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V novom čísle sa tiež dočítate 
Karnevaly  
 

Naši úspešní domováci 
 

Naše deti patrične oslavovali sviatky Všetkých 

svätých, Sviatok zosnulých, ale aj Halloween 

v jednom. Vidíme na skupinách a na ich fotkách aj 

rôzne bósorky, preto nám v čísle vysvetlia 

a predstavia, ako oni oslavujú tieto sviatky a ako deti 

učia rozumieť a ctiť si ich a tých, ktorí sú s týmto 

sviatkom pevne spojení.  

Hoci situácia s vírusovým ochorením COVID nás 
silne limiotvala, deti na skupinách si užili 
karnevaly a masky, pretože všetky deti by si 
mali užiť tieto formy zábavy. Prinášame vám 
zábery z rôznych skuýín. 
 
 
 

ju cestu s bývalým 
premiérom. 
 
 



Tlačovo vydáva a podporuje 
CDR Žitavce ŽITAVSKÝ CENTRÁČIK 2022 

CDR ŽITAVCE 

ROK 2022 

ČASOPIS CENTRA PRE DETI A RODINY ŽITAVCE JANUÁR- JÚN 2022  

 

2 
 

Obsah 
Editorial .................................................................................................................................................................................................................. 3 

Začiatok roka 2022 ................................................................................................................................................................................................. 4 

Zázrak – máme trocha snehu!.................................................................................................................................................................................. 4 

Zima sa tentokrát u nás dlho neohriala .................................................................................................................................................................... 5 

Náročný a temný február ......................................................................................................................................................................................... 5 

Vzdelávanie na skupinách – šarapaty Omicronu– január/február 2022 ..................................................................................................................... 6 

Modelovanie ........................................................................................................................................................................................................... 7 

Jožkových 12 rokov ................................................................................................................................................................................................ 7 

Bowling – vytváranie si vzťahov v menej tradičnom prostredí ............................................................................................................................. 8 

Zábava na ľudovú nôtu s dobrotami ........................................................................................................................................................................ 9 

Meniny – Emka Lakatošová .................................................................................................................................................................................... 9 

Sv. Valentín – aj s vysvetlením ............................................................................................................................................................................. 10 

Sv. Valentín na „šestke“ (SUS 6 – Nezbedníci) ..................................................................................................................................................... 11 

60tka – Anna Dvorská, 02.02.2022 .................................................................................................................................................................... 12 

Keď sa kontakt vydarí ........................................................................................................................................................................................... 13 

Návšteva rodiny Šarkózyových ............................................................................................................................................................................. 14 

18 rokov a oslavy v CDR ...................................................................................................................................................................................... 15 

Zmeny na MD – presun do novej časti, prechod Ronyho Toráča a Anety Valašíkovej na skupinu MD. .................................................................. 16 

Prvá pomoc – dúfajme, že nie aj posledná ......................................................................................................................................................... 17 

Začiatok vojny na Ukrajine ................................................................................................................................................................................... 18 

Udalosti a sviatky ................................................................................................................................................................................................. 18 

Významné udalosti zamestnancov CDR ................................................................................................................................................................ 19 

Spomíname so smútkom ....................................................................................................................................................................................... 20 

Brigáda ako budovanie tímu.................................................................................................................................................................................. 21 

Práca v Profesionálnych náhradných rodinách ....................................................................................................................................................... 23 

Veľká noc v CDR Žitavce ..................................................................................................................................................................................... 24 

Pohyb a deti .......................................................................................................................................................................................................... 25 

Ako sa oslavujú meniny v CDR – SUS 5............................................................................................................................................................... 26 

SUS 3 – Lentilky – šamrón alebo šamról ............................................................................................................................................................... 27 

Profesionálne náhradné rodiny – krst dieťaťa v profesionálnej náhradnej rodine .................................................................................................... 28 

Stavanie mája ....................................................................................................................................................................................................... 29 

Zo života našich profesionálnych náhradných rodín .............................................................................................................................................. 30 

Výlety v profesionálnej náhradnej rodine .............................................................................................................................................................. 30 

Záhradkári a záhradkárky – SUS 7 - Lienky .......................................................................................................................................................... 31 

Najmilší koncert - natáčanie .................................................................................................................................................................................. 31 

Prípadová konferfencia v mieste bydliska – profesionálne náhradné rodiny CDR .................................................................................................. 32 

Pásli ovce valasi - ovce v CDR ............................................................................................................................................................................. 33 

Šport v CDR – súťažíme a vyhrávame .................................................................................................................................................................. 33 

21. máj .............................................................................................................................................................................................................. 35 

Futbalový zápas: 25. máj ................................................................................................................................................................................... 36 

31.máj ............................................................................................................................................................................................................... 36 

18. jún ............................................................................................................................................................................................................... 36 

Atletika v Čilistove ............................................................................................................................................................................................... 38 

Deň detí v CDR Žitavce 3. jún .............................................................................................................................................................................. 39 

Aktivity pre mladých dospelých- „Domováci domovákom“ .................................................................................................................................. 41 

SUS 5 - Mirko vystupuje a zastupuje CDR Žitavce- tanec, 11 jún 2022 ................................................................................................................. 43 

SUS 7 – Lienky - návšteva v hasičskej zbrojnici., 28. jún ...................................................................................................................................... 44 

 

Redakčná rada:  
Hlavný redaktor: PhDr. Daniel Herda  
Výkonný redaktor: PhDr. Daniel Herda 
Tvorba, štruktúra, témy, vizuálna a technická úprava:  
PhDr. Daniel Herda 
Jazyková korektúra textov: PhDr. Daniel Herda  

Úprava fotografií: Spolupracujúci prispievatelia: 
vychovávatelia CDR Žitavce - skupiny SUS2, 3, 5, 6, 7, 
8, členovia odborného tímu CDR Žitavce, deti CDR 
Žitavce, profesionálni rodičia,  Publisher / Vydavateľ: 
CDR Žitavce

 



Tlačovo vydáva a podporuje 
CDR Žitavce ŽITAVSKÝ CENTRÁČIK 2022 

CDR ŽITAVCE 

ROK 2022 

ČASOPIS CENTRA PRE DETI A RODINY ŽITAVCE JANUÁR- JÚN 2022  

 

3 
 

Editorial 

PhDr. Daniel Herda

Tento rok sme sa rozhodli, že rozdelíme Almanach na 2 

časti. Hlavne kvôli tomu, aby sa informácie o nás 

v tlačenej podobe dostali k tým, ktorí sú aktérmi v rámci 

časopisu, ale aj pre tých, ktorí sa o nás zaujímajú, 

podporujú nás a prichádzajú k nám. Je to spomienka na 

to, čo sme všetko spoločne zažili, pretože Centrum pre 

deti a rodiny je hlavne zariadením, ktoré je založené na 

vzťahoch. Máme veľa úloh, ktoré máme plniť, hlavnou je 

dočasná starostlivosť o deti, ktoré sa ocitnú v núdzi – 

a teda aj ich rodiny, podporiť ich a pracovať s deťmi 

a rodinou tak, aby sa mohli čo najrýchlejšie vrátiť domov. 

Tým má a mala by naša misia končiť. Preto už nie sme 

detskými domovmi, lebo dočasne nahrádzame domov 

deťom a rodina je miesto, kde majú deti vyrastať. 

