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Slovo na úvod 

Vážené dámy, vážení páni, 

máme tu koniec roku 2021. Prežili sme najkrajšie obdobie roku, Vianoce. Je to taký čas na 

bilancovanie toho, čo sa podarilo, čo menej a čo vôbec. Neprestávajte čítať, nejdem vás 

zaťažovať  štatistikami a analýzami, iba sa zamyslím nad našim správaním sa  počas 

uplynulého roku. 

Žijeme ťažkú dobu. Vidíme na jednej strane obetavosť, empatiu, láskavosť, spoľahlivosť, 

trpezlivosť, zodpovednosť, enormné pracovné nasadenie. Na druhej strane je potrebné 

povedať, že sa vyskytli aj negatíva. Egoizmus, nezodpovednosť, bezcitnosť, škodoradosť, 

bezohľadnosť  a tak podobne.  Okrem pandémie nám život komplikovali aj stavebné práce 

a hlavne „stavební“ robotníci. Všetko sme to zvládli, za čo patrí vďaka ako klientom, tak 

zamestnancom.  

Všetci sa chceme mať dobre. Prirodzená je snaha človeka, za málo peňazí kúpiť veľa tovaru 

a služieb (napr, aj sociálnych), za málo úsilia dostať veľa peňazí, maximálnu slobodu 

s minimálnou (najlepšie žiadnou) zodpovednosťou. To sú prirodzené nastavenia, nič 

nenormálne. V hedonistickej etike sa v tejto súvislosti hovorí o princípoch vyhnúť sa bolesti 

a maximalizovať slasť. Problém nastáva, keď to presiahne istú hranicu. 

Prečo o tom píšem? Budem sa opakovať, ale žijeme ťažkú dobu. Egoizmus a nezodpovednosť 

môže zabíjať, minimálne aspoň skomplikovať život. Je až zarážajúce, keď niektorí jedinci aj 

v našom zariadení vidia výlučne len a len seba a je im absolútne jedno, že v mene svojho 

komfortu môžu uvrhnúť do problémov, či nešťastia cca 190 ľudí (zamestnancov a klientov) 

a ich rodinných príslušníkov. Egoizmus a nezodpovednosť, tak na strane zamestnancov ako aj 

klientov. Systém „Ja a potom dlho, dlho nič“ má u nás hlboké korene. Nechcem teraz 

konkretizovať, lebo by to bolo na viac strán, ale každý by sa mal nad sebou zamyslieť a pátrať 

vo svojom vnútri.  

Asi ste v tejto dobe čakali iné ladenie príhovoru. Je však potrebné vyčistiť si stôl a povedať si 

aj menej priaznivé veci. Pokiaľ budeme opakovať do nemoty staré chyby, môžeme si priať 

čokoľvek  a zostanú z toho len prázdne slová a popísaný papier.  

Dovoľte mi, preto popriať vám takto. Nech každý, kto vám praje zdravie, šťastie, pohodu 

a tak ďalej, sa aspoň trochu snaží, aby ste to zdravie, šťastie a tak ďalej aj mali. Skrátka, aby 

preto aj niečo urobil. Hovorí sa tomu aj šírenie dobra. Ja idem do toho. Kto sa pridá? 

Ondrej Božik v.r. 

 

 

 

„Naozajstná práca, a to je mojim úmyslom, 

spočíva v robení dobra ako odplaty za zlo.“  

(neznámy autor) 
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ĽUDOVÉ TRADÍCIE A POVERY V ZIMNOM OBDOBÍ 

DECEMBER 

Posledný mesiac v roku označuje maďarský kalendár ako mesiac Vianoc. 

4. december – deň Barbory. Svätá Barbora je patrónka slobodných dievčat, preto sa verilo, že 

ak sa v tento deň zazelená vetvička z čerešne, dievčina sa čoskoro vydá. 

6. december – sviatok svätého Mikuláša, biskupa. Na Žitnom ostrove ho uctievali už počas 

vlády Arpádovcov, no zvyk chodenia Mikuláša sa datuje až od 19. storočia. Žitnoostrovský 

Mikuláš je mierumilovný starec so šedivou bradou preoblečený za biskupa, ktorý dobré deti 

odmeňuje dobrotami zo svojho košíka a zlé zasa vyobšíva korbáčom. 

