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Editoriál

SLOVO NA ÚVOD
Milí čitatelia, s radosťou Vám predstavujeme prvé vydanie časopisu ZpS
v Trnave, v ktorom Vám budeme pravidelne prinášať informácie o činnosti nášho
zariadenia, voľnočasových aktivitách našich klientov, plánoch, víziách. V okienku
pre jubilantov si pripomenieme našich oslávencov, v humornom okienku sa spolu
zasmejeme a v medailóniku „vyspovedáme“ vybraného člena nášho zariadenia.
V rubrike „Zdravie“ sa dozvieme zaujímavé informácie o účinku byliniek, ktoré
si s láskou pestujeme a vzorne sa o ne staráme v našej bylinkovej záhradke.
Veríme, že ste prežili leto plné oddychu a príjemných zážitkov.
V najbližších dňoch očakávame príchod jesene, ktorá je nielen obdobím zberu
úrody a hojnosti, ale zároveň aj časom oddychu a regenerácie. Redakčná rada
v tomto čase už pomaly začína s prípravou druhého vydania časopisu, v ktorom
zhodnotíme a priblížime rok 2017 aj v súvislosti s výraznými pozitívnymi zmenami,
ktoré prebehli a momentálne ešte aj prebiehajú vo vnútorných a vonkajších
priestoroch zariadenia. Vedenie zariadenia touto cestou ďakuje všetkým klientom,
príbuzným i širšej verejnosti za podporu a pozitívne ohlasy na tieto zmeny, ktorých
cieľom je neustále zvyšovanie kvality života našich klientov.
S blížiacimi sa dlhými jesennými večermi by sme chceli poprosiť všetkých
príbuzných, známych, priateľov, aby ste možno pre Vás nepotrebný materiál
nevyhadzovali, ale priniesli ho k nám do zariadenia. My ho určite zužitkujeme
a v rámci tvorivých dielní z nich vyrobíme vecičky, ktoré potešia mnohých.
Na tvorivých aktivitách sa nám zídu gombíky, rôzne zvyšky látok, sušené kvety,
bavlnky, vlny, nite, čipky, špagát, farebný papier a všeličo iné.
Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme, prajeme Vám pokojné prežitie
farebnej jesene a príjemné čítanie.
Riaditeľ zariadenia a redakčná rada
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Voľný čas našich klientov

DEŇ V MÚZEU
Pre záujemcov o históriu regiónu
Západného
Slovenska
sme
zorganizovali návštevu Západoslovenského múzea v Trnave. Popri
pútavom výklade sprievodcu si klienti
so záujmom prezerali jednotlivé
zbierky i umelecké diela, ktoré boli
zachované ako pamiatky na život
našich predkov v tomto regióne.

FAŠIANGY - TURÍCE
Jedno januárové dopoludnie sme sa
vrátili k tradícii výroby fašiangových
masiek. V rámci tvorivých dielní mali
klienti možnosť vyrobiť, vyfarbiť,
dotvoriť a vyzdobiť si fašiangovú
masku. Už tradične vzniklo viacero
nádherných diel, ktoré si účastníci
mohli
zobrať
na
pamiatku
a pochváliť sa príbuzným či
spolubývajúcim svojou kreativitou.

JARNÁ DEKORÁCIA
Za spolupráce žiakov Pedagogickej
a sociálnej akadémie bl. Laury v
rámci tvorivých dielní klienti
vyfarbovali vajíčka, ktoré následne
vystrihli a prilepili na paličku.
Konečným výsledkom bola pekná
jarná dekorácia, ktorú ešte p.
Gulášová s p. Horváthovou dozdobili
milými papierovými kuriatkami.

Voľný čas našich klientov
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PEČENIE MUFFINIEK
V spolupráci so študentmi
Pedagogickej a sociálnej akadémie
bl. Laury v Trnave sa jedno marcové
dopoludnie
šírila
zariadením
príjemná vôňa čerstvo upečených
muffiniek. Ľudová hudba a
spomienky na vlastné pečenie v
minulosti priniesli klientom dobrú
náladu a radosť z práce.

VÝROBA VAJÍČOK
Čakanie na veľkonočné sviatky sme
si spríjemnili zaujímavou aktivitou
v rámci tvorivých dielní, ktorej témou
bolo ozdobenie polystyrénových
vajíčok technikou vrezávaného
patchworku. Opäť nám pomohli žiaci
z Pedagogickej a sociálnej
akadémie bl. Laury.

