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Úvodník 

 

Do Nového roka 2011 vám prajeme  milí čitatelia,  

 12 mesiacov zdravia, 53 týždňov pohody, 365 dní 

šťastia, 8760 hodín úspechu, 525600 minút lásky!    

 

Aj v roku 2011budeme pokračovať vo vydávaní  nášho 

interného „Časopisu pre Radosť“  – ročník 2011 .  Stále sa 

máme s  čím pochváliť  –  naše výrobky,  úspechy,  i  menšie, 

či  väčšie pokroky v  rôznych oblastiach.  

Chceme vám  aj naďalej prinášať  zaujímavosti  a radosti 

zo ţivota z  nášho strediska a samozrejme, ţe aktivít  

a akcií,  o ktoré  sa chceme s vami podeliť aspoň v  podobe 
fotografií  bude aj v tomto roku poţehnane.  

V štruktúre časopisu nastane jediná zmena. Obsah bude 

zhustený, resp. jedno jeho číslo bude popisovať  

dvojmesačné obdobie  (6 čísel  ročníka 2011). 

Veríme, ţe nám ostanete verní  aj naďalej  a kvalita 

našich príspevkov bude narastať smerom k  dokonalosti .  

 
Redakčná rada  
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O čom sa v tomto čísle dočítate?  

 
- Veľkú pozornosť budeme v  tomto dvojčísle  (január + 

február)  venovať akciách kultúrneho a  umeleckého 

charakteru, ktoré sme za toto dvojmesačné obdobie 

absolvovali  –  divadelné predstavenia, koncertné 

vystúpenia, tanečná zábava v  DU 

- Prenesieme sa na Slávnostný koncert „Otvorené srdce 

2011“   

- Vtiahneme vás do atmosféry 1. Karnevalu  „Radosti“,  

- Literárnou tvorbou nás prevedie Janko M. so svojim 

príspevkom o  počítačoch a človeku  

- V Arteterapii  ako ukáţku ponúkame fotografie tvorby 

klientov  

- V rubrike „Zrnká múdrosti“ si vysvetlíme systém 

odovzdávania 2% z daní  

- A na záver nám Monika T. navarí Šošovicovú 

polievku 

 

                         
. . .príjemné čítanie  
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Rehabilitačno –  resocializačné aktivity  
 

Divadelné predstavenia  

 

Medzi rehabilitačno –  resocializačné aktivity 

bezpochyby patrí  aj návšteva divadelných 

predstavení. Koncom roka 2010, ale aj začiatkom 
roka 2011 sme divadlo zaradili do nášho denného 

programu. Zhodou okolností  obidve prestavenia boli  

baletné. Jedno z nich vám predstavíme v  tomto čísle 

časopisu a  druhé v  tom nasledujúcom.  

 

HARLEKYNIÁDA  

Koncom roka 2010 sme sa zúčastnili  baletného 

predstavenia s názvom „Harlekyniáda“.  Pred predstavením 
sa u viacerých miešali  rôzne ,  aj nepríjemné pocity. Boli 

sme plní predsudkov voči baletnému ţánru. Viacerí z  nás 

predpokladali,  ţe to bude nudné , a ţe tam bude málo deja. 

Po baletnom záţitku sa náš názor zmenil o  180 

stupňov. Svoje bezprostredné pocity sme sa rozhodli 

zdieľať v neďalekej cukrárni. Tu sú niektoré z nich: 

 
„Bol som nadchnutý baletom. Ešte nikdy som nebol na 

balete. Boli tam veľm i pekné pohyby baletiek a  baleťákov 

aj perfektné kostýmy.“ 

Ing. Vladko B. 

    

„Bol to veľmi dobrý balet.  Na predstavení sa mi páčilo. 

Prvýkrát som bol na balete.“            

Dušan T.  
 

