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ÚVODNÉ SLOVO 

 „Ahoj léto, ahoj prázdniny ...,“ 

spievala Hanka Zagorová v jednom zo svojich hitov. Je to tu. Blíži sa čas 

dovoleniek a prázdnin. Pre niektorých je dovolenka časom „sladkého 

ničnerobenia“, pre niektorých príležitosť porobiť si doma, čo sa cez rok nestihlo,  

čiže napríklad príležitosť byť „na malte“.  Tak či tak, dôležité je zmeniť 

zabehaný rytmus a vystúpiť na chvíľu z pracovného kolotoča. Pre našich 

klientov, keďže sú už na zaslúženom odpočinku, je to najmä obdobie horúčav, 

kedy by personál mal ísť všetkým na nervy s nabádaním na dodržiavanie 

pitného režimu. Na ten nesmieme zabúdať. Vyhneme sa tým zdravotným 

komplikáciám. Takže personál nech nabáda a klienti nech si to vezmú k srdcu. 

V našom zariadení nefunguje celozávodná dovolenka, nakoľko zariadenie 

nemôžeme z  všeobecne známych dôvodov zatvoriť. Dovolenkovať 

dovolenkujeme, ale tak na striedačku. 

Okrem toho sme sa ako zariadenie zapojili do programu spoločnosti TESCO: 

„Vy rozhodujete, my pomáhame“. Sme vo finále a o tom, či budeme úspešní 

alebo nie, rozhodnú zákazníci TESCA.  Každý zákazník, ktorý nakúpi od 11. 

júla do 7. augusta 2022, v ktoromkoľvek obchode spoločnosti TESCO, dostane 

po zaplatení jeden hlasovací žetón, ktorý môže vhodiť do pripravených „nádob“, 

čím vlastne zahlasuje za konkrétny projekt. Hlasovaním podporíte naše 

zariadenie pri realizácii relaxačnej miestnosti a pomôžete pre klientov vytvoriť 

„OÁZU RELAXU A POKOJA“. Na každom hlase záleží, každý jeden vhodený 

žetón je dobrým skutkom... Z tohto dôvodu chcem poprosiť Vás - dámy a páni 

o zahlasovanie za náš projekt. Taktiež by bolo vhodné oboznámiť s tým vašich 

príbuzných a blízkych. Niekde kupovať musíme všetci, sortiment je všade 

približne rovnaký a TESCO nepatrí medzi najdrahšie obchody. Za nákup je 

taktiež potrebné zaplatiť všade, čiže navyše to nikoho nič stáť nemusí. Len 

potom ten žetón hodiť do správnej krabičky. Prípadná výhra bude na prospech 

klientov a zvýši úroveň nášho zariadenia.  

Za vašu ochotu a pomoc všetkým vopred ďakujem. 

Úplne záverom mi dovoľte, popriať všetkým dovolenky chtivým 

a dovolenkujúcim príjemné prežitie voľných chvíľ, šťastné cesty a hlavne 

šťastné návraty  domov z vysnívaných alebo obľúbených destinácií. 

„Leto je slnečné šťastie, dobrá nálada, koniec depresie, nekonečná radosť, 

stretnutie s ľuďmi, ktorých máme radi...“        

Ondrej Božik, v.r. 
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VÁŠ HLAS JE PRE NÁS DÔLEŽITÝ 

 

 

 

 

Ako zariadenie  sociálnych služieb v Topoľčanoch                                   

sme sa zapojili do projektu: 

„Vy rozhodujete, my pomáhame“ 

Každý zákazník, ktorý nakúpi od 11. júla do 7. augusta 2022, 

v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení 

jeden hlasovací žetón.  

Hlasovaním podporíte naše zariadenie pri realizácii                  

relaxačnej miestnosti a pomôžete pre klientov vytvoriť   

„OÁZU RELAXU A POKOJA“ 

Na každom hlase záleží,                                                                        

každý jeden vhodený žetón je dobrým skutkom... 

Za Vašu veľkorysú súčinnosť úprimne 

ĎAKUJEME 
Klienti a zamestnanci „PENZIÓNU“  

Vízia nestačí, musíme si aj pomáhať. Je to o Vás. Je to o nás.            

Je to o dobrých ľuďoch dobrým ľuďom. 

