
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prajeme Vám všetko,  

čo radosť vzbudí. 

Prajeme Vám veľa lásky,  

to preto, že spája ľudí.  

Nech sa Vám na stromčeku  

všetko šťastie sveta ligoce,  

prajeme Vám krásne a 

požehnané Vianoce. 

                                         klienti a zamestnanci CSS Slnečný dom, Prešov 

 

 Úvod 

 Vianočný príhovor Mgr. Slavka Poptrajanovského 

riaditeľa CSS Slnečný dom 

 Projekt Vo svete hudby 

 Činnosť Občianskeho združenia VÁNOK 

 Príhovor  pracovníčky DSS 

 Gratulujeme 

 Poradňa 

 Spoločné akcie v CSS 

 Predstavujeme zamestnancov 

 Predstavujeme klientov 

 Zábava (pripravila Monika Šlachtičová) 

 Galéria (pripravil Tomáš Davidovič)  

Naša internetová 
adresa je: 

www.dssvazeckapo.sk 

 

http://www.dssvazeckapo.sk/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Milí klienti, vážení rodičia, priatelia, čitatelia nášho časopisu Vánok, 
podporovatelia nášho CSS „Slnečný dom“ v Prešove.  

Blížia sa Vianoce, čas radosti, veselosti a lásky. Čas keď každý z nás otvára 
svoje srdiečko pre toho druhého. Stretávajú sa rodiny, príbuzní a priatelia. 
Každý sa na chvíľu pristaví, zaspomína si, zamyslí sa nad čarom a 
atmosférou Vianočných sviatkov. Prichádza čas, keď si sadáme k 
spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku. 
Pri tejto príležitosti Vám chcem vážení rodičia, priatelia a podporovatelia, 
poďakovať za Vašu nezištnú podporu našej práce. Vďaka Vašej pomoci sa 
môžeme pochváliť s časopisom, ktorý máte vo Vašich rukách, ale aj 
s rôznymi výrobkami z našich dielni. 

Patričná vďaka patrí: 

Nadácii VUB, Nadácii Slovenskej sporiteľne, p. Jozefovi Dorčákovi, OC 
Tesco, OC Lidl ako aj mnohým iným, ktorí nám umožnili zriadiť hrnčiarsku 
a muzikoterapeutickú dielňu, ako aj zorganizovať mnoho podujatí v rámci 
zariadenia. 

Všetkým Vám prajem krásne a veselé Vianoce. Nech sú sviatkami plnými 
lásky, pokoja a oddychu. Nech je Vaše srdce obklopené láskou všetkých 
blízkych a žiari šťastím jasne ako Betlehemská hviezda. Nájdite si pod 
stromčekom veľa darčekov, ktoré Vás i Vaše deti zohrejú pri srdci a zažijete 
chvíle, na ktoré budete vždy s úsmevom spomínať. 

Svojmu personálu chcem poďakovať za mimoriadnu výkonnosť v práci 
v tomto roku a zaželať radostné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov. 
Našim deťom želám, aby si pod Vianočným stromčekom našli ten najkrajší 
darček, aký si vysnívali. 
 
 

A na záver mi dovoľte krátky vinš: 

„Rieknime slová dnes, čo dávno sme neriekli. 
A zobrať skúsme späť tie, čo nám utiekli. 
Nech slza šťastia ligoce sa v oku, 
Tak žime každý deň v novom roku.  
Všetko krásne v novom roku, 
dobrých ľudí popri boku. 
Veľa šťastia, veľa zdravia, 
nech sa všetky vaše plány zdaria. 
Šťastný celý rok 2011“ 
              praje    

   Mgr. Slavko Poptrajanovski 
    riaditeľ CSS Slnečný dom 
        Važecká 3, Prešov 

 

          



 

  
 

