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„Usmievaj sa na každého, 

nezáleží na tom, kto to je, 

a to ti pomôže, že 

porastieš do väčšej lásky 

voči každému.“ 

 

Matka Tereza 
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Milí naši čitatelia, 

       prostredníctvom nášho časopisu máte opäť možnosť nahliadnuť 

do života nášho zariadenia.  

Atrium Svidník, n. o. poskytuje vo svojom zariadení sociálne služby 

v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a 

doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov odborné, 

obslužné a ďalšie činnosti, ktoré sú zamerané na prevenciu 

nepriaznivej situácie, riešenie nepriaznivej situácie, alebo 

zmiernenie nepriaznivej situácie fyzickej osoby, zachovanie alebo 

obnovu a rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný život, 

zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 

základných životných potrieb fyzickej osoby, riešenie krízovej 

situácie fyzickej osoby a prevenciu sociálneho vylúčenia. 

Atrium Svidník, n. o. zabezpečuje sociálnu starostlivosť 

prostredníctvom Zariadenia pre seniorov a  Špecializovaného 

zariadenia zameriavajúceho sa na osoby trpiace Alzheimerovou 

chorobiu, Parkinsonovou chorobou a demenciou rôzneho typu 

etiológie. 
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Celková kapacita prevádzky na Duklianskej 25 vo Svidníku je 40 

prijímateľov sociálnej služby (ďalej len PSS), z ktorých 16 sú PSS 

zariadenia pre seniorov a 24 sú PSS špecializovaného zariadenia. 

V rámci novej prevádzky sociálnych služieb špecializovaného 

zariadenia, ktorú sme spustili začiatkom roka 2020, máme k dispozícii 

ďalších 40 miest.  

Pri poskytovaní sociálnej služby dbáme na individuálne potreby 

jednotlivých prijímateľov. Hlavný  dôraz tiež kladieme na sociálnu 

rehabilitáciu. Snahou je teda uľahčiť prístup k potrebám bežného 

života. 
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II. POLROK 2020 ZAHÁJENÝ 

GRILOVAČKOU... 

 

         Neodmysliteľnou súčasťou leta je grilovačka, ktorú sme si my 

v našom zariadení spríjemnili veselými športovými aktivitami 

...našťastie je nás športu chtivých ešte dosť, a preto sme sa spoločne 

zabavili pri hádzaní šípok, triafaní do plechoviek, kolkov, všetci podľa 

svojich možností a schopností.  
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ŠIKOVNÉ RUKY MEDZI NAMI... 

„DOKÁŽETE TO AJ VY?“ 

 

Aj v našom zariadení nájdeme šikovné ruky našich prijímateľov 

sociálnej služby, ktorí sa venujú tvorbe ručných prác. Napríklad p. 

Kimáková si veľmi rada vypĺňa svoj voľný čas vyšívaním, p. Tóthová 

 pletením košíkov z papiera tzv. pedig, p. Senajová háčkovaním a 

vyšívaním.  Zo svojej aktivity majú veľkú radosť, zvlášť, keď tým môžu 

obdarovať svojich blízkych a známych. 
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ČÍTAME RADI 

       1.12.2020 je dňom darovania a štedrosti, kedy sa šíri dobro  

a nezištné  dávanie.  

Podduklianska knižnica vo Svidníku tak obdarovala tri zariadenia 

v meste Svidník, medzi ktorými bolo naše zariadenie Atrium n. o. 

spolu s Nemocnicou arm. gen. L. Svobodu a  Senior dom Svida, 

knižnými a vecnými darčekmi... za čo im srdečne ĎAKUJEME! 
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COVID–19   II. VLNA 

   Na Slovensku sme si mysleli, že „korona“ odznie a že sa podarí 

zamedziť jej druhej vlne, žiaľ nestalo sa...     

