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Úvodník                                              
 

Úvodník by som si dovoli la začať  prepožičaním slov 
piesne Ivety Bartošovej:  

 
„Léto, léto mý,  

jenom jednou jsem to léto tanč i la,  
léto nádherný,  

strašně ráda bych ty chvíle vráti la.  
Léto léto mý, 

všechno zdá se mi najednou vzácně jší,  
léto kouzelný.“  

 
 

Prečo takýto úvod? Odpoveď je jednoduchá. 
Nasledujúce stránky, ktoré k vám drahí naši č i tatelia 
prichádzajú sú odrazom leta, ktoré je za nami. Leta, ktoré 
bolo teplé až horúce, ktoré bolo aj búrkové, ale 
predovšetkým nádherné. Pre nás v „Radosti“ urč i te. 

Na jednej strane máme za sebou veľmi veľa osobných 
zážitkov z rodinných dovoleniek, č i  výletov s príbuznými. 
Na druhej strane aj veľa zážitkov, ktoré sme prežil i  
spoločne na rôznych výletoch z „Radosti“. O týchto 
prežitých momentoch vám chceme na týchto stránkach 
niečo napísať.  
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O čom sa v tomto čísle dočítate??? 
 

- Celé toto číslo časopisu je venované spomienke na 

leto 

- Dozviete sa, ako jednotl iví naši č lenovia prežívajú 

leto 

- Prinášame vám stručný prehľad aktivít, ktoré sme 

realizovali počas leta  

- V závere sa doč ítate o úžasnom a rýchlom recepte 

a pamäť si precvičíte v mini kvíze  

 
 

 
 
 

 
...príjemné čítanie ☺
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L E T O  
 

Štyri jednoduché písmená, ktoré 
obsahujú tak veľa. Pre niekoho je to 
čas dovolenky, pre iného čas príjemne 
stravný pri vode, ďalší sa teší, keď 
môže tráviť dlhé večery pri ohni 
s rodinou, č i  priateľmi.  

Nad týmito štyrmi písmenami sme 
sa zamýšľali aj my v „Radosti“.   
Niektorí premýšľali nad letom vo 
všeobecnosti, iní si pospomínali na 
svoje najkrajšie zážitky, ktoré sa im 
spájajú s týmto ročným obdobím. 
Ďalší zasa písali o tom, ako sa začalo 
leto 2010 pre nich.  

Nech sa páč i , prečítajte si 
jednotl ivé postrehy.  

 
 
 
 

 
  
 „Moje najkrajšie leto bolo v Nemecku. Leto mám 
rada, lebo sa dá kúpať a chodiť na huby.“     
                    Vierka 
 
 „Cez leto chodím s rodičmi na záhradu a pomáham im 
s rôznymi prácami. Chodím tam veľmi rád.  

Raz, keď som bol na záhrade tak sme šli na huby do 
lesa. Keď som šiel s rodičmi do lesa tak sústavne sa mi 
šmýkali botasky na príkrom svahu a nevedel som dlho 
nájsť huby.  

Huby som nenašiel iba moja mama našla huby. Bol 
som z toho nešťastný.  Nakoniec sa mi podarilo nájsť 
plávku. V lese sa mi páč i lo a bolo dobre.“ 

               Radúz 
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 „Leto u mňa začína pri bazéne. Aj toho roku som bol 
na Zlatníku pri Sivci, a to s otcom, jeho priateľkou a jej 
synom.  

U mňa k letu neodmysliteľne patrí aj jazda na 
motorke. Toto leto bude pre mňa viac-menej pracovné, 
pretože ideme prerábať byt.“         
                                          Ivan 
 
 „Moje tohtoročné leto nezačalo ideálne, nakoľko som 
bola hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení 
Univerzitnej nemocnice. Aj napriek tomu som sa snažila to 
nebrať tragicky, lebo som tam mala veľa návštev – mojich 
kamarátov.  

Po prepustení som si začala naplno užívať slnečné 
lúče leta. S mojimi dvomi kamoškami som sa šla kúpať na 
Jazero v Košiciach. Myslím si, že keby som nemala moje 

kamošky a dvoch kamošov bola by som stratená.“  
                                                                                  

Petra 
 
 „V júli 2010 sme boli na návšteve cez víkend u babky 
a dedka. Dedina sa volá Kyjov a je v okrese Stará 
Ľubovňa. Tam je veľmi krásna príroda.  

