterová 



POCHOVÁVANIE BASY v Domov n.o. 

 
FAŠIANGY- symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia 

Najskôr si priblížime tieto sviatky a zvyky počas nich slovami etnológa:   

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... jedna z najznámejších a na Slovensku 

najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Málokto však vie, že jej slová nie sú úplne 

pravdivé. Po správnosti nasleduje po Fašiangoch Veľká noc a presne sedem týždňov 

po Veľkej noci prichádzajú turičné sviatky. Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej 

stredy nazývame fašiangy. Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. 

Počas fašiangov prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby a zabíjačky. Hlavne 

posledné tri dni sú vyplnené zábavami, nadmerným pitím alkoholu a jedením. Posledný 

štvrtok pred koncom fašiangov sa v minulosti nazýval aj tučný štvrtok. Tento deň bol 

príznačný tým, že sa ženy začali správať neobvykle – boli 

agresívne voči mužom, popíjali v krčmách, tancovali a spievali na uliciach. Jedným 

slovom – svet je počas fašiangov „hore nohami“. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov 

sú tradičné fašiangové hry, v rámci ktorých boli predvádzané rôzne magicko – 

rituálne úkony. Po dedinách šli v sprievode mladí muži preoblečení v rôznych maskách. 

Najčastejšie to boli masky: Cigánka, Žobrák, Drotár, Stará žena, Prespanka s 

deckom, Mladucha a Mladý zať, Kováč, Kominár, Handrár, ale aj maska Medveďa, 

Kozy, Turoňa a Slameníka, ktoré symbolizovali plodnosť, ale aj smrť. V ruke držali 

ražeň alebo šabľu – prastaré symboly mužskej sily a plodnosti. Na ražeň im ľudia 

napichovali slaninu, klobásu, dávali im vajcia a peniaze na spoločné posedenie. 

Zapichovanie ražňa do povaly symbolizovalo pomyselné spojenie neba so zemou. Muži 

prezlečení v maskách žobrali, kradli, predstierali prácu, za ktorú sa dožadovali 

odmeny, ale aj tancovali tance „na konope“ či „ na ľan“. Ich úlohou bolo zabaviť 

dedinčanov. Parodovali preto svadobníkov, vysmievali sa z vydaja chtivosti, lenivosti, 

hlúposti, pýchy a spanštelosti a trestali staré dievky- priviazali im na nohu klát. 

Jedným slovom si mohli dovoliť počas fašiangov to, čo si inokedy nemohli. Strašili 

malé deti, naháňali, štípali ženy, tancovali s nimi, dokonca ich váľali po zemi. Typickým 

fašiangovým jedlom boli šišky vyprážané na masti. Najveselšie obdobie roka však 

strieda 40- dňový pôst. Ukončia sa všetky zábavy a svet sa vráti opäť na rok do 

starých koľají. Na poslednej fašiangovej 

zábave sa preto predvádza symbolické 

pochovávanie basy. Pochovávanie basy je 

ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb. 

Jej základným motívom je zákaz zábav 

počas nasledujúceho pôstu. Jedná sa o 

výrazné komické stvárnenie. Hlavnými 

kostýmovanými postavami sú postavy 

kňaza, rechtora a smútiacich 

„pozostalých“. Kňaz paroduje obrad 



rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade, 

ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou, 

ktorú za náreku prítomných vynášajú von. 

Priebeh pochovávanie basy je nasledovný: 

oznámenie o ochorení, vyšetrovanie lekárom, 

odvoz do nemocnice, oznámenie o smrti, 

pohrebný sprievod, plač nad hrobom 

a čítanie testamentu. Texty však nie sú dané, 

vytvárajú si ich herci sami, väčšinou ide o 

improvizáciu. Sú často popretkávané 

humornými príbehmi a vlastnosťami obyvateľov danej dediny. Keď je basa pochovaná, 

môže začať pôst. Obdobie veľkonočného pôstu začína dňom, ktorý poznáme pod 

názvom Popolcová streda alebo Škaredá streda. Je to pohyblivý sviatok, jeho dátum 

sa ráta podľa lunárneho 

kalendára a pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou. Slávenie Popolcovej stredy bolo 

zavedené v 7. storočí a tento deň sa stal dňom pokánia a pôstu. Pôst mal pomôcť 

človeku nájsť cestu k duchovným hodnotám. 

Veriaci si na prijatie sviatosti v tento deň 

obliekali v zmysle prvokresťanských tradícií 

kajúci odev a posýpali sa popolom. Zvyk posýpať 

sa popolom pretrval dodnes, avšak už len 

symbolicky, kedy kňaz urobí popolom krížik na 

čelá veriacich. Odev bol ladený do smútočných 

farieb. Najčastejším jedlom Popolcovej stredy 

bola kyslá mliečna polievka. Veľkonočný pôst sa 

končí Veľkým piatkom.  