V tomto čísle môžeme nájsť množstvo tém, ktoré idú 

postupnosťou skôr udalostnou, ako sa časovo udalosti 

diali. Preto je tu spektrum situácií na skupinách, v rámci 

celého Centra, ale aj v profesionálnych náhradných 

rodinách. Na skupinách sa vychovávatelia venujú deťom 

v rámci bežných činností a starostlivosti, ale aj 

prostredníctvom rôznych rozvojových a zábavných 

aktivít, realizujú rôzne tradičné oslavy, prípravy 

a výzdobu, deti učia týmto sviatkom a rituálom s nimi 

spojenými tak, ako to každý zažíva v rodine. Prvý polrok 

bol síce v duchu COVIDu a jeho vyvrcholenia, kedy aj 

naše zariadenie  odolávalo na skupinách tlaku vírusu 

a jeho obmedzeniam. Neskôr sa situácia začala zlepšovať 

a v rámci nasledovného obdobia leta sa situácia úplne 

zmení a budeme fungovať naplno a štandardne. Veľkou 

udalosťou bolo aj prijatie päť ovečiek do nášho košiara, 

hoci sme očakávali len dve maximálne tri. Všetci sme 

boli veľmi očarení takouto zmenou, starali sme sa 

o ovečky a zistili sme, že takáto starostlivosť vôbec nie je 

ľahká. Hlavná náročnosť je na pravidelnú starostlivosť a 

kŕmenie. Hlavnú úlohu prebrali v tomto smere naša pani 

Renátka a pán Martin, zapájajú sa deti aj vychovávatelia, 

hoci je stále čo dobiehať a snažiť sa viac. Samozrejme 

nesmieme zabudnúť na našich mladých dospelých, ktorí 

sa venujú starostlivosti o teraz už ovce tiež z veľkej časti 

a až za nimi nasledujú skupiny s ich starostlivosťou. 

Veľmi výraznými udalosťami boli tentokrát športové 

aktivity, kde sa mnohí naši chlapci zúčastňovali 

futbalových zápasov na rôznych úrovniach a získali 

vynikajúce pozície. Obohatili tak našu sieň slávy - 

pohárov a diplomov. Tiež sa zúčastnili atletických súťaží 

a osobitne Dávid Mirga získal vynikajúce 3 miesto 

v pingpongu.  Deti sa zúčastňovali rôznych súťaží 

a aktivít, najmilšieho koncertu, kde sa prezentovali 

hlavne v speve - Dávid Mirga a v tanci Mirko Németh.  

Dôležitou skutočnosťou je v rámci Centra pre deti 

a rodiny budovať dobré vzťahy, lebo len v dobrých 

vzťahoch a dobrej pracovnej atmosfére sa dá zmysluplne 

pracovať, bez zbytočného stresu a medziľudských treníc. 

O to sa snažil napríklad aj odborný tím brigádou, ktorá 

neslúžila len ako upratovanie priestorov, ale vypnutie 

z pracovného stresu a povinností a mentálny pohyb na 

úrovni priateľskej spoločnej konverzácie. Pevne veríme, 

že sa budeme v tomto smere rozvíjať, lebo sme videli 

pozitívne prínosy takýchto aktivít.  

Ďakujeme všetkým, ktorí sú zúčastnení na 

aktivitách a činnosti v rámci CDR, v organizovaní 

rôznych aktivít p. riaditeľovi Petrovi Rácekovi, ktorý má 

snahu a veľkú ochotu k rozvoju po všetkých stránkach 

a spolu s p. vedúcou úseku o starostlivosti o deti  Annou 

Kurucovou majú talent a veľkú chuť konať, organizovať  

a prispievať tak k rozvoju CDR. Tiež ju môžeme vidieť 

ako tieňovú organizátorku všetkých akcií 

a podnecovateľku k takýmto pestrým aktivitám. 

Prajeme príjemné čítanie a prezeranie časopisu! 
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Začiatok roka 2022 
Autor textu: 

Nový rok sme začali v relatívne pokojnom duchu. Deti sa vrátili 

k 5.01.2022 a počas Vianoc až do tohto obdobia sme nemali 

viacmenej žiadne problémy, ktoré by sa týkali ochorenia COVID 

alebo rôzne iné problémy. Z dôvodu opatrení sa deti nakoniec 

nezúčastnili zimného tábora u p. Milana Daniela. Ale boli 

spokojné, hoci by sa im bolo páčilo aj v tábore. Dostali množstvo 

darčekov a spokojnosť bola veľká.  

Milan Daniela počas tohto obdobia- začiatkom Nového roka 

2022 vykradli zlodeji, ktorých nakoniec polícia vypátrala. 

Zázrak – máme trocha snehu! 
Stal sa malý zázrak a aj u nás padlo niekoľko vločiek. 

Skupiny to ihneď využili a vybehli von. Pani vychovávateľka 

Danka Čelková s deťmi zo skupiny tiež využili krátky príchod 

zimy a potom vytvorila takúto zaujímavú zimnú koláž: "Krátku 

chvíľu  sme si užívali zimnú atmosféru, ktorá prináša pozitívnu 

náladu, zimné radovánky a šantenie. Vyštípané líce a studené 

ruky, to všetko patrí k zime". 

Je dôležité byť v správnom čase na správnom mieste, to platí 

aj osobitne o zime a snehu na Západnom Slovensku..... Trojkári 

to vymákli!!!! Sneh už potom , žiaľ, nebol. 
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Zima sa tentokrát u nás dlho neohriala 
Autor foto: 

Autor textu: 

Aj napriek našej snahe užiť si zimu, zima sa k nám postavila 

macošsky a neposkytla nám snehovú prikrývku viac ako jeden 

krát, ako sme vstúpili do februára 2022. Dokonca sme na 

začiatku februára zaznamenali 12-14 stupňové teploty. Preto 

som rýchlo využil ranné náhle mrazy a snažil som sa odfotiť 

krajinu v tomto období a kaštieľ v nej. Sneh tu síce nebol, ale 

zasa ranný mráz a hmla vytvorili celkom sympatickú krajinu. Na 

fotografiách to vyzerá pochmúrne, lebo snehová farba krajinu 

nezakryla. Preto vyzerala ako ošmirgľovaný plech alebo 

oškriabanú stenu pred náterom.  

     

 

 

 

 

Náročný a temný február 
Autor textu: 

Na začiatku februára (10.02.2022) ohlásila aj SUS 8 karanténu – 

deti Rigové pozitívne. V tejto atmosfére oslávil svoje 18 

narodeniny aj Ronald Toráč, ktorý práve tomuto stavu na 

skupine nemohol prejsť na skupinu mladých dospelých. 

Rovnaký scenár sa udial aj u už mladej dospelej, tiež 

oslávenkyne 18 narodenín, Anetky Valašíkovej. Ich prechod na 

skupinu MD sa presunul na koniec februára 2022.  
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Vzdelávanie na skupinách – šarapaty Omicronu– január/február 2022 
Autor textu: 

Autor foto: 

 

V čase konca januára a začiatkom februára sa do našich skupín 

potichu vmiesil Omicron. Začalo to rôznym kontaktom detí 

v škole, kde mohli byť v kontakte so spolužiakmi. Stalo sa tak 

na takmer všetkých skupinách. Na skupine SUS 5 však dorazil 

Omicron skutočne v plnej sile a počas týždňa boli nakazené 

takmer všetky deti a aj vychovávatelia. Bola to originál 

karanténa. Toto prišlo krátko po tom, čo bola karanténa na 

skupine aj  v decembri 2021.  