VÝROBA SRDIEČOK
Na prichádzajúci sviatok sv.
Valentína sme sa spolu s klientmi
pripravili už niekoľko dní vopred.
V rámci voľnočasových aktivít sme
počas tvorivých dielní vyrábali
a dozdobovali nádherné papierové
srdiečka, ktoré klientom pripomenuli
chvíle strávené s tými, ktorých majú
radi.
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JARNÁ BRIGÁDA
Prvé jarné lúče nás
v predposledný marcový
deň vylákali von, kde sme
odštartovali
brigádu
zameranú na zveľadenie
okolia nášho zariadenia.
Do prác sa zapojilo 17
klientov, ktorí usilovne
zbierali suché konáre,
smeti, hrabali popadané
lístie a ihličie z jesene.
Vďaka šikovným rukám
našich klientov pôsobí
teraz
parčík
pred
zariadením veľmi útulne a klienti spolu s návštevami v ňom veľmi radi trávia voľné chvíle.

CANISTERAPIA S BRÍ
Každý
druhý
štvrtok
v mesiaci je u nás hlavnou
hviezdou Brí. Brí je
terapeutická fenka border
kólie, ktorá spolu so svojou
sprievodkyňou
Zdenkou
Mauricovou skupinovo alebo
individuálne robí spoločnosť
našim klientom. Klienti majú
možnosť počas terapie psíka
hladkať, dávať povely (ľahni,
sadni, gúľaj sa, prekríž
packy, prines hračku,...),
odmeňovať
pamlskami
pomocou lyžice. Fenka Brí si okamžite získala priazeň všetkých zúčastnených.

Voľný čas našich klientov
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NÁVŠTEVA DIVADLA
Druhú júnovú stredu sme sa vybrali s
klientmi za kultúrou na divadelné
predstavenie Veľký Gatsby v Divadle
Jána Pallárika v Trnave. Veľký Gatsby
je príbehom o láske, ktorá dokáže
obetovať čokoľvek, o poslednej nádeji,
nekončiacej snahe a viere. Tým
očarúva celé generácie čitateľov aj
divákov.

ČÍTANIE PRÍBEHOV S PRVKAMI
BIBLIOTERAPIE

Čítanie príbehov na zamyslenie, či
potešenie sa v našom zariadení
uskutočňuje skupinovo každý druhý
týždeň. Príbehy sa často viažu na
aktuálne dianie či sviatky, ako
napríklad Deň matiek, Deň otcov, Deň
zdravia. Čítanie pomáha účelne
využívať voľný čas, navodí dobrú
náladu a klienti sa prostredníctvom
príbehov a ich ponaučení často zamyslia aj nad vlastným životom.

VÝROBA MYDIELOK
Pred niekoľkými mesiacmi sa v
našom zariadení začali vyrábať
výživné mydielka, ktoré vždy potešia
svojou krásnou vôňou i tvarom.
Mydielka sú využívané aj ako milé
darčeky pre hostí a návštevy v
zariadení. Sú vyrábané z mydlovej
hmoty z bambuckého masla, s
pridaním rôznych vonných esencií a
jemných farieb.

8

Voľný čas našich klientov

MATKÁM A JUBILANTOM
Podujatie, ktoré sa konalo 03. 05. 2017,
bolo venované Dňu matiek, ako aj našim
jubilantom p. Čukovej, p. Štefanovskej,
ktoré dovŕšili 90 rokov života a p.
Zolvíkovej, ktorá dovŕšila 80 rokov života.
Podujatie sa začalo o tretej hodine sv.
omšou, po ktorej nasledovali gratulácie.
Viceprimátor Mesta Trnava Mgr. Matej
Lančarič a sociálni pracovníci z
Mestského úradu Trnava obdarovali naše
jubilantky, ktoré sa následne podpísali do
kroniky. Program pokračoval vystúpením
folklórneho
súboru
Jesienka
a
obdarovaním všetkých matiek medovým
srdiečkom, ktoré pre klientky napiekla
Katolícka jednota Slovenska, Trnava.

HARMÓNIA ŽIVOTA
Vzhľadom na záujem zo strany klientov
bola v našom zariadení zavedená nová
aktivita pod názvom „Harmónia života”,
ktorá je zameraná na život a rozvoj
osobnosti človeka v oblasti komunikácie,
vzťahov a hodnôt. Pozornosť je venovaná
aj predchádzaniu a riešeniu rôznych
problémov a ďalším témam, ktoré
zaujímajú našich klientov. Počas aktivity
sú využívané príbehy na zamyslenie,
zážitkové hry, prvky reminiscenčnej terapie a veľkým prínosom aktivity je aj zdieľanie
skúseností klientov a následná diskusia, čo vytvára atmosféru dôvery a vzájomnosti.