Dňa 25.02.2020 sme aj v našom zariadení  pochovávali 

basu, ako symbol ukončenia najveselšieho obdobia roka 

a to fašiangov, po ktorom nasleduje od Popolcovej 

stredy 40 - dňový pôst. Počasie nám prialo a ďakujeme 

prijímateľom Zariadenia podporovaného bývania  za 

krásny program a krásne popoludnie spojeného 

s tancom a dobrou náladou. Ďakujeme aj prijímateľom 

Domova sociálnych služieb , za účasť v krásnych 

kostýmoch a aj pani kuchárkam za výborné šišky, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou 

tohoto obdobia. V neposlednom rade ďakujeme pani riaditeľke za pohostenie ktoré 

dala pre nás pripraviť.  

           Autor: soc. 



 Opatrenia z dôvodu šírenia vírusu COVID – 19 - besedy 

 

 

Dňa 12.3. 2020 sme mali radu prijímateľov kvôli karanténe a koronavírusu   

 

O čo sa jedná? 

Koronavirus (Coronavirus) je spoločné označenie pre štyri rody vírusov obsiahnutých 

v podčeľadi Coronavirinae. Konkrétne sa jedná o Alphacoronavirus, Betacoronavirus, 

Gammacoronavirus a Deltacoronavirus. Zvyčajne môžu spôsobovať choroby 

dýchacích ciest ako je napríklad obyčajné nachladnutie. Väčšina ľudí môže byť v 

istom okamihu svojho života vírusom nakazeným, no príznaky sú zvyčajne mierne až 

stredne závažné, v závislosti na aktuálnej kondícií jednotlivca a predchádzajúcich 

ochorení. V niektorých prípadoch však môžu vírusy spôsobiť choroby dolných 

dýchacích ciest, ako je zápal pľúc a bronchitída. 



 

CENNÉ INFORMÁCIE:  

1. Umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. 

Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na 

ruky na báze alkoholu, 

2. Očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami 

3. Zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou 

vreckovkou a následne ju zahoďte do koša alebo kašlať a kýchať do ohybu 

lakťu 

4. Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo 

chrípky 

5. Dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto 

kašle alebo kýcha 

6. V žiadnom prípade nefajčite ohorky, špaky po sebe a nepite po druhom 

7. Nehrabte sa v košoch, nedopíjajte zbytky drinkov či nápojov 

 

V prípade prepuknutia koronavírusu Covid 19 – je zostavený krízový štáb tu v Domove, 

do ktorého sú zahrnutí 5 ľudia, ktorí by zostali v karanténe s nami. Ide o vedúcich 

zamestnancov: Tibor Unterfranc, P. riaditeľka, Bibiána Demeterová, Boženka 

Lazareková, Maťka Uramová, Ivka Mokrá. Okrem toho domov je stále spojený s 

krízovým a zdravotným štábom v prípade prepuknutia vírusu a tak isto sú informovaní 

čo v takomto prípade konať a ako majú postupovať. V žiadnom prípade nepodliehajte 

panike, klebetám medzi prijímateľmi domova. Držte sa príkazov a pokynov 

zamestnancov domova a overených informácii.  

 

Dňa 1.4.2020   

1. Boli sme opätovne vyzvaní na disciplínu ohľadom umývania rúk a čo máme robiť, 

keby sme boli nachladnutí alebo chorí – nemáme kašlať do dlane ale do ohybu lakťa.  

2. Prijímatelia sa dožadovali, prečo nemajú všetci prijímatelia rúška – p. Božka nám 

vysvetlila, že niektorí nemajú rúška, lebo by im boli dané zbytočne. Niektorí 

prijímatelia berú lieky, kde je zvýšené tvorenie slín,... 

3. Nemáme zabudnúť na dodržiavanie dostatočnej vzdialenosti jeden od druhého.  

Každý prijímateľ čo príde do kancelárie i za sociálnou pracovníčkou alebo 

účtovníčkou alebo riaditeľkou a nebude mať rúško a bude žiadať o stretnutie – 

nesmie byť pustený do kancelárie. Títo pracovníci sa tiež musia chrániť pred nami, 



no však tento prijímateľ nebude odmietnutý, ale na jeho vlastné vyžiadanie bude 

tento pracovník Domova k nemu zavolaný a vybaví s ním jeho požiadavky. Pričom si 

tento pracovník musí zachovať dostatočný priestor od prijímateľa na svoju i jeho 

ochranu, nakoľko nemá rúško.  

4. P. sociálny sa s nami bude stretávať každý týždeň a povie rade prijímateľov deň 

stretnutia a rada prijímateľov oboznámi so stretnutím ostatných prijímateľov. 

 

Dňa 22.4.2020 sme mali stretnutie s p. sociálnou: 

Úvod stretnutia sa niesol v tom, že sme museli dodržať medzi sebou dostatočné 

odstupy, ďalej nám bolo prízvukované, že všetci čo máme rúška, aby sme ich nosili 

a nielen keď nás vidia zamestnanci Domova n.o. Aby sme sa chránili my, pretože každý 

chce, aby karanténa skončila, aby sme sa mohli stretnúť so svojimi blízkymi. Ďalej 

nám bolo povedané, aby sme dodržiavali hygienu hlavne umývanie rúk. P. Lehozcký a p. 