Neskôr sa objavil Omicron aj v iných skupinách: SUS 7 (Jožko 

Vígh), SUS 2 (Lenka Kéryová) a takto potichu napádal skupiny. 

Neskôr sa šíril po všetkých skupinách a je náročné zachytiť, kde 

všade bol na skupinách. Deti sa tak museli vzdelávať online zo 

skupín a venovali sa im skutočne obetavo vychovávatelia. 

V obrazovej prílohe prinášame zábery z tohto obdobia a výuky 

na skupinách.  

Foto: Každá skupina sa zmenila skutočne na školskú triedu a vychovávatelia sa stali aj učiteľmi. Tí najmenší potrebovali pomôcky ako 

v škole, aby sa učili plnohodnotne a nezabudli, čo sa v škole naučili kvôli neustálemu prerušovaniu kvôli Covidu. Tu vidíme skupinu SUS 

7, pani vychováateľku Zuzku Fridrichovú, prírpava s Dáškou a Vivien. 

 

   Foto: Každá skupina sa snažila pomôcť si, ako vedeli, pripájať sa online, pracovať na notebookoch a pod. Deti pracovali online, aby 

nezaostávali v učive a príprave do školy. Na fotkách - skupina SUS 5 (deti pri notebookoch), deti – Emka Lakatošová, Anetka Valašíková, 

pani vychovávateľka Karolína Ulková, deti: Mirko Németh, Maxo  Slúka. 
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Aktivity skupín – SUS 7 

Modelovanie 
Autor textu: 

Autor foto  

Nakoľko zimné popoludnia a večery sú dlhé, skupiny sa snažili využiť čas a zabaviť sa, vymýšľali rôzne aktivity pre deti. Aktivity, ktoré 

sú prijateľné takmer pre všetky vekové skupiny – kreslenie, vystrihovanie, modelovanie a pod. Jedna zo zimných kreatívnych aktivít 

Lienok z Sus 7 s tetou Mirkou Černákovou. Voľný čas si teda vypĺňajú aj takouto činnosťou. Modelovanie im ide. 

   

Foto: SUS 7 – deti modelujú a používajú rôzne formy na vykrajovanie. Tu vidíme Denisku, Nikolasa a Dášku 

 

Príspevok skupiny: SUS 7     

Jožkových 12 rokov 
Autor textu: 

Autor foto 

Na skupine Lienky pod inštrumentálnym tortovým vedením pani 

vychovávateľky Zuzky Fridrichovej prebiehala vo februári 

oslava Jožkových dvanástich narodenín. Jožkovi gratulovali 

všetci členovia skupiny a cez FCB sa pridalo aj celé CdR.  

Všetko najlepšie! 

  

Foto: Jožko oslavuje na skupine so skupinou svoje narodeniny. Tortu pripravili spolu s tetou vychovávateľkou Zuzkou  Fridrichovou. 
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Príspevok skupiny: SUS 3     

Bowling – vytváranie si vzťahov v menej tradičnom prostredí  

Autor foto: Danka Čelková 
Autor textu: Danka čelková 

 

Už majú deti v škole uzatvorené známky, absolvované 

rodičovské združenie a nasleduje zaslúžená odmena v podobe 

relaxu. Keďže človek je spoločenský tvor svojou 

prirodzenosťou, tak bolo prirodzené zabaviť sa pri športe. Dobrú 

spoločnosť a náladu sme vytvorili pri bowlingovej hre s 

Dávidom, Máriusom, Dominikom, ujom Marekom a bolo mi 

potešením, že som tam mohla byť aj ja. Deťom sa darilo, 

súťaživosť bola veľká a výhru doprial jeden druhému. Tak to má 

v dobrej skupine /rodine/ fungovať. Treba vedieť povzbudiť, 

pochváliť a dopriať si úsmev, relax, pohodu, vtedy to má 

význam. 

 

Foto: Pani vychovávateľka Danka Čelková s chlapcami na spoločnej oddychovej aktivite 
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Príspevok skupiny: SUS 8     

Zábava na ľudovú nôtu s dobrotami 
Autor textu: 

Autor foto 

Tety Vierka a Helenka zo skupiny Sus 8 Hviezdičky pripravili 

deťom fašiangové variácie na ich voňavo zábavnú nôtu. 

Dievčatá Katka a Kamilka sa rozhodli sa vyparádiť a trocha sa 

pozabávať  Podľa všetkého zábava bola riadna, ako sa patrí! 

Foto: teta Helenka a Katka 

pripravujú výborné dobroty. Najskôr 

vykrojiť, potom vypražiť. Kami 

a Katka sa vyobliekali a karneval 

mohol začať. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevok skupiny: SUS 5    

Meniny – Emka Lakatošová 
Autor textu: 

Autor foto 

Skupina Sus 5, Štvorlístok, oslavovali meniny svojej 

dlhoročnej členky.  Aj jej skupina pripravila oslavu 

menín a skupina jej popriala  meninám veľa zdravia, 

šťastia, lásky, úspechov v škole a veľa príjemných 

chvíľ strávených s nami na skupine", napísala teta 

Kika, všetci zo skupiny a my sa tiež pripojili. Torta 

vyzerala výborne! 
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Foto: Emka oslavovala meniny, chlapci si prípravu torty zjavne tiež užívali, asi sa im niečo ušlo aj naviac 

 

Príspevok skupiny: SUS 3    

Sv. Valentín – aj s vysvetlením 
Autor textu: 

Autor foto 

Teta Danka z Sus 3 - Trojkári s deťmi realizovala aktivitu 

súvisiacu s nastávajúcim dňom sv. Valentína. Teta Danka 

zároveň aj vysvetlila význam sviatku a niečo aj o sv. Valentínovi 

samotnom: 

"Blíži sa deň sv. Valentína, Ide o jedného z najznámejších a 

najobľúbenejších svätcov. Žil v období kráľa Claudiusa, ktorý 

nechcel vo vojne ženatých mužov, lebo ich nepovažoval za 

dobrých bojovníkov, pretože mali ženy a nesústredili sa na 

vojnu. Preto zakázal všetky zásnuby a sobáše v celom Ríme. 

Valentín bol rímsky kňaz, ktorý aj napriek cisárovmu zákazu 

tajne sobášil zamilované páry. Keď to cisár Claudius zistil, 

uväznil Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Poprava sa konala 

presne 14. februára roku 296. Pred svojou smrťou stihol napísať 

Valentín milostný list dcére väzenského dozorcu, do ktorej sa 

potajomky zaľúbil. A tak vzniklo prvé valentínske prianie, ktoré 

sme aj my s deťmi vyrobili a venovali spriazneným osobám. 

Deťom sa želania veľmi vydarili a tešili sa, že prostredníctvom 

Fcb to možno uvidia aj tí, na ktorých stále myslia a majú ich 

radi". 
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Foto: Deti spolu s tetou Dankou vyrábali valentínske priania 

 

Príspevok skupiny: SUS 6   

Sv. Valentín na „šestke“ (SUS 6 – Nezbedníci) 
Autor textu: 

Autor foto 

Na Sus 6 sa tiež valentínovalo vo veľkom. Teta Patrícia vyrábala 

valentínske priania s deťmi na skupine tiež. Deit sa veľmi snažili, 

vystrihovali, písali a teta vychovávateľka zachytila niekoľko 

pekných záberov a máme, čo dosvedčujú aj tieto foky. 
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Jubileum - významná osobná udalosť zamestnancov CDR 

60tka – Anna Dvorská, 02.02.2022 

Autor textu: 
Autor foto: 

 

Tento rok oslávila naša kolegynka sociálna pracovníčka 

Anička Dvorská svoje okrúhle krásne 60 narodeniny. Pri 

príležitosti jubilea našej kolegyne sociálnej pracovníčky Anny 

Dvorskej sme sa zišli – na jej pozvanie – pri oslave 

a zagratulovali sme jej k veľkému sviatku. Na svoju oslavu 

pozvala okruh svojich priateľov a kolegov.  