Voľný čas našich klientov
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PREDNÁŠKA NA ROZVOJ PAMÄTE
Najmä v seniorskom veku
je nevyhnutné si pravidelne
precvičovať
pamäťové
bunky. Za týmto účelom
sme do nášho zariadenia
pozvali pracovníkov RÚVZ
Trnava, ktorí pre našich
klientov pripravili zaujímavú prednášku. Klienti mali
možnosť precvičiť si aj
konkrétne zadania zamerané na rozvoj pamäťových
schopností.

SPOLOČENSKÉ HRY

viacerí s radosťou pochvália výhrou nad svojimi súpermi.

Utorky sú v našom zariadení už tradične venované
hraniu spoločenských hier.
Aktivita si získala veľkú
obľubu a zúčastňuje sa na
nej čoraz viac klientov.
Popri ticho znejúcej hudbe
si klienti môžu zahrať rôzne
hry, najčastejšie sú to:
Človeče, nehnevaj sa, šach,
dáma, kartové hry – sedma,
žolík, bulík, faraón a mnohé
iné hry, podľa požiadaviek
klientov. Na konci hry sa
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ZÁBAVNÉ I POUČNÉ POPOLUDNIE S OZ PAPILIO ALIS – INŠTITÚT ROZVOJA
OSOBNOSTI

Vďaka
spolupráci
s
Občianskym
združením
PAPILIO ALIS – Inštitút
rozvoja osobnosti, prežili
naši klienti ďalšie príjemné
nedeľné popoludnie. Klienti
mali možnosť zamyslieť sa
nad vlastnými prežitými
skúsenosťami, vzťahmi a
postojmi
v
rôznych
situáciách prostredníctvom
poučných
príbehov
zameraných na rozvoj
osobnosti a následnej spoločnej diskusii. Aktivita vytvorila nový pohľad na to, ako možno
vnímať a pochopiť seba i iných.

VÝLET DO RUSKA
V spolupráci so žiakmi
Pedagogickej a sociálnej
akadémie bl. Laury
v Trnave sme sa spolu
s našimi klientmi vydali
na imaginárny výlet do
ďalekého
Ruska.
Študenti si pripravili
prezentáciu o histórii,
kultúre a pamätihodnostiach Ruska. Klienti si
vyfarbovali omaľovánku
maňušiek, popri hrajúcej
hudbe Alexandrovcov.

Voľný čas našich klientov
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MAĽOVANIE TEMPERAMI
Ďalšou zo série jarných
kreatívnych aktivít bolo
maľovanie temperami na
plátno a výkresy. Témou
bolo stvárnenie motívu jari.
Z rúk našich umelcov vzišli
mnohé nápadité diela plné
farieb. Viaceré z nich nám
po celý rok zdobia
priestory nášho zariadenia
a pripomínajú
túto
príjemnú tvorivú aktivitu.

PREDNÁŠKA NA TÉMU "BEZPEČNOSŤ A ISTOTA SENIOROV"
Bezpečnosť seniorov na cestách ale aj v bežnom živote je
užitočnou témou, s ktorou by
mal byť dobre oboznámený
každý starší človek. Našim
seniorom prišiel porozprávať
o tejto
téme
príslušník
Mestskej polície v Trnave p.
Pavol Boďa. Po prednáške sa
ešte
konala
zaujímavá
diskusia, v rámci ktorej boli
klientom zodpovedané otázky
týkajúce sa ich bezpečnosti.
Na záver obdržal každý účastník malý darček v podobe reflexného pásika v duchu hesla
„Vidieť a byť videný“.
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JOGA
Jogu cvičia naši klienti každý
druhý
pondelok
pod
odborným vedením cvičiteľa
p. Ondreja Slováka z OZ Joga
v dennom živote. Cvičenie
prebieha
v
príjemnej
atmosfére pri relaxačnej
hudbe a cviky sú prevádzané
v sede, takže do cvičenia
môžu byť zapojení aj klienti
na invalidných vozíkoch.
Klienti, ktorým to zdravotný
stav dovoľuje, môžu niektoré
cviky cvičiť aj v stoji. Cviky sú zamerané na relaxáciu, uvoľnenie svalstva, nácvik správneho
dýchania a celkové zlepšenie fyzickej kondície klientov. Počas cvičenia si klienti vypočujú aj
krátky pozitívny príbeh na zamyslenie. Cvičenie jogy a špecifický prístup je pre klientov
prínosný, nakoľko priniesol nový pohľad na podporu fyzického i duševného zdravia.

