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Milí naši čitatelia, 
 
dovoľujeme si Vám predstaviť druhé číslo časopisu 

Svidnícke Atrium, ktoré vydávame pre Vaše potešenie, 

poučenie a zábavu.  

Tohtoročné leto v našom zariadení aj napriek 

obmedzeniam  súvisiacim so šírením koronavírusu bolo 

bohaté na aktivity. Každý deň sme začínali krátkym 

cvičením s rehabilitačnou pracovníčkou. Netrénovali sme 

len telo, ale aj pamäť pomocou pamäťových cvičení, do 

minulosti a spomienok sme sa vracali prostredníctvom 

reminiscenčnej terapie. Ak nám to počasie dovolilo, 

venovali sme sa terapeutickým aktivitám v záhrade, alebo 

na terase nášho zariadenia a letné dni sme využili aj na 

prechádzky. Keď sme mali dobrú náladu, tak sme počúvali 

pekné piesne a spievali. Samozrejme sme sa venovali aj 

tvorivým aktivitám. Voľný čas sme Vám, našim 

prijímateľom, vypĺňali kultúrnymi a spoločenskými 

akciami, na ktorých ste sa zúčastňovali a v mnohých 

prípadoch i aktívne zapájali, čo nás veľmi teší. 

Hovorí sa, že človek je nielen chlebom živý. Ku 

kvalitnému a plnohodnotnému životu patrí i duchovný 

život. Preto sme veľmi radi, že v  druhom polroku sa nám 

podarilo zrealizovať projekt výstavby kaplnky Svätej 

rodiny v letnej záhrade.  

Atrium Svidník, n. o. kladie dôraz na rešpekt 

k základným právam, k  ľudskej dôstojnosti 

a k individuálnemu prístupu. To znamená, že vníma 
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človeka ako schopného robiť vlastne rozhodnutia. 

Podporu, ktorú personál zariadenia poskytuje 

prijímateľom, je šitá na mieru podľa ich potrieb. Snahou 

zariadenia je presadzovanie partnerského, individuálneho 

a aktívneho prístupu k prijímateľom sociálnej služby 

a  jeho sprevádzanie k  spoluzodpovednosti 

a spolurozhodovaniu. V súvislosti  zo zákonom č. 

448/2008 a zavedením štandardov kvality do sociálnych 

služieb  v októbri v našom zariadení prebehlo hodnotenie 

podmienok kvality poskytovanej sociálne služby 

zamestnancami Ministerstva práce, sociálnych vecí  

a rodiny. 

Počas tretej vlny pandémie z  dôvodu opakovaného 

výskytu pozitívne testovaných prijímateľov zariadenia 

podstúpilo karanténu. Vďaka prísnym a včasným 

opatreniam sa nám podarilo výrazne znížiť počet 

nakazených na iba 8 pozitívne testovaných.  

Naši prijímatelia  si uvedomujú vážnosť situácie, 

ako aj to, že jediným riešením je vakcinácia. Očkovanie 

treťou dávkou vakcíny sme začali realizovať hneď, ako 

Ministerstvo zdravotníctva SR oznámilo nevyhnutné 

inštrukcie. Po konzultácii s lekárom, ktorý posúdil ich 

zdravotný stav, dostali prijímatelia aj tretiu dávku 

v mesiacoch november a december.  
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UKONČENIE  AKTIVIZAČNEJ ČINNOSTI 

– TRÉNING PAMÄTI – šk. rok 2020/2021 

 

     Aj naši prijímatelia  slávnostným aktom ukončili 

školský rok 2020/2021 v aktivizačnej činnosti "Tréning 

pamäti". Zaspomínali si na časy zo školských lavíc, na 

školský zvonček i na pánov učiteľov.  

Počas týchto tréningov pamäti sme veľakrát zažili 

aj kopec zábavy, vznikli nové priateľstvá, získali sme nové 

poznatky, vedomosti či skúsenosti a tieto zážitky nám 

nikto nemôže vziať. 

A najväčšou radosťou a odmenou za celoročnú 

prácu a aktivitu bolo „VYSVEDČENIE“. 
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NAŠE  LETNÉ  AKTIVITY 

 

Leto .....  to najkrajšie 

ročné obdobie, jemne 

pofukujúci vetrík, 

lesknúca sa rosa v tráve, 

slnko vystupujúce vysoko 

na oblohu, kŕdeľ 

lastovičiek poletujúcich 

sem a tam.  Kto nemiluje 

toto ročné obdobie, na iné 

si asi chuť nenájde.  