„Veľmi sa mi páčil  balet ,  najmä  tanečníci. Páčilo sa mi 

ako stáli  na špičkách a ako to bolo veľmi pekne 

zorganizované v  tom tanci. Myslím si, že ich aj trochu 

boleli  nohy.“                                            

Tatiana K.  
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„Veľmi sa mi páčilo celé predstavenie, ale hlavne tá časť 

ako Kráľ chcel vydať svoju dcéru –  princeznú   za iného, 

ale ona ho nemala rada.“  

        Lacko R.  

 

„Mne sa tiež veľmi páčilo predstavenie. Najmä druhá časť 

–  kde to už bolo viac o  príbehu.“                                            
 

Radúz H.  

 

 „Najprv bola predohra, krásny tanec. Páčili  sa mi 

kostýmy. Hudba bola krásna. V  druhej časti  otec šľachtic 

mal dcéru, ktorá mala chudobného priateľa, ale on jej 

vybral boháča. Nakoniec však dej sa zvrtol tak, že si  

mohla zobrať toho svojho priateľa chudobného. Dej aj 
scéna sa mi veľmi páčili.“  

         Monika T.  

 

„V divadle bolo veľmi pekne. Je to kultúrna udalosť, na 

ktorú sa vždy teším. Na balet prišlo veľa ľudí. Tých, čo 

prišli  zo škôl aj  nás z „Radosti“. Pred začiatkom 

predstavenia bolo v  sále veľmi hlučno. Potom to začalo. 
Muži  a ženy, ktoré ako inak tancovali balet.  Samé tance 

bez deja. Po prestávke to bolo o niečo zaujímavejšie. 

Tanečníci znázorňovali balet,  ktorý niečo znamenal. Inými 

slovami balet s  dejom. Z predstavenia som odchádzal 

s hlbokým umeleckým zážitkom.“  

 

                           Ing. Janko M. 
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Koncertné predstavenia  

 

Mesiac január sa niesol aj v  znamení 

koncertných predstavení. Behom krátkeho 

času sme sa zúčastnili  hneď dvoch veľmi 

zaujímavých koncertov v Štátnej 

filharmónii  Košice. Išlo o  verejnú generálku a  výchovný 
koncert.   

 

„Zo sveta opery a  operety“ 

/verejná generálka /  

 

Verejná generálka koncertu Zo sveta opery a  operety ,  

bolo balzamom na dušu. Sopranistka Katarína J orda 

Kramolišová, tenorista Kim Kisun z  Juţnej Kórei 
a barytonista Marián Lukáč predviedli  úţasné spevácke 

výkony. Za doprovodu orchestra ŠFK a pod dirigentskou 

taktovkou  Damiana Binneti-ho z Talianska zazneli  aj  tieto 

skladby:  

a) W. A. Mozart: Árie a  duetá  z diel: Figarova svadba, 

Čarovná flauta a  Don Giovanny. 

b) G. Verdi : Árie z  diel: Rigoletto a La Traviata  
c) G. Puccini: Ária z  diela: Sestra Angelika a árie 

a dueto z diela: Bohéma  

d) J. Strauss ml.: Duet Gráfa a  Gabriely z diela: 

Viedenská krv   

 

Mnohí z  nás  ani len netušili , aké čaro môţu mať tóny 

opery, či operety. Môţeme povedať, ţe po umeleckom 

záţitku viacerí z  nás odchádzali s  novou láskou v  srdci –
k opere a operete. Generálka trvala dve hodiny, ale 

musíme podotknúť, ţe nám ten čas ubehol rýchlo.  

„Mňa osobne zaujal najmä dojímavý spev vyššie 

spomenutých spevákov, ale najviac výkon speváka 

ázijského pôvodu. Už teraz sa tešíme na podujatie 

podobného typu .“   

                       

      Miriam M. a Mgr. Hilda M.    
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       „Tanec  v hudbe“  

      /výchovný koncert /  

  

Výchovný koncert sa 

konal 27.1.2011 v Dome 
umenia .   Išlo o  koncert 

s pestrým programom.  

Orchester zahral skladby, 

ktoré poukazovali na 

prepojenosť hudby 

a tanca. Išlo o  t ieto 

skladby    Hornpipe zo 

suity Vodná hudba 
(Händel) ,  Nemecké tance  

(Mozart),  Antické tance 

a árie (Respighi), 

Kvetinový valčík 

(Čajkovskij),  Slovanský 

tanec č. 8  (Dvořák).  

