
                                                                                                                                     
                                             

                                                                                                                                  

                                          
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



          

l  Úvod

l  Báseň (prepísal Tomáš Hudák)

l  Príhovor výchovnej pracovníčky DSS

l  Prezentácia OZ Vánok

l  Akcie v DSS

l  Gratulujeme

l  Poradňa

l  Predstavujeme zamestnancov DSS

l  Predstavujeme klientov DSS

l  Zábava (pripravila Aďka Rusinková)

l  Galéria (pripravil Tomáš Davidovič)

 
          

Naša internetová 
adresa: 

www.dssvazeckapo.sk 
 

http://www.dssvazeckapo.sk


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
          

 

 

              
              

 

Vážený čitateľ, aj v tomto čísle si pre Vás 

klienti a zamestnanci DSS pripravili 

nové informácie zo života nášho 

zariadenia. Pri tvorbe časopisu, klienti 

do jednotlivých rubrík vkladali  radosť 

a lásku, ktorá z neho vyžaruje. 

Príjemnou súčasťou tohto čísla sú 

aktuálne fotografie z podujatí a výtvarne 

práce klientov. Prajeme Vám príjemné 

čítanie. 

           Mgr. Floreková Soňa 

 
Krista Bendová 
 
O prváckom mačiatku 
 
„Klopi – klopi, brána,   
otváraj sa zrána,  
ide  detí  
ako smetí,  
do  školičky  
každé  letí.  
Klopi – klopi, brána,  
otváraj sa zrána,  
idú  žiaci  
k svojej práci – 
písať, čítať,  
nech sa páči!  
Klopi – klopi, brána,  
otváraj  sa  zrána!“  
 
na PC prepísal Tomáš 
Hudák 
 

Čo sme zažili  

Ø Návšteva autopredajne a dielne Mercedes v Prešove. 

Ø Oslava sviatku – Deň detí.   

Ø Divadelné predstavenie detí zo ZŠ v Ľuboticiach: „Alica v krajine zázrakov.“ 

Ø Prehliadka tradičných remesiel v rámci Prešovského trojičného jarmoku. 

Ø Krízové stredisko Hlavná 58 v Prešove zrealizovalo projekt „Krása detskej 

maľby“, do ktorého sa aktívne zapojili aj klienti DSS. 

Ø Účasť na súťaži „Zlatá rybka“ organizovanej Trnavským samosprávnym 

krajom. 

Ø Návšteva Chránenej dielne na výrobu sviečok vo Finticiach. 

Ø Návšteva DJZ – muzikálová rozprávka: „Malá čarodejnica“. 

Ø Výlet do ZOO v Kavečanoch. 



 

  
 
 

      V Domove sociálnych služieb  pracujem už  15 rokov.  Do tohto 
zariadenia som prišla ako mladé dievča rovno zo školy. Klienti, 
s ktorými som sa prvýkrát stretla boli vtedy ešte malé deti, ktoré na 
mňa  pozerali svojimi malými, zvedavými očkami. Keďže pracujem ako 
vychovávateľka mojou úlohou bolo pripravovať  všetky výchovné 
zložky.  Učila som ich vnímať hudbu, recitovať básne, pracovať s 
farbami, hrať sa s kamarátmi, spoznávať jednoduché – no pritom 
krásne veci, rozvíjať sa po každej stránke. 
 

Roky ubiehali 
a z tých malých 
nezbedníkov sú  dnes 
mladí ľudia, ktorí sa 
učia stáť na 
vlastných nohách. Sú 
plní elánu, nadšenia 
a chuti do práce. 
Dokázali prejsť cez 
nejednu ťažkú 
prekážku, ktorú im 
život priniesol a ja 
som na ich pokroky 
hrdá a zároveň 
nesmierne šťastná, 
že im aj dnes môžem 
na ich zložitej ceste 
pomáhať a spolu 
s nimi sa tešiť 
z každého nového 
úspechu. 

 

                                           Bc. Mirka Komlošová 
 



 
 

 

 

      Občianske združenie Partnerstvo sociálnej inklúzie 

subregiónu Šariš (PSI Šariš) dňa 24.6.2009 uskutočnilo v 

poradí už tretie stretnutie za „okrúhlym stolom", realizované 

ako súčasť podprojektu „Sociálno-informačná banka".  

      Prioritným zámerom PSI Šariš je nielen prispievať priamo 

k riešeniu konkrétnych problémov špecifických cieľových 

skupín, resp. jednotlivcov, ale predovšetkým sieťovať rôzne 

formy pomoci a systematicky tak napomáhať koncepčnému 

riešeniu ich problémov. 