 

Mnohí si leto bez melónu nevedia ani predstaviť. Táto 

sladká a šťavnatá chuť je neodmysliteľnou súčasťou 

letných dní a dokáže nás osviežiť a zahasiť tak smäd. 

Okrem toho, že nám pomáha hydratovať, obsahuje tiež 

množstvo vitamínov, ktoré sú pre náš organizmus 

prospešné.   
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Nápoje v znamení leta. Pitný režim, nezahŕňa len vodu  

a  minerálky. Vitamíny do tela najlepšie dostanete cez 

zdravé limonády.  Preto sme si namiešali  osviežujúce 

limonády  presne podľa našej chuti a tak si spríjemnili 

doobedňajšie posedenie v  altánku našej záhrady.  

 

 

 

                   UŽITOČNÝ  POHYB 

     Každým dňom sme starší a starší. Je to fakt, s ktorým 

nič neurobíme, no o to dôležitejšie je zobrať ho skutočne 

na vedomie. S vyšším vekom má náš organizmus iné 

pohybové schopnosti. V rannom detstve sa postupne 

rozvíjajú koordinačné schopnosti, potom rýchlosť, sila 

a nakoniec vytrvalosť. V seniorskom veku prichádzajú 

zmeny, ktoré sa odzrkadľujú v telesnej, ale  aj na 
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psychickej stránke človeka a sú určitým znakom 

opotrebovania organizmu. Pozorujeme väčšiu náchylnosť 

k zdravotným problémom, no dokážeme to priaznivo 

ovplyvniť vhodným cvičením alebo pohybovou aktivitou.    

Najjednoduchším spôsobom, ako priaznivo ovplyvniť 

zdravie, je správna voľba psychickej a fyzickej aktivity, 

v kombinácii so zdravým životným štýlom. 

 

 

Mali by sme mať na 

pamäti, že pohyb je 

veľmi užitočný pre 

naše zdravie skutočne 

v každom veku. 
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Skupinové cvičenie so šatkami a overbalmi - 

aktivita zameraná na koordináciu a motoriku. Všetci sa pri 

tom dobre zabávame a máme dobrý pocit, že sme urobili 

niečo aj pre svoje zdravie. 
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ROZLÚČKA  S DUCHOVNÝM  OTCOM 

 

     Rozlúčili sme sa s duchovným otcom Semancom, ktorý 

v našom zariadení slúžil tri roky. Počas takej krátkej doby 

ste nás naučili, že modlitba je najväčšia sila, ktorú tu na 

zemi máme, že svätá omša je tá najvzácnejšia chvíľa 

spojenia s Pánom Ježišom.  

 

      „Ďakujeme za Kristovu lásku, ktorú ste nám 

odovzdávali. Do ďalších rokov Vám vyprosujeme 

veľa Božích milostí a v ďalšom pôsobení pevné 

zdravie, silu a lásku k práci, ktorú vykonávate.“  
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AKO SME TRÁVILI SVOJ VOĽNÝ ČAS  

 

 Motivácia a kladný vzťah k životu je základným 

predpokladom kvalitnejšieho prežívania staroby a 

nájdenia zmyslu života. Starší človek potrebuje pre svoj 

život dostatok motivácie, potrebuje tu byť pre niekoho a 

tiež efektívne a plnohodnotne využívať svoj voľný čas, 

aby mal pocit naplnenia svojho života.  

Naším cieľom je zamerať sa práve na také  aktivity, 

ktoré vedú k aktívnemu využívaniu voľného času našich 

prijímateľov, k podpore ich samostatnosti a sebestačnosti 

v sebaobslužných úkonoch, ako aj v styku s okolím a 

komunitou. Vo voľnom čase sa môžu rozhodnúť pre rôzne 

aktivity. 

 

 

       
 

 

  



11 
 

Okrem reminiscencie, pracovnej činnosti, 

bibliočinnosti a muzikočinnosti na cibrenie a posilnenie 

mozgu využívame tréningy pamäti, ktoré sú pre našich 

prijímateľov zvlášť veľmi dôležité. Mnohí z tých, ktorých 

ešte pamäť nezrádza, sa zaujímajú aj o aktuálne politické 

dianie, sledujú televíziu umiestnenú na chodbe alebo na 

izbe, počúvajú rádio a pravidelne odoberajú dennú tlač. Na 

základe informácií, ktoré získavajú, často diskutujeme a 

vymieňame si tak 

názory na kultúru, šport 

či politiku. Pocit 

domova a pohody 

dotvára vôňa kávičky, 

ktorú im pravidelne 

pripravujeme.  