VÝROBA LAMPIÓNOV
Za asistencie študentov
z Pedagogickej a sociálnej
akadémie bl. Laury sme
vyrábali
pestrofarebné
lampióny. Aktivita sa niesla
v príjemnej atmosfére pri počúvaní a spievaní ľudových
piesní. Jeden zo študentov
spríjemnil aktivitu hraním
na ukulele. Diela klientov
budú spestrovať a ozdobovať
spoločenskú miestnosť.

Voľný čas našich klientov
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SPOLUPRÁCA DIVADLA JÁNA PALÁRIKA V TRNAVE A NÁŠHO ZARIADENIA
Dňa 26.06.2017 bola oficiálne
zahájená spolupráca s Divadlom
Jána Palárika v Trnave v rámci
záujmových aktivít v oblasti
kultúry. Prvou aktivitou bola
beseda s hercami, p. Ninou
Kočanovou,
p.
Silviou
Holečkovou a p. Tomášom
Mosným, k predstaveniu „Veľký
Gatsby”, ktorého sa zúčastnili aj

naši klienti dňa 14.06.2017. Naši
hostia spríjemnili deň klientom
rozprávaním svojich skúseností i
veselých zážitkov z prostredia
divadla a odpovedali na otázky
klientov.
Vyššie uvedení herci Divadla Jána
Palárika v Trnave budú v rámci
svojej dobrovoľníckej činnosti
pravidelne realizovať aktivity v
spolupráci
so
sociálnym
úsekom zariadenia. Veríme, že
uvedené aktivity priblížia
našich klientom nielen činnosť
divadla
a
jednotlivé
predstavenia, ale celkovo
podporia aj záujem našich
klientov o kultúru a jedinečným
spôsobom obohatia život
našich seniorov.
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ROZHOVOR
Je veselá, spoločenská, má rada ľudí, ktorí jej vďačia za to, že obohacuje ich životy
svojou prítomnosťou a jedinečnosťou . Nikto by nehádal, že v apríli 2017 oslávila už
101 rokov. O rodine, záľubách, ale aj oslave narodenín nám porozprávala pani
Mária Končeková.
prestúpila do štátnej školy. Nakoľko
naša rodina veľmi potrebovala
peniaze, po skončení základnej školy
som 10 rokov pracovala v Trnave vo
fabrike Figaro.

Mária Končeková oslávila v apríli
2017 svoje 101. narodeniny.
Pani Končeková, kde ste sa
narodili a kde ste vyrastali?
Narodila som sa v Trnave do
chudobnej robotníckej rodiny. Ako
šesťročná som začala navštevovať
základnú školu, najprv školu u sestier
Uršulíniek, neskôr, keď už naša
rodina nemala dostatok peňazí, som

Kedy ste si založili vlastnú rodinu?
Ako 24-ročná som sa vydala za
môjho manžela Antona, s ktorým
sme sa odsťahovali do obce Nováky
pri Prievidzi. Tam sa nám narodili
naše 4 deti – 3 dievčatá a 1 chlapec.
Sťahovali sme sa z miesta na miesto
do rôznych podnájmov. Po narodení
posledného dieťaťa sme sa v roku
1950 odsťahovali do chemickej
kolónie v Novákoch, nakoľko sa môj
manžel zamestnal v Chemických
závodoch W. Piecka a bol nám
pridelený byt. Potom sa nám už žilo
trochu ľahšie. V tomto závode som
sa neskôr zamestnala aj ja ako
manipulantka karbidových pecí.
Vašou túžbou však bolo vrátiť sa
do rodnej Trnavy.
Áno a táto túžba sa mi aj splnila, keď
sa mi naskytla možnosť doopatrovať
mojich rodičov v ich rodnom dome

