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SLOVO NA ÚVOD 

Vážení čitatelia,  

skončil máj, prišiel prvý letný mesiac jún a prichádza k vám siedme číslo našich 

informačných novín. Sedmička je niektorými považovaná za šťastné číslo. 

Dokonca aj v Biblii je sedmička vážená, je považovaná za akúsi úplnosť. 

Stvorenie trvalo šesť dní a na siedmy deň Stvoriteľ odpočíval. Podľa toho je aj 

človek nastavený na 7-dňový cyklus. Pracuje sa 6 dní a siedmy, u kresťanov to 

je nedeľa, je vyhradený na odpočinok. Bývajú síce aj v voľné soboty, avšak tie 

sú spravidla vyhradené na prácu doma.  

Jestvujú aj iné cykly, napríklad Židia majú voľný deň v sobotu a moslimovia 

v piatok. Jednoduché riešenie ako získať tri dni voľna by bolo v piatok vyznávať 

islam, v sobotu judaizmus a v nedeľu kresťanstvo. Možno sa niekto aj túto 

myšlienku bude snažiť uviesť do života, veď už aj väčšie hlúposti sa realizovali, 

len čo na to povie jeho zamestnávateľ.  

Ale poďme od „praktickej teológie“ k nám do našej reality. Jún je v porovnaní 

s májom menej ospevovaný, avšak jeden taký všeobecný sviatok máme aj v júni 

a to síce Deň otcov. Nie je taký 

populárny ako deň matiek, ale pomaly sa 

udomácňuje. Dnes už tie rozdiely 

v úlohách rodičov nie sú také výrazné. 

Muži už môžu byť na materskej, ženy 

bývajú živiteľkami rodiny. Taká deľba 

práce ako to kedysi popisoval strýco 

Marcin: „Já zarobím, ona mine. Ona 

navarí, já zím. Ona mi nadáva, já 

čuším“, už dnes nie je úplne typická. Predsa však otec má v rodine dôležité 

miesto. Dovoľte mi preto teda, zase pre zmenu popriať všetko len to najlepšie 

otcom, starým a prastarým otcom. Zdravie nech slúži a aby tie roky, ktoré máte   

vymerané, boli zmysluplne  využité. 

A samozrejme, všetkým ostatným taktiež pekný slnečný jún, 

šťastnú ruku pri výbere dovolenky, či rekreácie. 

Ondrej Božik, v.r. 
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Film na želanie – Tri kráľovské deti 

Počas daždivých májových dní 14.05.- 17.05. 2021 sme si premietali film na 

želanie klientov s názvom „Tri kráľovské deti“. Filmová rozprávka pochádza z 

pera nemeckého spisovateľa Johanna Wilhelma Wolfa. Príbeh o láske, intrigách 

ale najmä o skutočnej sile rodiny nepotreboval hviezdne herecké obsadenie, aby 

divákov chytil za srdce. 

Kristína D. 

   

 

Klienti „PENZIÓNU“ 
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Inšpirácie od našich klientov na „Balkónové“ záhradky 

  

  

 

 

 

 

 

Spoločné vysádzanie a starostlivosť o kvety 
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Tradície našich predkov – Turíce 

nedeľa, 23. mája 2021 

Turíce je slovanský sviatok vítania jari. Oslavujú sa 50 dní po Veľkej noci a 10 dní po 

Nanebovstúpení Pána. V kresťanskej tradícii sú Turíce sviatkom zoslania Ducha Svätého na 

apoštolov v Jeruzaleme. Pomenovanie tohto sviatku vzniklo od slova Tur a súvisí s 

rovnomenným Staroslovanským božstvom plodnosti. Pôvodný slovanský sviatok oslavujúci 

silu prírody, ktorá na jar všetko dvíha k oblohe, bol prevzatý kresťanstvom a príslušne 

nábožensky „upravený“. Turíce spájajú kresťanské významy so starými symbolmi z 

predkresťanskej éry. Tento sviatok je okrem cirkevného významu spojený s otváraním 

studničiek a so sadením májov. Niektoré pohanské zvyky, ktoré naši predkovia praktizovali 

na Turíce, v určitej forme vydržali dodnes. Starí Slovania prinášali dary k studničkám a 

obetovali duchom domáce zvieratá (dnešný symbol obetovania baránka). Tieto zvyky sa 

spájali so začiatkom jarných prác. Jedným zo znakov je použitie zelenej farby. Domov sa 

nosili zelené ratolesti a bahniatka, ktoré mali ochranné vlastnosti. Ratolesti mali za úlohu 

priťahovať dobré sily a chrániť pred zlými. Ďalším prejavom zameraným proti zlým silám 

bolo aj praskanie bičom na lúkach a turičné vatry. Najznámejšou dochovanou tradíciou je tzv. 

