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Úvodník MD-3/2019

8. marec – Medzinárodný deň žien
Medzinárodný deň žien sa každý rok oslavuje 

ako deň uctievania žien, ktoré sú rovnoprávne 
s mužmi. Tento deň sa stal významným dňom v boji 
za sociálne práva a rovnoprávnosť žien. 

Preto aj v dnešnej dobe je potrebné konať 
oslavu ženy, ako aj matky, pretože si to každá z nás 
zaslúži, vychovala svoje deti, dala im život a zatiaľ 
sa stále o ne stará. Za to všetko jej patrí úcta 
a uznanie, za to všetko, čo pre svoju rodinu robí. 

Naše mamy sú tie naj.... sú naše a my ich milujeme pre milión vecí, 
ktoré pre nás robili a robia. Dávame im pocítiť, že sú v našom živote 
najdôležitejšie.  

Spomienky, ktoré sa nám s nimi spájajú by sa nezmestili do 
žiadneho fotoalbumu. 

Našim seniorkám, mamkám, babkám, ako aj prababičkám v tomto 
našom „domováckom zariadení“ 
želám do ďalšieho života hlavne veľa 
dobrého zdravia, Božieho požehnania, 
optimizmu, spokojnosti a neutíchajúcej 
radosti. Tiež veľa lásky, pohody, dobrú 
náladu v kruhu svojich najbližších 
a tiež dobrú pohodu s vedením nášho 
domova. 

Zároveň Vám chcem popriať 
k Vášmu sviatku ešte raz veľa zdravia, 
dobré spolunažívanie jedného s druhým a napokon pomyselne darovať 
kyticu vzácnych ruží, ako sa vždy patrí a sluší.  

Nasledovné motto nech znie: „Si matka, čo tvorí istotu, bezpečne 
ma veď k Tvojmu poznaniu, myslieť možno len rozumom, ale 
chápať len srdcom.“ 

Vážení obyvatelia, dopisovatelia a čitatelia, želám Vám pri čítaní 
nášho časopisu „Môj domov“ maximálnu pohodu. 

Anna Szabová, šéfredaktorka
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Zo zápisnice domového parlamentu 

 Zasadnutie Domového parlamentu sa konalo 27. februára. 
Stretnutie začalo Stravovacou komisiou v prítomnosti Viery Bútorovej, 
riaditeľky zariadenia a Moniky Chropeňovej, výživovej asistentky.  
 Na základe požiadaviek členov domového parlamentu, zo záverov 
Stravovacej komisie vyplynulo: 

1. zaradenie fazuľovej polievky s rezancami na obed, aj večeru 
2. po štyroch až piatich týždňoch opakovanie podávania dia žemľovky 

a bryndzových halušiek 
3. opätovné zaradenie pečeňových halušiek do polievok 
4. zníženie množstva soli u varených podávaných jedál 
5. zníženie častosti podávania polievok s rozšľahaným vajíčkom. 

V rámci Stravovacej komisie sa riešili:  

 sťažnosť na jedno z oddelení, kde raňajky chodia neskoro 

 dôvody, prečo sa dostávajú k obyvateľom večerné polievky studené 

 správanie a vykrikovanie niektorých obyvateľov vo veľkej jedálni 

 návrh podávať kysnuté knedle aj diabetikom. 
Výživová asistentka upozornila, že piatkové pôsty sa nevzťahujú na 
malé deti, chorých ľudí, ani na seniorov. Napriek tomu, piatkové pôstne 
jedlá sa kuchyňa bude snažiť dodržiavať. Navrhla, aby obyvatelia, ktorí 
vyjadrujú nespokojnosť s podávanou stravou boli prítomní na 
Stravovacej komisii. 
 V ďalšej časti zasadnutia Domového parlamentu sa diskutovalo o: 

1. opakovaných problémoch prevozu na dialýzu 
2. plánovaných krajských aktivitách na rok 2019 
3. potrebe aktualizovať nástenky v zariadení 
4. niektorých problémoch vo vzájomnom spolunažívaní obyvateľov 
5. nedostatkoch vracania sa prádla z práčovni. Pani Kittlerová 

poukázala na to, že v práčovni sú odložené kopy neoznačeného 
prádla, ktorých vlastníkov práčovňa nevie identifikovať 

6. nedostatkoch novej signalizácie a rozhlasu, ako aj ďalších 
udalostiach, ktoré sa od posledného stretnutia udiali. 