 

 

 

„Malý žetón, ktorý dokáže zmeniť náš príbeh“ 

 

„PENZIÓN“ ZSS Topoľčany, Čsl. Armády 1870/11, 955 01 Topoľčany 
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NÁVRAT DO MINULOSTI - JÚN  

 

Známa svätojánska vatra, skákanie zaľúbencov cez oheň, vyhadzovanie 

horiacich metiel či privolávanie dažďa. To sú len niektoré zvyky v júni opradené 

tajomstvami a čarami, ktoré sa v istých kútoch Slovenska zachovali dodnes. 

4. jún sa viaže k letnému slnovratu. Ešte v 19. storočí naši predkovia verili, že 

ide o takzvaný hraničný termín, kedy sú v mimoriadnej sile dobré aj zlé moci. 

Najmä oheň a voda dokázali podľa našich predkov posilniť pozitívne a potlačiť 

negatívne sily. Známa je najmä svätojánska vatra, ktorá je iba jednou z foriem 

zvykov zachovaných v niektorých oblastiach Slovenska dodnes. 

Ohne zakladané v predvečer sv. Jána (23.júna) sa kládli na krížnych cestách a 

vyvýšených miestach chotára, aby zahnali strigy a bosorky, ktoré mohli mať 

počas tejto noci mimoriadnu moc. Upúšťanie od týchto zvykov sa často 

vysvetľuje legendami o dievčatách, ktorým sa pri preskakovaní zapálili sukne a 

zhoreli. 

Horiace metly a privolávanie dažďa 

K zvykom našich predkov tiež patrilo púšťanie smolou napustených kolies dole 

chotárom, čím sa mali očistiť od všetkého zlého a škodlivého. V okolí 

Kežmarku si zase mládež z obce na sv. Jána zbierala staré metly, ktoré močili do 

kolomaže a zapálené ich najskôr vyhadzovali v rôznych smeroch a následne 

chytali za rúčky. 

Sviatok sv. Jána (24. júna) bol pre našich predkov rovnako termínom, kedy v 

období sucha privolávali dážď. V gemerskej obci Sirk chodili dievčatá dva 

týždne pred sviatkom na stráne nad obcou spievať a páliť ohne. Ak dážď 

neprichádzal, pokračovali v tomto zvyku aj po sv. Jáne. Podobný zvyk sa 

uchoval aj v Jamníku na Liptove a v okolí Nitry. 
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Vládca Búrok A Bleskov 

Čaru svätojánskej noci verili aj pastieri. Až do 24. júna, teda dňa sv. Jána, 

nechávali časť pasienkov nedotknutú a dobytok sem vyhnali práve v tento 

termín. Postavili si tu aj kolibu zo smrekovej kôry a čečiny, vedľa ktorej na 

„Jána“ ozdobili najvyšší strom papierovými stuhami. Oslavy sv. Jána boli okrem 

veľkých vatier na salašoch spájané s veľkou hostinou, na ktorej sa jedla baranina 

často varená v žinčici, či jedlá z darovaných surovín. 

Existovala predstava černokňažníka, ktorý vládol prietržiam mračien, 

rozkazoval búrke a bleskom a z nich pochádzajúcim ohňom. Živil sa len 

mliekom od čiernej kravy a vajíčkami od čiernych sliepok. Ak mu ich opýtaní 

dali, radil im, ako ochrániť svoje polia pred náhlymi búrkami – najčastejšie 

kalinou, ktorú bolo treba zapichnúť do poľa alebo okolo neho.  

Príslovia a porekadlá na mesiac Jún 

Ak je jún studený, sedliak krčí rameny. Suchý jún plní sudy vínom. 

6. jún: Na svätého Norberta už zima ide do čerta. 

8. jún: Medardova kvapka štyridsať dní kvapká. 

11. jún: Ak prší na Barabáše /Barnabáš/, bude víno tiecť do fľaše. 

15. jún: Na svätého Víta keď sa z neba leje, nech na dobrý jačmeň gazda sa 

nesmeje. 

24. jún: Od Jána Krstiteľa beží slnce k zime a leto k horku, od Jána Evanjelistu 

/27.12/ obracia sa slnce k letu a zima k mrazom. Do Jána sa deň dĺži a po Jáne 

kráti. 

25. jún: Svätý Ivan býva plačlivý pán. 

27. jún: Ladislav huby sial, Peter, Pavel ich pozbieral. 