Od mala som tam chodil každé leto na prázdniny. 
Toho roku to nebolo inak. U babky som na záhrade strávil 
príjemný čas nielen ja ale aj moja sestra. 
 Okrem starých rodičov sme navštívi l i  aj tetu 
v Podolinci. Ďalší deň  sme išl i  k ujovi, tete a bratrancom 
do Starej Ľubovne. So starším bratrancom som sa fajn 
porozprával a s druhým mladším som sa hral.  
v Litmanovej lebo je to neďaleko. Boli sme aj v tábore pod 
hradom, trochu pri hrade Ľubovňa a s nimi sme sa vrátil i 
k nim. A o pol štvrtej sme išl i  domov.“      
                                   Peter 
 

„Najlepšie leto som prežil u príbuzných z otcovej strany. 
Stále, keď  som k nim išiel bolo to minimálne na dva 

týždne. Boli to tieto miesta: Frantyskové Lázne v Preŕove, 
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Ruda nad Moravou a Blaniáčka v okrese Tábor. Milé 
spomienky mám aj na oblasť svojho rodiska Vratimov.“   

                                                                              
Lacko 

 
 „Ja som svoje tohtoročné leto trávil v Anglicku.  
Najprv sme cestovali  vlakom do Prahy a potom do Lidz 
Bredfort s lietadlom. Videl som sestrine deti. So 
staršími Vanessou a Oliverom som sa hral a z 
najmladšieho Alexandra som sa tiež vytešoval. S tým sa 
ešte hrať nedalo, nakoľko v čase, keď som tam bol mal len 
niekoľko dní. Urobil som si tam aj niekoľko nákupov, 
predovšetkým v mojom obľúbenom športovom obchode som 
si kúpil botasky, sandále, tr ičká a šiltovky.  
 Urobil i  sme si tam veľmi veľa fotiek, ktoré máme 
doma v počítač i , a keď  si chceme tie nádherné chvíle 
pripomenúť, tak si ich prezeráme.  
 Na lete sa mi páč i  to, že sa nemusím teplo obliekať a 
stačí si dať na seba tričko a bermudy.“       
                      Rony 
 
 „Za č iatok leta sa začal veľmi dobre. Chodil i sme 
s mamkou a s mojimi dvoma kamarátkami na jazero 
opaľovať sa a kúpať. Trošku ma chyti lo do hneda, čomu 
som sa veľmi potešila. Najviac sa mi páč i lo na jazere to, 
že som tam mohla stráviť chvíle s mojou mamkou, Peťkou 
a Tinkou, a že sme sa mohli veľmi dobre porozprávať. 
Taktiež sa mi tam páč i lo, že som sa mohla kúpať 
a opaľovať sa na nafukovačke a len tak sa unášať na vode.     
Bola u nás moja sestra s mojim malým synovčekom 
Fil ipkom. Pohrala som sa s ním, objal ma, dal mi pusu 
a držal ma za ruku, keď sme ich išl i  odprevadiť na stanicu.  

Teraz sa veľmi teším do Medžugoria, do Chorvátska. 
Teším sa hlavne preto, že ideme na sväté miesto a aj preto, 
že ideme k moru.              

        Zuzka 
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                         Prezentačno – vzdelávacie aktivity 
 
 
Pestré mestečko neziskových organizácií 
 

 
 
 Dňa 11.6.2010 v čase od 15:00 – 20:00 hod. 
Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“  vlastnilo 
domček v mestečku s názvom „Pestré mestečko 
neziskových organizácií“. Mestečko, bolo vybudované 
počas Balónovej f iesty na parkovisku pri Obchodnom 
centre Optima. Hlavným „stavby vedúcim“ bola 
Karpatská nadácia.  

Celú akciu vypĺňal program na pódiu v podaní 
detských a dospelých umelcov. Zároveň  tam dostali 
priestor aj zástupcovia jednotl ivých neziskových 
organizácií, ktorí tak mohli prezentovať svoju č innosť. 
Našu organizáciu reprezentovala predsedkyňa združenia 
Mgr. Drahoslava Kleinová (Obr. 1).   
 V našom „informačnom domčeku” okoloidúci 
a zvedaví návštevníci mohli získať nielen bezprostredné 
informácie o č innosti a aktivitách združenia. Mohli si 
prakticky vyskúšať vybrané arteterapeutické techniky 
(Obr. 2).  