 O opatreniach súvisiacich s kvalitou služieb práčovne, ako aj 
o realizácii návrhov stravovania vás budeme v ďalších číslach 
časopisu informovať.  
                Miroslav Kleman, predseda DP 
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Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... 

FAŠIANGY - symbol veselosti, zábavy a hodovania. Obdobie od 
Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Sú prechodom 
medzi zimným a jarným obdobím. Ich neodmysliteľnou súčasťou boli 
tradičné fašiangové hry, v rámci ktorých boli predvádzané rôzne 
magicko – rituálne úkony. Po dedinách šli v sprievode mladí muži 
preoblečení v rôznych maskách. Najčastejšie to boli masky: Cigánky, 
Žobráka, Drotára, Starej ženy, Prespanky s deckom, Kováča, Kominára, 
ale aj masky Medveďa, Kozy, Turoňa a Slameníka, ktoré symbolizovali 
plodnosť, ale aj smrť. Typickým fašiangovým jedlom boli šišky vyprážané 
na masti. Hlavne posledné dni boli vyplnené zábavami a nebolo tomu 
inak ani u nás.  

Posledný februárový deň sme zorganizovali Fašiangový ples. Zišli 
sme sa vo vyzdobenej jedálni a všetci sme mali jedno spoločné – chuť 
tancovať a zabávať sa. Dobrú náladu podporil hudobnou produkciou náš 
kolega Braňo Kerek a muzikoterapeutka Betka Angelovičová spevom 
a hrou na 
klávesy.  
Nechýbala 
ani tradičná 
tombola, 
ktorá bola 
naozaj 
bohatá. 
Obdarovaní 
sa tešili 
výhre, prvá 
cena vo 
forme 
darčekového 
koša 
„Gurmán“ 
potešila obyvateľku Júliu Kissovú, ktorá sa vyjadrila: „Ešte som nikdy 
nevyhrala v tombole“. Prítomní si pochutili na obložených chlebíčkoch, 
jednohubkách, sladkostiach a ovocí, ktoré nám pomohla pripraviť         
p. Evka Želísková. Plesali sme do večerných hodín.  
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Za podporu pri realizácii plesu patrí poďakovanie pani riaditeľke, 
koordinátorkám za 
zabezpečenie tomboly 
a organizáciu akcie, 
Katke Rosovej 

a Monike 
Šmotlákovej za 
výzdobu. Nechýbalo 
ani symbolické 
pochovávanie basy. 
Pochovávanie basy je 
ľudová hra 
parodizujúca skutočný 
pohreb. Jej 
základným motívom je 
zákaz zábav počas 
nasledujúceho pôstu. 
Jednalo sa o výrazné 
komické stvárnenie 

v podaní členov súboru Domovníček, za čo im patrí naše ĎAKUJEME 
ako aj vedúcej súboru Mgr. Angelovičovej. Jej pozvanie vystupovať 
s členmi súboru prijali aj ošetrujúci lekár MUDr. Dušan Divinec 
a praktická sestra z ambulancie Hela Gábrišová, čím prispeli 
k spestreniu programu.  

A čo reakcie plesajúcich ? 
Miroslav Kleman – občerstvenie na vysokej úrovni, možnosť zabaviť sa 
a zabudnúť na každodennosť. 
Anna Szabová – výborná atmosféra, krásna výzdoba, bohatá tombola, 
čo dodať, ďakujeme. 
Rozália Krátka – parket plný tanečníkov, zaspievali sme si, dýchalo to 
tu dobrou náladou a radosťou. 
Mária Čurgáliová – veľmi sa mi páčilo vystúpenie súboru Domovníček. 
 

 Organizátorky plesu si užívali pozitívne reakcie obyvateľov. Basa je 
pochovaná, môže sa začať pôst. Obdobie veľkonočného pôstu začína 
dňom, ktorý poznáme pod názvom Popolcová streda. Veľkonočný pôst 
sa končí Veľkým piatkom.            (S. Červená) 
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Výnimočnosť priateľstva 
V duchu citátu „Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú 

takí smelí, že ma upozornia na moje chyby“, ktorého autorom je 
René Descartes, francúzsky filozof, sa nieslo posedenie pri čaji.  