Hovoreným slovom nás sprevádzal Peter Sasák, ktorý nám 
pred kaţdou skladbou poskytol vzácne informácie, ktoré sa 

týkali nielen hudby, ale aj tanca. Jednou z otázok, ktorú 

nám poloţil  bolo, vymenovať tri baletné predstavenia od 

Čajkovského (Labutie jazero, Luskáčik, Spiaca 

krásavica. . .).   Jeden zo ţiakov, ktorý mal najrýchlejšiu 

ruku za svoju odpoveď dostal aj sladkú  odmenu.  

Na tomto mieste musíme podotknúť, ţe ani pre nás tieto 

informácie neboli ničím novým,  tak sme mali aspoň dobrý 
pocit  z bohatého hudobného rozhľadu.  

Posledná zaznela skladba od českého hud obného 

skladateľa Dvořáka –  Slovanské  tance.  Všetci sme 

odchádzali  z  koncertu s  príjemným hudobným záţitkom, 

ale aj bohatší o  nové teoretické vedomosti.  

                          

Miriam M. a Mgr. Hilda M.   
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Novoročná tanečná zábava  

 

Nový rok sme sa rozhodli osláviť tancom a  spontánnou 

zábavou. Síce sme ho oslavovali s  odstupom času ale 

predsa. 16. januára 2011  sme sa teda v Dome umenia 

zúčastnili  jednej z cyklu tanečných zábav.   

Stretli  sme sa v rekordnom počte 35 tancujúcich 
členov, pracovníkov  a príbuzných nášho strediska. S  vami 

sa milí  čitatelia ,  chceme o naše pocity a  dojmy podeliť, 

ponúkame preto názory zúčastnených a  fotodokumentáciu 

z tejto milej akcie  (Obr. 1, 2).   

 

„Zábava sa mi veľmi páčila, 

hlavne pesničky, ktoré 

spievali speváci.“  
Táňa K.  

 

„Na zábave som sa cíti la 

vynikajúco, vytancovala som 

všetkých.“  

Mima M.  

 

„Boli sme na tanečnej zábave, na ktorú prišlo dosť veľa 

ľudí, dokonca aj naši rodičia. Počúvali sme dobrú hudbu 

a tancovali sme. Povedal by som, že zábava bola veľmi 

dobrá.“ 

Rony G.  
 

„Na zábave som vytancoval najviac Táňu. Bola tam 

vynikajúca muzika. Bolo tam veľmi veľa ľudí a  ostal som 

až do konca.“   

Peter S. 

 

„Na zábave bolo super, sedeli  sme pri stole dobrá partia. 

Bola som rada, že tam mám svojich kamarátov. Hudba sa 
mi veľmi páčila, ľudové ale aj moderné pesničky. Bol to 

príjemný večer.“  

Zuzka M.  
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„Do tanca nám hrala živá kapela aj s  jedným pánom. Aj 

sme sa navečerali  a  zábava pokračovala ďalej. Mala som 

z toho celého veľmi dobrý pocit .“  

Betka B. 

 

 
Obr. 1 

 

 
Obr. 2 
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O T V O R E N É   S R D C E   2 0 1 1 

 

 

 

 

 

Mesto Košice pravidelne realizuje v  predvianočnom 
období predaj primátorského punču, výťaţok z  ktorého je 

určený na charitatívne účely. Medzi obdarované subjekty 

v rámci Košických Vianoc 2010 patrilo aj naše Zdruţenie 

„Radosť“.  Dňa 30. januára  o 17:00  sa nám dostalo veľkej 

pocty zúčastniť sa na:  

Slávnostnom koncerte „OTVORENÉ SRDCE“, 

ktorý bol spojený  práve s odovzdávaním výťažku z 

„Primátorského punču 2010“ . 
Preţili  sme krásny spoločný čas a všetci sme mali 

otvorené srdcia pre pomoc  druhým  a kultúrne záţitky, 

ktorých bolo neúrekom. Účinkovali sólis ti opery ŠDK :  

Lucia Knoteková, Tatiana Paľovčíková, Jaroslav Dvorský 

a Marián Lukáč. Orchester ŠDK dirigoval Igor Dohovič 

a moderátorom večera bol Richard Hergott.  