Piatok je 

venovaný 

spoločenským hrám. Niektoré z nich majú už pravidelný a 

dlhodobý charakter. Za zmienku určite stojí spomenúť 

aspoň niektoré:  Bingo, Človeče, nehnevaj sa!, Šach, 

Dáma, kartové hry – Sedma, Žolík, Čierny Peter a iné hry, 

podľa požiadaviek našich prijímateľov.  
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Našou obľúbenou hrou je BINGO, kde na konci 

hry sa viacerí s radosťou pochvália výhrou nad 

svojimi súpermi. 

 

 

 

 

 

 

 

Maľovanie, tréning pamäti a spoločenské hry -

neodmysliteľná súčasť nášho bytia v zariadení.... 
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Muzikočinnosť v sprievode nášho skvelého pána 

muzikanta Michala 

Kanaloša ... 
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MEDZINÁRODNÝ  DEŇ  ČOKOLÁDY 

 

     Medzinárodný deň čokolády je oslavou 

najpopulárnejšej sladkosti na svete – čokolády.  

     Čokoláda je okamžitým zdrojom energie pre telo i 

dušu, pomáha odstraňovať napätie a stres a zároveň 

vyvoláva v človeku príjemné pocity a pokoj.  

     Deň čokolády je určený pre všetkých milovníkov 

čokolády. My tiež medzi nich patríme, a tento sladký deň 

sme si naplno vychutnali. 
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PRACOVNÁ ČINNOSŤ – RUČNÁ PRÁCA –  

HAND MADE 

Šikovnosť našich prijímateliek 

sociálnych služieb nepozná hraníc. 

Ničoho sa nebojíme, všetko krásne 

vyrobíme... Naše šikovné dámy 

využili svoju zručnosť a vyrobili 

nielen  krásne šperkovničky, ale 

aj rôzne iné dekoratívne predmety. 
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AKADÉMIA  4. VEKU 

 

Jednou z foriem vzdelávania je aj univerzita 

štvrtého veku, ktorá ako projekt beží aj v našom zariadení 

vďaka lektorke PhDr. Terézii Fertaľovej, PhD.  

Naposledy seniori absolvovali semináre na témy: 

„Diabetes mellitus“, „Choroby pohybového aparátu“, 

„Choroby krvi a krvotvorby. Prijímatelia boli 

oboznámení z množstvom zaujímavých možností, ako sa 

lepšie starať o svoje 

zdravie. Hovorilo sa o 

škodlivosti fajčenia a 

požívania alkoholu, o 

zdravej strave, potrebe 

fyzického pohybu a 

ďalších aspektoch 

vplývajúcich na ich 

zdravie. 

 

 

 



17 
 

 

JESEŇ  V  NAŠOM  ZARIADENÍ 

 

 

 

     Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a 

slnečných dňoch sa k slovu hlási jeseň. 

Jeseň je ročné obdobie, ktoré k nám prichádza vždy v 

rovnakom čase, ako švihnutím čarovného prútiku. S 

krásneho a teplého leta sa časom vytvorí chladnejšie, ale 

zato pestrejšie obdobie jesene.  Je to vlastne príprava 
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prírody na tuhú a chladnú zimu.  Je to obdobie, kedy sa 

príroda ukladá na zimný odpočinok. Príchodom jesene sa 

mení celá príroda, mení sa všetko vôkol nás. Listy stromov 

najskôr zmenia farbu zo zelenej na žltú až na oranžovú a 

potom pomaly opadajú na zem, na ktorej 

vytvárajú farebné koberce.   