Šajmer boli vyzvaní k tomu, že aby sa stretávali, no dbali o svoje zdravie a aby 

zachovali dostatočnú vzdialenosť – je to len pre ich dobroNa záver stretnutia nám 

bolo poďakované, že sme prišli a všetkého, čo bude nutné , nám oznámia. Bude 

oznámené ďalšie stretnutie skupiny.  

p. sociálna bola poverená v mene riaditeľky Domova n.o. nám oznámiť, že sa 

nachádzame v prvej fáze uvoľňovania opatrení zo 4 fáz, čo sú vytvorené krízovým 

štábom vlády a hlavným hygienikom.  

 

Čo to pre nás znamená:  

1.fáza nám priniesla : 

1. Nemusíme nosiť rúška tu v Domove, ale ako náhle prechádzame cez dedinu 

musíme mať rúško! 

2. Môžeme chodiť na vychádzku, max. 5 prijímateľov Domova s p. 

vychovávateľkou. 

3. Môžu nás prísť navštíviť príbuzní max. 2 a to na dobu jednej hodiny, ale iba za 

určitých podmienok: musia mať rúško, jednorazové rukavice (pokiaľ ich 

nemajú, Domov im ich poskytne). Rúško musí mať aj prijímateľ. Môžu navštíviť 

len na vyhradenom mieste a môžu ísť pokiaľ im bude treba na WC tiež na 

vyhradenom mieste. Do izieb a iných priestoroch v DSS mimo určených je 

návštevám prísne zakázané! Všetko, čo prijímateľom Domova prinesú sa spíše 

a tieto veci, či už sú to cigarety, strava, peniaze sa prijímateľovi dajú cez 

výchovu, oddelenie alebo cez ekonomický úsek – to sa týka kávy, peňazí, 

cigariet. Podľa toho, ako prijímateľ bude potrebovať. Môže vás prísť pozrieť 



aj kamarát ale iba jeden a tiež preňho platia opatrenia, čo sú určené Domovom 

pre návštevy. Návšteva by mala pri každom navštívení prijímateľa zavolať p. 

riaditeľke, aby sa dohodol čas návštevy, lebo po každej návšteve sa vyhradený 

priestor musí dezinfikovať.  

 

Ďalšie uvoľňovanie opatrení v DSS je plánované na 15.6. alebo 16.6. 2020 pokiaľ 

v DSS nestúpne počet chorých  na koronavírus.  

 

Ďalšie stretnutie sa nieslo v duchu uvoľňovania opatrení tu v Domovoch sociálnych 

služieb. Bol to druhý stupeň zo štyroch stupňov uvoľňovaní opatrení v DEE. Ďalší 

stupeň nám prijímateľom priniesol, že môžeme ísť domov  na víkendy a sviatky, ale 

len v doprovode príbuzného. Musia nás aj doviezť aj odviesť – ten rodinný príslušník, 

čo nás zobral na víkend alebo na nejaké sviatky. Má to však aj postup: Musí formou 

čestného prehlásenia prehlásiť a aj vyplniť formulár cestovateľskej anamnézy, že je 

zdravý a že aj prijímateľa počas návštevy daného rodinného a domáceho prostredia 

nevystavil žiadnemu ochoreniu – aj pri príchode, aj pri odchode. Musí sa dezinfikovať 

ruky a musí mu byť zmeraná teplota, aj príbuznému.  

2. bod uvoľňovania opatrení nám priniesol: môžeme sa zúčastňovať bohoslužieb, ale 

každé takéto zúčastnenie sa musí zapísať do hlásenia, kde sa píše čas odchodu 

a príchodu z bohoslužby. Pri odchode musí mať prijímateľ rúško počas celej 

bohoslužby  a pri príchode do DSS mu musí byť zmeraná teplota a musí si 

dezinfikovať ruky.  

Toto uvoľňovanie opatrení v DSS naberá okamžitú platnosť k dátumu – 15.06.2020 

zápisom stretnutí bol poverený člen rady prijímateľov: Andrej Lehoczký 

A všetko to tu bolo opäť ale ako my prežívame toto obdobie? Čítajte v našom 

časopise ďalej. Nevzdávame sa, naopak ideme ďalej za svojimi cieľmi a tak sa dá 

prekonať všetko. 



Náš mini športový deň 

Tento relaxačný deň sa konal pri odstávke elektriny, tu vo Veľkom Poli. 

Všetko to začalo hneď po raňajkách – zamestnanci si pre nás pripravili rôzne súťaže, 

disciplíny ako napríklad beh fúrikom, kolky, kvíz, ktorý bol zameraný na precvičenie 

kognitívnych funkcii mozgu – obsahoval rôzne otázky: ako sa voláš, či vieš nakresliť 

čas, či si vieš zapamätať živle – zem, voda, oheň, vzduch, aký je rok, koľko si tu 

v Domove rokov a kedy si prišiel... 