V úlohe arteterapeutov sa predstavil i  samotní klienti, 
pre ktorých to bol t iež neopísateľný zážitok. Deti najviac 
zaujala práca s hlinou. Vyrábali si rôzne guličky, ruličky, 
postavičky a iné výrobky, z ktorých sa potom tešil i 
a zobrali si ich domov.  

Medzitým, čo boli deti zamestnané (Obr. 3), 
pracovníci a dobrovoľníci  viedli rozhovory s ich rodičmi. 
Rozprávali sme sa najmä o tom, čo naša organizácia robí, 
aká je naša cieľová skupina a pod. Pri rozhovoroch sme sa 
dozvedeli, že niektorí návštevníci nášho domčeka nemali 



 8

o duševných poruchách žiadne vedomosti. Iní sa už 
s takýmto ochorením stretl i  ale nevedeli, kde majú hľadať 
pomoc. Boli aj takí, ktorí sa pýtali, kde sídlime, pretože 
žijú v domácnosti s č lovekom, ktorý má skúsenosť 
s duševnou poruchou a hľadali pre neho službu, č i  
komunitu ľudí s podobným problémom.  
 Prečo sme si zvoli l i  arteterpaiu ako prostriedok 
komunikácie s verejnosťou na tomto stretnutí? Odpoveď je 
v nasledujúcom výroku: „Preventívne by arteterapiu 
mohol vykonávať každý č lovek, pretože sa takýmto 
spôsobom odpúta od svojich problémov a obohatí svoj 
zážitkový svet.“ Arteterapia pomáha duševne 
hendikepovaným klientom nielen v odbúravaní problémov 
a napätia, ale aj  v rozvíjaní predstavivosti, pestovaní 
trpezlivosti a kl ienti pri nej nadobúdajú pocit 
sebauplatnenia a realizácie.  
 Na tomto mieste by sme radi v krátkosti predstavili 
Karpatskú nadáciu ako aj zmysel a cieľ celej akcie „Pestré 
mestečko neziskových organizácií“.  
 Karpatská nadácia je unikátna regionálna nezisková 
organizácia, ktorá ako jediná na Slovensku pôsobí 
predovšetkým na území východného Slovenska – Košický   
a Prešovský kraj.                            

Hlavným cieľom podujatia „Pestré mestečko 
neziskových organizácií“ bolo prezentovať úspešné 
mimovládne organizácie. Ambíciou Karpatskej nadácie je  
poukazovať na nevyhnutnosť existencie mimovládnych 
neziskových organizácií a ich funkcií, ktorými vypĺňajú 
medzeru v oblastiach, ktoré nepatria do agendy štátu. Nie 
sú prioritou podnikateľov a nevenujú sa im ani 
samosprávy.    
 Sme vďační pracovníkom Karpatskej nadácie za 
úsilie, ktoré vynaložil i  pri príprave tohto podujatia. Tento 
deň  bol pre nás neopísateľným zážitkom. 
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     Obr. 1 

 
 

      
  Obr. 2 
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Obr. 3 
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 Školíme sa   
 
 

 
 
 