      V rámci realizácie „okrúhlych stolov" býva tradične 

vytvorený priestor aj na prezentáciu MVO - ich činnosti, 

aktivít a foriem sociálnej pomoci pre deti, mládež a rodiny v 

riziku sociálneho vylúčenia.  Možnosť  prezentácie využilo aj 

naše Občianske združenie VÁNOK, na ktorom sme priblížili 

svoje poslanie a ciele zamerané v prospech klientov DSS a KS. 

( web stránka: www.sib.psisaris.sk )  

     V článku:  Stretnutie za „okrúhlym stolom“ na Planéte 

RADOSŤ, máte možnosť dozvedieť sa bližšie informácie a 

pozrieť si krátku prezentáciu OZ VÁNOK. 

                                                                               Bc. Gubáčová Zuzana 

http://www.sib.psisaris.sk


 
 

V dňoch 17.-19.6.2009 naše zariadenie reprezentovalo prešovský samosprávny kraj 

na 5. ročníku Medzinárodných rybárskych pretekoch „Zlatá rybka“, ktoré 

organizačne zabezpečoval Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa 

– Štrkovec z trnavského samosprávneho kraja. Preteky boli určené mužom 

a ženám s mentálnym postihnutím z domovov sociálnych služieb. Jednotlivé 

samosprávne kraje reprezentovali družstvá domovov sociálnych služieb, každý 

samosprávny kraj zastupovalo jedno družstvo zostavené z klientov pozvaného 

domova sociálnych služieb. Okrem týchto družstiev sa uvedeného podujatia 

zúčastnili aj zástupcovia z Čiech, Maďarska a Rakúska.  Hneď po príchode sa nám 

dostalo milého a vrúcneho privítania od klientov a pracovníkov zariadenia. 

Organizátori podujatia nám poskytli okrem kompletnej rybárskej výbavy aj 

kompletný ubytovací servis. Počas pobytu okrem samotných pretekov čakal na 

klientov plný a bohatý program.  V deň príchodu mohli klienti nesúťažne loviť na 

rybníku v Štrkovci, ktorý poskytol a sprístupnil p. Beňa. Samotné preteky začali 

zahájením pretekov, po ktorom nasledovalo losovanie stanovišťa, presunom na 

stanovište a zahájením lovu. Na regulárnosť a dodržiavanie pravidiel pretekov 

dohliadali porotcovia. Súťažilo sa v kategóriách najviac chytených rýb a najväčšia 

chytená ryba. Na záver bolo vyhodnotenie výsledkov a vyhlásenie víťazov. Okrem 

uvedenej súťaže sa naši klienti zúčastnili rôznych športových, kultúrnych 

a spoločenských aktivít, ktoré mali poznávací, integračný a zážitkový charakter. 

Klientom sa dané podujatie veľmi páčilo, vládla všeobecná spokojnosť a domov si 

odniesli množstvo nových zážitkov. Uvedené podujatie bolo veľmi dobre 

organizačne zabezpečené. Na spiatočnej ceste v rámci prestávky a trasy, ktorú sme 

absolvovali sme sa zastavili vo Vlkolínci. Klientom sme ukázali pamiatkovú 

rezerváciu ľudovej architektúry, ktorá patrí do Svetového kultúrneho a prírodného 

dedičstva. Videli sme nádhernú krajinu, ľudovú architektúru a ľudovú tvorbu.  

V tieto dni sme boli obdarený nielen krásnym počasím, ale aj priateľstvom ľudí, 

s ktorými sme zažili príjemné chvíle a plnohodnotne strávený čas, za čo im právom 

patrí naše poďakovanie aj touto cestou. Ďakujeme.           

                                                                                                                                         Mgr. Floreková Soňa 



 

Touto cestou chceme popriať veľa zdravia, šťastia a lásky 

tým, ktorí v predchádzajúcom období mali svoj sviatočný 

deň. Všetko najlepšie... 

Marek Stašík (25.4) 

Iveta Kušnírová (27.5.) 

Viliam Kuropčák (28.5.) 

Peter Ďurej (29.6.) 

Anna Antolová (26.7.) 

   Marek Stašík (3.4.) 

   Matúš Brunsteiner (15.5.) 

   Miroslav Mesarč (19.5.) 

   Iveta Kušnírová (6.6.) 

   Anna Antolová (19.7.) 

   Kristián Rabatin (7.8.) 

   Marián Sabol (7.8.)  

   Tomáš Hudák (11.8.) 

   Peter Ďurej (13.8.) 

   Viliam Kuropčák (21.8.) 

 



 
 

 

Spracovala: Bc. Gubáčová Zuzana 
 

Výhody držiteľa preukazu ZŤP 
Od 1. 1. 2009 je účinná nová právna úprava: zákon č. 447/2008 Z.z. o 
peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon sa 
týka aj preukazov osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a parkovacích 
preukazov, ktorými tieto osoby preukazujú nárok na určité zľavy a 
výhody. O aké výhody sa jedná?  