Klienti IT4 mali možnosť posedieť v príjemnej atmosfére pri malom 
občerstvení, pozhovárať sa a zamyslieť  nad tým, čo pre nich znamená 
priateľstvo, sú priatelia dôležití v našom živote a ako nás môžu 
ovplyvniť? Mnohí z nás stretli prvých kamarátov už na základnej škole, 
kde sme spolu trávili veľa času v školských laviciach, na školských 
výletoch, pri šantení v prírode, či pri vymýšľaní rôznej zábavy vo voľnom 
čase. Avšak nie každý kamarát sa dá nazvať priateľom. Priateľ je ten, 
kto ťa vypočuje, poradí ti, podrží ťa, keď to najviac potrebuješ a nikdy ťa 
nezradí! Viacerí sme sa zhodli na tom, že priateľstvo z detstva môže 
trvať až do dospelosti, ba aj po celý život. V našom zariadení sa taktiež 
vytvorili pekné priateľstvá, čo ma nesmierne teší. Nechýbali ani vtipné 
príbehy zo života.  

Počas stretnutia sme dospeli k poznaniu, že ak už nejakú tú 
chybičku v živote urobíme, nech nás má kto na to upozorniť, niekto, kto 
sa dá nazvať ozajstným priateľom!           (M. Gašparíková) 

 
Zľava: 
Milan 

Klačanský, 
Beáta 

Žáčiková, 
Mária 

Grendelová, 
Katarína 
Kánová, 
Ernest 

Lopatka 

 
Sprava: 

Anastázia 
Opáthová, 

Eva 
Macejková, 

Anna 
Zembová, 

Štefan Hučko 



 
7 

Domáci spravodaj                                                     MD-3/2019 

ÚČASŤ NARASTÁ 
IT1 je výnimočné svojimi obyvateľmi. Napriek rôznym, hlavne 

zdravotným prekážkam, máme v sebe dostatok vnútornej sily a energie 
na to, aby sme si  

dokázali 
spríjemniť deň čo 
deň spoločnými 

stretnutiami. 
Zapájame sa do 
rôznych činností, 
obyvatelia svojou 
troškou dokážu 
prispieť aj k čistote 
na chodbách. 
Často sa zo 

spoločenskej 
miestnosti ozýva 
spev, hudba a 
rozhovory na  

najrôznejšie témy. Radi spolu trávime čas pri doobedňajšej káve. Po 
nástupe nových obyvateľov sa nám zaplnila aj spoločenská miestnosť 
do posledného miesta, z čoho máme veľkú radosť.       (V. Halová) 
  

Uhádni rozprávku 
Jedno februárové utorkové dopoludnie na IT2 patrilo vedomostnej 

súťaži „Uhádni rozprávku“, kde sa víťazmi stali všetci zúčastnení. Naši 
obyvatelia si mali možnosť vyskúšať, či sa ešte pamätajú na kreslené 
a filmové rozprávky prostredníctvom vytvorenej prezentácie v počítači. 
Formou doplňovačky si pripomenuli názvy a rôzne detaily z rozprávok. 
Taktiež sa dozvedeli, aké bolo pôvodné znenie klasických ľudových 
rozprávok, a že mali naši spisovatelia čo robiť, aby ich upravili do 
dnešnej podoby. Nezabudli sme ani na zaujímavosti z natáčania 
filmových rozprávok.  

Keďže aktivita mala u všetkých 18 zúčastnených obyvateľov 
pozitívne ohlasy, veríme, že sa pri podobnej súťaži stretneme už 
čoskoro, avšak na inú tému. A samozrejme nebude opäť chýbať sladké 
pokušenie a čaj!              (K. Rosová, M. Šmotláková) 
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Fašiangové 

pečenie 

Fašiangy sú obdobím 
karnevalov a smažených 
sladkostí. Keďže sme mali 
v tomto fašiangovom období 
na obed šišky, rozhodli sme 
sa pre pečenie zemiakových 
pagáčikov v CHD Uvar si 
sám.  