otváranie studničiek. Studničky v chotároch museli byť obradne vyčistené a upravené. Chotár 

s nevyčistenou studničkou postihli duchovia nedostatkom vlahy. Na východnom Slovensku v 

noci zo soboty na turičnú nedeľu dávali mládenci svojím vyvoleným na dom alebo do plota 

ozdobné stromčeky. Dnes je rozšírené stavanie májov – osekaných vysokých stromov - briez, 

niekde tiež smrekov, bohato vyzdobených farebnými mašľami. Máje sa stavajú pred domy, 

kde majú dievku na vydaj, ale tiež jeden centrálny do centra obce. Tento symbol je centrom 

pozornosti – máje sa stavajú so spevom a ľudovou hudbou. K tradíciám patrí aj voľba 

«hlavného mládenca» – kráľa. Jeho úlohou bolo viesť zábavu a tanec počas celých sviatkov 

a nechať sa obsluhovať ako kráľ, ktorý mal aj vlastnú kráľovskú družinu. Cez turičné sviatky  

sa mladému turičnému kráľovi odovzdali všetka súdna  a úradná moc. Miestni úradníci tak 

nemali žiadnu právomoc. Škody  a nepríjemnosti, ktoré sa vtedy napáchali, nemohli odčiniť 

ani prísne tresty a  pokuty. Preto na prelome 18. a 19. storočia voľby turičných kráľov zanikli. 

Ako určitá spomienka na ne ostali majálesy, juniálesy – zábavy v prírode s hudbou a tancom.  

(Spracovala Kristína D. z knihy Zdravia, šťastia vinšujeme – Zora Mintalová Zubercová 

a z internetového zdroja:  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADce_(%C4%BEudov%C3%A9_trad%C3%ADcie.) 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADce_(%C4%BEudov%C3%A9_trad%C3%ADcie.)
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ČO JE TO ANIMOTERAPIA? 

Animoterapia je liečenie pomocou zvierat. Využíva pozitívne pôsobenie 

zvieraťa na emocionálne a fyzické zdravie človeka. Vedci zatiaľ presne nevedia, 

akým spôsobom kontakt so zvieraťom ovplyvňuje ľudský organizmus. 

Domnievajú sa, že citový vzťah k zvieraťu pomáha uvoľňovať interferón, ktorý 

posilňuje imunitný systém, a endorfíny, ktoré zvyšujú prah bolesti. Liečivé 

pôsobenie zvieraťa do značnej miery súvisí s empatiou, nepodmieneným 

rešpektom a láskou, ktorú sú zvieratá schopné prejaviť. Uspokojenie týchto 

potrieb, v kombinácii s dotykom živej bytosti pomáha uviesť pacienta do 

lepšieho duševného stavu. Podľa ľudí veriacich v parapsychológiu tiež údajne 

dochádza k interakcii energetických polí pacienta a zvieraťa. U ťažko chorých 

pacientov, ktorých primárnym problémom nie je psychický problém 

(onkologickí, pooperačné stavy, ...) sa prostredníctvom hladenia zvieraťa a 

verbálnou i neverbálnou komunikáciou so zvieraťom, aktivujú vnútorné zdroje, 

urýchľuje sa rekonvalescencia pacientov a klesá ich chorobnosť. 

Spracovala Bibiana D.  

(zdroj informácii internet: https://sk.wikipedia.org/wiki/Mor%C4%8Da_dom%C3%A1ce) 

 

  

  

Klienti „PENZIÓNU“ – prvky animoterapie. 
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MORSKÉ PRASIATKO –„MORČA“ 

Tieto domáce zvieratká sú jednoduché na starostlivosť. No aj napriek ich 

pokojnému životnému štýlu, vedia potešiť svojich majiteľov svojou 

náklonnosťou. Morské prasiatko alebo inak povedané – morča, je na to ideálne 

zvieratko. Sú milé, nenáročné a majiteľovi sa odmenia množstvom lásky. Sú 

ideálnym spoločníkom do bytu, ale aj do domu. Morské prasiatka majú 

interakciu s ľuďmi veľmi radi. 