Kultúrne a športové podujatia, spoločenské a verejné 
podujatia, divadelné predstavenia, koncerty, lanovky a iné. Treba 
povedať, že nie vždy a všade sa zľavy pre zdravotne ťažko postihnutých 
poskytujú, ak sú držiteľmi preukazu ZŤP alebo ZŤP-S. Treba sa vždy 
informovať u organizátora alebo priamo v pokladni pri kúpe vstupenky. 
Na filmové predstavenie sa zľava neposkytuje, ak sa film premieta 
v divadle. Divadelné predstavenie môže byť tiež bez zľavy, ak 
organizátorom predstavenia je iná inštitúcia, ako tá, kde sa 
predstavenie uskutočňuje. 

Ak ste držiteľom preukazu ZŤP-S, máte nárok na zľavu, a zľava sa 
poskytuje aj doprovodnej osobe /sprievodcovi/ a hradí tiež zľavnený 
lístok. 

Cestovanie v MHD je bezplatné, treba sa preukázať platným 
preukazom ZŤP, ZŤP-S a dokladom totožnosti /občiansky preukaz/. 

Cestujúcim, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP, poskytujú ŽSR zľavu 50 
% z obyčajného cestovného v 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy. 
Držiteľ preukazu s červeným pruhom má nárok aj na bezplatnú 
prepravu svojho sprievodcu a invalidného vozíka v služobnom vozni.  

Pri cestovaní autobusovou dopravou sú zdravotne postihnutým občanom, 
po preukázaní sa preukazom ZŤP, u väčšiny dopravcov poskytované zľavy 
z cestovného. Takéto zľavy a prípadne aj úplné oslobodenia sa vzťahujú 
aj na sprievodcu postihnutej osoby a vodiaceho psa.  



 

Konkrétne podmienky a výšky zliav sú uverejnené v tarifách 
jednotlivých dopravcov.  

Pri cestovaní prostriedkami SAD a ŽSR odporúčam  vopred sa 
informovať o možnej zľave pri  kúpe lístka. 

Poplatok za komunálny odpad  pre držiteľa ZŤP môže poskytnúť 
mesto, obec. Je to individuálne, závisí to od schválenia zastupiteľstva 
toho ktorého mesta alebo obce. Nie je to povinné.  

Parkovacie miesta, ak sú vyhradené, označené informačnou tabuľou 
o počte parkovacích miest pre zdravotne postihnutých tiež poskytujú 
zľavu na základe sa preukázania preukazom ZŤP a preukazom 
totožnosti. Za parkovanie motorového vozidla sa neplatí. Ak je 
parkovisko súkromné a má vyznačené miesto i pre ZŤP občana, zvyčajne 
poskytuje zľavu na parkovanie. Je to individuálne. Môže sa stať, že 
vyhradené parkovisko majú, ale zľavu neposkytujú. 

Preukaz ZŤP a preukaz ZŤP-S je platný len s predloženým občianskym 
preukazom. Stratu preukazu treba ohlásiť úradu, ktorý ho vydal. 
Zneužitie preukazu je trestné! 

Osobná skúsenosť. Mám skúsenosť s poskytovaním zliav, niekedy je to 
nepatrná zľavy a inokedy výrazná. Dôležité je, aby sme sa vždy 
informovali.  

        Zmenou zákona nastali zmeny i v praxi. Terajšie preukazy občana 
s ťažkým zdravotným postihnutím sa budú postupne vymieňať za nové. 
Ak na zadnej strane preukazu ZŤP alebo ZŤP-S vpísané preukaz platný 
do: “Bez časového obmedzenia“, budú sa vymieňať priebežne až do 
roku 2013. Ostatné preukazy ZŤP s platnosťou do určitého termínu 
majú platnosť určenú dátumom. Po ukončení platnosti treba navštíviť 
príslušný ÚPSV a R podľa trvalého bydliska žiadateľa. Pri vybavovaní 
preukazu treba vypísať žiadosť, doložiť dve aktuálne fotografie a 
preukaz totožnosti. Preukaz ZŤP a ZŤP-S sa vybaví na počkanie 
v stránkové dni. 

Zdroj: www.zbierka.sk (zákon č. 447/2008), www.csz.sk   

 

http://www.zbierka.sk
http://www.csz.sk


 

 

      Ako ďalšieho pracovníka Vám predstavím opatrovateľku Hanku Kurtovú. 

Dozvedel som sa, že má 46 rokov, býva v Prešove, je slobodná, deti nemá, ale stará 

sa o svojho ocka a chorú sestru. Na otázku, čo robí vo voľnom čase mi odpovedala, 

že najčastejšie trávi voľné chvíle u otca na záhrade, medzi kvetmi. Viac ju baví práca 

s kvetmi ako so zemiakmi. Rada číta knihy a vyplňuje krížovky. No a aké sú jej 

obľúbené jedlá? Povedala mi, že všetky jedlá sú jej obľúbené. Potom chvíľku 

rozmýšľala a ešte dodala, „žeby to boli pirohy s lekvárom alebo slivkové knedle? 

