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„Ak práca nie je pretkaná 
láskou, je zbytočná.“     

Matka Tereza                                           

 

Milí naši čitatelia, 

prostredníctvom nášho časopisu  máte možnosť nahliad-

nuť 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 
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a Špecializovaného zariadenia zameriavajúceho sa na 

osoby trpiace Alzheimerovou chorobiu, Parkinsonovou 

chorobou a demenciou rôzneho typu etiológie. 

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.  

Atrium Svidník v oblasti bývania bude pokračovať 

v zabezpečení spokojnosti s ubytovaním prostredníctvom 

údržby jednotlivých izieb, ich estetickou úpravou 

a dosiahnutou efektívnou funkčnosťou podľa 

individuálneho záujmu PSS. Budeme podporovať 

a motivovať PSS, aby si zadovážili osobné upomienkové 

predmety, ktoré im budú pripomínať rodinu a domácnosť. 

Týmto chceme prispieť k väčšej pohode a spokojnosti 

s osobným životom PSS v zariadení a zamedziť pocitu 

osamelosti, rezignácie a niekedy aj frustrácie 

z dlhodobého odlúčenia zo svojho prirodzeného 

prostredia.  

Od januára 2020 v rámci neziskovej organizácie sme 

spustili novú prevádzku  sociálnych služieb a to 

špecializované zariadenie s kapacitou 40 prijímateľov 

sociálnych služieb a ďalších 30 zamestnancov. Uvedená 

prevádzka je umiestnená v zrekonštruovanej 

a nadstavenej budove, ktorá spĺňa materiálno- technické 

a prevádzkové podmienky v súlade s platnou legislatívu. 

Pri poskytovaní sociálnej služby dbáme na individuálne 
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potreby jednotlivých prijímateľov. Hlavný  dôraz tiež 

kladieme na sociálnu rehabilitáciu. Snahou je teda uľahčiť 

prístup k potrebám bežného života, ktorých zaobstaranie 

sa pre ľudí s diagnózou Alzheimer, Parkinson alebo 

demencia stáva náročné. 

 

Čo nám priniesol rok 2020 ... 

 
V mesiaci JANUÁR nás navštívil súbor OLŠAVČAN, ktorý 

nás potešil a zabavil výborným folklórnym programom... 
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Medzinárodný deň žien 

8. 3. 2020 
  

Tak ako každý rok, aj tento rok sme oslavovali MDŽ v 

našom zariadení. Všetkým ženám prajeme všetko 

najlepšie....  
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COVID -  19 
 

V marci sme začali bojovať s neľahkou medzinárodnou si-

tuáciou COVID – 19. Kedy vzhľadom k aktuálnej epidemi-

ologickej situácií – výskytu chrípkového ochorenia vede-

nia Atrium, n.o. rozhodlo a pristúpilo k zákazu návštev od 

09.03.2020. 

Prežívali sme to  „na vlastnej koži“ – bolo to pre nás ťažké 

a neprirodzené. Naši seniori (a nielen oni) sa cítili osa-

melo.... Takže všetky tie „nenormálne“ a nepríjemné po-

city úzkosti, obáv, neistoty, hnevu boli úplne normálne 

v tejto neštandardnej situácii a preto sa náš personál sna-

žil o to, aby sme to spoločnými silami zvládli a spríjemnili 

sme si chvíle spoločnými aktivitami. 

Opatrenia proti šíreniu ochorenia  COVID-19  sa postupne 

uvoľňovali. Hoci sa podmienky povinného nosenia 

rúšok zmiernili, naďalej patria k jedným z kľúčových 

preventívnych opatrení. Ďalšími dôležitými krokmi v boji 

proti ochoreniu COVID-19 sú dôkladné umývanie rúk 

a dodržiavanie dostatočného odstupu. 

Dbáme aj naďalej na základné hygienické opatrenia 

doma, v exteriéri i na pracovisku. Ochorenie COVID-19 

môže prenášať i človek, ktorý nemá príznaky. 