Medailón

v Trnave. Na rodičovskom dome sme
mali záhradu s mnohými ovocnými
stromami a dodnes je v záhrade aj
veľký orech, ktorý zásoboval bohatou
úrodou celú rodinu. Rodičia však žiaľ
krátko na to zomreli. Zostali sme aj s
rodinou bývať v rodičovskom dome a
aj sme pristavali, aby sme sa tam
všetci pomestili. Manžel sa následne
zamestnal v Kovosmalte v Trnave a ja
v Tatracheme tiež v Trnave, kde som
pracovala až do dôchodku.
Ako ste zvykli tráviť voľný čas?
Keď deti odrástli a zamestnali sa,
mala som opäť čas na svoje záľuby.
Veľmi rada som vyšívala a všetky
moje deti majú veľa krásnych
vyšívaných obrazov, obrusov a
dečiek, s ktorými si zdobia svoje
domácnosti. Pri dome som mala malú
kvetinovú záhradku, o ktorú som sa
starala ešte aj ako 100 ročná.
Kedy ste našli nový domov v ZpS v
Trnave?
Až do mojich 100 rokov sa o mňa deti
vzorne starali a striedali sa v
starostlivosti. Dlhšie to však už nebolo
možné vzhľadom na môj zdravotný
stav a tiež vek a zdravotný stav mojich
detí, ktoré sú už tiež v dôchodkovom
veku. V decembri 2016 som bola
prijatá ako klientka do ZpS v Trnave.
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Svoje 101. narodeniny ste teda už
oslávili v ZpS. Ako prebiehala
oslava?
Oslavy mojich narodenín sa zúčastnili
rodinní príslušníci, riaditeľ a personál
zariadenia a tiež viceprimátor mesta
Trnavy. S celou oslavou a jej
atmosférou som bola veľmi spokojná
a dojatá. Mestská televízia Trnava so
mnou urobila rozhovor, a tak radosť a
krásne momenty oslavy mala
možnosť
vidieť
a
zdieľať
prostredníctvom televízie aj širšia
rodina i verejnosť.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme
Vám v mene celého tímu ZpS v
Trnave pevné zdravie do ďalších
rokov života.

Oslavy narodenín pani Končekovej sa
zúčastnili členovia jej rodiny, riaditeľ
a personál zariadenia a viceprimátor
Trnavy.

16

Medailón

ROZHOVOR
V januári 2017 oslávila 100 rokov. Je svieža, usmiata, komunikatívna, ale hlavne je
„naša“. Miluje prírodu, píše básne a je členkou františkánskej rehole. (Klára) Jolana
Hittrichová.
učiteľ, okrem toho hrával v kostoloch
a pôsobil ako organista. Mamička bola
domáca pani a starala sa o rodinu.
Keď otec ukončil prácu učiteľa
presťahovali sme sa do maďarského
mesta Szob.

(Klára) Jolana Hittrichová vydala
zbierku básní pod názvom Verše.
Pani Hittrichová, v januári ste
oslávili krásne životné jubileum 100
rokov. Je to výborná príležitosť
obzrieť sa späť a zaspomínať na
svoj život. Kde ste vyrastali a čomu
sa venovali Vaši rodičia?
Vyrastala som v Maďarsku, kde sme
s rodičmi bývali v učiteľskom byte.
Otec pracoval v miestnej škole ako

S manželom ste stihli osláviť 50.
výročie svadby? Aké bolo Vaše
manželstvo?
Mali sme krásne manželstvo.
Zoznámili sme sa na skautskom zraze
v Maďarsku.
Ja
pochádzam
z pútnického mesta Marianostra
v Maďarsku, on bol Trnavčan. Po
čase sme sa zosobášili a usadili sme
sa v Trnave v domčeku na Kapitulskej
ulici.
Neskôr
sme
z dôvodu
chátrajúceho stavu náš dom darovali
mestu a presťahovali sme sa na
sídlisko Linčianska. Manžel pracoval
ako bankový úradník a neskôr sa
zamestnal v podniku Tatrachema
Trnava ako mzdový účtovník. Vo
voľnom čase rád hrával na klavír.
Čomu ste sa venovali Vy?
5 rokov som navštevovala učiteľský
ústav
v Budapešti-Cinkota,
ale
povolaniu učiteľky som sa nikdy