V  našom zariadení aj napriek obrovskej snahe sme nedokázali 

zabrániť druhej vlne pandémie ochorenia COVID-19. Tento neľahký 

boj sme začali v decembri 2020, kedy sa postupne dostalo celé 

zariadenie do karantény. Vďaka mimoriadnemu pracovnému 

nasadeniu, obetavosti, nezištnej pomoci, ľudskému prístupu a 

spolupráci pri zabezpečovaní starostlivosti o PSS zo strany celého 

nášho personálu sa nám túto situáciu podarilo zvládnuť. ĎAKUJEME. 

Úprimne poďakovanie vyjadrila aj štatutárka Mgr. Adriana 

Gmitterová krásnymi slovami.... 
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„Pridajte sa k POTLESKU pre našich novodobých HRDINOV 

nasadených v Prvej línii – ktorí sa postavili tvárou tvár zákernej 

hrozbe - tak odvážne, obetavo, s maximálnym nasadením, 

profesionalitou, s úžasným ľudským prístupom...ale hlavne tak 

priateľsky súdržne.... “ 

Nech chýr o vašej ľudskosti sa nesie ďalej do sveta a nech ste 

inšpiráciou aj pre iných... 

Ďakujeme. 
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MIKULÁŠSKY DEŇ 

      Dňa 6.12.2020 aj napriek neľahkej situácii kvôli karanténe navštívil 

naše zariadenie sv. Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi čertom a 

anjelmi. Naši seniori ho už netrpezlivo očakávali, čo sa im naozaj 

oplatilo, pretože neprišiel sám ani naprázdno.  Celému zariadeniu a aj 

našim seniorom zahriali srdcia a nie jednému vyčarili na tvárach 

úsmev, či slzičku v očiach. Svätý Mikuláš spolu s anjelom i čertom 

navštívil každého jedného  a odovzdali mu jeho balíček. Bolo to veľmi 

príjemné stretnutie, plné milých i zábavných príhod. 
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PREDVIANOČNÝ ČAS V NAŠOM ZARIADENÍ 

       Aj keď tohtoročné sviatky budú iné, ako po minulé roky, čaro 

Vianoc si nikto nenechá vziať.  V adventnom čase, období štyroch 

týždňov, ktoré symbolizujú príchod Vianoc, v období spomalenia a 

upokojenia, nezabúdame ani na našich starkých v našom zariadení 

a tak vianočnou výzdobou celého zariadenia sa im čo najviac snažíme 

priblížiť a spríjemniť tento krásny predvianočný čas, aby aj oni vnímali 

čaro predvianočných príprav... Prajeme  krásne a požehnané 

Vianoce...  
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SÚŤAŽ  O  NAJKRAJŠÍ  ADVENTNÝ  VENIEC 

      Keďže sme šikovní,  odvážili sme sa zapojiť do súťaže o najkrajší 

adventný veniec, čím sme si vyslúžili prvú cenu... Gratulujeme! 
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KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD 

TOPÁNOK? 

       Ide o projekt, ktorý na sociálnej sieti založila istá mladá mamička. 

V rámci neho ľudia z celého Slovenska napĺňajú krabice od topánok 

darčekmi pre seniorov z domovov dôchodcov. Krabicu následne 

zabalia do vianočného baliaceho papiera a označia, či je balíček 

určený pre babičku alebo deduška. Hotové krabičky zbierajú 

kontaktné osoby po celom Slovensku vo viac ako 90 mestách a 

obciach. Dobrovoľníci ich potom rozvážajú do jednotlivých zariadení, 

ktoré sa do výzvy na sociálnej sieti prihlásili.  

       Tento rok sme ani my nezaváhali a využili takúto možnosť. Preto 

k nám 18.12.2020 dorazili prví dobrovoľníci s balíčkami pre všetkých 

vás. Tiež sa pridalo naše mesto Svidník pod záštitou zbierky  “ Malá 
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krabička, veľká radosť“, kde svojimi darčekmi prispeli obyvatelia 

Svidníka a okolia, taktiež deti zo všetkých základných škôl.. 

