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Pracovať v Pohode seniorov znamená čosi také,  ako získať druhú 
rodinu 
 

 ,,Život je ako kniha. 
Niektoré kapitoly sú smutné,  
niektoré šťastné a niektoré vzrušujúce. 
Ale keď nikdy nepretočíš stranu,      
nikdy sa nedozvieš čo sa bude diať ďalej.“ 
 

Váš terajší život sa odohráva pred našimi očami a my sa 
stávame jeho súčasťou. Prežívame s vami radostné chvíle 
pri vašich úspechoch, obávame sa o vás v ťažkých chvíľach 
a spolu s vami smútime aj v tých najhorších časoch. 

O tom, že život je nevyspytateľný, svedčí aj môj príchod k 
vám. 

Keď som začiatkom minulého roka (presne 4. apríla 2016) 
hľadala po materskej dovolenke pracovné miesto, ani mi 
nenapadlo, že spoznám toľko úžasných ľudí. Začiatky 
v novom zamestnaní boli veľmi ťažké, veď okrem nového 
kolektívu som musela spoznať nielen sedemdesiat mien 
klientov, ale predovšetkým sedemdesiat osobností. V prvých 
týždňoch som často prehltávala veľké hrče v hrdle, ale 
časom sa ukázalo, že poctivou prácou som dokázala 
každému vyhovieť. Znakom svedomitej práce bolo, keď mi 
vedenie po polročnej spolupráci prejavilo dôveru tým, že ma 
vymenovalo za vrchnú sestru. 

Za svoj úspech pokladám vytvorenie pracovného kolektívu, 
na ktorý sa môžem v každej situácii na sto percent spoľahnúť. Každý zamestnanec 
vykonáva svoju prácu oddane a s veľkým odhodlaním,  aby sme pre vás spoločne 
vytvorili v našom zariadení čo najkomfortnejšie  podmienky.  

Naším úspechom je váš úsmev, radosť a spokojnosť. Aj naďalej sa budeme usilovať 
čo najkvalitnejšie uspokojovať vaše želania. 

,,V každom dni je niečo krásne, len je to potrebné nájsť.“ 

S úctou vaša vrchná sestra  

Bc. Zuzana Kovácsová 
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Naše aktivity 
	
	
Zima je obdobím pokoja, odpočinku a regenerácie. A taký bol aj náš začiatok nového 
roka. Po spoločensky pestrom predvianočnom decembri sme „oddychovali“ 
a venovali sa najmä pravidelným aktivitám a krúžkom. Tiež mrazivé počasie 
a chrípková epidémia nás 
prinútili na čas spomaliť 
a stiahnuť sa do svojich 
domčekov a izieb. O to viac sme 
my, sociálni terapeuti, venovali 
svoj čas individuálnym 
návštevám a rozhovorom 
u našich seniorov. A rovnako ako 
skupinové aktivity majú svoj 
zmysel a opodstatnenie, tak aj 
individuálne stretnutia prinášajú 
našim klientom radosť, uvoľnenie 
a úžitok. Lebo nie všetko sa dá 
zdieľať v skupine a citlivé 
srdiečka našich seniorov sa 
otvárajú práve v týchto tichých 
a súkromných chvíľkach tvárou 
v tvár.  
Koncom februára sme nadviazali spoluprácu s knižnicou v Galante. Na zapožičanie 
sme dostali plnú debničku kníh, časopisov a audiokníh. Tým sme sa zvlášť potešili, 
pretože umožňujú našim seniorom vychutnať si knihu aj napriek zhoršenému zraku. 
Zároveň sme dohodli pravidelné stretnutia klientov s pani Bedečovou, 

zamestnankyňou knižnice, 
u nás v zariadení. Budú sa 
konať formou besedy, 
krátkou prednáškou 
o autoroch alebo o 
zaujímavostiach z knižného 
sveta, predčítaním úryvkov 
z kníh, diskusiou...Už sme 
s našimi klientmi absolvovali 
tri stretnutia, prvé bolo 
venované  
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detektívnym románom, druhé súčasným slovenským autorkám a ženským románom 
a tretie detektívnym románom od švédskych autorov. 

Marec – mesiac knihy sme si pripomenuli 
a uctili literárnou besedou s pánom 
Arpádom Matejkom, ktorú pre nás 
zorganizovala galantská knižnica. Pán 
Matejka, známy politik, nám prišiel 
predstaviť svoju knihu Dotyky s mocou 
a zároveň nám porozprával zaujímavosti 
zo svojho osobného i politického života. 
Súčasťou besedy bola aj čulá diskusia, v 
ktorej naši seniori dostali priestor na svoje 

otázky.  
8. marca sme aj my 
oslávili Medzinárodný 
deň žien.  Naše dámy sme prekvapili hneď zrána krásnou ružičkou a poďakovaním. 