Spracovala Bibiana D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morské prasiatko – Zoja v „PENZIÓNE“  
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JÚNOVÁ OPEKAČKA 

Dňa 09.06.2021 sme  na počesť jubilantov a blížiaceho sa Dňa otcov 

zorganizovali spoločenské podujatie obohatené o opekačku. Pozvanie prijali 

oslávenci p. Olleová, Sedláček, Zvalo, Gogová M., Michale a Ondrušková, ktorí 

sa v tomto polroku dožívajú  70, 80 a 90 rokov. Na úvod programu sa 

prítomným prihovoril riaditeľ Mgr. Ondrej Božik a odovzdal jubilantom 

darčekové balíčky. O spríjemnenie nálady sa postarali sociálni pracovníci 

rozprávaním vtipov a tanečným vystúpením. V príjemnej zábavno-hudobnej 

atmosfére sme sa lúčili a na záver sme všetkým prítomným odovzdali ovocie 

a otcom sladkú dobrotu. 

Kristína D. 

     

 

 

 

 

 

 

Na fotkách klienti „PENZIÓNU“ a pán riaditeľ 
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MOTIVAČNÝ PRÍBEH - Hodnota 

Populárny rečník začal svoj seminár tým, že do vzduchu zdvihol 100 eurovú 

bankovku. 200 ľudí sa okolo neho zaujato zhromaždilo. 

,,Kto by chcel týchto 100 euro?” spýtal sa. Ako na povel do vzduchu vyletelo 

200 rúk. 

,,Túto bankovku dám jednému z vás, ale dovoľte, aby som urobil najprv 

toto…” povedal a bankovku pokrčil v rukách. ,,Kto ju chce teraz?” 

Znova sa zdvihlo 200 rúk. 

,,Dobre,” prikývol rečník. ,,A keď 

spravím toto?” Pustil bankovku na 

zem a začal po nej šliapať a dupať. 

Potom ju opäť zdvihol do vzduchu, 

teraz však špinavú a 

pokrčenú. ,,Kto ju chce teraz?” 

No opäť do vzduchu vyletelo 200 rúk. 

,,Drahí priatelia,” začal rečník, ,,teraz som vám ukázal dôležitú lekciu. 

Nezáleží na tom, čo s touto bankovkou spravím, aj tak ju budete chcieť, 

pretože jej hodnota sa nezmení. Stále to bude 100 euro. A my sme úplne 

rovnakí ako tá bankovka. V našich životoch nás veľakrát pošliapu, pokrčia, 

hodia do špiny… Ale naša cena sa nezmení. Robíme chyby, keď si myslíme, že 

sme bezcenní. Pretože naša hodnota je absolútne rovnaká, ako bola na samom 

začiatku. Nezabúdajte, že ste špeciálni, že sa nikdy nemôžete stať 

bezcennými.” 

Spracovala Bibiana D. 

Zdroj internet: https://www.interez.sk/blog/15-kratkych-motivacnych-inspirativnych-

pribehov-ktore-si-mal-precitat-kazdy-ukazu-vam-cestu-vzdy-ked-stratite-nadej/ 

https://www.interez.sk/blog/15-kratkych-motivacnych-inspirativnych-pribehov-ktore-si-mal-precitat-kazdy-ukazu-vam-cestu-vzdy-ked-stratite-nadej/
https://www.interez.sk/blog/15-kratkych-motivacnych-inspirativnych-pribehov-ktore-si-mal-precitat-kazdy-ukazu-vam-cestu-vzdy-ked-stratite-nadej/
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Jahoda obyčajná 

 

Jahody sú jedno z najchutnejších druhov ovocia.  

Jahodu nájdeme takmer na celom našom 

území, vo všetkých častiach Európy, 

v Severnej Amerike, ale aj Ázii. 