Za finančný príspevok, ktorý je vhodnou podporou 
nášho zariadenia vo výške 2271,63eur 

srdečne ĎAKUJEME! 

 

 

                                         Obr. 3 
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Fašiangovo –  valentínsky karneval v  „Radosti“  

 

Deň zaľúbených v  roku 2011 bol pre klientov 

a pracovníkov Rehabilitačného strediska „Radosť“ veľmi 

výnimočný. V  priestoroch zariadenia sa konal :  

Prvý ročník fašiangovo – valentínskeho karnevalu . 
Ofic iálny program začal o  11:00 ,  no prípravy sa 

spustili oveľa skôr. Srdiečkovo – balónová výzdoba, 

príprava občerstvenia a  dotiahnutie ďalších detailov bolo 

v réţií klientov a  pracovníkov RS .  

Keď bolo všetko nachystané, nasledoval oficiálny 

začiatok. Začali  sme vo veľkom štýle –  nechýbala kamera 

ani blesky fotoaparátov, ktoré sa snaţili  zachytiť 

farebnosť, nápaditosť a  originalitu masiek všetkých 
zúčastnených.  

Zrazu sa medzi nami nachádzal celý kráľovský dvor na 

čele s  ich veličenstvom  a krásnou princeznou .  O ruku 

princeznej bojoval zda tný mušketier .  Ich lásku vymodlil 

neúnavný miništrant a na ich svadbe hral do tanca švárny 

fujarista .  Zábavu rozprúdili  atraktívne tanečnice a veselý  

predstaviteľ talianskej smotánky .  O hojnosť stolov sa 
postarala šikovná kuchárka  zo zámku. Ak by došlo 

k nečakanej situácii ,  na blízku bol obetavý lekársky tím –  

všestranná doktorka  a sympatický pracovník Červeného 

kríža .  Nad poriadkom a pokojným chodom zábavy bdelo 

jasné oko zodpovedného šerifa a hrdého pážaťa .  Pozvanie 

na hostinu prijali  aj  mierumilovný pirát ,  bezstarostná 

indiánka ,  vtipná cigánka, rozprávková Baba jaga , 

usmievavá  l ienka, čarovná  lesná víla a z ďalekého 
kontinentu zavítala do našich končín inšpirujúca  africká 

žena . 

Po predstavení kaţdej masky nasledovalo 

vyhodnotenie tej najkrajšej.  Kaţdý zúčastnený na  

lístok napísal svoj tip na najkrajšiu masku karnevalu. 

Určili  sme si prvé tri  miesta, ktoré boli  ocenené sladkým 

prekvapením. Suverénnym víťazom sa stal mušketier.  
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Skvelá zábava, veselá hudba a  ladný tanec vyčarili  

úsmev na našich tvárach. Radosť nám robil balónový tanec 

a ľudové tóny nenechali v  pokoji ani jeden sval nášho tela.  

Uţ teraz sa tešíme na akciu podobného druhu, pretoţe 

úsmev nás nestojí  nič, ale znamená veľa.  

    
       Lacko R.                             Vladko K.  

     
            Monika T.                               Betka B. 
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Literárna tvorba  

 

 
 

V prvom čísle ročníka 2011 vám v  rámci „Literárnej 

tvorby“ prinášame úvahu na tému: „Človek vs. Počítač“ 

z pera nášho klienta.  

 

Človek vs. Počítač  

/úvaha/    
V tejto úvahe chcem napísať niečo o počítači a  aj  o 

človeku. Počítač je neţivé zariadenie, ktoré sprac ováva 

dáta podľa vopred určeného programu. Slúţi nám na 

uľahčenie našej práce. Ak pracujem na počítači, pouţívam 

programy. Napríklad: list napíšem vo Worde, tabuľku 

a výpočet urobím v  Exceli,  prezentáciu resp. efektívne 

spracujem informácie v  PowerPointe, prácu klienta 
pracovnej skupiny zverejním v  Outlooku, databázu 

vytvorím v  Accesse. To všetko sú hádam najdôleţitejšie 

programy.  