29. jún: Keď na Petra, Pavla slnko svieti, má byť pekná žatva. Na Petra, Pavla 

keď je deň jasný, rok úrodný bude istý. 

Spracovala z internetu : https://kukkonia.sk/junove-pranostiky a 

https://www.bystricoviny.sk/kultura/zvyky-nasich-predkov-na-svateho-jana-horeli-ohne/ 

Kristína Desatová 

https://kukkonia.sk/junove-pranostiky
https://www.bystricoviny.sk/kultura/zvyky-nasich-predkov-na-svateho-jana-horeli-ohne/
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„KRŠKANSKÁ VAREŠKA“ 2022 

Dňa 02. 06. 2022 sa naši klienti zúčastnili podujatia s názvom „Krškanská 

vareška“. Príjemné dopoludnie strávili v obci Krškany pri Leviciach, v areáli 

zariadenia „DOMUM“. Súťažiaci mali za úlohu navariť kotlíkový guláš. 

Varenie a degustáciu jedla im spríjemnila skupina „TIMAR – band“. Zúčastnení 

boli ocenení diplomom za tímovú prácu. 

                                                                                                           Hana Hubová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotkách klienti „PENZIÓNU“ – pani Eva G. a pán Peter Ch. 
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SLNEČNÝCH LÚČOV SA NÁM STÁLE MÁLI. 

S nástupom teplého počasia a s ústupom opatrení súvisiacich s Covid-19 si 

užívame krásne počasie aj v našom zariadení. Doobedňajšie posedenie na 

čerstvom vzduchu si naši klienti spríjemňujú rôznymi obľúbenými aktivitami, 

podľa svojich schopností a poobede ideme na spoločnú vychádzku do blízkeho 

okolia. 

Zuzana M. 

Na fotografiách- sociálna rehabilitácia klientov „PENZIÓNU“ 
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PODOMOVÁ NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY 

 

„Urob zo svojej domácnosti svätyňu Božej Matky“ znie citát, ktorého cieľom je 

úcta a šírenie posolstva Zázračnej medaily. V súčasnom období aktívni veriaci 

privítali vo svojich izbách vzácne relikvie. Kaplnka Panny Márie je pre 

zariadenie veľkým požehnaním a posilou pre vieru klientov. 

Kristína Desatová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...zo života aktívne veriacich klientov 
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OSLAVA JUBILANTOV 

Vkusne prestretý stôl a oku lahodiaca torta na stole prezrádzali pripravené 

slávnostné posedenie. Počas príjemného dopoludnia - dňa 15. júna 2022, riaditeľ 

„PENZIÓNU“ Ondrej Božik pozval klientov, ktorí v prvom polroku tohto roku 

oslávili svoje jubileá. Úprimné slová v úvode nám všetkým pripomenuli, ako čas 

rýchlo plynie... Milý darček a prajné podanie ruky boli gestom, ktoré vytváralo 

dôležitosť prítomného okamžiku. Posedeli sme pri dobrej káve, chutných 

zákuskoch, ale hlavne v dobrej nálade všetkých prítomných. Všetko najlepšie. 

Bibiana Domanická 

 

 

 

 

 

 

Na fotografiách riaditeľ a jubilanti „PENZIÓNU“. 
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DEŇ OTCOV 2022 

Otcovia sú našimi hrdinami, sú zdrojom lásky, vedomostí a zručností. Chránia 

nás, sprevádzajú nás životom. Deň otcov je medzinárodný sviatok, ktorý sa 

oslavuje v mnohých krajinách. Ako poďakovanie sme otcom, oteckom, starým 

otcom v zariadení pripravili posedenie pri živej hudbe. Prítomných privítal 

a vrúcne sa prihovoril riaditeľ Ondrej Božik. Podujatie sprevádzal hudobný 

súbor Komfort. Klienti sa zabavili, niektorí vytancovali. Spokojní s úsmevom na 

perách a v ruke so sladkou dobrotou sa rozlúčili.  

Kristína Desatová 

 

 

 

 

 

 

Deň otcov v „PENZIÓNE“ 
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KEĎ SA ZIMA OPÝTA... 

Skoro každá  z nás je raz matka, neskôr babka a je veľa šťastných, čo sa stanú aj 

prababičkami. Jednu budúcu prababičku máme aj v skupine rozvoja pracovných 

zručností.  