Školenie v Oščadnici očami Milky 
 
 V dňoch 14. – 17. júla 2010 som bola súčasťou 
skupiny ľudí, ktorí sa zúčastnil i školenia (Obr. 4). 
Organizačne toto školenie zabezpečovala organizácia 
ODOS („Otvorme dvere otvorme srdcia“).  
 Školenia sa zúčastnilo niečo vyše 50 ľudí z celého 
Slovenska z podobných organizácií ako je ZPPaP Radosť. 
Školenie sa realizovalo v Oščadnici  – Hotel Marlene, kde 
sme boli ubytovaní. V hotely nás privítala manažérka 
Blanka a oboznámila nás s programom. Zoznámili sme sa 
s tromi lektormi, ktorí nás sprevádzali celým školením.  
 Celá skupina bola rozdelená na tri menšie časti, 
pričom ja som sa dostala do prvej skupiny. Vyzdvihla si 
nás lektorka Mgr. Lenka Práznovská, ktorá nás 
oboznamovala s problematikou manažmentu organizácie.  
Príručku k tomu napísal Mgr. Juraj Marendiak. Je to 
odborná publikácia vydaná v rámci projektu „Vzdelávanie 
kľúč k otvoreniu dverí“. Je to knižočka určená pre 
mimovládne neziskové organizácie zamerané na pomoc 
a podporu ľudí s duševnými poruchami. Má pomáhať pri 
raste a rozvoji týchto organizácií. 
 Ďalšie dve skupiny sa venovali dobrovoľníctvu 
a práci s médiami pod vedením lektorov Mgr. Antyho 
Heretika, Ing. Oľgy Valentovej. 
  V sobotu 17.7. sa školi l i  všetky tr i skupiny spoločne 
pod vedením Mgr. Marendiaka a Ing. Valentovej. Boli sme 
rozdelení na viac podskupín a po úvodnej inštruktáži sme 
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obdŕžali v každej podskupine excerpčný lístok s urč i tými 
údajmi. Úlohou podskupiny bolo spojiť svoje údaje a sily 
a dospieť k urč i tému výsledku. Bola to Schola Ludus, ale 
na veľmi vysokej úrovni. Bola to „zaberačka“ ako sa patrí. 
Vzájomnou spoluprácou č lenov podskupín sme úlohy na 
základe zadaní riešil i .    

        Milka  
 
 

        
Obr. 4 

                                             
Školenie v Oščadnici očami Táni 
 
 Združenie ODOS zorganizovalo  školenie, ktoré sa 
uskutočnilo v Oščadnici  pri Žil ine. Konalo sa  to v dňoch 
14.7. do 17.7. 2010. Stretl i  sme sa  ráno o 8. hodine na  
autobusovej  stanici.   

Najprv sme si  všetci kúpil i  l ístky  na vlak.  Cesta 
vlakom bola  príjemná. Počasie nám tiež prialo. Keď sme 
prišl i  na autobusovú  stanicu v Žil ine čakal na nás  
autobus, ktorý nás odviezol do Oščadnice.  Keď už sme 
boli na  mieste, tak sme sa všetci spoločne ubytovali. Boli 
sme ubytovaní v hoteli Marlene (Obr.5).   
 Po ubytovaní sme sa všetci  stretl i v konferenčnej  
miestnosti, kde nám predstavil i lektorov. Na druhý deň 
ráno po raňajkách sme mali školenie na tému: 
Komunikačné zručnosti. Bola to téma o rozvíjaní  
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komunikácie a komunikácií s médiami. Najprv sa mal 
každý po jednom lektorke predstaviť a niečo o sebe 
povedať. Ešte v ten deň  po obede mal každý napísať 
t lačovú správu. Pre mňa to bola dosť ťažká téma, ale 
s pomocou pani Čurilovej som to nejako zvládla.  

Neskôr po večeri sme sa išl i  spolu prejsť ku 
lyžiarskym vlekom. Na ďalší deň  ráno každý z nás mal 
rozprávať na nejakú tému do mikrofónu pred  kamerou. 
Mne sa to celkom páč i lo. Naša skupina mala veľmi milú 
a dobrú lektorku, ktorá sa snažila nás niečo nauč i ť.   

 
                        Táňa       
 
 
 
 
 

 
Obr. 5 
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                    Rehabil itačno – resocializačné akt ivity  
  
 