13. december – deň svätej Lucie. Luciou mohol byť len muž v bielych šatách s pomúčenou 

tvárou. Po domoch chodil s metličkou alebo maliarskou štetkou. Členov rodiny dookola 

pomaľoval vápnom, aby od nich odohnal choroby a problémy. S týmto dňom sa spája mnoho 

zákazov: je zakázané čokoľvek vydať z domu, nesmie sa ani šiť, aby sa náhodou nezašili 

zadky sliepok. Typickým predmetom je Luciina stolička, ktorá sa robí od dňa Lucie do 24. 

decembra. Podľa tradície sa mala robiť tajne, zo siedmich druhov dreva zo siedmich chotárov 

a bez železných klincov. Hotovú stoličku vzal jej zhotoviteľ skrytú pod kabátom na polnočnú 

omšu, a keď sa na ňu pred podaním svätého prijímania postavil, uvidel miestnu bosorku. 

24. december – pamätný deň Adama a Evy, ktorý ľudové náboženstvo nazýva vianočný pôst, 

veriaci sa totiž v tento deň až do večere postili a ani na večeru sa nepodávalo mäso. Za stolom 

sedela celá rodina a všetky jedlá symbolizovali prichádzajúci rok. Šošovicová polievka, 

cestoviny s makom a bôb symbolizovali blahobyt a dostatok peňazí. Jablko sa rozkrojilo na 

toľko častí, koľko členov mala rodina, spoločne skonzumované jablko bolo zárukou pokoja a 

porozumenia medzi členmi rodiny. Po večeri rodina spolu bdela, počúvala deti koledujúce 

pod oknami a potom spoločne zašla na polnočnú omšu. S polnočnou omšou sa pre jej 

nezvyčajný termín spája mnoho povier. Okrem iného priala aj ľúbostným čarom. Verilo sa, že 

ak dievčatá po omši obídu vahadlovú studňu a pozrú sa do nej, tak vo vode zazrú tvár svojho 

nastávajúceho.  

25. december – sviatok Narodenia Pána. V tento deň ľudia v minulosti šli len do kostola, inak 

vzhľadom na veľký sviatok dom neopúšťali. Nenavštevovali ani príbuzných, keďže chceli 

zachovať šťastie rodiny. Ľudia nevynášali smeti, ani nezametali, aby nevymietli z domu 

šťastie. Zvyšky jedál a omrvinky zo sviatočného stola dávali zvieratám.  
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26. december – sviatok prvého mučeníka svätého Štefana. Na druhý deň, 27. decembra, 

oslavuje cirkev pamiatku apoštola svätého Jána. Tieto dva dni patrili v ľudovej tradícii 

blahoželaniam k meninám, kedy sa príbuzní, priatelia a známi navzájom navštevovali a 

vinšovali si.  

28. december – sviatok svätých detí. Ľudová tradícia si stáročia pripomína pamiatku detí, 

ktoré dal zavraždiť Herodes. Mládenec rad-radom navštevoval domácnosti s dievčatami a po 

zdravici korbáčom vyšľahal dievčatá a ženy, aby nedostali vredy. Dievčatá mu na výmenu 

priviazali na korbáč stuhu. Prvou dievčinou dediny sa stala tá, ktorá priviazala najkrajšiu 

stuhu. Na viacerých miestach sa v tento deň pasovalo za parobka. Chlapca, ktorý zavŕšil 

osemnásť rokov, miestni mládenci obradne – za prítomnosti mládeneckého richtára a jeho 

pomocníka – pokrstili.  

31. december – pamätný deň pápeža svätého Silvestra, posledný deň roka. Žitnoostrovčan v 

tento deň zašiel do kostola, aby sa dobrotivému Bohu poďakoval za pomoc počas celého roka 

a požiadal ho o priazeň aj v budúcnosti. Na Silvestra bolo zvykom robiť hluk, strieľať zo 

zbrane, zvoniť spiežovcom a práskať bičom.  

JANUÁR 

Starý maďarský názov prvého mesiaca v roku je mesiac blahoslavenej, zasvätený bol Panne 

Márii.  