V našom zariadení sme vďaka Nadácii Slovenskej sporiteľne mohli zrealizovať 

projekt „Vo svete hudby“. Našim klientom je hudba veľmi blízka a je neoddeliteľnou 

súčasťou ich života. Hudba má celkovo pozitívny vplyv na odbúravanie stresu, 

podporuje prejavy radosti a pomáha 

prejavom emócii. Hlavným cieľom 

projektu bolo zriadenie 

muzikoterapeutickej triedy, ktorá 

má za cieľ pomáhať klientom 

dosiahnuť lepšiu schopnosť 

koncentrácie, komunikácie a rozvíjať 

tvorivé myslenie. Pre tento účel sa 

z tejto finančnej podpory zakúpili 

rôzne hudobné a rytmické nástroje 

ako napríklad klávesy, flauty, bongá, tamburíny... Muzikoterapeutickú triedu 

navštevujú naši klienti, ktorí mali možnosť zoznámiť sa s jednotlivými nástrojmi 

a spolu s BC. Komlošovou hľadajú, ktorí z nástrojov im najviac vyhovuje, respektíve, 

ktorý im je najbližšie. Tento proces hľadania by mal vyústiť v hru na konkrétnom 

nástroji. Cieľom centra je v budúcnosti využívať pozitívne účinky muzikoterapie, 

a preto bola táto terapia 

zaradená do stálej ponuky 

činností zariadenia. Vďaka 

projektu využívame účinky 

muzikoterapie na prirodzené 

posilnenie imunitného systému,  

zlepšenie pamäte a vnímavosti. 

Zároveň nám muzikoterapia 

pomáha podporovať a rozvíjať 

jemnú motoriku a fantáziu. 

Umožňuje relaxáciu a meditáciu.   



 
Projekt „Vo svete hudby“ podporila Nadácia 

Slovenskej sporiteľne za čo jej aj touto cestou 
srdečne ďakujeme. Samotná realizácia projektu 

neskončila, práve 
naopak stále 
trvá a našim 

prianím 
a zámerom je, 
aby trvala čo 
najdlhšie. A na 
záver sa chceme 
všetkým, ktorí sa 

akýmkoľvek 
spôsobom 

podieľali na 
realizácii projektu 
poďakovať.  Ďakujeme!             

                                                                      Mgr. Soňa Floreková 
                              CSS „Slnečný dom“ 

 
 

 

 



Občianskeho združenia Vánok za rok 2009 
  

Občianske združenie VÁNOK  bolo dňa 20. 

augusta 2008 zaregistrované na Ministerstve 

vnútra SR za účelom rozvoja osobností 

a poskytnutia príležitosti na sociálnu a pracovnú 

integráciu deti a mládeže s mentálnym 

a kombinovaným postihnutím, ktorí sú klientmi Domova sociálnych služieb, 

Važecká 3 v Prešove (DSS) a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých 

výchova je vážne narušená, a ktoré sú umiestnené v Krízovom stredisku, Hlavná 58 

v Prešove (KS).  

Na dosiahnutie  tohto cieľa sa občianske združenie zameriava najmä na:   

 zabezpečovanie nových akcií, organizovanie športových, kultúrnych a 

spoločenských podujatí a organizovanie relaxačno – rehabilitačných  pobytov pre 

deti a mládež, ktorí sú klientmi Domova sociálnych služieb s denným a týždenným 

pobytom, Važecká 3, Prešov a pre 

deti Krízového strediska, Hlavná 

58, Prešov ako organizačnej 

jednotky DSS a ich rodiny 

 vykonávanie publikačnej 

činnosti – vydávanie časopisu 

klientmi Domova sociálnych 

služieb, Važecká 3, Prešov  

 zriaďovanie tvorivých dielní a zabezpečovanie výstavy prác klientov 

spomínaných zariadení 



 

Projektová činnosť 

V priebehu roka 2010 sme pokračovali v projektovej činnosti. Hneď v úvode roka 

bola na  MPSVaR podaná žiadosť a vypracovaný projekt na poskytnutie dotácie 

na rekondično – rehabilitačný a integračný pobyt pre klientov DSS a KS, ktorý 

žiaľ  nebol schválený. Slovenským elektrárňam bola zaslaná žiadosť o poskytnutie 

2% podielu zaplatenej dane z príjmu,  ktorá taktiež nebola podporená.     

 

Občianske združenie získava prostriedky na svoju činnosť a realizáciu cieľa 

z darov od právnických a fyzických osôb a z dobrovoľných príspevkov členov 

a aktivistov. V roku 2010 sa podarilo úspešne rozbehnúť zbierku 2 % podielu 

zaplatenej dane z príjmu od fyzických osôb. Z nazbieranej sumy sa zrealizovali:  

- relaxačný pobyt pre deti v DSS a v KS 

- výlet prijímateľov soc. služby DSS do historického mesta Levoča  

- pravidelná týždenná canisterapia a hipoterapia 

- nákup  materiálu a pomôcok  pre pracovnú činnosť prijímateľov sociálnej 

služby v DSS 

- výstava prác klientov priamo v DSS, v KS, OC MAX,  na Veľkonočných 

a Vianočných výstavných trhoch v DSS na Volgogradskej 5 v Prešove 

- zabezpečenie občerstvenia na Deň matiek, Deň detí, Deň Indiánov, a sviatok sv. 