Počítač sa skladá z  častí ,  bez ktorých program nejde. 

Človek je ţivý organizmus, ktorý reaguje na podnety 

z okolia. To, čo je vôkol neho, je ţivé a  neţivé. Ţivé tvorí 

človek a príroda, ktorú rád spoznáva. No a za neţivé veci 
moţno povaţovať stroje a  počítače. Takisto sa zaujíma 

o ich vznik a históriu. Je ťaţké  nájsť prvý počítač, pretoţe 

význam tohto slova sa v  priebehu času menil.  Slovo 

počítač (z anglického computer) označovalo človeka, ktorý 

prevádzal výpočty. Za prvého predchodcu súčasných 

elektronických počítačov moţno povaţovať elektrónkový 
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ENIAC. Po jeho zostrojení nasledoval John Von 

Neumanov EDVAC. Neskôr výrobu počítačov prebrala 

a zastrešila gigantická firma IBM. Potom pr išli  na rad 

generácie počítačov –  nultá, prvá, druhá, tretia. Po nich 

napokon typy počítačov ako ich poznáme dnes.  

V súčasnosti  vieme o nich mnoho. To, z čoho sa 

skladá ich vonkajšok a  vnútro. Inými slovami hardware 
a software. Hardware obsahuje fyzické časti  počítača. To 

vonkajšie, tzn. skrinka, monitor, klávesnica, myš, 

t lačiareň ,. . .  atď. Software obsahuje duševn é časti  počítača. 

To vnútorné, tzn. operačné systémy, obsluţné programy, 

aplikácie,.. .  atď.  

Keď sa povie slovo počítač, aj  malé dieťa vie o  čom sa 

hovorí. Pre mnoţstvo mladých ľudí sú informačné 

technológie zdrojom poznania i  zábavy. Moţno ich 
pouţívať na mnohé účely,  tzn. v mnohých oblastiach 

ľudskej práce. Napríklad pre d ecká ako nástroj na hranie 

hier.  

Nato, aby to všetko správne fungovalo, je nutné byť 

oboznámený s vedomosťami o počítači. Sú nevyhnutné pre 

správne uţívanie PC.  

Na záver skonštatujeme dva fakty. Ľu dia, ktorí sú 
počítačovo nevzdelaní, to majú v ţivote ťaţšie. A  druhý 

fakt –  vďaka  počítačom som o niečo múdrejší.  

 

Ing. Janko M. 
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Arteterapia 

 

V rubrike „Arteterapia“ nadviaţeme 

na realizovanú návštevu divadla, ktorú 

opíšeme v nasledujúcom čís le. 

Spoznali sme Luskáčika v  divadelnom 

prostredí a tomuto  dielu P.I.  
Čajkovského sme venovali  veľa  času .  

Umelecky naši klienti  stvárňovali 

baletky, ktoré v  rozprávke 

dominovali.  Ako výtvarnú techniku 

sme si vybrali maľbu suchým pastelom na tmavý papier.       

 

                       
   Hildina baletka                    Baletky Vladka B. 

                   
  Lackov Luskáčik                             Betkina baletka
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            Zrnká múdrosti   
 

Prečo darovať 2%?  
 

Tento príspevok pre vás  v praxi neznamená žiaden 

výdavok naviac.  Ide o daň, ktorú by ste inak museli  

odviesť do štátneho rozpočtu. Môţete ju však premeniť na 

dar, ktorým podporíte verejnoprospešné aktivity 

konkrétneho neziskového subjektu .  Keďţe jednotlivé 
daňové úrady prevádzajú dary venované jednému 

zdruţeniu spoločným prevodom, zachováva sa tak 

anonymita darcu a výška jeho príspevku.  