1. január – Nový rok a sviatok Panny Márie. Obyvatelia Žitného ostrova tento deň nazývali 

malé Vianoce. Veľmi dbali o to, aby 1. januára neprekročila prah domu žena, a aby šťastný 

nový rok ako prvý vždy zaželal muž. Dievčatá a ženy nevychádzali z domu, aby z neho 

nevyniesli šťastie či zdravie. Na Nový rok mohli ísť len do kostola. Ľudia nejedli hydinu, aby 

neodletela so šťastím. Slávnostná polievka, ktorá bola zárukou toho, že budú počas celého 

roka silní a zdraví, sa varila z bravčového či hovädzieho mäsa. 

6. január – Zjavenie Pána, sviatok Troch kráľov. Na Žitnom 

ostrove bolo známe chodenie Troch kráľov, kedy po dedine 

chodili traja mládenci v bielych košeliach. Na hlavách mali 

papierové koruny. Melichar mal bielu tvár, Gašpar si farbil tvár 

nahnedo a Baltazár symbolizoval Afriku. Chodili z domu do 

domu a ľuďom prinášali šťastie.  

https://kukkonia.sk/ludove-tradicie-povery-v-zimnom-obdobi                                                 Kristína D. 

https://kukkonia.sk/ludove-tradicie-povery-v-zimnom-obdobi
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MIKULÁŠ 2021 

Druhá adventná nedeľa sa v našom zariadení niesla v duchu prichádzajúceho sviatku sv. 

Mikuláša. Preslávil sa najmä hrdinským činom, s ktorým sa viaže aj tradícia rozdávania 

darčekov. Dňa 6. decembra sociálni pracovníci potešili sladkou dobrotou, ktorú zanechal 

Mikuláš, všetkých obyvateľov. Napriek počiatočnému smútku, že ich Mikuláš s čertom 

a anjelom pre pandemické opatrenia nenavštívili osobne, potešili sa nielen sladkostiam, ale aj 

milému slovu, ktoré im prinieslo radosť.                                                                    

                 Kristína D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografiách klienti „PENZIÓNU“ 
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Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?  

Sviatky lásky, pokoja a radosti sú za dverami. Osamelosť, striktné opatrenia, odlúčenie od 

rodín či stereotypné dni poznačené pandémiou sú každodennou realitou mnohých seniorov. 

V tomto neľahkom období sme sa rozhodli podporiť cenný prejav spolupatričnosti. Opäť sme 

sa zapojili do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Do výzvy sa nezištne 

zapojilo mnoho darcov. Každá krabička obsahovala niečo voňavé, sladké, slané, teplé, na 

čítanie a niečo na pamiatku. Pridaním kresby či priania, ale najmä kúskom srdca, darcovia len 

znásobili  radosť obyvateľov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a nezištne spravili 

seniorom adventné obdobie krajším. Osobitne chceme poďakovať Alexandre Prášek 

Neumannovej, za ochotu participovať na projekte, formou zberu krabíc a následne 

odovzdanie darov do zariadenia.  

Kristína D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografiách klienti „PENZIÓNU“ 
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VIANOČNÁ POŠTA 

Aj tento rok, sme sa s radosťou zapojili do projektu – Vianočná pošta. Hlavnou myšlienkou je 

spríjemniť vianočné obdobie úprimným, vrúcnym, vlastnoručne napísaným odkazom, ktorý 

posielajú neznámi dobrovoľníci rôznym adresátom. V takomto duchu bola našim klientom 

posielaná vianočná pošta. Všetkým iniciátorom – ľuďom dobrej vôle, ktorí nezištne pohladili 

príjemným slovom – ĎAKUJEME. 

 

 

 

 

            

 

 

                                                                                              pani  Margita V. 

Písanie listov bolo v 19. storočí jedným z najrozšírenejším a najbežnejším prostriedkom 

komunikácie. Krátke zdvorilostné vinše počas sviatkov, najmä tých vianočných, písanie listov 

a pohľadníc bolo samozrejmosťou. Klasická pohľadnica, prípadne stručne napísaný list 

s vinšom je osobnejším odkazom, ktorý má svoje čaro.  

                                                                                                                             Bibiana D. 
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LIST Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU                    

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
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PROJEKT - VIANOČNÝ ZÁZRAK 

Klienti vďačne prijali darčeky od 

štedrých darcov. Ďakujem pekne 

všetkým za realizáciu tohto 

krásneho projektu – milým 

darcom i láskavým 

sprostredkovateľom... 

Bibiana D. 

                                         Eva G.  