Tento mesiac sme privítali u nás aj milú návštevu – 
pozvanie prijali seniori z denného klubu seniorov 
v Galante. A tak v  jedno marcové poobedie sme spolu 
spomínali, spievali a smiali sa na vtipoch... A keďže 
zábava bola skvelá a všetci sa dobre cítili, dohodli sme 
sa hneď aj na ďalšom spoločnom stretnutí začiatkom 
mája. Poďakovanie za túto novovzniknutú seniorskú 
družbu patrí najmä nášmu klientovi, pánovi Filovi, ktorý 
sa aktívne podieľal na zorganizovaní tejto krásnej akcie. 	 
V marci sme oslávili aj Svetový týždeň mozgu. Týždeň 
moz
gu 
sa 
vo 

sve- 
te 

slávi
od 

roku 1996. Vo viac ako 60 
krajinách sveta sa konajú tisíce 
osvetových podujatí na  
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oslavu jedného z najdôležitejších 
ľudských orgánov.  My sme 
v našom zariadení pre seniorov 
pripravili vedomostnú súťaž, kde si 
mohli v dvoch družstvách (páni 
a dámy) zmerať svoje „mentálne“ 
sily formou rôznych slovných, 
pamäťových a vedomostných 
disciplín. A výsledok potešil 
všetkých, duel dámy - páni sa 
skončil remízou,  víťazmi sme boli 
všetci a spolu sme si mohli 

vychutnať aj prvé ceny. 
V rámci skupinovej rehabilitácie si občas aj 
zabubnujeme a pripravíme sa tak na	 	  
spoločný skupinový „dych a rytmus“. 
Využívame pri tom rôzne hudobné 
nástroje, ako africké bubny djembe, bongo 
a celý rad perkusií. Naďalej nás pravidelne 
navštevujú dobrovoľníci - študenti 
súkromného gymnázia v Galante. Ich 
návštevy „využívame“ najmä na 
sprevádzanie klientov počas prechádzky, 
v prípade nepriaznivého počasia sa potom 
venujeme spoločenským hrám 
a rozhovorom. V najbližších týždňoch sa 

okrem slniečka 
a stále 
teplejšieho 
počasia tešíme 
aj na nové 
pripravované 
aktivity, napr. 
ergoterapia 
v našej budúcej 
bylinkovej 
záhradke, 
výlety do 
cukrárne, či 
canisterapeutic
ký deň so 
psíkmi. 

