
Opatrenia pri príprave a odovzdávaní krabičiek 

 

Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne inštrukcie, ktoré by sme za normálnych okolností s Vami 

nezdieľali. V tomto momente to však považujeme za nevyhnutné, za našu povinnosť. Preto všetkých 

veľmi PROSÍME, ktorí sa tento rok rozhodnú potešiť neznámeho seniora, o dodržiavanie týchto 

pokynov. 

1. Pred prípravou krabičky si dôkladne umyjem ruky mydlom alebo dezinfekciou.   

    Návod, čo všetko možno dať do krabičky nájdete v ďalších 

inštrukciách.  

 

2. Počas prípravy krabičky nekašlem a nekýcham na krabičku ale 

pootočený do predlaktia svojej ruky.  

 

3. Hotovú krabičku neuzatváram, krabičku obalím zvlášť vrch a spodok vianočným 

papierom tak, aby bola otvárateľná a aby sa dala ešte skontrolovať, prípadne 

doplniť. 

 

4. Krabičku odovzdáte kontaktnej osobe alebo na zberné miesto z nášho oficiálneho 

zoznamu, ktorý najneskôr do 23.11.2020 uverejníme v hlavnej skupine projektu. 

 

5. Tam, kde je možnosť odovzdať krabicu na externé zberné miesto, prosíme 

o uprednostnenie tohto miesta pred návštevou domova kontaktnej osoby.  

 

6. Tam, kde nie je možnosť odovzdania krabice na externé zberné miesto, Vás 

prosíme o písomné dohodnutie si termínu odovzdania krabice s kontaktnou 

osobou (Messenger, email, sms) tak, aby bolo možné dohľadať všetky kontakty 

našich kontaktných osôb s Vami.   

 

 

7. Pri odovzdaní krabičky sa za každých okolností chráňte rúškom alebo iným 

prekrytím dýchacích ciest. Takisto musí byť takto chránená naša kontaktná osoba. 

Ak by tomu tak nebolo, tak sa nebojte ju o to požiadať. Platí to aj v opačnom 

prípade.  

 

8. Pri odovzdaní dodržujte odstup od osoby, ktorej krabicu podávate. Krabičku 

položte napr. na blízky múrik, schod prípadne lavičku a odstúpte, aby si ju KO 

bezpečne prevzala. Ak by priniesol niekto krabicu pred Vami, počkajte prosím vo 

vzdialenosti min. 4 m kým sa odovzdanie ukončí. Chránite tak seba i ostatných.  

 

9. Odovzdanie krabice je možné len v prípade, ak nie je porušený zákaz 

zhromažďovania alebo iné aktuálne platné nariadenie vlády a úradu verejného 

zdravotníctva ( napr. zákaz vychádzania).  Aktuálne nariadenia budú zohľadnenie 

v aktuálnych pokynoch v hlavnej skupine projektu. Dátum zbierky sa môže 

v závislosti od týchto nariadení upraviť alebo posunúť. O všetkom budeme včas 

a riadne informovať.  



 

 

 

10. Osobné odovzdávanie krabíc v domovoch pre seniorov s doprevádzajúcim 

programom nie je tento rok možné. Veríme, že o rok sa opäť budeme tešiť pri 

spoločnom programe. Tento rok bohužiaľ len pri fotkách, či videu. 

 

11. Rovnako nie je možné odovzdávanie krabíc hromadne kontaktnej osobe v jeden 

dohodnutý termín.  

 

12. Krabičku nie je možné odovzdať na zbernom mieste, ktorým je priamo domov pre 

seniorov alebo tomu podobné zariadenie. Výnimkou je len recepcia, ktorá je 

samostatne stojacou budovou mimo budovy domova pre seniorov. Ak by Vás 

k tomu niekto vyzval, prosíme, aby ste nás na to upozornili.  

 

13. Krabičky budú prechádzať dvojitou karanténou. Prvá karanténa 96 hodín prebehne 

u kontaktnej osoby. Krabičku po prijatí odloží na bezpečné miesto a kontrolu, 

označenie a prelepenie skontrolovanej krabičky krížom priesvitnou lepiacou 

páskou vykoná až po 96 hod od prijatia krabičky. Druhá karanténa krabičky 

prebehne priamo v zariadeniach pre seniorov. Po tom, ako ich naša kontaktná 

osoba dovezie zapečatené k vstupným dverám zariadenia, budú krabičky odložené 

opäť na izolované miesto, kde počkajú 7 dní než budú starkým rozdané. Pri 

rozdávaní krabičiek do rúk starkým bude priesvitná lepiaca páska po bokoch 

krabičky prvýkrát rozstrihnutá.  