Nachádza sa na medziach, v krovinách 

a svetlých lesoch. Rastú na trávnatých 

stranách, lúkách a hájoch, okrajoch 

lesov a vo svetlých lesoch, popri lesných 

cestách a stretneme sa s nimi od nížin až do 

podhorského pásma. Obsahujú vitamíny C, A, K, E, B, karotén, kyselinu listovú 

a mnohé iné. Z minerálov je v nich obsiahnuté hlavne železo, vápnik, draslík, 

horčík, meď, fosfor, sodík a mangán. Jahody sú veľmi vhodné ovocie pre 

diabetikov a pri chudnutí, lebo obsahujú len okolo 6-9% cukrov . Jahody sú 

používané na liečenie tráviacich problémov, infekcií močových ciest, črevných 

viróz, zápalových ochorení, posilňujú srdce a cievy, nervovú sústavu, rozširujú 

tepny, znižujú krvný tlak a spomaľujú rytmus srdca. Majú tiež močopudný 

účinok, zlepšujú funkciu obličiek, zabraňujú zavodňovaniu organizmu, 

podporujú látkovú výmenu a v zozname by sa dalo pokračovať. Podľa astrológie 

sú zasvätené Venuši. Mladé listy a plody sú výborné do šalátov alebo iba ako 

pochúťka na zahryznutie. Plody sa používajú  na výrobu džemov, sirupov, 

kompótov, koláčov. Treba však mať na pamäti, že intenzívne pestované jahody, 

ktoré nájdete v supermarketoch, obsahujú rôzne pesticídy a väčšinou menej ako  

polovicu prospešných látok, takže lesné alebo v záhrade/na balkóne vypestované 

sú určite lepšou voľbou.  
Spracovala Zuzana M. 
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RECEPT - TROJFAREBNÁ JAHODOVÁ PENA 

INGREDIENCIE 

 400 g 40 % smotana na šľahanie 

 150 g čerstvé jahody 

 3 PL práškový cukor 

 4 PL jahodový džem 

 Trochu horúcej vody 

POSTUP 

Najskôr si v malej miske zmiešame jahodový džem s necelou lyžicou horúcej 

vody, aby bol pekne vláčny a ľahko sa nám rozotieral. Odložíme bokom. Potom 

vložíme očistené, na plátky pokrájané jahody do mixéra, pridáme 2 lyžice 

práškového cukru a všetko spolu rozmixujeme na pyré. Môžeme / nemusíme 

precediť. Hustú, studenú smotanu vyšľaháme spolu s lyžicou práškového cukru 

do tuhej šľahačky. Polovicu šľahačky odložíme bokom a do druhej polovice ešte 

zašľaháme jahodové pyré. Do štyroch malých, vychladených pohárov potom 

vrstvíme najskôr jahodovú šľahačku, na ňu čistú šľahačku a na vrch lyžicu 

jahodového džemu. Jahodové peny uložíme do chladu na aspoň 2 hodiny 

a neskôr servírujeme dozdobené prepolenými jahodami. 

 

Zdroj obrázka: internet 
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ZASMEJME SA...  

          

        

         Zdroj internet 

„Kto založil všetky knihy 

o matematike medzi horory?!“ 
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„Oslávenci“, ktorí v mesiaci máj oslávili  

narodeniny a meniny 

Narodeniny: Kvetoslava L., Mária B., Štefánia Š., Róbert S.,       

Viera A., Otília G., Lýdia K., Mária P., Antónia K., Viliam S., Eva K., 

Mária O., František Z.,  

 

 

 

 

 

 

            pani Štefánia Š.                       pani Mária P.                    Všetko najlepšie 

Meniny: Monika, Blažena, Viliam, 

 

Vítame nových klientov 

V mesiaci máj prišli do nášho 

zariadenia: 

Aurélia V., Miroslav M., Darina B., 

Leontína Z., Marianna V. 

 

 

Smútočné a spomienkové oznamy 

V mesiaci máj nás opustila:  

Amália Ch.  
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RUŽENEC K SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRII 

Verím v Boha..... Sláva Otcu .... Otče náš ..... Zdravas Mária .... 

...ktorý nech rozmnožuje v nás úctu k Sedembolestnej Matke. 

...ktorý nech rozmnožuje v nás dôveru k Sedembolestnej Matke. 

...ktorý nech rozmnožuje v nás lásku k Sedembolestnej Matke. 