 

 

 

 
    

Ani si neuvedomujeme, aké je len pre nás obdobie jesene 

dôležité. Záhrada, o ktorú 
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sme sa po celý rok usilovne starali, nám vydá svoje 

bohatstvo. Posledné letné lúče nás vylákali von na  

brigádu. Do prác sa zapojili všetci, ktorí usilovne zbierali 

suché konáre, smeti a hrabali popadané lístie, aby sme 

spoločne pripravili záhradu na zimný spánok. 
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NAŠE  ŠIKOVNÉ  

GAZDINKY 

Jesenné plody, ktoré 

dozreli v našich 

záhradkách, sme 

využili a upiekli si 

svieži jablkový koláč, 

na ktorom sme si všetci 

pochutnali...  
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NÁVŠTEVA  SVÄTÉHO  OTCA 

 
Pápež František na Slovensku 

12. - 15. september 2021  

Na oficiálnu návštevu Slovenska pricestoval 

v nedeľu 12. septembra pápež František. Išlo o 34. 

apoštolskú cestu pápeža Františka počas jeho viac než 

osemročného pontifikátu. Zároveň išlo o štvrtú návštevu  

hlavy katolíckej cirkvi na Slovensku. Návšteva pápeža 

Františka je výnimočná udalosť pre všetkých.   

Rovnako aj my sme mali možnosť prežiť sv. 

liturgiu pri príležitosti povýšenia úctyhodného a 

životodarného kríža prostredníctvom televíznej obrazovky 

u nás v zariadení.  
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OKTÓBER – MESIAC  ÚCTY  K  STARŠÍM 

      

 

Tak, ako v prírode 

ubiehajú ročné obdobia, 

tak nejako sa i človeku 

míňa rôčik za rôčikom a 

pomaly nastáva jeseň 

života. Čas na 

spomínanie – spomienky 

sú pestré, ako tá príroda 

na jeseň. 

 

Nájdu sa v nich chvíle 

šťastné, ale aj vážne a 

smutné obdobia. Roky 

pribúdajú nenápadne, 

človek si ich pri tých 

každodenných 

povinnostiach nestačí 

uvedomovať. Sem tam 

niečo zabolí, zdravie 

už nie je také, aké bývalo, človek akosi nestíha porobiť 

robotu, ktorá mu v minulosti nerobila problém, ubúda síl, 

pribúda vrások, vlasy sa zabelejú striebrom, až jedného 

dňa je tu staroba. Starší ľudia si zaslúžia oveľa väčšiu úctu 

a vďaku, ako sa nám zdá, a to nielen v októbri, ale počas 

celého roka. 
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KAPLNKA  SVATEJ  RODINY  

Koncom októbra sa nám podarilo dokončiť 

výstavbu kaplnky. V letnej záhrade sa povznáša ako 

symbol ochrany nad našimi obyvateľmi a zamestnancami 

zariadenia.  Kaplnka je polkruhovou stavbou 

a obdĺžnikovým pôdorysom. V kaplnke je osadená ikona  

Svätej rodiny – Pána Ježiša, Panny Márie a Svätého 

Jozefa, ktorým je zasvätená naša farnosť. 
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SVIATOK  VŠETKÝCH  SVÄTÝCH 

 

 

 

 

 

Sviatok Všetkých svätých i  Pamiatka zosnulých 

neodmysliteľne patria k tomuto jesennému času. Aj my 

sme spoločne zapálili  plamienok sviečky pre všetkých 

tých, ktorí odišli do 

neba, ale stále žijú 

v našich srdciach a 

mysliach. 
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ZIMA V NAŠOM ZARIADENÍ 

ADVENTNÝ VENIEC 

 

Adventný veniec je snáď prvou vianočnou dekoráciou, 

ktorá doma pripomína príchod Vianoc. Aj tento rok sme 

sa prihlásili do súťaže o 

„Najkrajší adventný 

veniec“, ktorý sme si 

spoločne vyrobili 

z  čerstvej a  voňavej 

čečiny. Umiestnili sme 

sa na krásnom  III. 

mieste. 
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PRIŠIEL  K  NÁM  MIKULÁŠ  ...... 

     Tento rok je pre prijímateľov v zariadení mimoriadne 

ťažký, bojujú s izoláciou aj strachom. Našťastie, máme 

výborný kolektív zamestnancov, a tak aj v našom zariadení 

dostali prijímatelia  krásne balíčky a tradičný Mikuláš sa 

tak oslavoval, ako sa patrí. Ďakujeme všetkým, ktorí 

pomáhajú a  náš veľký obdiv patrí zamestnancom, ktorí 

prijímateľov v tejto náročnej dobe obklopujú láskou 

a obetavo sa o nich starajú. Oni to zase oplatia svojou 

dobrou náladou, radosťou zo života a zmyslom pre 

humor. My sa však už teraz 

všetci tešíme na budúci 

rok, pretože Mikuláš, 

anjelik a čert sa u nás cítili 

dobre a prisľúbili, že 

s košom plným dobrôt, 

prídu aj o rok. 