Hlavným gratulantom bol, samozrejme, pán riaditeľ Mgr. 

Peter Rácek. Vo svojom príhovore pani Aničke zagratuloval 

k sviatku a v slávnostnom príhovore p. riaditeľ Rácek uviedol: 

„Naša milá kolegynka. 

Dovoľte, aby som vám zablahoželal veľa zdravia a šťastia 

Aj vám aj celej rodine k tomuto krásnemu životnému jubileu. 

Dovoľte, aby som vám odovzdal túto kyticu za celý náš kolektív. 

Nech ste ešte dlho mladá a hlavne aby vám zdravie slúžilo.“ 

Po jednotlivých gratuláciách kolegov sa prihovorila ku kolegyni 

– oslávenkyni – dlhoročná kolegyňa sociálna pracovníčka, 

kolegyňa, pani Janeta Sucháňová s niekoľkými riadkami, ktoré 

zosnovali vedno s kolegom psychológom Danielom Herdom: 

Milá Anička! 

Pri tejto milej slávnosti tvojej osobnej, 

prijmi od každého z nás gratulácie prehojnej. 

Zároveň Ti chceme povedať, 

Že si vôbec nemusíme cucať z malíčka, 

aká si ty super sociálna pracovníčka. 

Ďakujeme ti za trpezlivosť s nami, 

keď tu chodíš hore dole s fasciklami, 

a občas musíš točiť očami nad rôznymi nezmyslami. 

Poraď nám zúfalým, 

keď nerozumieme veciam sociálnym. 

K Tvojmu sviatku krásnemu Ti želáme 

veľa šťastia, lásky a úspechov v živote osobnom, rodinnom 

aj pracovnom, 

finančnom a humornom! 

Všetko toto Ti zo srdca prajeme, 

Keď Ti už takto gratulujeme. 

Zaspomínali sme si, odfotili sme sa, posedeli sme pri 

slávnostnom stole.  

    

 

Foto: čakanie na kolegov- vodičov, ktorí nestíhali prísť na oslavu..... 
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Foto: Gratulácie od kolegov a samotná oslava 60tky 

 

 

Príspevok odborného tímu a skupiny: SUS 3    

Keď sa kontakt vydarí 
Autor textu: 

Autor foto: 
 

V našej práci je veľmi dôležitý kontakt a práca 

s rodinou. Nadväzovanie, udržiavanie, podporovanie 

kontaktu. Deti nie sú umiestnené u nás natrvalo, 

hlavnou úlohou je pomôcť im, na istú dobu ich viesť vo 

všetkých oblastiach, primárne odborne výchovne 

a paralelne pracovať s rodinou na ich návrate domov.  

Vo februári tohto roka sa nám podaril prvý kontakt 

s otcom – s Vanesskou z našej skupiny SUS 3. Otec žije 

v zahraničí, ale Vanessku vyhľadal a snaží sa o kontakt 

s ňou.  

Bol to nevšedný zážitok a my sme mohli byť pri tom. 

Ako sa bude vzťah vyvíjať, budeme pozorne sledovať 

a pevne veríme, že záujem otca a nadšenie Vanessky 

budú také veľké, ako na začiatku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: z prava – Danka Čelková, Vanesska Stračiaková, psychológ Daniel Herda- čakáme na videohovor s otcom. Spojenie do zahraničia 

sa  nám podarilo. 
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Príspevok skupiny: SUS 3   Danka Čelková  

Návšteva rodiny Šarkózyových 
Autor textu: Danka Čelková 

Autor foto: Danka Čelková 

 

Sľúbené stretnutie so súrodencami a ich rodinou sa stalo 

skutočnosťou. Šesť súrodencov sa dostalo do nášho CDR ako a 

prečo to vedia kompetentní, ale čo je podstatné, že sa podarilo 

tak povediac nemožné. Deti sa vrátili do svojho vytúženého, pre 

ne proridzeného prostredia-domov k svojim rodičom. Iba ak 

rodičia zabojujú o svoje deti, iba vtedy sa to môže takto skončiť. 

Mama, aj otec zvážili svoje mižnosti a chopili sa šance na život 

so svojimi deťmi. Museli zmeniť štýl života, svoje zlozvyky, zlé 

návyky a mnoho iného, aby to spoločne dokázali. Počas pobytu 

v CDR som deťom sľúbila, že keď budem môcť, bude čas a oni 

sa budú chcieť stretnúť so mnou, že sa určite poteším. Dnešná 

elektronická doba nás spojila, Gabkova komunikácia to všetko 

spustila a my sme sa skoro po trištvrte roku opäť s deťmi a 

rodičmi stretli u nich doma. Bolo to pre mňa veľmi silné 

stretnutie, ktoré ma utvrdilo v tom, že deťom je u nás naozaj 

veľmi dobre, je o ne super postarané, veľa sa naučia, majú 

všetko, čo potrebujú, často aj viac, ale žiť spolu v prostredí, ktoré 

je pre deti a ich rodičov prirodzené je určite najpodstatnejšie a 

vidieť deti, že sú čisté, veselé, najedené a vyrovnané, je najviac. 

Takéto stretnutia dodávajú človeku silu, posúvajú ho ďalej a 

utvrdzujú v tom, že to všetko má zmysel. Ďakujem Šarköziovci! 

 

Foto: Zábery z návštevy rodiny – Danka Čelková navštívila deti, ktoré mali v starostlivosti u nich doma., ako im sľúbila. 
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Jubileá detí/mladých dospelých CDR 

18 rokov a oslavy v CDR 
Autor textu: PhDr. Daniel Herda 

Autor foto: skupina SUS 5 

 

Na začiatku tohto roka vstúpili do stavu dospeláckeho 

dvaja naši už mladí dospelí: Anetka Valašíková a Rony 

Toráč. Na skupinách prebiehali paralelne dve situácie: 

oslava 18tich narodenín, blahoželania a gratulácie zo 

všetkých strán a zároveň aj rozlúčka zo skupinou 

a dlhoročným životom na skupine. Presun na skupinu 

MD sa nekonal hneď, ale cca po pol mesiaci, nakoľko 

na skupinách bol rozšírený COVD – Omicron, takže 

z pandemických dôvodov sa presun uskutočnil až k 1 

marcu 2022. SUS 8 uviedla k Ronyho 18tke: „Oslava 

nášho dospeláka. 

Náš RONY oslávil svoje 18te narodeniny a vstúpil 

takto slávnostne do stavu dospelosti. Narodeniny 

oslávil spoločne s členmi skupiny na SUS8. 

Na fotkách k článku vidíme oslavy oboch našich 

dospelých. Gratulujeme a prajeme veľa šťastia 

a úspešných krokov v budúcnosti.  