Mikuláša 

 

Na záver chcem poďakovať za finančnú pomoc rodičom prijímateľov sociálnej 

služby, dobrovoľným darcom a všetkým, ktorí sa pričinili o činnosť a fungovanie 

Občianskeho združenia Vánok v roku 2010. 

V Prešove 06.12.2010 

           Mgr. Iľková Zuzana 

                              predseda združenia 

  



 

  

 
Volám sa Iveta a v zariadení Slnečný dom som od svojich prvých pracovných začiatkov. 

Trvá to už 20 rokov. Som tu zamestnaná ako kuchárka a starám sa o brušká vašich detí. 

Môj pracovný deň sa začína skoro ráno, prípravou raňajok, potom pokračujem prípravou 

celodennej stravy. Dni sú pestré, každý deň ponúkam deťom a zamestnancom na tanier 

niečo nové. Naši klienti mi vždy obed úprimne a pravdovravne ohodnotia. Aj keď nie som 

s nimi celý deň v priamom kontakte, vždy si nájdeme spoločné chvíľky a vieme sa 

porozprávať a často krát aj zasmiať. Napriek svojmu handicapu vedia naši klienti dodať 

každému energiu a optimizmus. Z môjho pohľadu môžem usúdiť, že kolegovia sa im venujú 

naplno a snažia sa im pomôcť v napredovaní 

a zdolávaní rôznych prekážok v ich živote. 

Rokmi naše zariadenie prešlo mnohými 

zmenami. Vystriedalo sa tu mnoho 

zamestnancov, no napriek tomu toto zariadenie 

neubralo na svojej kvalite, ale snaží sa stále 

zdokonaľovať. S príchodom nového riaditeľa sa 

zmenilo veľa dávno zaužívaných a dlhodobo 

nemeniacich sa praktík. Medzi niektoré z nich 

patrí aj to, že deti sa učia nové zručnosti, skúšajú 

vytvárať výrobky, ktoré sa neskôr predávajú na 

trhoviskách, kde sú vždy vítaní. Mne  pomáhajú 

svojou zručnosťou pri príprave desiaty 

a olovrantov. Aj keď sa im to nie vždy darí, stoja 

pri nich ľudia, ktorí im radi pomôžu a milým slovom ich povzbudia k ďalším pokrokom. 

Zamestnanci a klienti sa často zúčastňujú na rôznych divadelných predstaveniach, alebo si 

pripravia vlastný program, kde vystupujú všetci spolu. Naše zariadenie často pripomína 

jednu veľkú rodinu. Cítim sa tu dobre a vždy sa do práce rada vraciam. Prežívame spolu 

neopakovateľné chvíle v podobe výletov, rôznych akcii a posedení. Náš kolektív v tomto 

období žije predvianočnou atmosférou a prípravou predstavenia pre Mikuláša. Nedá sa 

prehliadnuť radosť našich klientov z každej maličkosti, ktorá sa v našom zariadení realizuje. 

Či je to diskotéka, opekačka, výlet alebo vychádzka do prírody. 

Ani 20 rokov v tejto pracovnej pozícii mi neubralo z radosti a túto prácu vykonávam rada. 

Stále sa teším na nové dni, ktoré spolu strávime.                    Iveta Kovaľová 



 

 

Touto cestou chceme popriať veľa zdravia, šťastia a lásky 

tým, ktorí v predchádzajúcom období mali svoj sviatočný 

deň, alebo ho ešte len budú mať. Všetko najlepšie... 

 

   

  Matúš Brunsteiner (21.9.) 

  Matúš Vasko (21.09.) 

  František Husár (04.10.) 

  Viera Randová (05.10.) 

  Kristián Rabatin (19.10.) 

  Štefan Dutko (26.12.) 

  

  Viliam Kuropčák (21.08.)  

  Miroslav Vužňák (11.09.) 

  Igor Hanudeľ (22.09.) 

  Jiří Varchola (09.10.) 