Letný deň  pri Čaňanskom jazere  
 
 V piatok 23.7.2010 sme sa stretl i  o 8. hodine na 
autobusovej stanici a počkali sme na autobus do Čane. 
Vystúpili  sme na prvej zastávke za Čaňou a išl i sme pešo 
k jazeru. Na útlej cestičke, ktorá viedla až k jazeru sme 
našli zelenú bránku, do ktorej sme vošli a zvítali sme sa 
s Ondrejom – majiteľom chatky. Zložil i  sme si batožinu 
a porozhliadli sa po okolí, ktoré bolo v skutku 
prenádherné. Keby som mala opísať okolie znelo by to asi 
takto: „Boli sme na peknom malom dvorčeku pred 
minichatkou, kde bolo veľa tieňa a mólo k jazeru. Na móle 
veľká hojdačka (Obr.6). Keďže mala Tánička práve 
narodeniny, 33 rokov), všetci sme jej zagratulovali (Obr. 
7). Ponúkla nás Coca-colou, chipsami a sladkými 
keksíkmi.“ 
 Pán Klein doniesol instantný čaj a capuccino. Tánička 
z toho každému pripravila nápoj. Potom sme išl i na 
prechádzku k reštaurácii Pláž, kde si niektorí dali kávu, 
kofolu, prípadne jedlo. Počas prechádzky sme natrafi l i  na 
zvláštny most (Obr. 8), cez ktorý sme museli prejsť. 
Niekto prešiel bez problémov, pre niektorých to bolo dosť 
náročné a pevne sa držali zábradlia. Keď sme prišli 
z prechádzky, začali sme opekať. Ondrej rozložil ohník, 
z batohov sme vytiahli špekáč iky, slaninku a nastokli na 
ihl ice. Po dobrom jedle Milkin priateľ Juraj urobil krátku 
prednášku o bylinkách (Obr. 9), ktoré našiel v okolí 
chatky. 
 Bolo nám tam veľmi dobre, ale nadišiel čas odchodu 
k vlaku do Košíc. Odchádzali sme s dobrým pocitom a plní 
zážitkov. 
 
    Spoločná práca všetkých zúčastnených  
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Obr. 6 

 
 
 
 
 

  
Obr. 7 
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   Obr. 8 

 
 

       
Obr. 9 
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Návšteva  TVORIVÉHO DOMU na vidieku v Drienovci    
 

 
 

 Dňa 17.8.2010 sme si naplánovali celodennú aktivitu 
spojenú s výletom do TVORIVÉHU DOMU v Drienovci. 
Stretl i  sme sa na autobusovej stanici a následne cestovali 
autobusom. Cesta trvala hodinu. Vystúpil i  sme na druhej 
zastávke v dedine Drienovec a pýtali sme okolo idúcich 
ľudí na cestu. Nikto nám nevedel presne povedať smer. Až 
keď pán Klein zavolal jednej pani, ktorá nás po telefóne 
správne navigovala na miesto určenia.   

Keď sme tam dorazil i  privítala nás veľmi milá a 
príjemná pani (zrejme tá, s ktorou pán Klein telefonoval), 
ktorá nás sprevádzala celý deň .  
  Pri príchode nás viacerých zaujala obrovská ceruzka, 
vystavovaná na dvore. Podľa informácií našej 
sprievodkyne tá ceruzka meria desať detských krokov. 
Vystavované boli aj iné ceruzky rôznych tvaroch, veľkostí 
a farieb napr. ceruzka v tvare štipca. Ďalej nás zaujala 
zbierka fotoaparátov, starých fotiek, veci vyrobených 
z odpadových materiálov, fotky detí rómskeho pôvodu, 
staré náradie ako kliešte, kladivo, staré rádio, stará pec ale 
aj obrazy, ktoré maľovali rómske deti.    
 Keď sme celé múzeum prešli a prezreli, išl i  sme 
maľovať aj my. Zaviedli nás do ateliéru a mali sme čas 
niečo pekné nakresliť. Téma bola voľná.  
 Ponúkli nám aj malinovku, keksy. Na obed nám 
pripravil i  chutný guláš, ktorý nám všetkým chutil . Naspäť 
sme išl i  domov vlakom. Výlet do múzea sa nám páč i l  
zanechal na nás pekné dojmy. 

             
                             Spoločná práca všetkých zúčastnených 
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Deň  otvorených dverí na KSK 
 

 
 
 Ako vidno už z pozvánky dňa 9.9.2010 Košický 
samosprávny kraj (KSK) otvori l svoje brány pre 
verejnosť. Keďže sme boli zvedaví na to, čo v sebe ukrýva 
budova na Námestí Maratónu mieru, vybrali sme sa tam 
pozrieť aj my z „Radosti“. Veruže sme boli milo 
prekvapení. Zisti l i  sme, že KSK to nie je len budova, ale 
je to predovšetkým široké spektrum zariadení sociálnych 
služieb, škôl a iných inštitúcií, ktoré do jej pôsobnosti 
spadajú.  
 Už pri vstupe nás vítala príjemná hudba v podaní 
kl ientov sociálnych zariadení a žiakov tanečných 
a folklórnych súborov.  
 Na KSK sme videli prezentáciu rôznych stredných 
odborných škôl. Najviac sa nám páč i lo prezentovanie 
pekárov, ktorí nás ponúkli napečenými výrobkami napr. 
orechovníkom, makovníkom, pagáč ikmi, škoricovníkmi 
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a rožkami. Študenti hotelovej akadémie nám ponúkli 
možnosť usporadúvať svadby alebo oslavy s ich 
spoluprácou.  
 Zaujímavé bolo sledovať v praxi aj prezentáciu 
ďalších remesiel ako napr. kováč, rezbár, kuchár, 
kaderník, č i  kozmetik.  
 