 

https://korona.gov.sk/co-je-covid-19/
http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Ruska_navod_letak.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Ruska_navod_letak.pdf
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Testovanie zamestnancov a klientov 

zariadenia 

Asociácia neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 

SR firmou Medirex vo štvrtok 14.05.2020 vykonala v 

Zariadení pre seniorov a v Špecializovanom zariadení 

Atrium Svidník, n.o. testovanie zamestnancov v súvislosti 

s pretrvávajúcou pandémiou nového koronavírusu. Na 

mieste bolo odobraných 65 vzoriek, pričom výsledky 

testov vylúčili prítomnosť ochorenia COVID-19 u všetkých 

zamestnancov. Následne boli testovaní aj prijímatelia 

rýchlotestami, ktoré boli dodané MPSVaR. Všetky 

výsledky testov boli negatívne. 
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A takto sme trávili čas počas 

pandémie –  COVID 19 

 
V  našom zariadení sa stále niečo deje naše milé sociálne 

pracovníčky, pracovné terapeutky, opatrovateľky a 

vlastne všetci prispievajú k aktívnemu životu v našom 

zariadení..... 

 

Prípravy na  Veľkú Noc 2020 
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Ovocný deň 

 
7. apríla sme pripravili pre všetkých v našom zariadení 

ovocný deň, alebo deň zdravia. Pochutili sme si na 

čerstvom ovocí. Ochutnávka bola spojená s prednáškou, 

ktorú pripravili sociálne pracovníčky spolu s pracovnými 

terapeutkami.                                                                                                                                                                        
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Med z púpavy 

 
Liečivá púpava. Rastie takmer všade ako burina. Pritom 
možno neviete, že púpavový kvet, listy i koreň sú nabité 
liečivými látkami. Z vitamínov je to najmä vitamín C, K, A, 
B6, thiamín, riboflavín, z minerálnych látok železo, vápnik, 
draslík, horčík, zinok, kyselina listová. Púpava aj 
detoxikuje, lieči alergie, znižuje cholesterol, má žlčopudné 
a močopudné účinky.  A preto aj my sme si pripravili túto 
liečivú medicínu.                                         
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Máj 

 

Tak ako každý rok, aj v tomto roku  druhá májová nedeľa  

patrí všetkým mamičkám. Spomíname a ctime si všetky 

mamičky a to nielen túto májovú nedeľu, ale vždy na nich 

s láskou myslíme. 
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Pracovná činnosť 
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18 
 

Pečenie 

 
S našimi šikovnými gazdinkami si spoločne pečieme aj 

chutné koláče, ktoré si zakladáme do našej spoločnej 

zbierky nových receptov.  
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GRATULUJEME! 

Touto cestou chceme popriať naším milým oslávencom 

veľa zdravia, šťastia, lásky a životnej harmónií...., ktorí v 

predchádzajúcom období mali svoj sviatočný deň, alebo 

ho ešte len budú mať. Všetko najlepšie.... 

 
 

 Oslávenci ZPS a ŠPZ  

p. Medviď  Štefan – 69 rokov                                                  

p.  Beňová Júlia – 93 rokov                                                       

p. Kačmárová  Mária  - 86 rokov                                              

p.  Senajová  Anna – 80 rokov                                                 

p.  Hičarová  Elizaveta – 82 rokov                                             

p. Andrejková Mária – 87 rokov    

 p. Frančáková Anna - 82 rokov                                     

p. Bučková  Mária - 83 rokov                                                        

p. Kimáková Terézia - 82 rokov                                                     

p. Hribiková  Anna - 81 rokov                                                        

p. Surgentová  Anna - 86 rokov                                                     
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p. Nemcová Anna  - 68 rokov      

p. Jurinová Anna - 76 rokov   

p. Žukovičová Mária - 85 rokov     

p. Pichaničová Anna - 87 rokov    

p. Ferencová Mária - 77 rokov  

p. Brušková Oľga - 85 rokov      

p. Škrabová  Anna - 87 rokov    

p. Harajdová Oľga - 87 rokov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Oslávenci ŠPZ 