  Tomáš Davidovič (27.10.) 

  Monika Šlachtičová (26.11.)  

 František Husár (19.12.)  



 

 

 

Spracovala: Mgr. Iľková Zuzana 

 

Peňažné príspevky na kompenzáciu 
 

Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných 

príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu“), 

ktorý nanovo upravuje právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkov na 

kompenzáciu a  nahradil zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení 

neskorších predpisov v oblasti poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu a 

peňažného príspevku za opatrovanie.  

Peňažné príspevky na kompenzáciu sú určené na zmiernenie alebo prekonanie 

sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia, čiže určitého znevýhodnenia, 

ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní 

s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za 

rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia sama prekonať. 

 

Zásadné zmeny vyplývajúce z novej právnej úpravy 

• sadza na jednu hodinu osobnej asistencie je 1,39 % sumy životného minima pre 

jednu plnoletú fyzickú osobu, t. č. 2,58 eura, 

• peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať aj fyzickým osobám 

s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „fyzická osoba s ŤZP“), ktorým sa 

poskytuje sociálna služba v zariadení podporovaného bývania,  
• zavádza sa valorizačný mechanizmus opakovaných peňažných príspevkov na 
kompenzáciu tak, že výška týchto príspevkov je vyjadrená v percentách zo sumy 

životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t.j. bude sa vždy od 1. júla 
zvyšovať, 
• nový peňažný príspevok určený na kúpu zdvíhacieho zariadenia a peňažný 
príspevok na úpravu osobného motorového vozidla peňažný príspevok na kúpu 
pomôcky možno opätovne poskytnúť aj na druhý načúvací aparát, 
• peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho 
zariadenia a peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno 
poskytnúť aj na základe úveru, ak fyzická osoba s ŤZP v lehote do troch mesiacov 

od poskytnutia peňažného príspevku, najneskôr do šiestich mesiacov odo  dňa 

právoplatnosti rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku (pri kúpe osobného  

 



 

motorového vozidla najneskôr do šiestich mesiacov od poskytnutia peňažného 

príspevku)  

• nové definovanie podmienok poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie 

a určenie nových kritérií na posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby s ŤZP na 

opatrovanie, 

• rozšírenie okruhu fyzických osôb pri poskytovaní peňažného príspevku na 
opatrovanie o švagra, švagrinú, neter, synovca peňažný príspevok možno poskytnúť 
aj inej fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP a býva s fyzickou 
osobou s ŤZP (spoločný trvalý alebo prechodný pobyt), 

• opatrovanie môžu vykonávať aj fyzické osoby, ktoré sú  „ plne invalidné “, t. j. 

fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi invalidného dôchodku z dôvodu poklesu 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,  za predpokladu, že 
sú fyzicky a psychicky schopné opatrovať, čo v prípade pochybností posúdi 

príslušný orgán, 

 

Žiadosť o peňažný príspevok na kompenzáciu 

Na konanie vo veciach kompenzácie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov, okrem ustanovení § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 

60, § 61 až 68.  

Konanie o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu sa začína na základe 

písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo na základe písomnej žiadosti rodiča 

maloletého dieťaťa alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej 

starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.        

Podáva sa na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Žiadosť musí obsahovať: 

- meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku 

na kompenzáciu,  

- dátum jej narodenia,  

- adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,  

- doklad o tom, že ide o účastníka právnych vzťahov podľa § 3 tohto zákona 

(napr. číslo platného OP),  

- rodné číslo, ak je pridelené,  

- lekársky nález.  

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu musí obsahovať aj: 

- potvrdenie o jej príjme a o príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne 

posudzujú s jej príjmom za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti, 

- vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.  

V žiadosti fyzická osoba uvedie druh peňažného príspevku na kompenzáciu o ktorý 

žiada a odôvodnenie žiadosti. 

 



 

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie musí obsahovať aj 

potvrdenie o príjme fyzickej osoby zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom 

bola podaná žiadosť.  