      Zároveň by sme sa veľmi radi poďakovali všetkým tým, ktorí 

prispeli, ale hlavne organizátorom a dobrovoľníkom, ktorí nám to 

umožnili. Ďakujeme dobrým ľuďom s dobrým srdcom za to, že ste....   

     V týchto neľahkých chvíľach nás veľmi potešili, veď posúďte to 

sami....  
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JUBILANTI 

„Milí naši oslávenci, chceme Vám pripomenúť, že na Vás 

nezabúdame... “ 

Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní! Nech sú dni Vášho zrelého 

veku prepletené vďačnosťou, láskou, pokojom a porozumením. 
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Oslávenci ŠZ 

p. Artim Michal  84 r.                                      p.Vasilenko Mikuláš  80r.          

p. Čorbová Jana  60r.                                      p. Ilčisková Mária 87r.      

p. Ducárová Anna 94r.                                   p. Jurčová Mária  91r. 

p. Haľková Zuzana  85.                                   p. Jurinová Mária  95r. 

p. Kurtyová Anna 80r.                                    p. Šimoničová Eva  73r. 

p. Matišin Lorenc  76r.                                   p. Madejová Anna 83r. 

p. Gajdošová Mária 89r.                                p. Tóthová Anna 78r. 

p. Šupšáková Anna 88r.                                 p.  Hošáková Mária 99r 

p. Rusinková Helena 92r.                               p. Malenká Anna 78r. 
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p. Dercová Anna 81r.                                     p. Dunčáková Anna 88r. 

p. Kaňuk Ján 78r.                                            p. Fedešová Mária 76r. 

p. Jurina Michal 81r.                                      p. Gnepa Vladimír 63r. 

p. Jurčová Anna 81r                                       p. Stropkovičová Anna 77r. 

p. Zeliznaková Anna 83r.                              p. Guliková Anna 89r. 

p. Ščerbová Paraska 83r. 
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NAVŽDY NÁS OPUSTILI 

 

p. Ferencová Mária - 77r.                               p. Pirohová Helena - 85r. 

p. Brušková Oľga - 85r.                                   p. Rešetárová Anastázia - 88r.  

p. Hospodárová Mária - 87r.                         p. Smolko Milan - 82r. 

p. Kravec Pavol  vo veku - 87r.                      p.  Špaková Helena - 88r. 

p. Gajdošová Mária  vo veku - 89r.              p. Džuganová - 77r. 

p. Jurina Michal  vo veku - 81r.                    p. Kravec Andrej - 84r. 

p. Fedešová Mária  vo veku - 76r.                p. Kokindová Helena - 83r. 

p. Barnová Helena vo veku - 82r.                 p. Kečkešová Helena - 87r. 

p. Byncová Mária vo veku - 89r.                   p. Fedorcová Júlia - 83r. 

p. Hisem Jozef vo veku - 81r.                        p. Juščenková Anna - 86r. 

p. Hvizd Andrej vo veku - 87r. 
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Záverom... 

V mene celého nášho zariadenia ATRIUM Svidník, n. o. by sme chceli 

vyjadriť svoju radosť a zároveň poďakovanie, že aj v tejto neľahkej 

dobe na našich seniorov myslíte a obdarovávate ich. 

Radi by sme poďakovali všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli 

finančne alebo vecnými darmi na jednotlivé podujatia a aktivity, 

organizované pre našich obyvateľov. Veľmi si vážime túto spoluprácu 

a veríme, že nám ostanú verní i v ďalšom období. 

 

Sponzori, ktorí nás podporili: 

- Podduklianská knižnica – knižné a vecné dary 

- POS – od pani Pajzinkovej – vecné dary 

- pani Jurčová – kozmetické balíčky 

- pani Macková – vianočné oblátky 

- pán Vook a pán Olejár – vitamínové prekvapenie 

- pani Janka Galatová a pani Silvia Slobodová - KOĽKO LÁSKY SA 

ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK 
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„Dôstojný 

a aktívny život 

aj v seniorskom 

veku“ 
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