 

14. Prosíme, dávajte na seba i svojich blízkych pozor. Užite si prípravu krabičiek ako to 

len pôjde a naplňte krabičky i seba veľkou láskou. ĎAKUJEME všetkým vopred, 

ktorí sa rozhodnú zapojiť do našej zbierky s povinnosťou dodržať tohtoročné 

mimoriadne opatrenia.  

 

 

  

 



Ako naplniť krabičku 

Krabičku robíte z lásky, tak ako to cítite. Vkladáte do nej kus svojho srdca a každý to, čo si môže 

dovoliť. Ale keďže seniori sú ako malé deti, tak si radi obsah svojich krabičiek porovnávajú.  

Preto by sme boli radi, keby sú krabičky naplnené rovnakým systémom, aby všetci starkí dostali 

približne rovnaké krabičky. Krabička by mala ideálne obsahovať po 1 kuse z týchto kategórií:  

 

1.) Niečo teplé 

2.) Niečo slané 

3.) Niečo sladké  

4.) Niečo voňavé 

5.) Niečo na seba  

6.) Niečo na čítanie 

7.) Niečo pre potešenie 

 

Tipy, čím naplniť krabičku 

 

Niečo teplé: káva, ovocný čaj, bylinkový čaj, cappuccino, horúca čokoláda, horúci nápoj 

Niečo slané: slané kekse, praclíky, kukuričné chrumky, krekery, paštéta Majka, macesy 

Niečo sladké: keksík, perníčky, šalviové cukríky, hroznový cukor, DIA kekse, DIA čokoláda, 

piškóty, plnený croissant, ovocné detské taštičky, detská výživa, krabičkový džúsik, maslové 

kekse, venčeky, džem, mäkké sušené ovocie, detský nápoj so ,,sosáčikom,, na pitie  

Niečo voňavé: sprchový gél, šampón, tekuté mydlo, vlhčené servítky, telové mlieko, sprej, 

krém na ruky, krém na nohy, krém na tvár, balzam na pery, zubná pasta, corega tablety, 

toaletná voda, parfum 

Niečo na seba: teplé ponožky, papučky, rukavice, čiapka, veselé ponožky, tielko, textilné 

kapesníky, malý mäkký uteráčik 

Niečo na čítanie: krížovky, časopisy ako Slovenka/ Život, Žena a život/ Napísal život/ Zdravie 

Kniha básní, Duchovná literatúra, Motivačná literatúra, knihy s pozitívnou tematikou, 

vlastnoručne napísaný list od srdca 

Niečo pre potešenie: kresbičky od detí, prázdne pohľadnice s nalepenou známkou ( 1 môže 

byť aj s Vašou vypísanou adresou ale nemusí), drobnú vianočnú dekoráciu, soška anjelika, 

malý vankúšik, nahrievaci vankúšik, malý plyšový macko do ruky, náramok na ruku, ruženec, 

pekná šálka, veselý pohár so slamkou, hrebienok 

 

 



Čo naopak tento rok NIE! 

 

Prosíme, aby ste do krabičiek nedávali nasledujúce veci: 

- Použité alebo špinavé veci ( oblečenie, drogéria atď.) 

- Otvorené potraviny alebo potraviny po záručnej dobe  

- Čerstvé ovocie a čerstvé potraviny (vzhľadom na dobu kým budú odovzdané) 

- Trvanlivé potraviny (napr. cestoviny, polievky, fazuľa, horčica, veci do mikrovlnky atď.) 

- Priveľké veci, ktoré zaberú veľkú časť krabice (napr. veľká krabica džúsu, veľké balenie 

papierových vreckoviek/toal. papiera, veľká plyšová hračka) 

- Špecifický kus oblečenia ( tepláky, sveter, pyžamo- ťažko trafiť, že krabičku dostane 

niekto práve s touto veľkosťou oblečenia) 

- Sviečky, zapaľovače, čistiace prostriedky 

- Lieky, alkohol, šumivé rozpustné tablety do vody  

- Nebezpečné predmety (napr. ostré nožničky, pilníky atď.) 

- Zbytočnosti, ktoré Vám samým doma zavadzajú ( napr. rôzne staré sošky, staré 

dekorácie, staré knihy nezaujímavého alebo pesimistického obsahu atď.) 

- Neobalené krabičky vianočným papierom ( nezabalený vrch a spodok zvlášť) 

- Nevyvážené krabičky ( plná krabička jedného kusu oblečenia, plná krabička len čajov 

alebo len sladkostí či kozmetiky) 

- Žiadne mašle a stuhy na vrch krabice (s krabičkami sa potom zle manipuluje a zle sa 

ukladajú) 

- Prosíme, nepoužívať príliš malé krabice z detských topánok alebo naopak priveľké 

krabice od dámskych čižiem. Najlepší by bol štandardný rozmer.  

    Zabaľme do krabičky kus svojho srdca, akoby krabička mala ísť niekomu, koho milujeme... 

ĎAKUJEME! 