Medailón

nevenovala. Starala som sa
o domácnosť a naše štyri deti – tri
dcéry a jedného syna. Žili sme spolu
chudobne, ale spokojne a všetky deti
nám zmaturovali.
Viedli ste ale pomerne bohatý
kultúrny život.
Áno. V rámci stretávania rodín sme sa
stretávali okrem iných aj s manželkou
známeho trnavského skladateľa
Mikuláša Schneidera Trnavského.
Moje
deti
zvykli
rodinu
Schneiderovcov navštevovať a spolu
s nimi radi sledovali televíziu, najmä
krasokorčuľovanie. Okrem toho som
chodila spievať do zboru Mikuláša
Schneidera Trnavského, konkrétne to
bolo v Bazilike sv. Mikuláša, kde
maestro pôsobil ako dirigent zboru.
Venovali ste sa aj básnickej
tvorbe?
V minulosti som písala básne v
maďarskom jazyku a takisto denník tzv. memoáre. Inšpiráciu som hľadala
v prírode, ktorú som vždy milovala.
Pred pár rokmi som napísala aj básne
pod názvom „Verše“, ktoré boli
prezentované a pokrstené v spolku
svätého Vojtecha v Trnave.
Kedy ste sa rozhodli pre
umiestnenie do ZpS v Trnave?
Manžel zomrel ako 82 ročný na
tuberkulózu. Nechcela som v našom
byte zostať sama, preto som
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požiadala o umiestnenie do nášho
zariadenia. 1.7.2017 uplynulo 25
rokov od môjho nástupu do
zariadenia.
Pani Hittrichová, máte dve krstné
mená. Jolana a Klára. Odkiaľ
pochádzajú?
Jolana je meno, ktoré som dostala od
rodičov. Klára je moje rehoľné meno.
Vstúpila
som
totiž
do
3.
františkánskeho rádu. Nachádzam
hlboký zmysel v modlitbe a v účasti
na svätých omšiach.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme
Vám v mene celého tímu ZpS v
Trnave pevné zdravie do ďalších
rokov života.
Ukážka z tvorby p. Hittrichovej
PO MAJÁLESE
Na okamih zabudnem všetko,
na okamih sa snáď upokojím
Kým rytmus života v žilách,
potlačí skrytý, nemý bôľ.
Tancujem, vo víre hudby.
Duša naplnená sviežim rytmom,
tvár ožije, oko sa rozžiari,
nohy tancujú – po pravde letia.
A potom ticho, každodenné ticho,
prebúdza sa ozajstná skutočnosť.
Duša sa dovlní a potom –
je tu iba prítomnosť ...
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Zdravie tela i duše

LEVANDUĽA – VOŇAVÝ ZÁZRAK
V záhradke vyzerá krásne, nádherne vonia a pritom je osožná zdraviu a užitočná aj
v domácnosti. Väčšinou sa používa v sušenej forme, kde sa pôsobením tepla
uvoľňuje zo sušených kvetov jej vôňa. Má rada teplo a sucho. Levanduľa úzkolistá Lavandula angustifolia.
Účinky na zdravie
 levanduľa obsahuje vitamíny A,C, bielkoviny,
vápnik, sacharidy a železo,
 pomáha pri nespavosti, znižuje vplyv stresu,
nervozitu a povzbudzuje telo,
 podporuje tok krvi, normalizuje krvný tlak, tlmí
bolesť, má antibiotické a antiseptické účinky,
 zlepšuje hojenie rán, fungovanie pečene, kožné
choroby,
 je vhodná pri nespavosti, vypätí, tráviacich
a kožných ochoreniach.
Využitie v domácnosti






ako odpudzovač proti moliam,
na výrobu dekoratívnych vencov a vrecúšok,
dezinfekcia rúk,
výroba domácej limonády,
aromatický kúpeľ.

Prehľad zamestnacov ZpS v Trnave

PREHĽAD ZAMESTNANCOV ZPS V TRNAVE
Mgr. Peter Klenovský

riaditeľ ZpS v Trnave

ZDRAVOTNO-OŠETROVATEĽSKÝ ÚSEK
Meno a priezvisko

Pracovné zaradenie

Mgr. Jana Lužáková

Hlavná sestra

Mgr. Simona Beláková, Mária Cepková, Michal Daniš, Mária
Dzurňáková, Emília Hasillová, Jana Haščíková, Elena Holomková,
Michaela Husková, Viera Jamrichová, Róbert Jankovič, Natália
Košinárová, Zita Michalová, Ladislav Spišák, Yaroslava Suprun,
Natália Veselská
Edita Anettová, Daniela Bašovská, Anton Beňo, Jana
Čarnogurská, Viera Gergelová, Katarína Holičková, Veronika
Kišová, Lívia Mokošáková, Mária Nemčeková, Vladimíra
Odehnalová, Erika Slobodová, Daniela Štefunková, Vlasta
Tajberová, Nikola Trojáková, Natália Urbanová,
Štefánia Čavarová, Tomáš Mitnaver, Eva Villlemová , Bianka
Bokorová dipl.f.

Ošetrovateľ

Zdravotnícky
pracovník

Fyzioterapeut

SOCIÁLNY ÚSEK
Meno a priezvisko

Pracovné zaradenie

PhDr. Erika Trebatická

manažér kvality, sociálny pracovník

Mgr. Juraj Janček, PhD, Mgr. Mária
Buzášiová, PhDr. Nora Marušíkova,

sociálny pracovník

Mgr. Zuzana Šimová

psychológ, inštruktor sociálnej
rehabilitácie

Miroslav Štefánik

inštruktor sociálnej rehabilitácie

EKONOMICKÝ ÚSEK
Meno a priezvisko

Pracovné zaradenie

Ing. Blažena Královičová

ekonóm – vedúca ekonomického úseku
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Prehľad zamestnacov ZpS v Trnave