 

 

 

 

 

       Tibor M. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Viliam S. 
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MODLITBA PRED ŠTEDROU VEČEROU 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Touto štedrou večerou si pripomíname a slávime 

narodenie Božieho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára 

Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval 

Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského 

mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z 

Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v 

požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného 

syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom 

istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel 

a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. 

Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom 

meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do 

plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, 

zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ 

Spoločné prosby Nebeský Otče, v tento večer oslavy narodenia Tvojho Syna Ťa prosíme: Za 

všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa usilovali o pokoj, spravodlivosť a vzájomnú jednotu. – 

Prosíme Ťa, vyslyš nás. Za opustených, hladujúcich, chorých a trpiacich, aby našli útechu v 

Tebe a pocítili aj našu štedrejšiu pomoc. – Prosíme Ťa, vyslyš nás. Za našich zosnulých, aby v 

tvojom kráľovstve mali účasť na večnej blaženosti v spoločenstve tvojich svätých. – Prosíme 

Ťa, vyslyš nás. Za nás všetkých, aby si nás naďalej svojím požehnaním a milosťou viedol po 

ceste svätosti. – Prosíme Ťa, vyslyš nás. Modlime sa ako synovia a dcéry jedného Otca, ako 

nás naučil Pán Ježiš: Otče náš ... Pozdravme Pannu Máriu, Matku jednorodeného Božieho 

Syna: Zdravas Mária ... Nebeský Otče, požehnaj nás aj toto jedlo, aby táto večera bola Tebe 

na chválu a nám na úžitok. Buď častým hosťom v tomto dome a pri tomto stole. Prosíme ťa, 

daj aby sme boli hodní darov, ktorými si nás obdaroval. Nech nám pripomínajú Tvoj najväčší 

dar, keď si nám dal svojho Syna za nášho Spasiteľa. On žije a kraľuje na veky vekov. Amen.  

Zuzana M. 
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VIANOČNÝ PUNČ 

Vôňa vianočného punču pod  blikajúcim stromčekom je snáď najlepšia voľba ako sa nabudiť 

tou pravou atmosférou najkrajších sviatkov v roku. Vianočné trhy a vôbec celé Vianoce snáď 

ani bez neho nemôžu existovať. Vytvára tú pravú vianočnú atmosféru, preto si bez neho 

mnohí tieto dni ani len nevedia predstaviť. 

História toho pravého vianočného punču siaha až do 17. storočia. O termíne punč sa začalo 

prvýkrát písať v dokumente v roku 1632. Slovo „Pancha“ pôvodne pochádza z Hindčiny 

a znamená päť. Nápoj je totiž vyrábaný z piatich základných surovín: alkohol, voda alebo čaj, 

cukor, citrón a korenie. Spočiatku sa podával vo veľkých misách a bol označovaný ako 

„Punch bowl“ – úder misy. 

Britskí námorníci a zamestnanci Východnej indickej spoločnosti „Tea Company“ priviezli 

tento nápoj do Anglicka. Obchodníci si začali postupne otvárať malé obchodíky s predajom 

punču, ktorý zaznamenal veľký úspech medzi zákazníkmi. Lahodný nápoj sa pomaly dostal 

do Európy i Ameriky. 

Horúci punč by sa mal podávať vo veľkých misách, udržiavajúcich teplo, spolu s naberačkou. 

Môže sa tiež naliať priamo do pohárov, no tie by mali byť vyhriate.  

Recept na vianočný punč                                                                                                      

Stačí nakrájať nejaké ovocie, dochutiť ingredienciami, zaliať alkoholom a na záver už len 

vychutnať. Pri príprave punčov treba dodržiavať tieto pravidlá: voda musí byť čerstvo 

prevarená, liehovinu pridávame do nápoja ako poslednú zložku, leje sa až do vriacej vody, 

víno nikdy neprevárame, len ohrievame. Ingrediencie:  

 200 ml rumu 

 5 ks klinčekov 

 1 ks celej škorice 

 100 g kryštálového cukru 

 3 ks pomaranču alebo 

iného ovocia (broskyne, 

lesné plody) 

 500 ml červeného vína 

 750 ml čierneho čaju 

 1 ks citrónu 

Príprava: Najprv si z polovice citróna nastrúhajte kôru. Do hrnca nalejte čierny čaj, pridajte 

cukor, šťavu z citróna, šťavu z pomarančov, nastrúhanú citrónovú kôru, klinčeky a celú 

škoricu. Povarte približne 5 minút. Preceďte a nalejte víno, rum a priveďte na bod varu. 