Tajomstvá: 

1. Ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované 

2. S ktorým si do Egypta utekala. 

3. Ktorého si s bolesťou tri dni hľadala. 

4. Ktorý sa s tebou stretol na krížovej ceste. 

5. Ktorého si videla na kríži umierať. 

6. Ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. 

7. Ktorého si s bolesťou do hrobu položila. 

Každé tajomstvo sa modlí takto: 

Otče náš ..... Zdravas Mária ....(7x) 

Slávu Otcu .... Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi 

v srdce vtlač. 

Po poslednom tajomstve sa modlí: 

Zdravas Mária ...(3x) ... Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala. 

Modlime sa. 

Prosíme ťa, Božský 

Spasiteľ, dožič nám, aby 

sme sa stali účastnými 

zásluh tvojho utrpenia. 

Keď úctivo rozjímame 

o mukách a bolestiach 

tvojej panenskej Matky, 

ktoré prebodli jej 

nevinnú dušu, ako jej to 

predpovedal svätý starec 

Simeon. Amen. 
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ROZJÍMANIE PRED TAJOMSTVAMI 

1. Tajomstvo – Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované 

Bolestná Matka, úprimne si pripomíname bolesť, ktorú pocítilo tvoje srdce pri proroctve 

Simeona, ktorý predpovedal, že tvoj Syn bude jedným k povstaniu a druhým k pádu. Prosím 

ťa, pre tvoje zarmútené srdce, vypros nám odovzdanosť do Božej vôle aj v ťažkých chvíľach 

života. Amen. 

2. Tajomstvo – Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala 

Bolestná Matka, úprimne si pripomíname bolesť, ktorú pocítilo tvoje srdce pri úteku do 

Egypta pred Herodesom, ktorý chcel zavraždiť tvoje a Božie dieťa. Prosíme ťa, pre tvoje 

ustarostené srdce, ochraňuj nás pred úkladmi Zlého ducha. Vypros nám prezieravého ducha, 

aby sme sa dokázali vyhnúť všetkým hrozbám a nebezpečenstvám tela i duše. Amen. 

3. Tajomstvo – Ježiš, ktorého si s bolesťou tri dni hľadala 

Bolestná Matka, úprimne si pripomíname bolesť, ktorú pocítilo tvoje srdce, keď sa ti stratilo 

tvoje milované dieťa. Prosíme ťa, pre tvoje materinské srdce, vypros nám milosť, aby sme 

nikdy nestratili Ježiša zo svojej mysle, zo svojho srdca a zo svojho života. Amen. 

4. Tajomstvo – Ježiš, ktorý sa s tebou stretol na krížovej ceste 

Bolestná Matka, úprimne si pripomíname bolesť, ktorú pocítilo tvoje srdce, keď si stretla syna 

a videla si, ako ťažko niesol bremeno kríža a padal na zem pod jeho ťarchou. Prosíme ťa, pre 

tvoje bolesťou preniknuté srdce, vypros nám súcit a lásku k trpiacim, uboleným 

a bezvládnym. Vypros nám statočnosť a trpezlivosť v každej ťažkosti. Amen. 

5. Tajomstvo – Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať 

Bolestná Matka, úprimne si pripomíname bolesť, ktorú pocítilo tvoje srdce, keď si stála pod 

krížom pri smrteľnom zápase svojho Syna. Prosíme ťa, pre slzy, ktoré sa rinuli z tvojich očí, 

vypros nám milosť šťastnej a dobrej smrti. Pomôž umierajúcim, aby sa s dôverou vinuli 

k Pánovi života, k tvojmu Synovi. Amen. 

6. Tajomstvo – Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí 

Bolestná Matka, úprimne si pripomíname bolesť, ktorú pocítilo tvoje ubolené srdce, keď si 

v náručí držala mŕtve telo svojho Syna. Prosíme ťa, pre tvoje žiaľom prebodnuté srdce, 

vypros nám čistú a úprimnú lásku k Ježišovi, prosíme, aby sa aj nám dostalo svätých sviatostí 

v hodine našej smrti. Matka, zanes nás vtedy vo svojom náručí do domu Nebeského Otca. 

Amen. 