 
Katka Marsovszka a Niki Lanczová, sociálny úsek 
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Žijú medzi nami 
Okolnosti ju donútili vytvoriť si vlastný vnútorný svet. 
V ňom hrajú hlavnú úlohu spomienky, ktoré pamäť 
premieta pred vnútorný zrak, lebo oči ju už úplne 
zradili a sluch tiež slúži iba slabo. Napriek tomu ju 
zaujíma všetko, čo sa okolo nej deje a nadovšetko 
miluje peknú a príjemnú hudbu. 
Pani Helena Pozsonyiová prišla do Pohody seniorov 
v roku 2013 ako trinásty klient tohto zariadenia. Možno 
zohralo úlohu trochu poverčivosti, keď požiadala, aby 
jej pridelili namiesto trinástky číslo štrnásť.  Narodila sa 
pred necelými 83 rokmi v Nitre a spolu s ďalšími 
súrodencami vyrastala v Kráľovej nad Váhom, kde 
vychodila aj ľudovú školu. Do meštianky chodila v Šali. Vydala sa ako 
osemnásťročná v roku 1952. Manžel tiež pochádzal z Kráľovej nad Váhom. 
V Budapešti sa vyučil za sústružníka a od začiatku mal o ňu veľký záujem, no ona 
oňho veľmi nestála. Zaujímala sa však oňho jej kamarátka, a tak sa ich vzájomné 
chodenie trochu skomplikovalo. Keď sa nakoniec vzali, stála verne po jeho boku 
a všemožne ho podporovala, prevzala plnú starostlivosť nad ich dvoma synmi a on si 
postupne urobil maturitu a neskôr i vysokú školu. Medzitým si kúpili v Galante 
pozemok a rozhodli sa začať stavať rodinný dom. S vysokou pôžičkou ho stavali 
pomerne veľkou rýchlosťou, takže manželovu promóciu oslavovali už v ňom. 
V manželstve prežila 54 rokov, manžel sa medzitým vypracoval na predsedu 
Okresného súdu v Galante, napokon však ochorel a v roku 2006 zomrel. 
Deväť mesiacov od narodenia druhého syna začala pracovať v Západoslovenských 
nábytkárskych závodoch a zakrátko sa vypracovala medzi tri najlepšie leštičky. Žiaľ, 
ochorela a lekár jej neodporúčal naďalej pracovať na tomto pracovnom mieste. Jej 
ochorenie bolo natoľko vážne, že lekár doslova žiadal jej šéfa, aby jej zakázal vstup 
na pracovisko. Zamestnala sa teda v galantskom MEDOS-e, kde sa tiež pomerne 
rýchlo vypracovala na vedúcu vnútorného trhu a jej kolektív získal titul Brigáda 
socialistickej práce. Po čase dostali v zamestnaní nové plniace pištole. Keď sa však 
zohriali, nedalo sa s nimi pracovať. Keďže v tom čase bývali s manželom 
v poľnohospodárskej učňovskej škole, kde pracovalo viacero majstrov, jednu pištoľ 
tajne odniesla z pracoviska a poprosila jedného z majstrov, či by s tým nevedel niečo 
urobiť. Podarilo sa mu to pomocou medeného drôtu z odpadového materiálu, a hoci 
kolegyne to ocenili, riaditeľ sa na nej vyvŕšil za to, že vzala pištoľ bez jeho vedomia. 
Denne naplnila medom niekoľko tisíc fliaš. Jedného dňa prišiel riaditeľ so 
zlepšovákom v podobe dopravníka na prísun prázdnych fliaš. Zariadenie však malo 
nevýhodu, že sa z pracovného miesta nedalo dočiahnuť na spínač, čo pán riaditeľ 
„geniálne“ vyriešil pomocou rúčky z metly. Tá sa však čoskoro zlomila a ju zasypalo 
sedem drôtených dební plných prázdnych fliaš. Utrpela vážny úraz a museli ju 
operovať v trnavskej nemocnici. Ešte počas maródovania ju pozvali na schôdzu, na 
ktorej sa vyhodnocovalo plnenie plánu. Keďže MEDOS dosiahol vynikajúce výsledky, 
rozdávali sa za odmenu balíčky. Všetky ženy z jej kolektívu dostali balíček, ale ju 
obišli. Keď si chcel riaditeľ zásluhy za dosiahnuté výsledky prisvojiť, priamo na 
schôdzi mu ženy vykričali, že on sa o to vôbec nepričinil. 
„Všetky sa postavili za mňa,“ spomína pani Poszonyiová. „A aj vďaka tomu a najmä 
vďaka nim bol neskôr riaditeľ odvolaný.“ 
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Ďalšie zamestnanie si našla v slovenskej sporiteľni, kde mala pôvodne iba jeden  
mesiac zastupovať kolegyňu počas materskej dovolenky, no napokon tam zostala 
pracovať dlhé roky. Ani tu ju však neobchádzalo nešťastie. Spadla v archíve 
a zlomila si členok, ktorý bolo treba operovať. Po operácii musela chodiť s dvoma 
barlami 
Poníženie opäť zažila, keď jej po lekárskej prehliadke oznámili, že jej zastavujú 
invalidný dôchodok. 
Napokon zostala v dome, ktorý si spoločne s manželom postavili, sama. A o pár 
rokov prišlo ďalšie nešťastie – raz išla v noci do kúpeľne, pošmykla sa a spadla tak 
nešťastne, že si zlomila panvovú kosť. Odviezli ju na ARO a synovi povedali, že 
nemôže byť doma sama, pretože potrebuje 24-hodinovú opateru. Nezostávalo iné, 
ako predať dom a hľadať zariadenie, v ktorom by sa o ňu postarali. Syn napokon 
vybral Pohodu seniorov, kde pani Pozsonyiová žije, spomína, navštevuje spevácky 
krúžok, a, ako sme už spomenuli, pokiaľ jej to zvyšky sluchu dovolia, počúva 
upokojujúcu hudbu. 
 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 

Zádumčivý pán s vysokým čelom prezrádzajúcim 
inteligenciu. Nájdete ho prechádzať sa po chodbe, v prípade 
pekného počasia na nádvorí zariadenia, a nápadné sa vám 
môže zdať vari iba to, že okolo seba nezhromažďuje žiadnu 
spoločnosť. Chodieva sám, ale keď ho oslovíte, veľmi rád 
nadviaže rozhovor. Neviem, ako inak stručne 
charakterizovať pána Ing. Miroslava Fašunga. Pochádza 
z Chorvátskeho Grobu, narodil sa však v Bratislave a celý 
život sa vlastne pohyboval medzi týmito dvoma miestami. 