     Spoločná práca všetkých zúčastnených 
 
 
Výlet do ZOO 

 
 Koncom leta sme boli na resocializačnej aktivite 
v Zoologickej záhrade Košice. Bol to jeden z posledných 
letných dní, ktorí sme prežil i  v príjemnom prostredí a boli 
sme za ten deň  o to vďačnejší, že aj keď bolo pod mrakom, 
počasie nám vydržalo.  
 Najviac nás zaujali malé zvieratká, ktoré sa volali 
surikaty (Obr.10).  

Tempo našej vyhliadkovej cesty po ZOO bolo pomalé 
a prispôsobené potrebám každého klienta, dokonca sme 
vyhlásil i  súťaž o najpohodlnejšiu lavičku v ZOO ☺ , 
výsledok žiaľ nie je známy. Pomalé tempo bolo výhodou aj 
pre tých, ktorí si chceli dopodrobna čítať informačné 
tabule o histórii ZOO, č i  výskyte jednotlivých zvierat vo 
voľnej prírode. 
 Najviac nás zaujali informácie o medveďovi hnedom. 
Dozvedeli sme sa, že medveď hnedý:  
- ži je v Škandinávii, Rusku, Karpatoch, Alpách, Kanade, 
USA, no predovšetkým na Aljaške 
- na Slovensku sa zdržiava najmä vo Veľkej Fatre, 
Nízkych Tatrách, Západných Tatrách, Vysokých Tatrách 
a Poľane 
-  na Slovensku žije 700 – 800 jedincov medveďov  
- na Slovensku je chráneným druhom 
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- jeho odstrel musí byť povolený výnimkou Ministerstva 
životného prostredia 
- jeho najtypickejším životným prostredím je oblasť 
zmiešaných a ihl ičnatých lesov, stredných a vyšších polôh 
- dospelý jedinec váži 200 – 300 resp. 350 kilogramov, 
samice sú o tretinu menšie.     

          Zdenka 
 
 
 

  
Obr. 10 
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Varím, varíš, varíme 
 
Cestoviny s lekvárom 
 
 Tento recept je veľmi jednoduchý a urč i te ho zvládne 
každý. Pochutná si každý, no najmä ten, kto obľubuje 
sladké jedlá.  
 
 
Suroviny: 
1 balík cestovín, najlepšie f l iačky 
1 fľaštička lekváru 
 
 
Postup: 
Cestoviny uvaríme v osolenej vriacej vode do mäkka. 
Potom k nim pridáme lekvár rôznej chuti. V prípade 
potreby môžeme pridať aj cukor.   
 
 

Prajeme si dobrú chuť! 
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     Ku kávi čke 
 
 
 
  V č lánku o ZOO sme písali o medveďovi hnedom.  
Pamätáte si správne odpovede? Otestujte sa 
v nasledujúcom kvíze.  
 
1. Kde žije medveď hnedý? 
 
 
2. Kde na Slovensku žije medveď hnedý?  
  
 
3. Koľko medveďov žije približne na Slovensku?  
  
 
4. Čo si myslíte, je medveď hnedý chránený druh na 
Slovensku?  
 
 
5. Čo je potrebné k jeho odstrelu? 
  
 
7. Čo je typickým životným prostredím medveďa hnedého?  
 
  
8. Koľko váži dospelý samec medveďa hnedého?  
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Tento výtlačok vyšiel vďaka finančnej podpore 
    

                    
 
Za spoluprácu a ďalšiu f inančnú podporu ďakujeme  
 

 
 
 

Neoceniteľná vďaka patrí aj 

� Príbuzným 

� Sympatizantom 

� Dobrovoľníkom zo stredných a vysokých škôl: 

OA Watsonova 

Gymnázium J. A. Komenského 

UPJŠ Katedra sociálnej práce 
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