 

Peňažné príspevky na kompenzáciu sú: 

1. peňažný príspevok na osobnú asistenciu, 

2. peňažný príspevok na kúpu pomôcky, 

3. peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky, 

4. peňažný príspevok na úpravu pomôcky, 

5. peňažný príspevok na opravu pomôcky, 

6. peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, 

7. peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, 

8. peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, 

9. peňažný príspevok na prepravu, 

10. peňažný príspevok na úpravu bytu, 

11. peňažný príspevok na úpravu rodinného domu, 

12. peňažný príspevok na úpravu garáže, 

13. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov 

 na diétne stravovanie 

 súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi  

    a bytového zariadenie 

 súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla 

 súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 

14. peňažný príspevok na opatrovanie. 

 

Peňažné príspevky na kompenzáciu uvedené pod bodom 1., 9., 13. a 14.  sú opakované 

peňažné príspevky na kompenzáciu a peňažné príspevky na kompenzáciu uvedené 

v bodoch 2. až 8. a 10. až 12. sú jednorazové peňažné príspevky na kompenzáciu. 

 

Všeobecné podmienky poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu: 

Základnou podmienkou je, že fyzická osoba má zdravotné postihnutie s mierou 
funkčnej poruchy najmenej 50 %, čím sa stáva fyzickou osobou s ŤZP.  

Ďalšou podmienkou je, že v posudku vydanom oddelením posudkových činností 

príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny jej bol navrhnutý požadovaný 
druh peňažného príspevku na kompenzáciu.  
Poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu je závislé aj od majetku 
fyzickej osoby  s ŤZP a jej príjmu za zisťovaný kalendárny rok - peňažné 
príspevky na kompenzáciu možno poskytnúť, ak hodnota majetku fyzickej osoby 

s ŤZP nie je vyššia ako 39 833 eura.  
 

 



 

 

 

 Marec pre nás znamená účasť na Výstavných trhoch v DSS Volgogradská, 

 v apríli naše zariadenie navštívili žiaci zo ZŠ Ľubotice so svojim predstavením, 

 v tom istom mesiaci sme tiež slávnostne otvorili Hlinený svet fantázie – hrnčiarsku 

dielňu, ktorá sa realizovala prostredníctvom projektu, ktorý podporila Nadácia VÚB, 

 koncom apríla sme tiež absolvovali exkurziu kováčskej dielne, 

 máj sme zahájili oslavou Dňa matiek, 

 no a v máji sme uskutočnili celodenný výlet do Medzilaboriec, 

 v máji nás opäť navštívil umelec Dr. Klauna so svojim vystúpením, 

 mesiac sme uzavreli výletom na salaš v Závadke, ktorý sme spojili s exkurziou chránenej 

dielne na výrobu sviečok, chovu koní a chovu psíkov cvičených na canisterapiu, 

 v júni sme podnikli týždenný rekreačno – športový pobyt v Mníchovskom potoku, 

 a opäť sme reprezentovali naše zariadenie na Medzinárodných rybárskych pretekoch 

„Zlatá rybka“ v Šoporni, 

 koncom mája sme sa tiež zúčastnili súťažného podujatia Margarétka fest, kde sme sa 

umiestnili na peknom treťom mieste, 

 v letných prázdninových mesiacoch sme realizovali rôzne menšie aktivity pre klientov, 

ktorí navštevovali zariadenie v tomto období,  

 otvorili sme triedu muzikoterapie prostredníctvom projektu, ktorý podporila Nadácia 

Slovenskej sporiteľne,   

 Dr. Klaun v septembri opäť zorganizoval vystúpenie v našom zariadení, 

 a tiež sme sa spolupodieľali na Dobrovoľníckom dni 2010, 

 september bol mesiacom, kedy sme absolvovali púť na Mariánsku horu v Levoči, 

 a zároveň sme zorganizovali 2. ročník akcie Indiánsky deň, 

 v októbri sme sa okrem drobných podujatí zúčastnili aj Abilympiády 2010 v Osadnom, 

 november bol mesiacom usilovnej práce, nácviku programu a príprav na december, 

 hneď na začiatku decembra nás navštívil Dr. Klaun so svojim vystúpením, 

 v decembri nás čaká celý rad podujatí a aktivít s vianočnou a novoročnou tematikou. 

 

Spracovala: Mgr. Soňa Floreková 

 

http://www.dssvazeckapo.sk/foto/10/15/default.html
http://www.dssvazeckapo.sk/foto/10/15/default.html


 
 

 

 Milí čitatelia, chcem Vám predstaviť BC. 
Miroslavu Komlošovú, vychovávateľku DSS. 

