
" Hodinka s pani riaditeľkou" 

 

V rámci tohto stretnutia, ktoré sa konalo 29.4.2021, nás pani riaditeľka 

informovala o novinkách ako sú návštevy v zariadení, o blížiacich sa akciách, 

taktiež o očkovaní tých klientov, ktorí ešte nie sú zaočkovaní. Zároveň klienti 

predostreli aké majú problémy,  čo ich trápi, pripomienky a tiež návrhy, ako tieto 

problémy vyriešiť.  Hodinku s pani riaditeľkou budeme organizovať  raz do 

mesiaca. 

 

 
 

" Návšteva pedikúrky a kaderníčok" 

V priebehu mesiaca apríl a máj sme využili služby šikovnej pedikúrky "Dominiky", 

ktorá bola k dispozícii všetkým klientom zariadenia. Jej šikovnosť ocenili naši 

klienti, ktorí sa opäť dožadujú jej služieb. Taktiež si v mesiaci máj zdokonalili svoje 

kadernícke schopnosti žiačky Strednej odbornej školy obchodu a služieb Trenčín, 

pod vedením pani majsterky Kováčovej, za čo im ďakujeme. Taktiež by sme chceli 

poďakovať vedeniu školy, pani riaditeľke Mgr. Márii Hančinskej a pani zástupkyni 

riaditeľky pre praktické vyučovanie Ing. Martine Bartekovej za ich ústretovosť pri 

organizovaní tejto akcie. Veríme, že dievčatá opäť zavítajú do nášho zariadenia 

v novom školskom roku. 



 
  

 

" Stretnutie s pánom primátorom" 

Dňa 6.5.2021 do nášho zariadenia zavítal primátor mesta Dubnica nad 

Váhom pán Mgr. Peter Wolf. Na tomto stretnutí sme sa dozvedeli, čo je 

nové v našom meste a tiež, čo sa v blízkej budúcnosti plánuje. Našich 

seniorov hlavne potešil informáciou, že zabezpečí, aby našu zatrávnenú 

plochu pred zariadením neničili autá, ktoré stoja na parkovisku za 

poliklinikou. Zároveň prisľúbil, že v budúcnosti nám mesto pomôže pri 

úprave našej záhrady, ktorá potrebuje pravidelnú starostlivosť. V záhrade 

tak môžeme tráviť teplé, slnečné dni a taktiež ju využiť v čase návštev 

klientov zariadenia. 

 



" Deň matiek" 

 

Aj v našom zariadení sme oslávili Deň matiek. Pani riaditeľka zablahoželala 

všetkým matkám krásmymi karafiátmi a veľkým úsmevom na tvári. 

Zároveň nám ku dňu matiek prišiel zahrať na harmonike známe ľudové 

piesne pán učiteľ Dominik Krpelan zo Základnej umeleckej školy v Ilave. 

Veľmi sme sa potešili a ukázali, že spievať sme ešte nezabudli. Určite by 

sme ho znova radi privítali. 

Taktiež si na naše mamičky spomenuli žiaci Základej školy v Pruskom, ktorí 

pre ne vyrobili krásne srdiečka. 

Pekné pozdravy prišli aj od žiakov Základnej školy Pavla Demitru v Dubnici 

nad Váhom, Základnej školy Centrum I. Dubnica nad Váhom, Špeciálnej 

Základnej školy v Ilave, Základnej školy Štefana Závodníka v Pružine. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



" Vystúpenie žiakov ZŠ Centrum I. Dubnica nad Váhom" 

 

Dňa 19.5.2021 potešili našich obyvateľov žiaci Základnej školy Centrum I. 

Dubnica nad Váhom so svojim kultúrnym programom a taktiež všetkým 

ženám, matkám rozdali pozdravy a malé prekvapenie. 
 

 

 

 



" Poďakovanie našich klientov" 

 

Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí vytvorili pestrý program v 

našom zariadení. A taktiež všetkým žiakom za ich originálne a tvorivé 

pozdravy a malé darčeky. 

 

      

 

       

 

K tomuto veľkému poďakovaniu pripájame pozdrav od našich seniorov.... 

 



 

   Milé detičky,         

 

za Váš vinš krásny, ďakujú z penziónu babičky. 
 

Za srdiečka krásne, želáme Vám šťastie. 
 

V triede nech sa dobre darí, nestihnú Vás žiadne chmáry. 
 

Vysvedčenie dobré, jednotky len samé, pre potechu otecka aj 
 

mame. 
 

Srdiečka si milé, nežné uchovajte a preto si celý život pekný 
 

užívajte. 
 

Od učiteľov za výbornú prácu, len najlepšie známky dostávajte. 
 

Nech sú veru vďační všetci, že z rúk im vyšli samé dobré deti. 
 

Aj Vám nech sa páči, že ste boli dobrí žiaci. 
 

Zo srdca Vám vinšujú, za srdiečka ďakujú a pekne Vás pozdravujú 

 

 

      babky zo Zariadenia pre seniorov Dubina 

Dubnica nad Váhom 

 



 
 