Po týchto disciplínach nasledoval 

chutný obed, ktorý si pre nás pripravila 

p. riaditeľka, p. kuchárka- Po chutnom 

obede nám začalo mrholiť a tak sa náš 

deň blížil ku koncu. Mali sme kávu 

a chlebík 

s masťou 

a cibuľou na 

olovrant. Postupom času už aj v dedine zapli elektrinu a sa 

každý z nás presunul do našich skromných príbytkov a každý 

bol rád. Každý z nás si niesol rôzne pocity a zážitky z tohto 

relaxačno-oddychového dňa. 

 

 

  
 

Autor: Andrej Lehoczký 

 

 



Jazvinská jaskyňa s pánom farárom 

Ako sme si sľúbili, tento rok nás čaká 

niekoľko športových dní. Jedným z 

nich bola aj slnečná streda 8.7.2020, 

ktorú sme si užili v horách. Avšak táto 

túra bola niečím výnimočná! Náš pán 

farár dostal od nás darčekovú 

poukážku ku krásnemu jubileu 70. 

rokov, kde sme mu darovali príjemný 

deň spojený s turistikou na Jazvinskú 

jaskyňu v Malej Lehote. Veľmi sme si 

to užili, po ceste vytvorili "mini" 

súťaže a na obed nás čakal výborný 

gulášik a koláčik! Tomu sa hovorí 

skvelá STREDA!  

  

 

 

 

 

 

 

 

  Autor: Barbora Demeterová,DiS.art 



ÚSMEV – beseda , ÚCTA K STARŠÍM 

Táto skupina resp. stretnutie sa týkalo a bolo zamerané hlavne ku dňu úcte k starším, 

tu v Domove občanom resp. prijímateľom Domova starším viac ako 60 rokov. Títo 

prijímatelia Domova dostali darček od Obecného úradu a aj menšie prekvapenie od p. 

riaditeľky.  

Druhá časť skupiny sa týkala toho, že sa nás na začiatku sedenia spýtala p. Božka či 

vieme, akým dňom bol 5. október, no nik nevedel. 5. október bol aj deň učiteľov, ale 

aj zároveň svetovým dňom úsmevu. Poďme si niečo povedať o tomto dni a o tom, kto 

bol jeho zakladateľom.  

 

Ľudstvo za Svetový deň úsmevu vďačí inak nenápadnému umelcovi Harveymu Ballovi 

z amerického Worcestra. Ten na objednávku jednej poisťovacej spoločnosti mal 

vyhotoviť jasný symbol, ktorý by si ľudia ľahko zapamätali. Teda v istom zmysle 

"vizitku" spoločnosti. 

Harvey Ball si hlavu dlho nelámal, nakreslil jednoduchý obrázok - tvár so žltým 

podkladom v kružnicovej podobe, dve bodky ako oči a jednoduchý oblúčik - úsmev. 

Stalo sa tak v roku 1963. Úspech bol nečakaný, klienti spoločnosti zajasali nadšením. 

Už o niekoľko mesiacov sa vyrobili desaťtisíce odznakov. Žltá usmievavá tvárička sa 

čoskoro dostala aj na tričká, obálky, pohľadnice, či dokonca na poštovú známku. 

Harvey Ball sa začal zaujímať o predaj svojho dielka - symbolu. Prišiel aj s nápadom 

založiť Svetový deň úsmevu. Bol totiž presvedčený, že taký deň musí sa musí stať 

zdrojom dobrej nálady. Veď úsmev na tvári človeka nemá nič spoločné s politikou, 

zemepisnou polohou či názorom. 

Iniciátor si vybral prvý piatok v októbri a prvýkrát sa Svetový deň úsmevu slávil v 

roku 1999 vo Worcestri i na celom svete. Keď o dva roky Harvey zomrel, z úcty a 

pamiatke k nemu založili nadáciu, Harvey Ball World Smile Foundation. Jej aktivisti 

pokračujú v šírení a podpore tohto svetového dňa. Umelec a zakladateľ Ball bol 

presvedčený, že ten deň musí byť zdrojom dobrej nálady. 

Počítačová éra priniesla ďalšiu popularizáciu tohto symbolu, ktorý väčšina ľudí pozná 

pod názvom "smajlík". Ľudia si ho posielajú v esemeskách i v e-mailoch. 

 

P. Božka nám o tomto dni niečo povedala a formou súťaže a počúvania chcela 

preskúšať našu pamäť, ale aj obrazotvornosť a každý z nás mal možnosť zapojiť sa 



do súťaže a nakresliť svojho vlastného smajlíka. Bol aj druhá šanca, formou otázky 

k tomuto dňu správne odpovedať na danú otázku.  

Bol zostavená porota, čo vyhodnocovala smajíkov, čo sme kreslili  

       P.BEDNAR. 

                           P.KANTOR. 

                           P.GODANY. 