V Chorvátskom Grobe absolvoval základnú školu, elektrotechnickú priemyslovku a 
neskôr vysokú školu elektrotechnickú navštevoval v Bratislave. A tam sa aj 
zamestnal, no ako slobodný byt v Bratislave získať nemohol, a tak denne do práce 
dochádzal z Chorvátskeho Grobu autobusom. Vystriedal viacerých zamestnávateľov 
– od polygrafických závodov cez Výpočtovú a kontrolnú ústredňu spojov, Slovenské 
energetické podniky, Bratislavské automobilové závody až po MEDIKU – a všade 
pracoval pri počítačoch, kde uplatnil v praxi svoju záľubu vo fyzike a elektrotechnike. 
Istý čas bol zamestnaný v Senci u súkromníka, ba niekoľko mesiacov bol aj 
nezamestnaný. 
Medzi jeho koníčky vždy patril a dosiaľ patrí motorizmus. Sám spočiatku jazdil na 
motocykli. Najprv mal motorku najslabšej kubatúry – Pioniera, neskôr červenú Jawu 
250. Po čase začal používať otcovho Trabanta, potom si kúpil Felíciu, ktorú mu však 
po pár rokoch ukradli. Zo svojich záľub pán Fašung spomínal najmä šach, ktorý však 
nikdy nehral profesionálne, rád lúštil krížovky, a vždy keď mal čas, vyšiel si na 
prechádzku do prírody, či už pešo, na motorke alebo autom. Autom pochodil aj kus 
Slovenska. 
Hoci má len šesťdesiat rokov, veľmi skoro uňho nastali zdravotné problémy, a to 
fyzického aj psychického charakteru. V ich dôsledku sa stal veľmi ľahko zraniteľný, 
čo využilo jeho okolie, a tak sa ocitol v Pohode seniorov, kde sa mu usilujú vytvoriť 
čo najlepšie podmienky. Keďže poznajú jeho lásku k automobilom, vybavil mu 
fyzioterapeut Pohody seniorov pán Róbert Benian návštevu autosalónu.  



Očividne mu tým urobil veľkú radosť. Pán Fašung má jednu sestru a nevlastného 
brata. Rodičia mu už nežijú. Dvakrát mal mozgovú príhodu, istý čas sa liečil aj 
v Pezinku a nedávno ho v Bratislave operovali na kýlu. Ako všetky spomienky, aj tie 
jeho sú radostné aj bolestivé. Preto mu urobí radosť každý prejav pozornosti. 
 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 
  
