
 

Dňa 30.8.2021 oslávilo naše zariadenie CSS Vita vitalis 50. výročie jeho založenia. Aj 

napriek tomu, že počasie nám veľmi neprialo, užili sme si tento pre nás významný deň naplno. 

 Samotná oslava začala sv. omšou v kaplnke  

sv. Kamila, ktorej sa zúčastnilo vedenie 

zariadenia, zamestnanci, prijímatelia, ale aj 

hostia.  

V areáli zariadenia sme pri 

príležitosti nášho výročia 

vysadili lipu nádeje, ako 

symbol nového života či        

                                                                 začiatku ďalšej 50-tky našej existencie.  

Samotný slávnostný program 

otvorila pani riaditeľka 

zariadenia Mgr. Terézia 

Sisáková svojim príhovorom, 

v rámci ktorého nakukla do 

histórie zariadenia a dala do pozornosti 

niekoľko jeho významných míľnikov. Z celého 

srdca poďakovala bývalým riaditeľom 

zariadenia za ich tvrdú a obetavú prácu, vyjadrila odhodlanie pokračovať v ich úsilí 

a napredovať v ústrety budúcnosti a zmenám, ktoré nás čakajú.  Nezabudla ani na 

zamestnancov a prijímateľov, ktorým takisto patrí veľké ďakujem. 

Poďakovanie odznelo aj na adresu nášho zriaďovateľa – Úrad 

Prešovského samosprávneho kraja, ktorého riaditeľom je 

Mgr. Fabián Novotný a predsedom PaedDr. Milan Majerský, 

PhD.  Pracovné povinnosti im nedovolili zúčastniť sa, 

pozvanie prijali pán Ing. Pavel Slaninka, Mgr. Viktor Guman, 

PhDr. Monika Fuchsová a Mgr. Monika Andraščíková z Odboru sociálnych vecí a rodiny.  

 

 

 



 

Pozvanie prijali aj riaditelia týchto zariadení sociálnych služieb spadajúcich pod PSK:   

 za CSS Clementia pani Mgr. Agáta Nirodová, 

 za CSS Domov pod Tatrami pani PhDr. Katarína Bolisegová, 

 za CSS Kežmarok pani Mgr. Pichnarčíková, 

 za Domov pre seniorov v Starej Ľubovni pán Ing. Peter Mucha, 

 za DSS sv. Jána z Boha pani PhDr. Monika Ondrišová, PhD.,  

 za DSS v Sabinove pani Mgr. Katarína Petríková, MSc., 

 za DSS v Brezovičke pán Mgr. Ján Tomus. 

 

Do života sme uviedli náš občasník s názvom Vitalisoviny. 

Veríme, že si nájde medzi zamestnancami a prijímateľmi svoje 

čestné miesto a pravidelne bude informovať o živote v našom 

zariadení nielen na webe či FB stránke, ale aj v tlačenej 

podobe. 

Takisto sme všetkým prítomným odhalili nové logo zariadenia, 

ktoré pomohli vyskladať 

naši prijímatelia. Veríme, 

že to, čo má symbolizovať 

– spolupráca, jednota, 

domov, srdce sa premietne 

do všetkého, čo budeme v budúcnosti robiť. Jeho autorom 

je Bc. Martina Ďuricová. 

 

Aká by to bola oslava keby na nej chýbala hudba a zábava? Kultúrny program otvorili 

Mažoretky flowers Prešov. Na ľudovú nôtu nám zaspievali Folklórny súbor Dúbrava 

z Prešova. Krásny hlasom a svojimi piesňami nás potešila speváčka Veronika Rabada. O pravú 

zábavu plnú humoru sa postaral svojim vystúpením Drišľak tour. Nesmelo chýbať ani 

vystúpenie našich prijímateľov, ktorí si pod vedením zamestnancov pripravili krátke 

vystúpenia. Tanečnú zábavu rozprúdil na parkete DJ pán Bergel.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 



 

 



 

 

 

„Ďakujeme nielen všetkým tým, ktorí  boli  v tento deň s nami, ale aj tým, ktorí pomáhali 

s organizáciou samotnej slávnosti“ (CSS Vita vitalis). 

 