7. Tajomstvo – Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu uložila 

Bolestná Matka, úprimne si pripomíname bolesť, ktorú pocítilo tvoje rozbolené srdce, keď 

bolo Ježišovo telo a jeho milujúce Srdce položené do hrobu.  Prosíme ťa, pre tvoje trpkosťou 

naplnené a mečom siedmich bolestí prebodnuté srdce, vypros nám, aby sme si chránili svoje 

telo ako chrám Ducha Svätého. A keď bude aj naše telo uložené do hrobu odprevaď naše duše 

pred trón tvojho milovaného Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Amen. 
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Blahoželáme  

výherkyni súťaže v lúštení osemsmeroviek 

z predchádzajúceho čísla našich novín. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Angela R. a pán riaditeľ  
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Súťaž 

 všetky správne vyplnené „Doplňovačky“ budú zaradené do žrebovania 

o vecnú cenu a posedenie pri káve s pánom riaditeľom. V prípade Vášho 

záujmu, ich môžete odovzdať sociálnym pracovníkom do 28.06.2021. 

Úloha na tréning pamäti: Doplňte chýbajúce písmená. 

            E D _ A _ D                    B _ N _ Š 
 

            G _ S T _ V                     H U S _ K 
 

          K L _ M _ N T                G _ T T W _ L D 
 

            R _ D _ L F                     S C H _ S T _ R 

 

        A L _ X _N D _ R            D _ B Č _ K 
 

        T _ M _ Š          G.           M _ S _ R  _  K 
 

         A N T _ N _ N                 N _ V _ T N _ 
 

          L _ D V _ K                     S V _B _D A 
 

          V _C L _ V                       H _ V _ L 
 

         M _ C H _ L                     K _ V _ Č 

 

       A N T _N _N                    Z _ P _ T _ C K 
 

          I V _ N                                  G _ Š P _ R _ V _ Č 

Zdroj: Tréning pamäti pre každého, Centrum Memory, Pracovný zošit 1 
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SLOVO NA ZÁVER 

V siedmom vydaní informačných novín „Domoviny“ Vám predstavím ďalší 

pracovný tím zamestnancov, ktorým je 

„Oddelenie technicko-hospodárskej podpory“. 

Päťčlenný pracovný tím zamestnancov pozostávajúci z hospodárky, 

personalistky/manažérky kvality a troch informátorov riadi vedúca Ing. Helena 

Fillová, ktorá zároveň zastáva pozíciu ekonómky a zástupkyne riaditeľa. 

V riadiacej činnosti efektívne využíva svoje bohaté profesionálne skúsenosti 

s riadením, pretože zastávala aj pozíciu riaditeľky. Pri svojej každodennej práci 

využíva analytické myslenie, odborné vedomosti 

a zručnosti nevyhnutné pre výkon svojej 

profesie.  V sociálnych službách pracuje 32 

rokov. Za svoju dlhoročnú prácu pri 

príležitosti oceňovania zamestnancov 

sociálnych služieb, jej predseda 

Nitrianskeho samosprávneho kraja 

udelil ocenenie „Starostlivý anjel“ . Je 

držiteľkou i prestížneho rezortného ocenenia, 

ktoré sa jej dostalo od ministra práce, sociálnych 

vecí a rodiny.                                                                  Ing. Helena Fillová 

Obdobne aj od svojich zamestnancov vyžaduje odborný profesionálny prístup 

pri vykonávaní svojich pracovných povinností, ale aj príjemné empatické 

vystupovanie a komunikatívnosť. Pracovný tím zamestnancov plní jej 

požiadavky a očakávania k spokojnosti.  

Toto oddelenie spravuje rozpočet a pravidelne vyhodnocuje jeho čerpanie, 

vykonáva finančné účtovníctvo, vypracováva rozbory hospodárenia, vedie 

kompletnú mzdovú, personálnu a účtovnú agendu, zavádza a udržiava procesy 
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týkajúce sa manažmentu kvality, realizuje proces nakupovania, vedie operatívnu 

evidenciu majetku a zásob, poskytuje informácie návštevám, eviduje návštevy 

ale aj príchody a odchody klientov, obsluhuje zdvíhaciu plošinu. 

                                                                                                                 

Spracovala Zuzana B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     „               „Keď chceš spoznať človeka, 

                       pozri sa na jeho prácu.“ 

                    (Fridrich Schiller) 
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