Neviem sa rozhodnúť.“ Okrem šedej má rada všetky farby. Jej domácim miláčikom 

sú momentálne kvety, ktoré má na balkóne – muškáty, petúnie, pelargónie 

a oleandre, o ktoré sa stará, prihovára sa im a teší sa z nich. Rada chodí do divadla 

na spevohry a muzikály. Naposledy bola na Františka z Asissi. Na otázku či rada 

nakupuje, mi povedala, že než nastúpila do nášho zariadenia pracovala viac ako 20 

rokov v obchode a možno preto nerada chodí na nákupy. Do kina často nechodí, no 

v televízii si rada pozrie životopisné a historické filmy. Pozrie si aj filmy zo 

súčasnosti, no sci-fi a horory vraj nemusí. Rada počúva vážnu, modernú ale aj 

ľudovú hudbu. K jej obľúbeným spevákom patrí Marika Gombitová, Miro Žbirka, 

skupina Elán, ale aj Jana Kirschner či I.M.T. Smile. Medzi jej záľuby patrí záhradka, 

kde kosí, strihá, okopáva, pleje, presádza, polieva a robí mnoho iných vecí. Odpoveď 

na otázku, či rada športuje, znela: „ak sa za šport považuje aj chôdza, tak áno.“ 

A potom dodala, „ešte sa rada bicyklujem.“ Na bicykli 

chodí aj do práce. Mojou poslednou otázkou bolo, či 

rada cestuje. Hanka odpovedala: „Cestujem rada.“ 

Dozvedel som sa, že pred rokmi cestovala častejšie 

ako teraz. Z väčších miest navštívila Prahu, Rím, 

Miláno, Benátky, Londýn, Viedeň, Mníchov, Záhreb 

a Krakov.  Pravidelne trávila dovolenku vo Vysokých 

Tatrách, ktoré má tiež slušne schodené. Rada využíva 

každú príležitosť spoznať pekné miesta, či už doma 

alebo v zahraničí. Na záver rozhovoru som poďakoval 

za jej odpovede.                                                                redaktor Tomáš Hudák 



 

 
 
  

Prostredníctvom tohto časopisu vám chceme  predstaviť aspoň kúsok z nášho 
života. Naši klienti pracujú počas dňa rozdelení do jednotlivých malých skupín. 
V každej skupine prebieha vždy iný druh terapie, ktorých význam a prínos sme 
vám predstavili v minulom vydaní časopisu. 

 
Aďka Rusinková: Má 23 rokov. Vyniká 
spontánnym prejavom a ochotou učiť sa 
novým zručnostiam. Rada spieva ,tancuje 
a zapája sa do rôznych spoločenských 
podujatí.  Pravidelne vystupuje v DJZ pri 
príležitosti Dňa bez bariér, 
uskutočňovaným PSK. Naposledy si 
zahrala rolu vnučky v krátkom divadielku 
„Ťahá deko repu“. 
 
 
 
 

Mirko Vužňák: V septembri oslávi 25 
rokov. Je kľudný a pokojný, každé  ráno 
nás vie potešiť  svojím pozitívnym 
naladením. Obľubuje prechádzky a hudbu. 
Prejavuje sa vytrvalosťou pri ručných 
prácach.  

 
 
 
 
 
 

Matúš Vasko: Má 19 rokov.  Svojím 
šibalským úsmevom a nezbedami si 
dokáže získať  srdce každého v zariadení.  
Matúš je nesmierne snaživý a počas svojho 
dlhoročného pobytu v našom zariadení  
dokázal zvládnuť nejednú náročnú úlohu. 
Dosahuje veľké zmeny a pokroky v svojom 
správaní, na čo sme všetci hrdí. 



 

 

Jemný ovocný šalát 
 

Potrebujeme: 
3 pomaranče, 2 jablká, 4 PL mandľových 
lupienkov, 50 g piškót, 100 g cukru, vanilkový 
cukor, 3 PL granka 500 g bieleho jogurtu, šťava 
z citróna 
 

Postup: 
Očistené jablká pokrájame a pokvapkáme 
citrónovou šťavou. Pridáme nakrájané 
pomaranče, mandľové lupene a zasypeme 
cukrom. Jogurt zmiešame s Grankom, 
vanilkovým cukrom a trochou cukru. Do pohárov 
ľubovoľne vrstvíme – piškóty, ovocnú masu a 
jogurt. Dáme zachladiť približne na 2 hodiny. 
Ozdobíme šľahačkou a podávame. Dobrú chuť. 
 

 Recept a hádanku pre Vás pripravila 
Aďka Rusinková 

 





 



 

 