Naše obyvateľky Anna 
Chochulová, Anna 
Šaturová a Antónia 

Feketeová sa pustili do pečenia s veľkou dávkou srdca, s úsmevom na 
perách a valčekom v ruke. Kysnuté cesto nám pripravila Evka 
Želísková a ostatné už bolo na nás. Múčili sme, rozvaľkávali, 
vykrajovali, ukladali na plech, potierali vajíčkom. Zvládli sme to hravo 
a výsledkom boli voňavé, chutné pagáčiky, na ktorých sme si pochutili 
pri skupinovej aktivite.          (S. Červená) 

Jarné upratovanie 

Hoci v kalendári bol ešte 
len február, zubaté slniečko 
nás už niekoľko dní lákalo von. 
 Tak sme začali rovno „od 
podlahy“ od terasy A budovy. 
Vyhrabali sme lístie ako zo 
záhonu tak i z kvetináčov, aby 
sme uvoľnili priestor 
vychádzajúcim narcisom 
i budúcim letničkám.  

Všetkým pomocníkom 
VEĽKÁ VĎAKA!         (K. Rosová) 

Na fotografii zľava:  
Štefan Belička, Rudko Sokolík, Helenka Korcová, Anastázia Klobučníková, 
Anička Belohorcová, Rozália Krátka, Júlia Kissová 
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Ohľaduplná spolubývajúca 
Na naše oddelenie IT2 sa pred pár týždňami 

presťahovala z budovy B pani Júlia Mondoková. 
Je to veľmi usmievavá a komunikatívna žienka. Vo 
voľnom čase rada sleduje televízny program.  

Má problém so sluchom, nechce však 
vyrušovať svoju spolubývajúcu. Pani Mondoková to 
vyriešila. Aby mohla sledovať televízny program, 
dala si priniesť od príbuzných „moderné“ slúchadlá. 

Na fotografii ju vidíme pri sledovaní obľúbeného programu. 
Za celý kolektív – zamestnancov aj obyvateľov IT2 ďakujeme a 

vážime si túto jej ohľaduplnosť voči spolubývajúcej. 
Zároveň veríme, že ohľaduplnosť, rešpekt, úcta a slušnosť je a 

bude v našom zariadení bežnou súčasťou spolužitia našich obyvateľov, 
ktorí tu našli svoj druhý domov. Veď stačí len tak málo...           (S. Šimková) 

 

   Multifunkčná miestnosť IT3 
Pre veľký záujem stravovania sa obyvateľov IT3 na ich oddelení sa 

od 4. marca na 2. poschodí otvorí staronová spoločenská miestnosť, 
ktorá bude slúžiť aj ako 
jedálnička pre klientov 
druhé poschodia. Jej 
otvorením budú mať 
obyvatelia IT3 väčší 
komfort pri záujmových 
činnostiach, ako aj pri 
stravovaní.  

Spoločenská 
miestnosť nebude slúžiť 
len ako jedálnička. 
Zároveň sme vytvorili 
pre nášho mladého 
obyvateľa Petra Macka svoj vlastný pracovný kútik, kde skladá puzzle. 
Do budúcnosti by sme s ním chceli začať pracovať aj na notebooku.  

Spoločenskú miestnosť môžu navštíviť aj obyvatelia z iných 
oddelení. Srdečne ste vítaní!               (J. Režová) 
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Písali o nás na sociálnej sieti 
Milí obyvatelia, možno ste si všimli, že k nám minulý týždeň prišiel 

na návštevu malý čierny psík, ktorý sa zmätene potuloval po areáli 
nášho zariadenia. Evidentne to pre neho bolo neznáme prostredie, 
nevedel koho a čoho sa má báť.  

Taktiež vy, naši obyvatelia, ste netušili, ako sa k tomuto 
opustenému či 

zatúlanému 
psíkovi správať. 
Veď psík bol 
zranený a mohol 
byť chorý, 

nakazený 
napríklad 

besnotou, čo 
predstavuje pre 
ľudí veľké 

nebezpečenstvo 
nákazy a príčinou 
jeho nečakaného 
agresívneho útoku 
na človeka. 

Keďže každý psík potrebuje domov, rozhodli sme sa kontaktovať 
karanténnu stanicu „Topoľčianske Labky“, aby psíka odchytili 
a pomohli mu nájsť si majiteľa. Dievčatá z Topoľčianskych labiek prišli 
hneď ako sme im zavolali. 