Skupina SUS8 a my všetci z CDR s nimi prajeme 

Ronymu úspešné vykročenie do dospelosti a svetlú 

budúcnosť, ktorú si už bude môcť budovať sám. 

Prajeme Ti veľa šťastia, úspechov a nech sa Ti v živote 

darí! 

       

SUS 5 tiež gratulovala k 18tim narodeninám Anetke. Anetka, 

skupinka Štvorlístok aj my všetci z Cdr Ti zo srdca prajeme 

všetko najlepšie k tomuto krásnemu sviatku, k Tvojim 18 

rokom!!! 

 

Želáme Ti veľa šťastia pri vstupe do sveta dospelých a úspešnú 

budúcnosť tvorenú Tebou a podľa seba. Nech si stale tak šťastná, 

pohodová a usmiata ako vždy! 
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Udalosti v CDR 

Zmeny na MD – presun do novej časti, prechod Ronyho Toráča a Anety Valašíkovej 
na skupinu MD. 
Autor textu: 

Autor foto: 

V utorok 1 marca sme otvorili nové priestory Mladých 

dospelých na Podmájskej ulici. Takto sa rozdelila skupina 

mladých dospelých (ďalej len MD) na dve časti. V prvej časti 

MD – v kaštieli v pôvodnej rodinnej bunke (R1) zostali Daniela 

Hubová, Lea Hubová, Dominika Szikonyiová a pribudol Ronald 

Toráč ako nový mladý dospelý. Ten sa ubytoval na izbe, ktorú 

opustil Michal Karvay, nakoľko odišiel z CDR. Následne sa 

Mócikoví – Dominika a Emanuel, presťahovali od priestorov 

prístavby na SUS 6. K nim sa pridala nová mladá dospelá – 

Aneta Valašíková.  

S adaptáciou na nové priestory a ubytovanie nových mladých 

dospelých – ich privítanie na skupine MD zrealizoval psychológ 

– koordinátor skupiny PhDr. Daniel Herda. 

Celý proces mal rôzne úskalia, ale postupne sme zvládli aj 

návratom z COVID PN koordinátorky skupiny MD sociálnej 

pracovníčky Janety Sucháňovej. Následne bola zmenená 

koordinátorka skupiny MD a na jej miesto nastúpila vedúca 

USD Mgr. Anna Kurucová.  

Priestory MD v kaštieli sa však paralelne pripravovali na príchod 

detí z Ukrajiny.  
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Akcie - vzdelávanie 

Prvá pomoc – dúfajme, že nie aj posledná 

 

V dňoch 22.02.-23.02.2022 sa uskutočnilo vzdelávanie v Prvej 

pomoci. Školenie viedla veľmi aktívna energická vzdelávateľka, 

ktorá sa skutočne snažila nás naučiť reálne poskytnúť prvú 

pomoc a jej motivačná forma učenia bola bezkonkurenčná. 

Vyskúšali sme si všetko, dokonca aj na čas. Na záver bol test, 

ktorým sme prešli všetci a naučili sme sa poskytovať prvú 

pomoc. Prvú pomoc pred príchodom záchranárov. Dúfam, že to 

budeme potrebovať čo najmenej, ale je super ovládať tieto 

zručnosti.  

 

    Foto: školenie Prvej pomoci, prvý deň, praktické vzdelávanie. Každý z nás si vyskúšal každú formu poskytovania Prvej pomoci, čo sme 

vnímali ako veľmi dobrú formu, aby  sme boli schopní poskytovať túto pomoc v prípade potreby. 

Na fotkách kolegyne z odborného tímu: Mgr. Kajanová Daša, Mgr. Júlia Švecová, a špeciálna pedagogička Mgr. Mária Moravčíková. 
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Príspevok skupiny: SUS 3 

Začiatok vojny na Ukrajine 
Autor textu: 

Autor foto: 

Pani vychovávateľka Danka Čelková spolu s deťmi zo skupiny 

Sus3 realizovala s deťmi zo skupiny kresbu a tvorbu na tému 

vojny na Ukrajine.  K tejto smutnej a zároveň hroznej téme 

napísala:  "Týmito obrázkami chceme pozdraviť a prejaviť 

spolupatričnosť deťom z Ukrajiny v tomto ťažkom období". 

Empatia s trpiacimi je to, čo by sme mali deti učiť a s deťmi 

preberať, aby porozumeli aj bolesti a nešťastiu druhého a vedeli 

mu pomôcť, prejaviť súcit a spolupatričnosť. 

Udalosti a sviatky 

8 Marec – deň žien 

Ako každý rok, tak aj tento krát 8 marca, oslavovali naše 

kolegyne svoj sviatok. Ku gratulácii sa pridal pán riaditeľ, ktorý 

zagratuloval našim kolegyniam – podľa možnosti, či už osobne 

kvetinami - v kaštieli, ale aj kolegyniam na skupinách 

gratuláciou mailom. 

Symbolicky sme sa na chvíľu posadili a oslávili sviatok Dňa žien 

kávičkou a drobným občerstvením. V našom Almanachu 

prinášame niekoľko záberov z tohto sviatku. 
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Foto: ženy sú základnou a prevládajúcou zložkou Centra. Preto je treba si ich uctiť aj krátkym posedením a prejaviť tak vďaku za 

ich prínos.  

Významné udalosti zamestnancov CDR 
 

Vyznamenanie za dlhoročnú prácu – p. Bc. Helenka Liptáková  

Autor textu: Mgr. Kurucová Anna, PhDr. Daniel Herda  

Autor foto: Mgr. Kurucová Anna

Pri príležitosti odchodu do 

dôchodku našej kolegyne – 

vychovávateľky p. 

Helenky Liptákovej, jej 

bola slávnostne odovzdaná 

cena a vyznamenanie 

v Piešťanoch. 

Ďakujeme a gratulujeme 

našej kolegyni Helenke 

Liptákovej za jej obetavý a 

láskavý prístup k deťom, 

za čo si zaslúžila ocenenie 

vychovávateľa, ktoré jej 

bolo slávnostne odovzdané 

na konferencii 

vychovávateľov dňa  

9.3.2022 v Piešťanoch. 

Kolegynke gratulujeme 

k oceneniu a prajeme jej do 

dôchodku veľa radosti, 

kľudu, zdravia a osobného 

naplnenia!   

 

Foto: Preberanie ocenenia za celoživotný prínos 

vychovávateľom. Jednou z nich bola aj p. Bc. Liptáková. Tu pri 

preberaní cien, s p. riaditeľom CDR Žitavce, p. vedúcou úseku 

starostlivosti o deti a námestníkom p. Bryndzákom. 
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Spomíname so smútkom 
Autor textu: PhDr. Daniel Herda 

Autor foto: Peter Barta 

 

Tento rok, v marci, nás veľmi nepríjemne zaskočila informácia, 

že náš bývalý domovák, Jožko Cicko, ktorý u nás vyrastal 

a úspešne sa pred mnohými rokmi etabloval v živote a bol 

v podstate šťastným človekom, nečakane a tragicky zomrel. Na 

Jožka spomíname lenv dobrom, bol to jeden z našich 

najpohodovejších domovákov a človek s veľmi dobrým srdcom. 

O to viac bolí táto skutočnosť a hlavne nás, ktorý sme ho pre 

tými mnohými rokmi poznali. Zomrel jeden z našich 

domovákov, jedno z našich detí.  