NAJKRAJŠIEHO SMAJLIKA NAKRESLIL: 

        1. MIESTO:A.LEHOCZKY. 

                           2. MIESTO:Š.KAČA. 

                           3. MIESTO:D.HORANSKY. 

Aďo nakreslil smajlíka v tvare srdca, kruhu, oči a úsmevu a slzy v jednom oku. Jeho 

smajlík symbolizoval lásku k ľuďom, rozdávaní úsmevu, ale aj smútku za ľuďmi, čo 

mal rád a už tu nie sú s nami. Výhercovia boli ocenení a dostali aj odmenu za účasť 

a kreativitu. Božka chcela, aby každého aspoň na malú chvíľku urobila šťastným, tak 

ho obdarovala úsmevom, ktorý nič nestojí a má veľkú moc urobiť človeka šťastným 

a aj malou drobnosťou vo forme sladkej odmeny.  

         Autor: Andrej Lehoczký 

Usmejte sa! 

- Úprimný smiech uvoľní dýchacie cesty, 

- okysličí telo, 

- znižuje riziko infarktu, 

- posilňuje imunitu, 

- úsmev vám precvičí asi tristo svalov 

 

                                                                                                  Autor: soc. 
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BRANNO ŠPORTOVÝ DEŇ – 10 ROČNÍK 

Dňa 08.12.2020 sa uskutočnil už 10. ročník 

kultúrno – športovej akcie s názvom Branno 

– športový deň pre prijímateľov sociálnej 

služby (PSS) v domove sociálnych služieb 

(DSS) a zariadení podporovaného bývania 

(ZPB) Domov n.o. vo Veľkom Poli. Účelom 

podujatia bolo zvýšiť kvalitu života PSS, 

podporiť ich integráciu do spoločenského 

života, spríjemniť ich voľný čas a 

rozptýliť ich od bežných zdravotných či 

duševných problémov i napriek tomu 

obdobiu, v ktorom nás ohrozuje COVID-19. 

Aktívny športový deň plný zábavy 

organizuje nezisková organizácia 

každoročne v letných mesiacoch na vybranú 

tému. Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom 

koronavírusu a vzhľadom na vysoký počet 

potvrdených pozitívnych prípadov v lete sme sa 

rozhodli, že túto akciu presunieme na december 

2020. Pred realizáciou akcie boli PSS 

i zamestnanci otestovaní antigénovými testami 

a všetci boli negatívni. Nič nám preto nebránilo 

uskutočniť túto akciu.  

Desiate výročie sa nieslo v duchu „pravý branný 

deň“. Zamestnanci i klienti sa nachvíľku stali súčasťou jednej armády. Akciu sme 

otvorili ráno o 9:00 hod, kde sme všetci dostali pokyny, kde budú brané disciplíny, 

pripomenuli sme si protipandemické opatrenia (ROR) a hlučným „ZDAR“ sme sa 

vybrali na branné disciplíny.  Klienti prechádzali šiestimi disciplínami, kde ich čakali 

rôzne úlohy – zoznámenie sa s plynovými maskami, hod granátom, podanie prvej 

pomoci pri rôznych situáciách, orientácia v priestore s buzoľou, viazanie uzľov z lana 

a vedomostná disciplína o COVID-19. Na obed bola pripravená kapustnica, ktorú 

navarili kuchárky Domov n.o. S cieľom predísť zavlečeniu ochorenia COVID-19 do 

zariadenia sme sa rozhodli, že tento rok nebude na branno-športovom dni živá kapela. 



O 13:00 hod nás mal navštíviť bývalý príslušník 

Československej armády a účastník dvoch mierových 

misií OSN – pplk. Ing. Štefan Demeter, no po 

zasadnutí krízového štábu Domov n.o. sme zvážili 

jeho účasť na podujatí s cieľom chrániť klientov 

i zamestnancov 

v boji proti 

COVID-19. No 

keďže máme 

šikovných 

zamestnancov, 

dvaja testovaní zamestnanci s negatívnym 

výsledkom testu spríjemnili tento deň 

klientom ako Mikuláš a čert. Mikuláš potešil 

každého klienta i zamestnanca sladkou 

odmenou a poprial všetkým hlavne veľa 

zdravia v tomto ťažkom období a krásne 

prežitie vianočných sviatkov.  A 10. ročník 

tejto akcie bol na konci. Všetci účastníci 

boli odmenení zeleným hrnčekom a rúškom, 

ktoré im budú pripomínať tento krásny deň. 

Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho 

kraja. 

Autor: Ing. Bibiána Demeterová 

 

 

 

 

 

 



PÝTALI SME SA PANI RIADITEĽKY: 

1. otázka 

Prvú otázku nechávam na vás. Mala by zahŕňať, čo pre vás tento rozhovor znamená, 

čo by ste chceli prostredníctvom tohto rozhovoru povedať prijímateľom Domova, 

aké pocity vo vás tento rozhovor vyvolal a čo vo vás resp. vyvolával a zanechal. 

Odpoveď: Som veľmi rada, keď nielen zamestnanci zariadenia, ale i klienti 

prichádzajú s novými nápadmi a inšpiráciami. Všetky podnety, ktoré mi predostriete 

vždy uvážim a snažím sa ich naplniť, no niekedy sa to však nedá. Tieto otázky beriem 

najmä pozitívne, pretože vidím, že aj prijímatelia majú snahu, aby zariadenie 

napredovalo a neustále sa rozvíjalo. Taktiež som spokojná s otázkami, ktoré sa 

dotýkajú viacerých pracovných úsekov ako je kuchyňa, výchova, atď. Každý váš návrh 

je prediskutovaný s vedúcimi úsekov a hľadáme správnu alternatívu, ktorá bude 

vyhovovať všetkým. 