Odstavte a môžete podávať. 

Zuzana M. 
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VTIPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázkov: internet 

„Chcela som od 

svojho muža 

darček, ktorý by 

trval celý rok... 

A on mi dal 

kalendár.“ 
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Vianočná výzdoba v „PENZIÓNE“ 
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OZNAMY 

Oslávenci“, ktorí v mesiaci november oslávili narodeniny a meniny 

 

Narodeniny: Jarmila B., Jozefína C., Ján H., 

Viera K., Helena K., Dezider M., Melánia R., 

Margita S., Pavol Š., Jozef Ž. 

 

Meniny: Tibor, Stanislav, Alžbeta, Emília. 

 

 Pani Bernardína Č. 

 

 

 

 

 

 

 

VÍTAME NOVÝCH KLIENTOV 

 

V mesiaci november prišla do nášho 

zariadenia: Antónia K. 

 

 

 

 

SMÚTOČNÉ A SPOMIENKOVÉ OZNAMY 

 

V mesiaci november nás opustili: Jolana R., 

Ľudmila Š., Antónia K. 
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JUBILANTI ZA 2. POLROK 2021 

 

 

 

 

             Dezider M.                                                                                       Etela B. 

 

 

 

         Mária N.                                                                                                  Jarmila B. 

 

   Monika Z.                                   Leontína Z.                       symbolický obrázok-Marianna K.                                                                                                                                       
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BLAHOŽELÁME  

Výherkyne z predchádzajúcich súťaží v Domovinách č.10 

 

Pani Viera T. 

 

Pani Mária N. 
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m__ška 

um__vať 

m__dlo 

hm__z 

šm__kľavý 

om__l 

žm__kačka 

mam__čka 

šm__kačka 

vitam__ny 

m__xér 

m__núta 

pom__slieť 

m__nerál 

nezm__sel 

m__lión 

om__l 

um__vačka 

priem__sel 

zm__sel 

vým__sel 

m__nca 

m__kroskop 

prem__šľať 

m__láčik 
zlom__ť 

zam__kať 

m__ska 
m__nus 

MENO: 

------------------------------- 

Doplň i, í, y, ý. 

Súťaž – Doplňovačka                                                                                                                   
Správne vyplnenú doplňovačku môžete odovzdať sociálnym pracovníkom do 10. januára 2022. Tieto 

budú zaradené do žrebovania o milú pozornosť – praktickú cenu. Prajeme veľa šťastia. 

 

 

Zdroj obrázka: internet 
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Súťaž – „Vyfarbi vianočnú ozdobu podľa vlastnej fantázie“.              
Vyfarbený obrázok môžete odovzdať sociálnym pracovníkom do 10. januára 2022. Tieto 

budú zaradené do žrebovania o milú pozornosť – praktickú cenu. Prajeme veľa 

trpezlivosti a tvorivého ducha.  

 

Zdroj obrázka: internet 
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Kresťanské vianočné  vinše 

V tie vianočné sviatky poviem vám vinš krátky: Pán Kristus je narodený, tak 

nebuďme zarmútení ,ale sa mu radujme a slávu prespevujme, to mu bude premilé, 

dá nám sviatky šťastlivé. 

Anjeli vesele prespevujú, radostnú novinu ohlasujú. 

Dobrý deň vinšujem, ako sa máte? Nesiem vám novinku, nože počúvajte: V 

mestečku Betleme vykvitol z ruže kvet, aby nám vykúpil celučký celý svet. 

Keď zazvonia zvony  a oznámia príchod čarovných Vianoc, zahoďte všetky starosti 

a týchto pár krásnych chvíľ prežite v šťastí a v radosti. 

Až zaznie čaro prekrásnych Vianoc, zabudnite na všetky starosti a nech čas 

vianočný stane sa vám všetkým sviatkom pokoja, šťastia a radosti. 

V jasličkách Ježiško taký je malý a predsa jemu sa klaňali králi. Taký chudobný v 

jasličkách drieme, a predsa on je Pán neba i zeme. 

Spievajme a radujme sa, dnes Spasiteľ narodil sa -v jasličky je vložený, žiarou 

hviezd osvietený. 