27 
 

 

VIANOČNÉ PEČENIE 

 

Vianoce bez sladkostí a vianočného pečiva si dnes 

už snáď nedokážeme ani predstaviť. Bez nich by neboli 

úplné a dokonalé. Vedeli ste, že tradícia vianočného 

pečenia siaha až do 16. storočia? Naše šikovné gazdinky 

napiekli samé dobroty.  
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VIANOČNÉ  SVIATKY 
 

Vianoce ..... sviatky, na ktoré sa teší azda každý 

človek, či už je dieťa alebo stará mama. Darčeky by nemali 

byť symbolom Vianoc, sú iba pozornosťou z lásky. Nielen 

na Vianoce, ale aj počas roka by sme si mali vážiť ľudské 

hodnoty, ako je 

láska, pohladenie, 

úsmev, ochota, 

trpezlivosť a 

podpora. Mali by 

sme si viac odpúšťať 

a menej sa hádať. 

Nemali by sme 

zabudnúť na svojich 

najbližších. Vianoce 

sú predovšetkým sviatkami rodiny a domova. Nie je však 

každému dopriate, aby Vianoce strávil so svojimi 

blízkymi. 

 

Nádherné Vianočné sviatky plné radosti, pokory 

a odpúšťania, k tomu veľa spokojnosti, do 

nového roku 2022 šťastia, zdravia Vám zo srdca 

praje kolektív Atrium Svidník, n. o. 
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PREDVIANOČNÁ  KAPUSTNICA 

 

     Rozsvietený vianočný 

stromček, predvianočná 

kapustnica s pánom 

riaditeľom a 

zamestnancami  vniesli 

čaro Vianoc do nášho 

zariadenia. Okrem 

kapustnice sa podával 

pravý vianočný punč a nechýbalo ani vianočné pečivo s 

tónmi  Vianočných kolied  Pavla Tokára.  
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Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?  

Veľa – málo? 

Keď je láska, nemôže 

byť malá.       Láska je 

vždy veľká. Láska má tie 

najkrajšie prívlastky.  

Je dobrotivá, milosrdná, 

nezávidí, nenadúva sa... 

Nečaká odvetu, všetko 

pretrpí.  

     V zariadeniach pre seniorov žije mnoho opustených 

starkých, pre ktorých je návšteva blízkych skôr raritou. 

Nehovoriac o súčasnej epidemiologickej situácii, ktorá ich 

v dôsledku ochrany zdravia izolovala od sveta ešte viac. 

Mnohí z nich na Vianoce nečakajú žiadne darčeky.  

A práve preto vznikla  krabičková  výzva.   

    Tak, ako  minulého roku, aj tohto roku sme sa stali 

súčasťou toho veľkého projektu a všetci naši prijímatelia 

dostali darček od neznámych ľudí s veľkým srdcom. 

Dokonca sme v posledných dňoch pred Vianocami mali 

balíkov viac ako klientov, preto sme sa s darčekmi podelili 

aj so seniormi z denného stacionára. V poradí druhý rok 

spríjemnia Vianoce naším seniorom.  

     Srdečne ďakujeme detičkám a učiteľskému zboru 

Spojenej Základnej školy vo Svidníku, mestu Svidník, 

známym, neznámym, všetkým,  ktorí  mysleli na našich 

seniorov. Priniesli nám škatule balené s láskou  plné 

rôznych drobností aj milých venovaní od detí.  
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     Veľké „ĎAKUJEM“  v tejto dobročinnej akcii za 

spoluprácu a ochotu patrí  JARMILE ILČISKOVEJ, 

ktorá nám umožnila zo svojej BIO PREDAJNE vo 

Svidníku spraviť zberné miesto  pre krabice plné lásky.  

 

    Veľká vďaka patrí aj  všetkým, ktorý  nezabudli na 

našich senioroch a obdarili ich aj prostredníctvom 

projektu „Vianočný zázrak“      

 

     

 

                      

 

Ď A K U J  E M E  
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   V I A N O C E    
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PRVÁ STOROČNICA   V  NAŠOM   

ZARIADENÍ 

 

pani   M Á R I A     H O Š A K O V Á    

21. 11. 2021 

oslávila  krásne životné jubileum 

        100 ROKOV 
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Život pani Hošakovej. 

Pani Mária sa narodila 21. 11. 1921 v obci 

Makovce rodičom Helene a  Jurajovi Čepovým. ako druhé 

dieťa a jediná dcéra mala 3 bratov. Otec pracoval celý 

život na lesnej správe v  Malej Poľane, matka pracovala 

na JRD družstve a starala sa o gazdovstvo.  

