
Karneval v Centre sociálnych služieb – Jesienka Myjava 

 

 Čas veselíc, fašiangov a veselej zábavy v tomto období vrcholí a preto sa aj v 

Centre sociálnych služieb - Jesienka Myjava (CSS – Jesienka), ktoré je v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), v piatok 27.01.2023 o 17,00 hod začal 

KARNEVAL, ktorý má v zariadení už dlhoročnú tradíciu, avšak vzhľadom na 

predchádzajúcu protiepidemiologickú situáciu sa konal naposledy v roku 2020.   

Už niekoľko dní sa prijímatelia sociálnej služby a zamestnanci začali pripravovať na 

zábavu. V rámci aktivít  pripravovali masky, samozrejme „s najvyšším stupňom utajenia“, 

nakoľko každý chcel svoju masku ukázať až priamo na zábave. Keď nastal deň D, už od rána 

bol v zariadení čulý ruch. Kuchárky pripravovali fašiangové šišky. Inštruktorky sociálnej 

rehabilitácie, sestry, opatrovateľky s prijímateľmi sociálnej služby robili posledné úpravy na 

príprave masiek.  

V podvečer už bolo všetko pripravené a karneval sa mohol začať. Do tanca a pre 

zábavu nám aj tento rok hrala živá hudba, náš priateľ Marián. Karneval sa začal sprievodom, 

v ktorom sa všetky masky predstavili. Masky boli naozaj rôzne – Tekvica, Strom, Sova, 

Baletka, Vodník, Pavučina, Slnko, Šašo, Mušketier, Gepard, Speváčka, Kominár, Indiáni 

Bystré oko a Veľký medveď, Kura, Myš, Korytnačka, Čert, Jahoda, Červená čiapočka, 

Svokrine jazyky, JZD Hoštice, Mníšky a žandár zo Saint Tropez, Rodina Adamsovcov.  

Postupne sa masky predstavovali aj jednotlivo. Zábava sa niesla v príjemnej atmosfére. Po 

odmaskovaní masiek a predstavení účinkujúcich boli všetky masky odmenené sladkou 

odmenou. Po odmaskovaní nasledovala tombola, v ktorej prijímatelia vyhrali zaujímavé ceny. 

Keďže sa všetci dobre zabávali, tancovali sme až do 22,30 hod.  



 

Zamestnanci CSS – Jesienka Myjava sú radi, že sa im podarilo vytvoriť výbornú príležitosť 

pre stretnutie a zábavu prijímateľov sociálnej služby. Určite v tomto úsilí bude CSS – 

Jesienka Myjava pokračovať aj v budúcnosti a túto tradíciu budeme zachovávať. 
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