Pán Zoltán Kiss je človek, ktorý budí dojem, ako by mal vždy 
dobrú náladu. Nemusí to, samozrejme, tak byť aj v skutočnosti, 
no v rozhovore často a rád žartuje. Jeho tvár sa zachmúri len 
vtedy, keď spomína na smrť svojej manželky, ktorá zomrela 
pred tromi rokmi. Aj slzy mu vyhŕknu. Nečudo, veď taká smutná 
udalosť vždy zmení natrvalo život toho, ktorý ešte zostal na 
tomto svete. 
Narodil sa pred 73 rokmi v Novom Živote v okrese Dunajská 
Streda, kde vychodil aj základnú školu. Mal tri sestry, ale žije 
z nich už len jedna. Mama sa starala o rodinu a otec pracoval 
ako robotník v Pozemných stavbách v Bratislave. Pán Kiss rád 
hrával stolný tenis a medzi jeho záľuby patrilo aj varenie. Aj 
neskôr, keď sa oženil, často pripravoval doma jedlo pre celú rodinu. Varil dokonca 
tak rád, že túžil vyučiť sa v odbore kuchár – čašník. Aby nemusel zostať na 
tamojšom družstve ako to vtedy chodilo, vybavil mu švagor, že išiel do učenia do 
podniku Elektrovod Bratislava. Tam neskôr pracoval ako montér vysokonapäťových 
vedení. Učňovskú školu absolvoval v Žiline. 
„Bol to kočovný život,“ spomína pán Kiss, „a keďže rodičia boli chorí, rozhodol som 
sa po skončení základnej vojenskej služby zmeniť zamestnávateľa. Začal som 
pracovať v Pozemných stavbách a tam som si našiel aj manželku, ktorá bola tiež 
elektrikárka.  Bola odo mňa o štyri roky mladšia. Svadbu sme mali  »pod ochranou 
spojeneckých vojsk« v roku 1968. V tom čase sme už bývali v Bratislave. Narodili 
sa nám dvaja synovia. Obaja sú dnes už, samozrejme, dospelí. Starší sa vyučil za 
mäsiara a nedávno o ňom písali aj v novinách, kde uverejnili aj jeho unikátny recept 
na výbornú klobásu. Mladší vyštudoval v Trnave dopravnú priemyslovku, ale pracuje 
ako vodič v Bratislave.“ 
Synovia sa oženili, postavili si domy - jeden v Novom Živote, druhý v Hornej Potôni - 
a on zostal celkom sám. Synovia nemajú deti, takže žiadny vnuk ani vnučka do 
rodiny nepribudli. Pán Kiss sa neskôr v Bratislave presťahoval do ubytovne, ktorú 
potom premenili na hotel. Niekoľko rokov v ňom robil akéhosi hotelového správcu 
a údržbára. Sám bez manželky žil tri roky. Synovia ho často navštevovali (a 
navštevujú ho aj tu, v Pohode seniorov). 
Jeho zdravotné ťažkosti sa začali tým, že mu praskla cievka v hlave a postihlo to 
centrum rovnováhy, takže sa mu viackrát stalo, že odpadol a nedokázal sa postaviť 
na nohy. Naposledy odpadol doma v byte a zlomil si chrbtový stavec. Na zemi ležal 
celú noc. Bol pri ňom len psík, ktorý mu do rána oblizoval ucho. Zbytočne volal 
o pomoc, zbytočne psík hlasno štekal. Na druhý deň ho takto našla švagriná spolu so 
susedou. Absolvoval všetky možné lekárske vyšetrenia (ako žartom hovorí, bol na 
všetkých nemocničných oddeleniach okrem gynekológie). Napokon sa odborníci 
zhodli na tom, že nemôže bývať sám, ale treba, aby sa oňho niekto staral. 
Pán Kiss je veľmi spoločenský a rýchlo medzi nás zapadol. 
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Náš recept 
Mrkvové mafiny s vločkami 

Potrebujeme 150 gramov polohrubej múky, ½ balíčka kypriaceho prášku, tri lyžice 
ovsených vločiek, ½ lyžičky soli, 50 gramov nasekaných vlašských alebo lieskových 
orechov, jeden balíček vanilkového cukru, 125 gramov trstinového cukru, 100 
gramov masla, jedno vajce, tri lyžice mlieka, 125 gramov najemno nastrúhanej 
mrkvy.. 

V mise zmiešame múku, kypriaci prášok, vločky, soľ a orechy. V druhej mise 
vymiešame cukor, zmäknuté maslo, vajce a mlieko. Pridáme mrkvu a sypkú zmes. 
Mrkvovým cestom naplníme papierové alebo silikónové košíky na mafiny asi do 
dvoch tretín. V rúre vyhriatej na 180 oC pečieme asi 23 minút. Po vychladnutí 
môžeme poliať citrónovou polevou alebo ozdobiť kúskom ovocia či cukríkom. 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 

Úsmevy slávnych 
Veľký Charlie Chaplin v čase, keď bol ešte mladým potulným hercom, si v istom vidieckom 
mestečku všimol tabuľu postavenú pri ceste pred školou.. 

Bolo na nej napísané: 

„Pozor, škola! Nezrazte naše deti!“ 

Charlie sa poobzeral, či sa niekto nepozerá, a potom rýchlo na tabuľu pripísal: 

„Radšej si počkajte na učiteľov.“ 

x-x-x-x-x-x-x 

Stan Laurel a Oliver Hardy, dvaja slávni filmoví komici, sa raz spolu hádali, ktorý z nich je 
ráno rýchlejšie oblečený. 

„Koľko času potrebuješ, kým sa ráno oblečieš?“ – spýtal sa Hardy. 

„Pol hodiny,“ povedal Laurel. 

„Ja som hotový za desať minút,“ chválil sa Hardy. 