2. otázka 

P. riaditeľka touto otázkou v prvom rade nechcem vás znevážiť a ani zasiahnuť do 

vašej osobnej integrity, ale ako člen rady a na prianie prijímateľov Domova vám ju 

musím položiť. Prijímatelia Domova sa pýtajú, kedy sa bude chodiť do obchodu? Viem, 

že touto otázkou sa nechcete zaoberať, ja vidím tri spôsoby, ako sa to dá spraviť: 

 - Aby nám chodili nakupovať zamestnanci výchovy s tým však nesúhlasia – je to 

nereálne.Trošku realistické je to, že by sme chodili s výchovou my prijímatelia 

Domova. 

 - Keby sme chodili dajme tomu 5 prijímatelia Domova, čo je povolené ísť von s 1 

vychovávateľkou do obchodu. S tým že by sme mali rúška, jednorazové rukavice, aby 

sa nič nedonieslo do Domova a vykonali by sme dezinfekciu rúk ešte umytím rúk alebo 

čo by ste považovali vy za potrebné.  

- ešte jeden spôsob a to je ten, čo sa týka vašej osobnostnej integrity. Nakoľko ste 

riaditeľkou tohto Domova a pán starosta je váš manžel, vidím ešte 1 spôsob či by pán 

starosta a vy ako poslankyňa obecného zastupiteľstva a ďalší prislúchajúci poslanci 

– nemohli prostredníctvom rozhlasu vyhlásiť, či by občania dediny nemohli súhlasiť 

s tým, že by sa jeden deň v týždni nedal vyhradiť na 1 hodinu pre prijímateľov 

Domova. Nakoľko tiež sme súčasťou dediny a na tomto základe sme si tiež volili 

starostu a poslancov obecného zastupiteľstva a tak tiež aj keď sme psychiatrickí 

čiže duševne chorí pacienti a mnohí z nás sú zbavení akýchkoľvek právnych úkonov, 

máme tiež práva ako každý oný občan SR, čiže ako zdravý a fungujúci občan 

a jedinec. 



Odpoveď: Nachádzame sa v náročnej situá cii, ktorá nie je ľahká ani pre 

zamestnancov, ani pre klientov. Rozumiem, že pre vás klientov je náročné prijímať 

niektoré opatrenia, ako je napríklad zákaz chodenia do obchodu. Vaše návrhy, ktoré 

ste predložili sú adekvátne, no naše zariadenie sa taktiež musí riadiť nariadeniami, 

ktoré vydá Úrad vlády SR a krízový štáb SR. Momentálne, Úrad vlády vydal zákaz 

vychádzania, ktorý by mal platiť do januára roku 2021. To znamená, že zákaz 

vychádzania platí s istými výnimkami, ako napríklad návšteva lekára či cesta do 

zamestnania, no návšteva obchodu je pre klientov zariadení zakázaná. Vzhľadom na 

to, že zariadenia sociálnych služieb patria medzi ohrozujúce skupiny, niektoré 

opatrenia sú prísnejšie a musíme ich plne rešpektovať. Samozrejme, že ak sa bude 

situácia lepšie vyvíjať, budem zvažovať vaše návrhy. Posledný návrh, ktorý ste mi 

ponúkli s vytýčenou hodinou v obchode vo Veľkom Poli pre vás, klientov, je nereálny. 

Obchod Jednota nie je obecným obchodom, keďže aktuálne obec svoj obchod nemá.  

Jednota by tak nesúhlasila s vašim návrhom. Opakujem, že ak sa situácia zlepší 

a epidemiologické opatrenia nebudú také prísne, zvážime návštevu obchodu cez 

zamestnancov tohto zariadenia. Dočasne však máte aspoň zadovážené nákupy 

cigariet, kávy a cukru. 

3.otázka 

Týka sa smetí. Mali by sme na vás požiadavku, čo sa týka smetí – či by ste nám nemohli 

kúpiť nejaké kvalitnejšie rukavice a nakoľko sa blíži jeseň pršiplášte, čo ste nám 

sľúbili, ale ešte nezakúpili.  Taktiež nám bolo prisľúbené, že sa zväčší priestor na 

komunálny odpad nakoľko sa povaľujú vrecia s plienkami po zemi nakoľko nieje dosť 

miesta pre odpadkové kontajnery. Ďalej nám bolo prisľúbené, že sa zakúpia kýble 

z plechu a to do betónových košov a to z dôvodu, že sú tam plastové kýble 

a prijímatelia do týchto kýbľov hádžu aj horiace ohorky a môže dôjsť k prepáleniu 

dňa a my tak musíme tento odpad vyťahovať ručne.  