 

Centrum pre deti a rodiny Žitavce, resp. bývalý detský domov 

Žitavce, vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a so smútkom si 

pripomína náhly odchod nášho bývalého "domováka", jedného z 

našich najpohodovejších detí a skutočne človeka s dobrým 

srdcom JOŽKA CICKA.  Všetci, čo sme ho poznali sme veľmi 

zarmútení. Jožka si pripomíname kolážou fotiek od Petra Bartu, 

jeho vychovávateľa (vďaka). Všetci, ktorí sme ho poznali - 

R.I.P. nech odpočíva v pokoji! A pre ostatných - odišiel fajn 

človek, čo nie je fajn. 

 

Spomienky na Jožka a kondolencie z našej stránky 

Janeta Sucháňová, sociálna pracovníčka CDR Žitavce: 

„Jožka som spoznala už ako malé bábätko, ešte v 

rodine, neskôr prišiel k nám do domova. Bol fakt 

dobrým chlapčekom, ktorý vyrástol do príjemného 

mladého muža. Je mi neskutočne ľúto, že jeho púť 

životom bola tak skoro zastavená.. Odpočívaj v pokoji 

Jožko...“ 

Gabriela Žáková, vychovávateľka – koordinátorka 

skupiny R4: „Jožko bol chlapec s dobrým, veľkým 

srdiečkom. Rada som sa s ním rozprávala. Vedel 

počúvať a aj sa vyrozprávať. Jožko odpočívaj v 

pokoji.“ 

Maroš Gál: „Úprimnú sústrasť celej rodine. S Jožkom 

sme hrávali spolu na gitare. Úžasný chalan a človek. 

Odpočívaj v pokoji.“ 

Diana Kovačičová: „Úprimnú sústrasť celej rodine, 

bože, veď mal cely život pred sebou. Ja si ho pamätám 

ešte z výletov, keď sme boli malí, už vtedy z neho išlo 

dobro, je mi ľúto úprimnú sústrasť celej rodine.“ 
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Brigáda ako budovanie tímu 
Autor textu: PhDr. Daniel Herda 

Autor foto: PhDr. Daniel Herda

18.03.2022 sme sa spoločne zišli ako kolektív a zorganizovali 

sme akosi skôr spontánne brigádu okolo kaštieľa a ako sa vraví 

– zabili sme jednou ranou niekoľko múch.  Pomohli sme dobrej 

veci- poriadku okolo nás, podporili sme spolupatričnosť medzi 

nami – spojili sme sa na viacerých úrovniach v CDR: pán 

riaditeľ, vedúca úseku USD, odborný tím, sociálne pracovníčky, 

vychovávatelia (SUS 2 – Boris a Ľuboš), ako aj deti z dvoch 

skupín v kaštieli. Priadli sa aj mladí dospelí.   

Upratovali sme spoločne, trocha sme v tom dobrom vypli 

z neustáleho pracovného kolotoča pracovných tém a jediné, čo 

sme rozoberali, kde  položíme toto, ako  a čo vyčistíme, zberali 

sme konáre, hrabali lístie, nepotrebné veci dávali na kopy 

a vyčistili sme aj priestor okolo ohniska – ktoré, nakoľko tam 

zrazu akosi nebolo, sme vybudovali nanovo – vykopal ho 

Bernardom Stojka a upravili ho tehlami z dávnoveku špeciálna 

pedagogička Mária Moravčíková spolu so psychológom 

Danielom Herdom.  No a potom sme ho slávnostne naštartovali 

a zapálili. Pán riaditeľ a pani vedúca USD vyčarovali niekoľko 

špekáčikov, ktoré sme si opekali a brigádu sme rozšírili na ďalší 

rozmer – čisto voľný, debatný a kamarátsky spolu s tým, že sme 

deťom pripravili špekáčiky, ktoré si mohli opekať. Veľký úspech 

mali aj Margotky, u menších detí jednoznačne vyhrávali. Všetci 

boli spokojní. Pri všetkej skromnosti sme sa najedli do sýtosti. 
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Foto: Členovia odborného tímu sú rovnako šikovní aj pri brigáde. V akcii špeciálna pedagogička Mgr. Moravčíková, sociálna 

pracovníčka p. Dvorská , vedúca detského úseku Mgr. Kurucová a psychologička Mgr. Kajanová. 

 

Špeciálna pedagogička p. Mária a psychológ pán 

Daniel vystavali nové ohnisko, ktoré v porovnaní 

s predchádzajúcim je hlbšie, väčšie, jednoducho lepšie. 

Tešíme sa novému ohnisku, ktoré je dva krát väčšie ako 

predchádzajúce a už potrebovalo vynovenie. Môžeme 

začať opekačkovú sezónu.  Dúfajme, že ho budeme 

využívať ešte častejšie. Nielen práca, ale aj oheň nás 

hneď  takto v začiatku roka ešte viac spojil.

 

  Foto: na záver to najlepšie – opekačka. Každému sa ušlo po dobrej robote, hoci najväčší úspech mali veľké tyčinky Margot.  
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Práca v Profesionálnych náhradných 
rodinách 

Naše milé dievčatká z profirodiny si  môžu konečne 

užívať príjemné počasie na ihrisku. Dnes sme ich 

navštívili a ony nám trocha zapózovali. Návštevy  

v profesionálnych náhradných rodinách sú pravidelnou 

úlohou odborného tímu, čo spočíva v konzultácii 

s profesionálnou náhradnou matkou/otcom, hodnotení 

vývinu, práci s deťmi. Ako sa uvádza v Príručke 

Prípravy na profesionálne náhradné rodičovstvo, aj 

akákoľvek limitovaná skúsenosť dieťaťa v rodine a so 

vzťažnou osobou je dôležitejšia ako čokoľvek iné.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: ako sa ukázali prvé jarné lúče, deti využívajú ihrisko. Potrebujú to, majú veľa energie a je to pre ne zdravé a prirodzené.  
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Veľká noc v CDR Žitavce 
Deti s tetou vychovávateľkou Luciou pokračovali vo výtvarných aktivitách témou jari a blížiacej sa Veľkej noci. Zapojili sa všetky deti, 

aktivita sa im veľmi páčila.      

 

 

Foto: veľkonočné siatky apatrai aj v CDR 

medzi najväčšie sviatky a všetky skupiny 

sa na ne vzorne prirpavujú. Sviatky majú 

podobu podľa tradícií, aké dieti učia 

vychovaávatelia –ako sú zaužívané v ich 

roidnách.  
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Pohyb a deti 

Nedeľné a nielen nedeľné popoludnia patria vychádzakam a prechádzkam na čerstvom vzduchu. Deti zo skupiny Sus 

7 - Lienky, takto využívajú voľný čas. Chodia na "výlet" do Vrábeľ na ihrisko, tu s pani vychovávateľkou Zuzkou 

Fridrichovou. Pre menšie deti je presun z Dyčky na ihrisko do Vrábel skutočne veľký a dlhý výlet. Keď budú veľkí, 

zmení sa to na prechádzku.  
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Ako sa oslavujú meniny v CDR – SUS 5 
Mirkovi gratulujeme k dnešným meninám! Prajeme všetko 

najlepšie, veľa zdravia, šťastia a úspechov! Osobitne veľa 

úspechov v rámci jeho hobby, tanca, ktorému sa úspešne venuje! 