 

2% pre Radosť   
 

Sme organizácia, ktorá bola zaloţená Mgr. 

Drahoslavou Kleinovou (mamička duševne 
hendikepovaného syna), ktorá ako aj mnohí ďalší rodičia 

cíti la potrebu integračného a  rehabilitačného zariadenia 

pre psychicky hendikepovaných. Takéto zariadenie 

v Košiciach  v tom čase chýbalo. Občianske zdruţenie 

príbuzných a priateľov „Radosť“ bolo na Ministerstve 

vnútra SR zaregistrované 14. novembra 1997 . 

V septembri 2004 Mgr. Drahoslava Kleinová spolu s 
manţelom Mgr. art.  Vladislavom Kleinom pripravili  

a zrealizovali  pilotný projekt Rehabilitačné stredisko 

„Radosť“  na Bauerovej ul.  č.1 (Sídlisko KVP). Toto 

zariadenie slúţi pre celé mesto Košice.  

Ľuďom s  duševným ochorením, ktorí sa stávajú našimi  

klientmi na základe rozhodnutia ÚKSK sa v našom 

zariadení  venuje odborne vyškolený personál sociálnych  

pracovníkov, psychológa a  ergoterapeutov. Klienti  môţu 
prijímať sluţbu kaţdý  pracovný deň v  čase od 8:00 –  

16:00.  
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Kam poputujú 2% z daní občanov, ak sa rozhodnete  pre 

Združenie  príbuzných a  priateľov „Radosť“?  

- podporia sa aktivity zamerané na sociálnu 

rehabilitáciu ľudí s  duševným ochorením  

- a aktivity zamerané na odbúravanie predsudkov, voči 

duševným poruchám   

V prípade záujmu t lačivo na poukázanie 2% z  daní 

nájdete na internetovej stránke http://www.zpp-

radost.sk/?page_id=27 alebo u pracovníkov RS „Radosť“. 

Pokiaľ by ste mali akékoľvek ďalšie otázky veľmi rad i  

vám na ne odpovieme počas pracovných hodín v  RS 

„Radosť“ telefonicky na 055/678 27 38 alebo mailom na: 

radost@mailbox.sk.  

       Mgr. Zdenka Behunová  

                                    

 

 

 

  

 
 

http://www.zpp-radost.sk/?page_id=27
http://www.zpp-radost.sk/?page_id=27
mailto:radost@mailbox.sk
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Varím, varíš, varíme  

 

Šošovicová polievka s párkom  

 

Nových klientov zapájame do všetkých aktivít  

strediska. Preto si  aj  Monika T. vybrala konkrétny recept 

a so zvolenými pomocníkmi ho zrealizovali.    

 

Suroviny : 

300g šošovice                        

3 zemiaky 

Čierne korenie, vegeta, soľ, bobkový list,  červená paprika                  

2 slepačie bujóny  

Olej  

1 cibuľa  
5 strúčikov cesnaku  

1 sladká smotana  

3 lyţice hladkej múky  

Chlieb 

Párky                                               

 

Postup: 
Do pol hrnca dáme vodu so šošovicou, 3 bobkové listy,  

mleté čierne korenie, pretlačíme 5 

strúčikov cesnaku, soľ, 2 slepačie 

bujóny. Keď je šošovica polomäkká 

pridáme na kocky pokrájané zemiaky.  

Keď sú suroviny mäkké na oleji 

popraţíme nakrájanú cibuľku a  pridáme 

na kolieska nakrájané párky a  jednu 
kávovú lyţičku červenej sladkej papriky.  

Zátrepka: Do sladkej smotany pridáme tri  lyţice hladkej 

múky a  deci vody rozmiešame a  cez sitko vylejeme do 

polievky. A nakoniec pridáme do polievky opraţené párky 

a necháme prevrieť cca štyri minúty. Nakonie c  môţeme 

pridať do polievky trošku octu a  podávame s  chlebíkom.  
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Tento výtlačok vyšiel vďaka finančnej podpore  

    

                    
 

Za spoluprácu a  ďalšiu finančnú 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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