Eva Čavarová

skladníčka, pokladníčka

Bc. Elena Ďurčanská

ekonóm, účtovníčka

Mgr. Anna Hudeková

referent práce a mzdy

Mária Belajová

účtovníčka

Vladimír Tomašovič

vodič

STRAVOVACÍ ÚSEK
Meno a priezvisko

Meno a priezvisko

Pavol Ivančík

Zmenový kuchár

Petra Tomašovičová, Renáta Viskupičová

kuchárka

Viera Horváthová

skladník

Eva Holúbková

diétna sestra

Renáta Čeligová

pomocná kuchárka

PREVÁDZKOVÝ ÚSEK
Meno a priezvisko

Pracovné zaradenie

Anna Benedeková, Helena Bukvajová, Helena Dobrovodská,
Helena Elišová, Zlatica Polakovičová, Jana Strečanská, Mária
Včelková
Zuzana Hrčková, Patrícia Kirinovičová, Zlatica Nádaská

Upratovačka

Richard Bilík

Údržba

Práčovňa

VRÁTNICA
Meno a priezvisko

Pracovné zaradenie

Peter Kucmera, Darina Prokopová, Veronika Sedláčková

Vrátnica

Milí klienti,
v prípade potreby sa neváhajte obrátiť na členov nášho personálu. Budeme zároveň radi,
ak nám poskytnete spätnú väzbu.
Vedenie ZpS v Trnave.

Príbeh
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AKÍ SME BOHATÍ?
V jeden deň otec spolu so svojou bohatou rodinou zobral svojho syna na
výlet po celej krajine, pretože mu chcel ukázať rozdiely medzi ľuďmi a hlavne mu
chcel ukázať, akí chudobní sú ľudia v iných častiach krajiny. Strávili jeden celý deň
a celú noc na farme jednej veľmi chudobnej rodiny.
Keď sa vrátili z výletu, otec sa opýtal syna, „Tak ako sa ti páčil výlet?“ „Bolo
to veľmi pekné, tati!“ „A videl si, akí chudobní sú ľudia?“, spýtal sa ho otec. „Áno!“ „A
čo si sa naučil?“ Syn odpovedal „Všimol som si, že my máme doma jedného psa, no
oni ich majú štyroch. Máme bazén, ktorý dosiahne až do stredu našej záhrady, oni
majú jazero, ktoré nemá konca. V našej záhrade máme drahé dovezené lampy, oni
majú tisíce hviezd. Naša záhrada je veľmi veľká, ale oni majú pre seba celú krajinu.“
Keď malý chlapec skončil, jeho otec nemal slov. A syn ešte dodal, „Ďakujem, tati, že
si mi ukázal, akí sme chudobní!“
Nie je pravda, že všetko záleží na tom, ako sa na veci pozeráme? Ak máme
lásku v srdci, kamarátov, zmysel pre humor a pozitívny postoj k životu, tak máme
všetko, čo potrebujeme! Tieto veci si nemôžeme kúpiť. Môžeme mať všetky
materiálne veci od výmyslu sveta, môžeme mať toľko peňazí, že do konca svojho
života už nemusíme pracovať, ale ak je naša duša chudobná, tak nemáme vôbec
nič!
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Narodeninoví oslávenci jún – december 2017

VŠETKÝM OSLÁVENCOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!
Jún
Guzmický Jozef
Štefanovská Gizela
Psotová Johana
Halaksa Ivan
Vitteková Terézia
Jantová Blandína
Chudý Ivan
Forrová Helena
Sučanová Marta
Masarovič Jozef
Biháryová Emília
Hencelová Valéria
Híreš Jozef
Júl
Petrovičová Helena
Remenárová Helena
Vetrichová Valéria
Antalová Anna
Čambálová Agnesa
Reteková Margita
Kuželová Mária
Urminská Margita
Vladovičová Alžbeta

Ostrížová Mária
Matovičová Mária
Czompolyová Mária
Villém Jozef
Jeleneková Anna
Trusková Alžbeta
Horváthová Anna

74 r
85 r
82 r
76 r
84 r
81 r
69 r
71 r
74 r
90 r
63 r
86 r
77 r

92 r
93 r
86 r
90 r
80 r
79 r
99 r
86 r
86 r
75 r
73 r
92 r
84 r
90 r
83 r
80 r

August
Táčovská Alžbeta
Baran Vojtech
Kranecová Šarlota
Šťastná Adela
Botková Barbora
Modzgová Mária
Mikulka František
Čechová Mária
Herichová Helena
Sloboda Stanislav
Bednárová Cecília

88 r
79 r
90 r
76 r
82 r
89 r
75 r
83 r
85 r
69 r
86 r

November
Žáková Terézia
Susedka Marián
Popluhárová Helena
Šoporová Anna
Forro Ján
Zrubanová Oľga
Soradová Alžbeta
Rettlingová Terézia
Miklovič Ján
Ovečková Margita
Janeková Katarína, Ing.