Skupina Sus 5 aj celé Cdr - všetko najlepšie! K tomu všetkému 

aj opekačka a všelijaké dobroty za asistencie tiet 

vychovavateliek Kiky a Magdy   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: zábery z opekačky na počesť oslávenca, dole fotografie s koordinátorkou skupiny pani Kristínou a pánom psychológom Danielom.  
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SUS 3 – Lentilky – šamrón alebo šamról 

 

Priatelia, dali by ste si šamról alebo šamrón? Na Sus 3 

vyrábajú, ak zaklopete, možno Vás ponúknu, ak im 

zostalo, robili v nedeľu, možno aj dnes ešte dorobili, 

aby bolo dosť. Pôjdeme na skusy na skupinu, či nás 

ponúknu vzorkou, že či sú naozaj také dobré. 

Posúdime. 

 

Jeden z členov skupiny, M., prijal výzvu od tety Danky 

vedúcej, "aby vyskúšal upiecť nejakú dobrotu. 

Rozhodnutie padlo na “Šamrolky”. Na prvý krát boli 

naozaj vydarené a ešte aj chutili! Už sa tešíme na 

ďalšie!  
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Profesionálne náhradné rodiny – krst dieťaťa v profesionálnej náhradnej rodine 
 

V profesionálnej náhradnej rodine sa uskutočnil krst dieťaťa. Je 

dôležité dbať na všetky stránky života dieťaťa, ako v akejkoľvek 

inej rodine, kde sa udržujú nielen rôzne tradície, ale aj funkčný 

duchovný život. Dieťa je tak od ranného veku aj týmto spôsobom 

zapojené do sociálnej komunity a je veľmi chvályhodné smerom 

k profesionálnej rodičke,  ako vníma dieťa a čo chce pre dieťa 

urobiť.

    

 

Foto: krst dieťaťa  v profesionálnej náhradnej rodine. Nezabúda sa ani na duchovný rozmer v živote dieťaťa. 
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Stavanie mája 
Tradícia stavania májov opäť ožila aj v skupine SUS 7. Chlapci 

našim dievčatám postavili krásny máj. Chlapci zo skupiny 

Adrián a Nikolas sa postarali krok za krokom až po jeho 

vztýčenie. Udržiavanie tradície je super tradícia! 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: zábery zo skupín SUS 7 (hore), SUS 5 (vľavo dole) a SUS 6 vpravo). Stavanie mája je ešte stále tradícia a udržuje sa na skupinách 

aj v CDR.  
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Zo života našich profesionálnych náhradných rodín 
Oslava narodenín v profesionálnej náhradnej rodine je veľmi 

dôležitou súčasťou v živote detí. Deti v tejto rodine oslavujú 

svoje sviatky takmer časovo paralelne. Oslava je takto 

dvojnásobná a dvojnásobná je aj radosť, čo dokazujú aj 

fotografie.  

 

Výlety v profesionálnej náhradnej rodine 
Návšteva detičiek z Profirodiny v Ekoparku. Veľmi sa im páčilo, o čom svedčia aj tieto fotky. 
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Záhradkári a záhradkárky – SUS 7 - Lienky 

Aj v Centre máme deti, ktoré pestujú rôzne rastliny a 

majú k tomu takúto krásnu záhradku. 1 mája oslavovali 

deň práce prácou s tetou vychovávateľkou Zuzkou 

a presne tým najdôležitejším – prácou. "Naša mini 

záhradka o ktorú sa pravidelne staráme a už je to aj 

vidieť“, vysvetľuje pani Zuzana 

Dôležitou úlohou je viesť deti k prírode, k práci 

a pravidelnej činnosti. Tým si osvojujú rôzne zručnosti, 

ktoré potrebujú do života a ktoré by mali získavať vo 

svojej rodine.   Práce sa netreba báť a popri hre je 

dôležité deťom vysvetľovať, čo má v živote hodnotu.

 

Foto: deti s tetou Zuzanou sadia a polievajú rastliny. 

Najmilší koncert - natáčanie
A aby toho nebolo málo, sa niekoľko z našich detí zúčastnilo na 

nahrávaní Najmilšieho koncertu. A že sú to Šikovníci veľkí aj 

malí!! Zúčastnili sa deti zo skupín SUS 3, hlavné zastúpenie- 

Dávid M., spev, deti zo skupiny SUS 5 a SUS 6 – Mirko tanec.  

Sus 3 vystúpila s spoločnou choreografiou – Limonáda.  V prvej 

časti koncertu sa prezentovali deti a robil sa prvý výber. 

Z prvého kola sa dostali ďalej Mirko a Dávid.

Foto: spoločná fotka počťas natáčania Najmilšieho koncertu.  
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Foto: zábery z natráčania a vystupopvania detí z CDR. 

Prípadová konferfencia v mieste bydliska – profesionálne náhradné rodiny CDR 
Veľmi dôležitou súčasťou práce s deťmi v CDR je realizácia tzv. 

Prípadových konferenicí. Je to možnosť, ako znova oživiť 

a prekonzultovať stav detí, stav rodiny a možnosti ich návratu do 

rodiny. Prípadová konfrencia je možnosť, ako znova deti dostať 

do svojej rodiny. Každý dostáva úlohy, ktoré má splniť na 

realizáciu tohto najväčšieho cieľa. Častokrát sa uskutočňuje 

pírpadová konfrerencia aj v mieste bydliska rodčiov, kedy sa 

môžu stretnúť s deťmi, poľúbiť ich a hľadať cstžy k návratu 

domov.  

Foto: Timejka na prípadovej konferencia, kedy sa mohla stetnúť s rodičmi.  
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Pásli ovce valasi - ovce v CDR 
 

V rámci projektu kontaktu našich detí s prírodou nám  priniesli 

na výpožičku ovce z muránskeho salaša. Bolo ich trocha viac, 

ako sme čakali.... Mali byť 2-3, bolo ich 5. Máme stádo. 

Ďakujeme MURÁNSKEMU SALAŠA (muránsky salaš.sk - 

môžete si pozrieť o nich viac) za tento úžasný živý dar. Ovečky 

vykladal z auta pán, ktorý sa na neskutočne podobal na Braňa 

Kostku z Fragile. Príchod ovečiek zachytila aj TV Markíza. 

Ovce boli veľkým potešením pre  všetkých. Cieľom je deti učiť 

k starostlivosti o zvieratá, o kontakt s nimi a celkovo pozitívny 

postoj k zvieratám a práci. 

 

 

Šport v CDR – súťažíme a vyhrávame 

Naše deti sa zúčastnili 32.ročníka športových hier detí 

z CDR Nitrianskeho kraja v Štúrove a získali krásne 

umiestnenia. Prinášame zopár záberov z podujatia a 

oceňovania. Beh, skok do diaľky, vrh guľou a podobné 

disciplíny sme úspešne absolvovali a nedali sme sa 

zahanbiť. 
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Samozrejme, mnohí naši chlapci boli úspešní, 

trénovaní našim miestnym olympionikom ujom 

vychovávateľom Borisom, ktorí ich pripravoval a 

trénoval. Chlapci boli ocenení medailami a diplomami. 

Gratulujeme!   
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Foto: naši chlapci na stupňoch víťazov – zľava – António, Michal, úplne vpravo – Mirko. 