„Dobre,“ dodal Laurel, „lenže ja sa aj umývam.“ 

x-x-x-x-x-x-x 

Populárny americký filmový komik Jerry Lewis, ktorý rád cestuje, si s obľubou strieľa 
z uponáhľaných amerických turistov. Raz rozprával tento vtip: 

Dvaja Američania z Texasu stoja v Paríži pred katedrálou Notre Dame. 

„Skoč sa pozrieť dovnútra,“ hovorí jeden z nich, „ja si ju zatiaľ popozerám zvonku, potom si 
vymeníme svoje postrehy a ušetríme čas.“       
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Náš rozhovor 
	

Hoci má osemdesiatosem rokov, je stále veľmi aktívny. 
Chodí von na prechádzky a často sa zastaví aj vo svojom 
galantskom dome, no večer vždy prichádza naspäť do 
Pohody seniorov, kde má svoj druhý domov. Po tom, 
ako ho pred časom počas jazdy na bicykli postihla ľahká 
mozgová príhoda, cíti sa menej isto a vie, že tu sa oňho 
v prípade potreby dokážu rýchlo postarať. Pán ŠTEFAN 
FILO sa narodil v Galante a je s týmto mestom bytostne 
spojený. Je už vdovcom a osobitne sa zaujíma 
o neogotický galantský kaštieľ, ktorý v posledných 
rokoch pomaly vstáva z popola. 
 
Ako vzniklo vaše puto k tejto kultúrnej a architektonickej 
pamiatke? 
 

Už od malička som sa pohyboval okolo kaštieľa. Keďže škola, do ktorej som chodil bola 
práve v jeho susedstve, chodievali sme si ako deti nabrať  vodu zo studne, ktorá bola na 
nádvorí, a v parku v okolí kaštieľa sme sa hrali a zažívali  naše detské dobrodružstvá. Keď 
odtiaľto museli odísť Esterházyovci, ktorým kaštieľ patril a používali ho ako letné sídlo, 
začala celá stavba postupne chátrať. V tejto budove už bolo všeličo – rozličné úrady, ale aj 
nemocnica pre maďarských a neskôr nemeckých vojakov, sklad ruskej armády, po druhej 
svetovej vojne pioniersky dom, knižnica, múzeum a ktovie čo ešte. Dňa 6. decembra 1944, 
keď bola bombardovaná Galanta bol kaštieľ čiastočne poškodený. Poškodená bola severná 
aj južná veža a terasa, ktorú museli v roku 1946 zbúrať. Na začiatkoch rekonštrukcie som sa 
zúčastňoval aj ja, ešte ako stavbársky učeň. 

 
V roku 2012 vzniklo Občianske združenie Neogotický 
kaštieľ v Galante, do ktorého ste aj vy zapojený. Ako 
združenie pôsobí? 
 
Usilujeme sa niektoré veci robiť svojpomocne. Ide najmä 
o čistenie okolia a odstraňovane neporiadku, lebo za dvadsať 
rokov sa tam neurobilo takmer nič. Pritom niektoré miestnosti 
sú až obdivuhodne zachované, niekde sú ešte aj pôvodné 
parkety, a ozdobou je aj veľká klenutá pivnica, ktorá je údajne 
najdlhšia na Slovensku. Je takmer isté, že pod omietkou sa na 
viacerých miestach skrývajú originálne nástenné maľby, preto 
nemožno steny kaštieľa len tak otĺcť. Našli sa aj zvyšky tapiet, 
ale tie už boli, žiaľ, veľmi zničené. Pôvodný nábytok ľudia rozobrali. Severné 
zrekonštruované krídlo kaštieľa sa už čiastočne využíva – konajú sa tam rozličné výstavy. 
Existujú veľké plány na využitie kaštieľa, ale jeho obnova je veľmi zdĺhavá a, samozrejme, 
nákladná. 
 
Vzhľadom na to, že kaštieľ vybudovali bratia Daniel a Pavol Esterházyovci už v roku 
1633, je to dosť stará stavba na to, aby sa v nej vyskytovali aj nejaké strašidlá. Keďže 
sa vy často pohybujete v jeho priestoroch, viete niečo o týchto bytostiach? 
 
V tom našom kaštieli vraj straší tajomný chlapec so psom. Je to, samozrejme, nezmysel, ale 
pokiaľ by to malo v budúcnosti prilákať návštevníkov, tak nech si tam pokojne strašia. Nás 
skôr straší, ba priam desí pomalé tempo rekonštrukcie tohto objektu. Nechceme byť 
svedkami toho, ako sa nám bude náš kaštieľ rozpadávať priamo pred očami. 

12 