 

Pani Mária po absolvovaní štúdia na základnej 

škole, ktorú navštevovala v Havaji (II. stupeň v obci 

Makovce)  pracovala na gazdovstve. Ako 18-ročná sa 

vydala a s manželom Fedorom spolu vychovali 4 deti, 

dcéry Máriu a Annu, synov Fedora a Michala.  Spoločne 

si postavili dom v obci Malá Poľana. Manžel pracoval ako 

lesný robotník a pani Mária robila na družstve. Život mali 

ťažký, ale vďaka manželovi, ktorý bol pracovitý a  vždy 

sa vedel postarať o rodinu v dobrých aj v zlých časoch, to 

spoločne zvládli. Najviac v živote ju tešila práca, bola 

vychýrená kuchárka a ako rodina prezradila, aj z ničoho 

vedela uvariť dobré jedlo. Medzi ľuďmi bola obľúbená, 

rada si zaspievala aj povtipkovala. Spolu s manželom rada 

chodila do cerkvi, keďže manžel bol kantorom. Ako roky 

ubiehali, deti vyrástli, postupne si založili svoje rodiny a 

prišli  i vnúčatá. Pani Mária rada spomína na svadby a 

krstiny, kde sa stretla celá rodina. Svojím deťom 

a  vnúčatám najradšej varila pirohy, halušky a všetky 

múčne jedlá.  

Manžel zomrel ako 74 ročný a  pani Mária ostala 

v  dome sama  až do roku 2019. Ako roky pribúdali, sily 

ubúdali a zhoršoval sa i  zdravotný stav, a tak p. Mária vo 
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veku 97 rokov 16.4.2019 prichádza do zariadenia Atrium. 

V zariadení sa veľmi rýchlo zadaptovala a  našla si okolo 

seba dobrých ľudí (kamarátok), s ktorými trávi veľa času 

a užíva si svoj život. Rada si zaspieva, pozrie politiku a 

spomína na staré dobré časy. Svoju veselú povahu 

a  pozitívnu energiu nám už neraz ukázala a  získala si 

srdcia nás všetkých. 
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Milá pani Mária ...., 

každý z nás je akýmsi pútnikom na ceste životom. Vždy, 

keď prejdeme istú časť svojej púte, odpočinieme si, 

zaspomíname si na to, čo je už za nami. Práve dnes sa naša 

jubilantka obzrie späť a položí si otázku: Čo všetko som 

zažila? 100 rokov ... Aká to doba! Mladá s nádejou ste 

hľadeli na svet, založili ste si rodinu, prišli vytúžené deti a 

s nimi  každodenné radosti, ale aj starosti. V duchu si 

premietate rána poznačené nespavosťou, plné zhonu. 

Spomínate si na prvé horúčky a detské choroby či strach o 

svoje deti. Dnes sú už Vaše deti dospelé a vedia plne 

oceniť veľkosť vašej obetavosti a lásky, všetko, čo ste pre 

nich urobili a ešte  stále robíte. Roky Vášho života 

vytvárajú bohatú mozaiku statočne prežitého života. 

Mnoho si pamätáte, niečo je už zabudnuté. No jedno viete 

určite, že ste svoj doterajší život nežili nadarmo.  

Milá naša  jubilantka, drahá pani Mária, dožívate sa 

v  týchto dňoch krásneho a neopakovateľného veku. 

Dovoľte mi, aby som v mene pani majiteľky,  nášho 

zariadenia a celého kolektívu  k  Vašim tajným túžbam a 

želaniam, ukrytým v hĺbke srdca, pripojila i naše. Želáme 

Vám pevné zdravie, veľa radosti, šťastia, pohody a lásky 

na Mnohaja i blahaja lita . 
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VŠETKÝM   OSLÁVENCOM  

 

                 SRDEČNE    BLAHOŽELÁME! 
 

 

V živote každého z nás sú chvíle jedinečné a 
neopakovateľné. Takou neopakovateľnou chvíľou v 

živote človeka je určite aj oslava narodenín. Ak sa jedná 
o okrúhle životné jubileum, je to chvíľa o to viac 

výnimočnejšia. Prajeme Vám všetko najlepšie, nech Vám 
dá Pán Boh zdravie, lásku, šťastie a krásnu a pokojnú 

jeseň života. 