 

 

 

21. máj   
Fotky z Celoslovenského turnaja v stolnom tenise v 

Ružomberku, kde Dávid M. obsadil vo štvorhre 

3.miesto. Na 3 fotke spolu s osobným trénerom ujom 

Borisom. Gratulujeme!!!!🕺✌️🎉🎊    

  

Foto: v stolnom tenise nás zastupoval Dávid. Skončil na výbornom 3 mieste. 
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Futbalový zápas: 25. máj 

  

Dostali sme veľmi dobré správy od pána vychovávateľa 

Borisa: "Aj naše deti sa zúčastnili futbalového turnaja 

v Senci vo výbere za Nitriansky kraj, kde obsadili 

krásne 2. miesto, ktoré zaručilo finálový turnaj v 

Spišskej Novej Vsi v termíne 15.6.- 17.6.2022". 

Gratulujeme za super výsledok a tešíme sa z postupu. 

Pevne sme verili, že víťazstvo v Spišskej Novej Vsi 

bude naše. 

31.máj   

Športom k úspechu!  

Dňa 31.05.2022 sme sa zúčastnili na 32.ročníka v 

minifutbale detí z centier pre deti a rodiny v Hybe, kde 

sme sa umiestnili na peknom 4.mieste zo 16 mužstiev 

z celého Slovenska. 

Skvelému výsledku sme sa veľmi potešili a gratulujeme 

nášmu mužstvu a trénerovi nášho úspešného 

futbalového klubu pánovi vychovávateľovi Borisovi aj 

touto cestou! 

18. jún   
Náš hlavný tréner CDR p. 

vychovávateľ Boris poslal 

príspevok z futbalového 

podujatia: 

 "Od 15.6. do 17.6.2022 sme 

sa zúčastnili finálového 

turnaja v Spišskej Novej Vsi, 

kde boli mužstvá zo Žiliny, 

Trnavy, Prešova a Nitry, kde 

sme obsadili konečné 

4.miesto".  

Všetkým - celému 

futbalovému tímu - 

blahoželáme k výsledkom, 

ktoré dosiahli a osobitne 

našim chalanom aj p. 

Borisovi ďakujeme za 

kvalitné reprezentovanie nášho CDR!!! Foto: zúčastnení chlapci z CDR Žitavce s trénerom pánom Borisom 

Boďom. 
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Foto: spoločná fotka futbalistov – spoločného mužstva - z Centier z nitrianskeho kraja. 

 

Foto: nástup pre dôelžitým zápasom. Nikto ešte netuší, ako to dopadne.  
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Foto: zaslúžený oddych a relaxácia po futbalovom zápase.  

 

Atletika v Čilistove 

Tiež sme sa ako CDR zúčastnili na 32.ročníku Celoslovenských športových hier v atletike - Čilistove, kde aj naše 

deti súťažili. Na fotkách chlapci zo skupín 2,3,5 a 7 s pánom vychovávateľom Borisom. Teršíme sa, že ste prispeli 

do našej siene slávy diplomami a pohármi. 

Foto: p. Boris Boďo a chlapci, ktorí nás zastupovali v atletike.  
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Deň detí v CDR Žitavce 3. jún   

Ako každý rok, aj tento krát sme zrealizovali pre naše 

deti 3 júna  poobede aj u nás v CDR Žitavce deň detí 

pod taktovkou O.Z. Žitavcek. Fotky okom našej 

kolegynky psychologičky Dáši. Čo fotka, to príbeh. 

Dňu detí sme vyhradili miesto takto v piatok, aby mohli 

deti mať za odmenu aj sobotu a nedeľu. 

Deti sa najskôr zbehli, utekali a zhromaždili zo 

všetkých strán a skupín a nasledovali rôzne aktivity, 

niečo dobré na papanie a prišli nás pozrieť a povozili 

ich  na motorkách aj motorkári. 

 

Foto: deti sa zúšastnili rôznych druhov aktivít, 

športových hier, súťaží a nechýbalo ani dobré 

jedlo.       
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Foto: deti mali svoju párty a naozaj sa im všetci venovali, aby si užili tento svoj oslavný deň. Deti to, samozrejme, riadne využili. Potešili sa aj 

kolegyne – v páskovanom, mnierne väzneskom úbore psycholgoička Júlia Švecová a špeciálna pedagogička Mária Moravčíková. Rozšantili 

a rozkokošili sa aj kolegyne sociálne pracovníčky, Anna Dvorká a  Adriana Lehocká.  
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Aktivity pre mladých dospelých- „Domováci domovákom“ 
 

24. máj  · Naši mladí dospelí sa zúčastnili cez Úsmev ako dar programu Iniciatívy domováci domovákom víkendovku 

,,Toto som ja". 

Cieľom bolo spoznávanie a vzdelávanie 

mladých dospelých, pomocou predstavenia 

programu Iniciátívy domováci 

domovákom, nadviazanie nových vzťahom 

a v neposlednom rade vypočutie si 

životných príbehov mladých dospelákov z 

Centier pre deti a rodiny. 

 

 Cieľom bolo spoznávanie a vzdelávanie 

mladých dospelých, pomocou predstavenia 

programu Iniciátívy domováci 

domovákom, nadviazanie nových vzťahom 

a v neposlednom rade vypočutie si 

životných príbehov mladých dospelákov z 

Centier pre deti a rodiny.  

 

Na jednotlivých fotkách môžeme vidieť rôzne 

aktivity, ktoré absolvovali počas týchto dní – návštevu 

Tricklandie a výstup na hrebienok. 

Návšteva Tricklandie, kde zažili mladí dospelí 

neuveriteľné zážitky, atrakcie a vďaka nim mohli 

pochopiť, že v živote nie je všetko také, ako sa na prvý 

pohľad zdá.  

    

Výstup na Hrebienok, Štrbské pleso ako menšia 

turistika pre mladých dospelých, ktorý spoznali krásy 

prírody a preskúšali svoje svaly a vytrvalosť a 

nadobudli ďalšie turistické skúsenosti. 
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Foto: návšteva Tricklandie a výstup na Hrebienok. 
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SUS 5 - Mirko vystupuje a zastupuje CDR Žitavce- tanec, 11 jún 2022 
 

Náš Mirko láme rekordy v rôznych oficiálnych 

vystúpeniach a zastupuje nás - naše CDR - 

všade, kde ide. Vystupoval v rámci 

Najmilšieho koncertu v Nitre a Bratislave, 

následne ďalšia súťaž v Bratislave. Mirko, 

tešíme sa, že máme takého šikovného a 

nadaného reprezentanta CDR - v tanci. Želáme 

veľa ďalších úspechov a pevne veríme, že 

budeš inšpiráciou aj pre ďalšie naše deti! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Mirko v rámci vystúpení na súťažiach a prezentáciách CDR. 
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SUS 7 – Lienky - návšteva v hasičskej zbrojnici., 28. jún   

Pani vychovávateľka Mirka Černáková zorganizovala 

pre skupiny 7 a 8 návštevu v hasičskej zbrojnici. 

"Mali sme prednášku o práci hasičov a prehliadku 

priestorov, vybavenia a rôzneho hasičského náradia. 

Deti si všetko prezreli, pozorne počúvali a aj si niečo 

vyskúšali. Veľa sa dozvedeli a veľa sa aj pýtali. 

Obrovský zážitok mali hlavne tí najmenší“, 

okomentovala exkurziu u hasičov pani 

vychovávateľka.  

 

Foto: deti si mohli obzrieť požiarnu techniku, 

dokonca si mohli aj vyskúšať niektoré časti 

techniky, ako hasičská prilba alebo priamo vstúpiť 

do hasičského auta.  

        

 

 