Síce už prababička je, ale  na jeseň sa stane  dvojnásobnou. Celú zimu a obdobie 

covidových opatrení trávila pani Otka G. čas viac menej vo svojej izbičke 

s myšlienkami na svojich najmenších blízkych. 

Nezostalo len pri myšlienkach. Z krabíc povyťahovala ihlice, háčik, vlnu.  

Vyhrala sa s farbami, ktoré využila a skombinovala na šáloch, vestičkách či 

čiapkach pre svoje vnúčatá.  

Ani v lete nevynechá svoju veľkú záľubu. Pomaly začína s novou prácou, 

„veľkými dekami pre svoje pravnúčatá“. Na kolenách teplá deka, ktorá v zime 

bude zohrievať jej pravnúčatá. 

Nie, nie je jej teplo. Teplo ju hreje pri srdci, hreje ju láska a radosť, že dokáže 

vytvoriť niečo vlastné a užitočné pre svojich najbližších. Očko za očkom..., 

spokojná. 

Keď sa zima opýta.... 

                                                                                                        Anna Šipková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Otília G.  
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PITNÝ REŽIM 

Základom pitného režimu je pitie tekutín bez kalórií. Najvhodnejšou tekutinou 

pre pitný režim je preto voda z vodovodu. Ideálne je, ak je filtrovaná, vtedy je 

zbavená chlóru a niektorých mechanických nečistôt, ktoré sú bežne prítomné vo 

vodovode. Pitie sladkých nápojov vedie k nadváhe, cukrovke. Sladkými nápojmi 

sa zvyšuje hladina krvného cukru a organizmus akýkoľvek prebytok nevyužitej 

látky ukladá do tuku. Polievky, džúsy, sladené vody, káva, alkohol, mlieko 

a mliečne výrobky sa do pitného režimu nepočítajú. 

Telo smädom dáva signál, že mu chýbajú tekutiny. Smäd pre organizmus 

predstavuje určitý stres, ktorý je pre človeka zbytočnou záťažou. 

Seniori vnímajú smäd až pri silnom nedostatku 

tekutiny v organizme. Preto by ju mali prijímať 

rovnomerne počas celého dňa, spolu cca 2,5 

litra. Seniorom, ktorí majú problémy 

s cukrovkou, obličkami alebo prostatou sa 

odporúča piť viac vody ráno a znížiť jej príjem 

tesne pred spaním. Tým sa vyhnú častému 

prebúdzaniu, návšteve toalety a nekvalitnému spánku. 

Čo sa týka každodenného pitia minerálok bez rozdielu zdravotného stavu a veku 

postačia minerálne vody s celkovou mineralizáciou (pod 1000 mg/l). 

Aj keď voda nie je nevyhnutná na neutralizovanie jedov, obličky vodu 

používajú na to, aby sa zbavili niektorých odpadov z tela. Ak nebudeme piť 

dostatok vody, naše obličky nebudú mať dostatok tekutín potrebných k riadnej 

funkcii obličiek. 

Pitná voda sama o sebe nevyvolá stratu hmotnosti, ale môže pomôcť v tomto 

procese. Pitím vody dokážeme znížiť počet prijatých kalórií a to tým, že sa 

budeme cítiť plnšie a tým znížime príjem ďalších kalórií. V konečnom dôsledku 

budeme jesť menej pri každom jedle. Studená voda môže dokonca zvýšiť 

rýchlosť metabolizmu. 

Ľudia s určitými zdravotnými problémami môžu byť vystavení riziku 

komplikácií, ak pijú príliš veľa vody. Pri ľuďoch s niektorými srdcovými 

chorobami alebo tí, čo majú opuch dolných končatín je potrebné, aby sa 

zabránilo prebytočnej vode v organizme. Radšej sa poraďte so svojím lekárom 

skôr, ako zvýšite svoj príjem tekutín. 

Spracovala: Zuzana Bartová, zdroj: odborná literatúra Martin Jelínek - odborník na výživu. 
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ZAUJÍMAVOSTI O VODE 

Plastové fľaše môžu predstavovať niekoľko 

rizík pre ľudí, ktorí opakovane používajú lacné 

plastové fľaše, znova a znova ich dopĺňajú 

vodou. Tieto fľaše môžu vylúhovať 

chemikálie do vody po niekoľkých použitiach. 

Fľaša, pokiaľ nie je správne očistená, môže 

tiež obsahovať baktérie z úst. 