 
 Barnová Helena              95  r. 

 Bilasová Anna 83  r. 

 Borisová Katarína 59  r. 

 Červeňaková Anna 82  r. 

 Denisová Anna 88   r. 

 Dercová Anna 82  r. 

 Dunčáková Anna 89  r. 

 Fučilová Helena 72  r. 

 Guliková Anna 90  r. 

 Hecová Mária 80  r. 

 Hošáková Mária 100  r. 

 Jurčová Anna 82  r. 

 Kaňuk Ján 79  r. 

 Karoliová Pavlína 87  r. 

 Lechman Juraj 82  r. 
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 Madejová Anna 84  r. 

 Malenká Anna 79  r. 

 Rusinková Helena 93  r. 

 Stropkovičová Anna 78  r. 

 Šupšáková Anna 89  r. 

 Tóthová Anna 79  r. 

 Zelizňaková Anna 84  r. 

 
 Alexovičová Anízia                    85   r.         

 Artim Michal, Mgr. 85  r. 

 Babec Vladimír 90  r. 

 Babecová Helena 85  r. 

 Čabiňák Ján, PaedDr. 83  r. 

 Čellárová Tamara 75  r. 

 Ducárová Anna 95  r. 

 Haľková Zuzana 86  r. 

 Hrinková Anna 87  r. 

 Husáková Anna 80  r. 

 Ilčisková Mária 88  r. 

 Jurčová Mária 92  r. 

 Kaliňák Ján, Mgr. 74  r. 

 Kurtyová Anna 81  r. 

 Matkobišová Mária 82  r. 

 Skasková Mária 94  r. 

 Šimková Emília, Mgr. 76  r. 

 Šimoničová Eva 74  r. 

 Vasilenko Mikuláš 81  r. 

 Zajacová Anna 85  r. 
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ZÁVER 

 

NAVŽDY  NÁS 

OPUSTILI 

Harajdová Oľga  † 30.7. 2021vo veku 88 rokov 

Demjanová Terézia † 12.08.2021 vo veku 90 rokov 

Čorbová Jana, PaedDr.  † 02.09.2021 vo veku 61 rokov 

Ščerbová Paraska † 19.09.2021 vo veku 84 rokov 

Vaškaninová Anna † 23.09.2021 vo veku 92 rokov 

Šľacká Veronika † 01.10.2021 vo veku 94 rokov 

 

Láska pozná svoju hĺbku až v hodine odlúčenia ... 
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Naše úprimné poďakovanie patrí sponzorom a 

darcom, ktorí finančnými alebo materiálnymi darmi 

prispeli ku skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb 

našim prijímateľom. 

Pevne veríme, že Vašu priazeň si zachováme 

naďalej a aj v nasledujúcom roku 2022 sa rozhodnete 

podporiť naše zariadenie.  

 

Touto cestou sa chceme v mene nášho zariadenia 

ATRIUM  Svidník, n. o. poďakovať všetkým, ktorí nás 

podporili: 

 

➢ lekáreň MEDIC, 

 

➢ poslancovi Prešovského samosprávneho kraja p. 

Vookovi a mestskému poslancovi p. Olejárovi, 

ktorí nás obdarili čerstvým  ovocím, 

 

➢ Pekáreň Šandal - za koláče, ktoré nám darovala, 

 

➢ TALESA, s. r. o. – za darovanie mäsových 

výrobkov, 

 

➢ Slovenskému červenému krížu za Vianočné 

potešenie pre našich zamestnancov, 
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➢ žiakom a učiteľom z CZŠ sv. Juraja vo Svidníku 

za ručne vyrobené pozdravy pre našich 

zamestnancov, 

 

➢ pani Vasilenkovej za sušené hríby do vianočnej 

kapustnice pre našich seniorov, 

 

➢ žiakom a učiteľom základnej školy na Spojenej 

škole Svidník, dobrovoľníkom – jednotlivcom, 

ktorý nám pripravili „krabice s darčekmi“ 

k Vianociam pre našich seniorov. 

 

 

ĎAKUJEME 

 

 

Veľmi si to vážime a prajeme Vám v roku 2022 

veľa úspechov v osobnom živote i v podnikaní a 

tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami. 

 

 

 

 

 

 
 