Odpoveď: Po vzájomnej dohode potreby nových pracovných pomôcok ako rukavice či 

pršiplášte, sme tieto veci zaobstarali. Nakúpili sme nielen spomínané rukavice, 

pršiplášte, ale i plechové kýble, ktoré boli taktiež navrhnuté. Čo sa týka návrhu 

zväčšenia priestoru na komunálny odpad, bohužiaľ túto požiadavku sa nám z hľadiska 

finančných prostriedkov nepodarilo uskutočniť. Na kalendárny rok 2020 sme mali 

vyhradenú časť finančných zdrojov, ktoré sme však museli využiť na iné potrebné 

opravy, s ktorými sme na začiatku roka ani nerátali. Uvidíme, čo nám prinesie rok 

2021 a aké finančné prostriedky budeme mať k dispozícii. 

 



4. otázka 

Keďže sa stravovacia komisia nestretáva, čím svoje návrhy nemôžem predkladať, 

musím sa opýtať vás. Ja by som chcel poprosiť touto formou, či by kuchyňa nemohla 

skúsiť variť aj iné jedlá, ktoré sa tu nikdy nevarili, ale možno aj iné raňajky, aby táto 

strava bola pestrejšia. A aby sme skúsili niečo nové, nielen zaužívaný stereotyp.  

Odpoveď: Nedisponovala som informáciou, že stravovacia komisia sa nestretáva 

a nepredkladá svoje návrhy a pripomienky. Budem sa snažiť túto záležitosť napraviť 

v roku 2021 a opätovne zaviesť stretávanie stravovacej komisii. Súhlasím s návrhom 

pridania nových jedál do jedálnička, ktoré budú spĺňať predpísané požiadavky. Je 

však potrebná diskusia najmä s hlavnou kuchárkou. Avšak myslím si, že stravu máte 

pestrú a vyváženú, čo je vidieť aj na vašich bruškách ☺  

5.otázka 

Chcel by som vás poprosiť, či by sme vo výchove nemohli mať inú činnosť, nielen 

zameranú na pracovnú čiže ergoterapeutickú, ale mať napr. počúvanie hudby a to 

ukludňujúcej čiže harmonickej alebo mať zameranú činnosť na posilňovanie 

kognitívnych funkcií mozgu, aby sme nehlúpli, ale aby bol udržiavaný pôvodný intelekt, 

sociálne a  empatické vnímanie čo a pri duševných ochoreniach stráca a otupuje. Dalo 

by sa to pomocou hlavolamov, muselo by sa začať jednoduchými, lebo si myslím, že aj 

tu by to mohlo spôsobiť problém nakoľko sa v takomto nevyvíjajúcom prostredí 

dlhodobo nachádzame a to si určite uvedomujete aj vy. A ešte by sa mohla trénovať 

motorika a empatické vnímanie kreslením, čo by sa dalo využiť a pochopiť ako sa cíti 

jedinec aj skupina, čo by sa dalo vyjadriť skupinovým kreslením. Ja sa p. riaditeľka 

snažím, aby sa tu zaviedlo niečo nové, nielen stereotyp.  

Odpoveď: Pracovný úsek výchova má za účel venovať sa všetkým klientom nášho 

zariadenia. To znamená, že akýkoľvek rozumný návrh je vítaný. V roku 2021 budem 

musieť diskutovať s úsekom výchova o ich naplánovaných pracovných cieľoch. 

Musíme nájsť nový spôsob, ktorý by fungoval a oslovil oveľa viac klientov v zariadení. 

Klienti môžu taktiež inšpirovať svojimi nápadmi a požiadavkami, ktoré sú naplniteľné 

a pestré. Nápady ako počúvanie relaxačnej hudby, kolektívne kreslenie či vymýšľanie 

hlavolamov vnímam ako správne aktivity na rozšírenie činnosti vo výchove. 

6. otázka 

Poslednú otázku opäť nechávam na Vás: čo ste cítili pri tomto rozhovore, resp. čo 

vám priniesol nové, čo by ste chceli do budúcna dosiahnuť a čo očakávate od nás 



prijímateľov do budúcna a či aj týmto rozhovorom ste našli, že čo by sa dalo zmeniť 

a hlavne vašou ochotou a pôsobením ako riaditeľky vo funkcii.  

Odpoveď: Ďakujem za všetky otázky, ktoré ste mi položili. Som rada, že vám neustále 

aj po toľkých rokoch záleží na chode zariadenia a na jeho lepšom rozvoji. Určité 

požiadavky nie je možné naplniť z dôvodu toho, že aj my sa musíme riadiť danými 

pravidlami. Avšak, niektoré návrhy boli prijateľné a veľmi inšpirujúce. Otázky vnímam 

i ako spätnú väzbu na niektoré pracovné úseky, s ktorými sa stýkavate denno-denne. 

Pokladám to za dôležité, aby som poznala vaše názory, pripomienky a zmeny, ktoré 

chcete zaviesť.  