Voda, ktorú pili dinosaury pred miliónmi 

rokov, sa nachádza na Zemi aj dnes. 

 

Len 1% vody na Zemi je pitnej. Takmer 97% predstavuje slaná (alebo inak 

nepitná) voda. Zvyšné 2% sú obsiahnuté v ľadovcoch. V každom kg morskej 

vody sa nachádza až 35 gramov soli. 

Pri jednej priemernej horúcej sprche (cca 8 minút) sa spotrebuje až 62 litrov 

vody.  

Pri kúpeli je to v priemere o niečo viac – 80 litrov vody. 

Priemerne využije jedno spláchnutie toalety až 6 litrov čistej  pitnej vody. 

Umývanie riadu ručne využije až 7x viac vody ako moderné umývačky riadu. 

Až 140 litrov vody je potrebných na to aby vyrástli kávové zrná, ktoré sa 

využijú na jednu šálku kávy. 

Slony vycítia vodu až na 12 míľ. 

Žaby vodu nepijú, ale absorbujú povrchom kože. 

Prečo je voda modrá? Je to spôsobené tým, že voda nedokáže dobre absorbovať 

červenú časť viditeľného spektra. 

V Peru sa nachádza špeciálny bilboard, ktorý absorbuje vlhkosť zo vzduchu, 

ktorú premieňa na pitnú vodu. 

Život v blízkosti vody nás podľa štúdií robí šťastnejším, kľudnejším a viac 

kreatívnym.  

Zdroj: internet,  spracovala Zuzana Bartová 

 

https://www.marlus.sk/clanky-a-novinky/259-filtrovana-voda-vs-balena-voda
https://www.marlus.sk/clanky-a-novinky/259-filtrovana-voda-vs-balena-voda
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OZNAMY ZA MESIAC MÁJ 

 

„Oslávenci“, ktorí v mesiaci máj oslávili 

narodeniny a meniny 

 

Narodeniny: František Z., Viera A., 

Anna B., Mária B., 

Otília G., Mgr. Eva K., Ing. 

Kvetoslava L., 

Mária P., Viliam S., Róbert S., 

Štefánia Š. 

Meniny: Bernardína, Gizela, Viliam 

Všetko najlepšie!  

 

Vítame nových klientov 

V mesiaci máj prišli do nášho 

zariadenia:  

Emília B., Ing. Michal H., Štefan V. 

 

 

Smútočné a spomienkové oznamy 

V mesiaci máj nás opustili: Anna Š., 

Antónia K., 

                           Anna J.– odišla na vlastnú žiadosť 

Pripravila: Hana Hubová 
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SÚŤAŽ - OSEMSMEROVKA 

Príroda sladká, naša dobrá matka, krásu mi dala: kade letím, sama si svietim, 

lampa malá. Čo je to? (tajnička) 

                

 

K A I Š E V S N Á L E C R O P 

V A K Z D Á H C E R P Ӓ O T O 

J V Z N I K K I N Ž Ĺ D B O D 

E D Á A I C Á V O N U R O K E 

I A V A Ľ Z N R I A D I T E Ľ 

N Á P O J S D C É R A N N L B 

E K R N J B R U C H O A Í B A 

D A A Ž Á K A H C R P S Č O M 

Ž A V B E K L M O T T O K N K 

A K O L Ó N A I C O B Á A E O 

M Č P Ú U T Á Z K U V F H M L 

O I I Z K U R Č A O K I A E E 

R M S A L Ó N Á V R H R Ť R S 

H A T E I S T A K S A M Á B O 

Z S Š K A I R É L A G A Z R A 

ATEISTA, BLÚZA, BOCIAN, BREMENO, BRUCHO, CUKRÁR, DCÉRA, 

DEĽBA, DRINA, DVOJKLIK, FIRMA, GALÉRIA, KÁVOVAR, KOLESO, 

KOLÓNA, KORUNOVACIA, KURČA, MASKA, MATKA, MOTTO, NÁKAZA, 

NÁPOJ, NÁVRH, OBDĹŽNIK, OBLEK, PORCELÁN, PRAVOPIS, 

PRECHÁDZKA, RIADITEĽ, ROBOTNÍČKA, SALÓN, SAMIČKA, SPRCHA, 

VEŠIAK, VZNIK, ZÁŤAH, ZHROMAŽDENIE, ZĽAVA, ŽENÁČ. 