83 r
75 r
95 r
91 r
85 r
95 r
73 r
86 r
73 r
83 r
60 r

September
Olesíková Katarína
Hencel Ľudovít
Richtáriková Eleonóra
Nomilnerová Vlasta
Kováčová Emília
Kurtíková Mária
Tomašovič Jozef
Solárová Ľudmila
Teplanská Helena
Jesenický Miroslav
Krawczyková Mária
Kováčová Mária, Ing.

95 r
87 r
90 r
86 r
89 r
83 r
88 r
77 r
92 r
69 r
92 r
63 r

December
Heteňáková Drahotína
Škrabáková Mária
Gergelová Mária
Dobšovič Mikuláš
Hudecová Anna
Podzimek Vladimír
Gulášová Mária
Lukačovičová Mária
Schrimplová Emília
Johanesová Alžbeta
Janto Michal
Tomašovičová Jozefína

86 r
92 r
92 r
95 r
82 r
84 r
70 r
72 r
88 r
85 r
64 r
92 r

Október
Adámiková Mária
Hrabko Ján
Klukavá Rozália
Ivanovičová Vilma
Zacharová Alžbeta

97 r
65 r
80 r
84 r
85 r

Vtipy
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ZASMEJME SA SPOLU
Jožko sa pýta otecka: "Oci, kto mi
tento rok prinesie darčeky?" Otecko
hovorí: "Kto iný ako Ježiško." Jožko
odpovie: "Aha, ty si sa na mňa zase
tento rok vykašlal."
Idú traja slimáci po ulici a zrazu
dostanú chuť na cigarety. Dohadujú
sa, kto po ne pôjde. Nakoniec sa
jeden slimák obetuje. Prešla hodina,
dve, tri a slimáka nikde. Po štyroch
hodinách sa vráti a pýta sa: „S filtrom
alebo bez?“
Spotený šofér dotlačí trabanta na
benzínovú pumpu. „Dva litre benzínu
prosím.“ „Aj s olejom na
naštartovanie?“ - pýta sa pumpár
ironicky. „Nie, stačí bez oleja, na
podpálenie.“
V aute ide rozhádaný manželský pár
a ani jeden nechce ustúpiť, a tak už
dlho mlčia. V tom prechádzajú okolo
stodoly s koňmi, kozami a ošípanými.
Manžel sa sarkasticky spýta: "Tvoji
príbuzní?" A manželka odpovie:
"Áno, z manželovej strany."

Slon ide s mravcom na prechádzku.
Rozprávajú sa, rozprávajú, panuje
výborná pohoda. Náhle sa pred nimi
objaví lovec slonov. Velikán sa
zľakne, ale mravec mu pokojným
hlasom povie: "Neboj sa a skry sa za
mňa, ja som strašne nenápadný."
Dvaja chlapci prišli k zubárovi. Ten
jeden už od dverí volal: "Pán doktor,
potrebujeme vytrhnúť zub. Ale
nerobte si s tým žiadne prieťahy,
žiadne umŕtvovanie, žiadne injekcie,
pekne za to vezmite a šup, nech už
je vonku!" "Tak sa mi to páči,"
pochvaľoval si zubár, „Ktorý zúbok to
je?" Tu sa chlapec otočil k svojmu
kamarátovi a povedal: "Jožko, ukáž
mu ten zub!"
Príde zákazník do baru a objedná si:
"3 krát vodku a jedno deci sódy."
Barman ho obslúži, chlapík vypije
sódu a tie tri poldecáky všetky naleje
do decového pohára. Barman s
údivom hovorí: "Jeeé, vy ste
kúzelník?" Zákazník na to: "Nie,
Slovenská Obchodná Inšpekcia ..."

Bystré oko
Do davu sov sa zatúlala nezbedná mačka. Dokážete ju nájsť?

Riešenie hádanky odovzdajte najneskôr do 30.11.2017 počas aktivít v spoločenskej
miestnosti sociálnym pracovníkom alebo inštruktorom. Zo správnych odpovedí bude
vyžrebovaný a odmenený jeden výherca.
Súťaže sa môžu zúčastniť výhradne klienti ZpS v Trnave.