p. Kaňuchová Milota – 77 rokov 

p. Kečkešová Helena – 87 rokov 

p. Haniš Ján  - 89 rokov 

p. Špaková Helena  -  88 rokov 

p. Cimbalová Anna – 88 rokov  
p. Kaliňaková Mária  - 88 rokov 

p. Zozuľáková Anna  -  84 rokov     
p. Chromá Matilda – 83 rokov 
p. Veselovská Helena – 87 rokov    
p. Hanišová Františka – 75 rokov     
p. Šľacká Veronika – 93 rokov 
p. Džuganová Anna – 77 rokov 
p. Dimunová Mária – 89 rokov 
p. Hisem Jozef – 81 rokov   
p. Babjaková Mária – 93 rokov 
p. Demjanová Terézia  - 89 rokov 
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p. Barnová Helena – 82 rokov    
p. Harviš Michal - 81 rokov 
p. Juščenková  Anna – 86 rokov 

 

SPOMIENKA  NA ZOSNULÝCH 
 

Je taká chvíľa.  Skončí sa život, začne spomienka.  

Vytryskne zo srdca ako utajený prameň a rozlieva sa do 

dní..... 

                                                                         

 
 

p. Peter Humeník  vo veku 87 rokov, 

p. Helena Feňová vo veku 92 rokov,  

p. Anna Stupáková vo veku 84 rokov, 

p. Slivinský vo veku 87 rokov, 

p. Božena Štefanská vo veku  78 rokov,  

p. Anna Pagáčová vo veku 88 rokov. 
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ZÁVER 
V mene celého nášho zariadenia ATRIUM, n. o. by sme sa 

radi 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: 

- JANAMAKO, s.r.o. 

 

- Spoločnosť PHILIP MORRIS Slovakia venovala pre naše 

zariadenia tablety s mobilným internetom predplate-

ným na rok 

 

- nadácia KtoPomôžeSlovensku 
 

- p. Kapryšovej - dcére našej klientky, ktorá nám daro-

vala balíček ochranných pomôcok 

 

- Valentíne Ferčákovej za sladké koláče ku dňu matiek 

 

- spoločnosť Profesional support, ktorá nám prostred-

níctvom Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v 

týchto neľahkých časoch venovala 13 kg profesionál-

neho dezinfekčného pracieho prášku 
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- konateľovi spoločnosti Q-MEDICAL s.r.o. pánovi Jánovi 

Kačuriakovi, ktorý nám venoval 100 kusov jednorazo-

vých ochranných rúšok 

 

- spoločnosti Trenčianske minerálne vody, a.s., ktorá 

nášmu zariadeniu darovala paletu Mitickej minerálnej 

vody 

 

- pani Babjaková nás obdarovala rúškami, ktoré sa stali 
súčasťou nášho každodenného života". 
 

- Vďaka patrí aj MUDr. Ihnatovej za tablet, ktorý veno-
vala našim klientom, aby sa mohli aj prostredníctvom 
modernej techniky spojiť so svojimi blízkymi. 

 
- Ďakujeme Mestskému úradu Svidník za poskytnutie 

dezinfekčného prostriedku na dezinfekciu plôch pre 

naše zariadenie. 

- Ďakujeme spoločnosti Vospol s.r.o - konateľovi Rado-

vanovi Olejárovi za krásny Dar pre našich klientov, 

ktorí v tento čas nemôžu prijímať návštevy a vidieť svo-

jich blízkych. Zariadenie pripravujeme k používaniu - o 

možnosti video hovoroch s blízkymi budeme informo-

vať. 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=667701830464954&set=a.131419317426544&type=3&eid=ARChPH21zCu2w83m20ueBW0zbViJKJ-bFfMDVKEyFkkQB7X9JoNN-c_a22kU5UL2mS9dFpbC7FYPtO7i
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=667701830464954&set=a.131419317426544&type=3&eid=ARChPH21zCu2w83m20ueBW0zbViJKJ-bFfMDVKEyFkkQB7X9JoNN-c_a22kU5UL2mS9dFpbC7FYPtO7i
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„Dôstojný 

a aktívny život 

aj v seniorskom 

veku“ 
 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