Do budúcna si prajem najmä spolupatričnosť medzi klientami a zamestnancami, ktorá 

je pri práci v zariadení veľmi potrebná. Taktiež si želám, aby tieto inšpirácie , návrhy 

a nápady boli nielen z vašej strany, ale i zo strany zamestnancov. Ale ako som už 

povedala, je dôležité, aby ste aj vy svojimi návrhmi prispeli k chodu zariadenia. 

Myslím si, že napriek aktuálnej neľahkej situácii sa naše zariadenie ešte väčšmi 

zomklo a prichádza vzájomná pomoc či pochopenie zo strán klientov i zamestnancov. 

Na záver tohto rozhovoru by som si najviac priala pre všetkých zdravie, úctu 

a rodinnú pohodu v roku 2021 bez smrtiaceho vírusu Covid-19.  

Otázky pani riaditeľke položil v mene prijímateľov Domov n.o., člen rady prijímateľov Andrej 

Lehoczký.  

 

        

ĎAKUJEME 

Bola som poctená požiadavkou našich prijímateľov poďakovať našej pani riaditeľke 

Ing. Milene Demeterovej. 

Preto Vám milá pani riaditeľka v mene všetkých prijímateľov Domov n.o. ďakujem za 

všetko. Za starostlivosť, za trpezlivosť a za dobrú opateru. Za dobré slovo, za 

porozumnenie a za snahu spríjemniť nám všetkým život tu v Domov n.o., v našom 

domove. Ďakujeme. 

   

          Autor: soc 

 



Naše dni počas „ Korony“ 

Ani počas tohto náročného obdobia sme ani na 

moment nezahálali. Okrem rôznych úprav 

a krásnych premien areálu či už v Domove 

sociálnych služieb alebo v Zariadení 

podporovaného 

bývania, sa naši 

prijímatelia 

venujú rôznym 

činnostiam. Či už 

sú to vychádzky 

do prírody, 

starostlivosť o kvietky  záhradku, rôzne aktivity či už 

športové alebo činnostné a v neposlednom rade 

príprav rôznych maškŕt a pokrmov. Prijímateľom sa 

venujú počas celého roka všetci zamestnanci 

a každý prijímateľ má možnosť vyskúšať si 

a spolupracovať na činnostiach, ktoré sú pre neho 

niečím zaujmavé a oslovia ho. Bolo to tak i v tomto 

roku, samozrejme  vždy pod dohľadom zamestnanca 

.  

V Domove 

sociálnych služieb sa v tomto roku udialo veľa 

pozitívnych zmien. Opravili si priestory výchovy, 

prekrila sa strecha na hospodárskej budove,  vonku 

bol vybudovaný, resp. opravený a zútulnený priestor 

pre návštevy, nakoľko tieto mohli byť vo 

vymedzenom období a v čase , len vo vonkajších 

prietoroch. V neposlednom rade sa opravila 

miestnosť pre návštevy a kompletne 

zrekonštruovala skalka pri vstupnej bráne. 

Vymaľovala sa budova čističky, upravila sa skalka 

pri práčovni a hornej budove. Neskutočne veľa 

zmien na ktorých spolupracovali hlavne náš pán šofér Stanko, vedúci ZPB Tiborko 

a pán údržbár Jožko.  



V Zariadení podporovaného bývania bola kompletne 

zrekonštruovaná kotolňa, opravené strechy na 

altánkoch, opravená strecha na hlavnej budove 

a množstvo úprav a iných dôležitých opráv. Okrem 

iného, za pomoci Barborky Demeterovej Dis. Art, 

dostala úplne nový vzhľad i skalka. Aj tu okrem 

zamestnancov veľa prác vykonali pán vedúci 

Tiborko a pán šofer Stanko. 

Samozrejme spolupracovali sme všetci či už 

zamestnanci alebo prijímatelia ale vždy s pomocou 

a radou našej pani riaditeľky Ing. Mileny 

Demeterovej, ktorá všetky tieto prestavby vždy 

včasne plánovala, organizovala a starala sa o našu 

bezpečnosť a o nás všetkých.   

Autor: soc. 

 

 

 

 

 

 



VIANOCE 2020 

Aj napriek situácii aká bola v tomto roku sme 

sa stretli všetci pri štedrovečernom stole. 

Síce sme obmedzenia pocítili v neprítomnosti 

pána farára, ale mali sme všetko ako každý rok. 

A možno i omnoho viac, čo si uvedomíme až 

v období ako bolo v tom roku. Sme spolu a aj 

pre ťažkú dobu v ktorej sme, no 

vďaka včasným opatreniami pani riaditeľky, 

sme aj v dobrom zdraví a to je najdôležitejšie.  

 Autor: soc.  

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

               Spomíname 

V roku 2020 nás navždy opustili 

Pokrifka Rudolf 

 

 

 

V čísle 1/2021 uvítame príspevky k akcii: Besedy, oslavy , “ čomu som sa venoval v roku 2021”, “ 

“ Ako som vnímal obdobie CORONY”. Ďalšie číslo časopisu “EDITORIAL”, uverejníme  v 

mesiaci Január 2022.  

Príspevky do časopisu odovzdávajte p. Mgr. Lazarekovej. 