Okolo jasiel’ zlatý svit, dnes treba Pána pozdraviť,  okolo jasiel’ zlatý jas, nebeské 

dieťa, žehnaj nás! 

Vianočný zvon tíško cinká, v Betleheme dieťa spinká. Dobrú pohodu vinšujeme 

vám, štedrosť a hojnosť vašim chalupám. V Novom roku zdravie pevné, nech vám 

všetkým slúži verne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Zuzana M. 
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List  

Vážený pán riaditeľ a ostatní zamestnanci zariadenia 

Stojíme na prahu Nového roka 2022. Chcem sa Vám preto touto cestou, v mene 

klientov zariadenia, poďakovať za prácu a starostlivosť, ktorú ste nám 

poskytovali v minulom roku. 

Nebol to ľahký rok, pandémia nás stále prenasleduje a ohrozuje naše životy. 

Z Vašej strany ste sa však snažili tieto nástrahy choroby minimalizovať. 

Zabezpečili ste pre nás očkovanie, testovanie a iné práce spojené s touto 

pandémiou. Tieto práce ste vykonávali nad rámec svojich bežných pracovných 

povinností a starostlivosti. My klienti, nie vždy sme boli  spokojní s opatreniami, 

ktoré ste zavádzali počas výskytu covidu aj v našom zariadení, ale na druhej 

strane sme museli pochopiť, že inej cesty niet. 

Dovoľte preto, zaželať Vám do budúceho roka hlavne veľa zdravia, ktorého 

všetci najviac potrebujeme, šťastia a aj trpezlivosti s nami klientmi pri 

vykonávaní Vašej náročnej práci a starostlivosti o nás. 

 

 

 

 

 

 

Klientka „PENZIÓNU“  

členka výboru - Jozefína C. 

 

 

 

 

 

 

Spracovala Bibiana D.  
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Slovo na záver 

 

     Je tomu rok, čo sa vám pravidelne v mesačných intervaloch prihovárame prostredníctvom 

našich - vašich „Domovín“. Dvanásť mesiacov je obdobie,  ktoré už možno relevantne 

hodnotiť, preto sa v nasledujúcich riadkoch o to pokúsim.  

     Do projektu sa púšťal celý tím pracovníkov sociálneho oddelenia s veľkým odhodlaním, 

nápadmi, nadšením. Našou prioritnou myšlienkou bolo vašu pobytovú sociálnu službu oživiť, 

spestriť, nenútenou ale pútavou formou informovať vás o dianí v „Penzióne“. Snažili sme sa 

aktuálnymi témami, príznačnými pre konkrétny mesiac zaujať, zamyslieť sa, navodiť 

príjemnú atmosféru či úsmev na perách a možno aj poučiť, či oprášiť zabudnuté. Veľmi si 

vážim aj ochotu a aktivitu vás, našich klientov, ktorí ste svojimi osobnými životnými 

príbehmi, plnými životných múdrostí a skúseností obohatili naše – vaše „Domoviny“.    

     Každý človek je jedinečná bytosť, ktorá má svoje názory, predstavy, uznáva určité 

hodnoty. Z toho dôvodu nie je možné, aby sa nám všetkým všetko páčilo, aby sme boli všetci 

so všetkým spokojní, aby sme všetci zdieľali rovnaký názor. Preto akceptujem pripomienky 

tých, ktorých „Domoviny“ nenaplnili ich očakávania. Konštruktívna kritika je fenomén, ktorý 

nás dokáže v pracovnom nasadení posunúť ďalej. Redakčný tím je preto otvorený a vnímavý 

k názorom iných, pretože sú obojstranným prínosom.  

     Všetkým nám, ktorí sme akýmkoľvek spôsobom obohatili obsah či vizuálnu stránku našich 

– vašich „Domovín“, ale aj tým, ktorí si ich so záujmom prečítali, alebo dali prečítať, 

vyslovujem veľké ĎAKUKEM. Zároveň si prajem, aby nás neopúšťala nápaditosť, tvorivá 

múza, kreativita, inovatívnosť. Ako povedal svojho času riaditeľ Ondrej Božik, nech sú 

„Domoviny“ o nás a pre nás, nech ich všetci netrpezlivo každý mesiac očakávame. 

Zuzana B. 

 

 

 

 

 

 

 

                         „To, čo je pred Vami a za Vami, 

                                 je nič oproti tomu, čo je vo Vás.“ 

(neznámy autor) 
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