Ako dlho pracujete v DSS?  
V Domove sociálnych služieb pracujem už 16 
rokov. 

Čo Vás priviedlo k tejto práci? 
Veľmi som tužila pracovať s deťmi. Vyštudovala 
som Strednú pedagogickú školu v Prešove, 
učiteľstvo pre materské školy. Po skončení som 
dostala príležitosť pracovať s deťmi tu v našom 
zaradení. Ani na chvíľu som nezaváhala. A vôbec 
neľutujem, že pracujem v tomto zariadení.  

Robili ste predtým niekde inde?  
Nepracovala som nikde, do tohto zariadenia som 
nastúpila hneď po skončení školy. 

Máte rodinu?  
Mám 2 synov, Marka (15) a Mateja (10). Obaja 

hrajú hokej.  
Aké máte záujmy? 
Medzi moje záujmy patrí sledovanie TV a keďže mám doma hokejistov, tak rada chodievam 
s nimi na zápasy. 

Aké je Vaše obľúbené jedlo? 
Medzi moje obľúbené jedlá patria jedlá z hydiny, ale mám rada aj zeleninové jedlá. 

Čo robíte vo voľnom čase? 
Voľného času mám momentálne veľmi málo, keďže študujem. Ak sa naskytne voľná chvíľa, 
tak si rada oddýchnem pri TV, v lete chodievam na kolieskové korčule alebo bicyklujem. 

Akú máte rada farbu? 
Medzi moje obľúbené farby patrí modrá, zelená, žltá a červená. No páči sa mi aj oranžová 
a fialová. 

Máte rada špenát? 
Mám rada špenát, ale len čerstvý alebo ako polievku, prívarok veľmi nemusím. 

Aké máte domáce zvieratko? 
Doma máme dvoch škrečkov, o ktoré sa veľmi rada starám, oni sa vedia vďačne na Vás 
pozrieť a sú to prítulné zvieratká, hoci niekoľkokrát sme ich hľadali. 

Aké rada pozeráte filmy? 
Mám rada seriály ako Panelák, Ordinácia v ružovej záhrade a Profesionáli, ale veľmi si 
oddýchnem pri dobrej komédii. A zbožňujem filmy a rozprávky so zimnou a vianočnou 
tematikou. 

Čo máte rada? 
Mám rada svoju rodinku, kolektív DSS a aj všetkých klientov nášho zariadenia. 
                                                      rozhovor viedol 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 jednom z minulých vydaní časopisu. 
 

Marián Sabol: Má 26 rokov. Je to príjemný 

mladý muž, ktorý svojou kamarátskou 

povahou vytvára v kolektíve príjemnú 

atmosféru. Činnosť, ktorej sa rád venuje je 

skladanie rôznych stavebníc a dielcov. Jeho 

srdcovou záležitosťou sú autá a hudba 

rôznych žánrov.     

 

 

 

 

 

 

Tomáš Hudák: V tomto roku oslávil 26. 

narodeniny. Je to veľmi energický 

a temperamentný mladý muž. Má veľmi rád 

hudbu a tanec. Zaujíma sa o všetky oblasti 

spoločenského života, a preto sa  pravidelne 

zapája do rôznych aktivít a spoločenských 

podujatí..  

 

 

 

 

Rastislav Tomečko: Má 33 rokov.  

Rastislav je známy svojou šikovnosťou 

a trpezlivosťou. Je to veľmi zručný 

a pracovitý mladý muž. Má rád spoločnosť 

iných ľudí a spoločenské podujatia. Jeho 

záľubou je jazda na bicykli a kolobežke. Ak 

niekto s niečím potrebuje pomôcť, veľmi 

rád mu s čímkoľvek pomôže.   
 



 

 

 

 

Bonbóny 
 

Potrebujeme: 
160 g múčky z piškót,140 g cukru,60 g masla, 2-3 
lyžice mlieka,1 lyžica kakaa, hrsť orechov 
 

Postup: 
Orechy zomelieme, pridáme všetky sypké 
prísady, rozotrieme v nich maslo 
a mliekom spojíme. Z masy sformujeme 
valček, pokrájame na kúsky, z ktorých 
urobíme guľôčky. Guľky obalíme mletými 
orechmi zmiešanými s krupicovým cukrom 
alebo v kakau.  

 Recept a hádanku pre Vás pripravila  
Monika Šlachtičová 

    
  

 



 



 
 



 

 