Pripravila: Zuzana Molnárová 
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SÚŤAŽ - OMAĽOVÁNKA 

Všetky správne vypracované osemsmerovky alebo vyfarbené omaľovánky budú 

zaradené do žrebovania o vecnú cenu a posedenie pri káve s riaditeľom. 

V prípade Vášho záujmu ich môžete odovzdať sociálnym pracovníkom do 

konca júla 2022. Ďakujeme za Vašu účasť, prajeme šťastnú ruku pri lúštení 

a kreatívneho ducha pri tvorbe... 

Meno a priezvisko klienta: 
.....................................................................................................................................................

Zdroj obrázka – internet, pripravila Bibiana Domanická 
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VÝHERCOVIA SÚŤAŽÍ V PREDCHÁDZAJÚCOM ČÍSLE DOMOVINY 

KÁVA S RIADITEĽOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Eva G. s riaditeľom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Mária N. s riaditeľom 
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VTIPY  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázkov: internet, vtipy pripravila Ivana Filová 
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ZÁVEREČNÉ SLOVO                                                                        

POKOJ V DUŠI 

Dennodenne čelíme mnohým problémom, stresovým situáciám, výzvam, 

strachu, bojíme sa nepoznaného, neustále sa za niečím ponáhľame, hľadáme 

cesty, ako sa dostať z bolesti či utrpenia.  Dôsledkom takéhoto správania je 

stres, vyčerpanosť, skľúčenosť. Ako sa vyrovnať s problémami, nedostatkami, 

nájsť silu ísť ďalej a veriť v pozitívny výsledok?  

Stíšme sa. Nájdime vnútorný pokoj, harmóniu, pozitívne naladenie, pocit 

šťastia, radujme sa z maličkostí. Spomeňme si na svetlé okamihy, ktoré nám 

priniesol život a naplňme sa vďačnosťou. Odpútajme sa od toho, čo nemôžme 

zmeniť, naučme sa byť spokojní s tým, čo máme. A verte mi, nie je toho málo. 

Nepodceňujme to, čo sme nadobudli vlastnou prácou, úsilím, vážme si 

„obyčajné“ hodnoty ako je zdravie, rodina, priatelia... Nevytvárajme si vnútorný 

nepokoj tým, že sa zožierame krivdami z minulosti, hnevom, závisťou, 

porovnávaním. Zbytočne sa vysiľujeme.  

Je vedecky dokázané, že ticho má liečivé účinky. Stačí dvadsať minút byť sám 

so sebou v tichu a napadnú nás nové veci, tvorivé nápady, utriedime si 

myšlienky, uvedomíme si pocit vďačnosti a spokojnosti za to, čo máme. 

Vnútorný pokoj, rovnováha či vyrovnanosť presmeruje našu pozornosť na 

prítomný okamih života, ktorý si dokážeme zmysluplne užiť, vidieť jeho krásu, 

pocítiť jeho silu, nadchnúť sa pocitom šťastia.  

A preto venujme sa koníčkom či záľubám, pri ktorých sa dokážeme odreagovať. 

Napríklad lúštenie krížoviek, štrikovanie, vyšívanie, počúvanie obľúbenej 

hudby, maľovanie, pobyt vonku, prechádzka, cvičenie, stretávanie sa 

s priateľmi... Buďme vďační za všetko, čo zažijeme, osvojíme si, naučíme sa. 

Usmievajme sa, pretože vtedy cítime šťastie a pokoj.                                                  

Zuzana Bartová 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázka: internet 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo: 6/2022, vychádza 27.06.2022, mesačník 

Adresa redakcie: 

Informačné noviny „Domoviny“ 

„PENZIÓN“ ZSS 

Čsl. Armády 1870/11, 955 01 Topoľčany 

Šéfredaktorka: Mgr. Zuzana Bartová – vedúca sociálneho oddelenia. 

Redakčný tím: sociálni pracovníci: Mgr. Bibiana Domanická – editor, 

príspevky, technické spracovanie, príspevky: Mgr. Zuzana Molnárová,  

Mgr. Kristína Desatová, Mgr. Hana Hubová, Mgr. Ivana Filová.                        

Inštruktor sociálnej rehabilitácie - Anna Šipková. 

 

Všetky uverejnené autentické fotografie boli vytvorené a použité na základe 

súhlasu dotknutých osôb. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