Skúsili fenku chytiť, avšak ľudí sa bála a pri jej rýchlych labkách 
bolo jej chytenie nemožné. Preto jej nadstavili klietku plnú dobrôt, do 
ktorej sa psíka podarilo chytiť.  

Karanténna stanica „Topoľčianske labky“ uverejnila na facebooku 
takéto milé poďakovanie: „Ďakujeme zvieratkomilom z Domova 
Dôchodcov, kde sme mohli nadstaviť odchytovú klietku a fešandu chytiť. 
Už čaká psíka prvá noc v teple“.  

Dnes žije fenka Minnie s ostatnými psíkmi v karanténnej stanici 
a čaká na svojho nového pána, ktorý ju zahrnie láskou a pozornosťou.                             
              (N. Bujnová) 
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Komisia sociálnej pomoci 

Zastupiteľstva  

Nitrianskeho samosprávneho kraja 

Komisia sociálnej pomoci je orgánom Zastupiteľstva Nitrianskeho 
samosprávneho kraja. Zasadá jeden krát mesačne, spravidla vždy 
v inom zariadení sociálnych služieb. 

V mesiaci február 2019 sa zasadnutie Komisie sociálnej pomoci pri 
Z-NSK konalo v našom Zariadení sociálnych služieb v Topoľčanoch.  

Členovia komisie si prešli zariadenie. Pani vedúca diskutovala so 
zamestnancami, čo sa samozrejme nezaobišlo bez odozvy. Naše 
kuchárky sa s obdivom vyjadrili: „Ani sme netušila aká úžasne milá je 
naša nová pani vedúca.“ 

Na fotografii sprava 

Erika Róžová, vedúca Odboru sociálnych vecí Úradu Nitriaskeho 
samosprávneho kraja, Róbert Andráši – predseda,  Katarína Matušicová – 
tajomníčka, Janka Moravčíková – členka Komisie sociálnej pomoci 
Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 

     (Viera Bútorová) 
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Športovo – súťažné dopoludnie 

 V chladnom 
zimnom počasí sme sa 
zúčastnili športovo-
súťažného dopoludnia 

v Horných 
Obdokovciach.  

Čakali na nás štyri 
súťažné disciplíny, ktoré 
nás dobre zahriali. 
Súťažilo sa v stolnom 
tenise, v kolkoch, v 
hode na terč a v hode 
na presnosť.  

Najskôr však prebehol príhovor pani riaditeľky Brachovej, ktorá 
nás srdečne privítala a popriala nám v súťažiach veľa šťastia. Potom 
nasledovalo malé posilnenie formou drobného občerstvenia a nakoniec 
už nič nebránilo tomu, aby sme začali súťažiť.   

Naše zariadenie reprezentovali Vladimír Vacho a Beátka 
Révayová. Súťaže prebiehali v rýchlom 
tempe a každý súťažiaci sa snažil podať 
čo najlepší výkon.  

Panovala veľmi dobrá nálada. 
Každý súťažil sám za seba a chcel 
vyhrať.  

Napokon Beátka Révayová vyhrala 
tretie miesto v stolnom tenise. Po 
súťažiach nasledoval chutný obed. 
Podával sa kotlíkový guláš.  

Po obede ešte prebehli kamarátske 
rozhovory a nasledoval odchod domov. 
My sa už teraz tešíme na ďalšie 
športové súťaže.    (M. Miško) 
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Pôst ako premena v živote kresťana 

Môžeme si predstaviť Zmŕtvychvstalého Pána, ktorý nás volá vyjsť 
z našich temnôt a my sa vydávame na cestu smerom k nemu, ktorý je 
Svetlom. A Pôst je cestou k zmŕtvychvstalému Ježišovi, je obdobím 
pokánia, aj umŕtvovania zameraného na to, aby sme vstali z mŕtvych 
s Kristom, obnovili našu krstnú identitu, čiže znova sa narodili „zhora“, 
z lásky Boha (porov. Jn 3,3). Preto je Pôstne obdobie svojou 
prirodzenosťou časom nádeje.  

V Taliansku žil chlapec, ktorý sa volal Kasper. Mal dvanásť rokov a 
chodil do školy. V tých časoch sa ľudia postili oveľa viac ako teraz. Nie 
iba v piatok, ale aj v iné pôstne dni. Keď nastalo obdobie pôstu, Kasper 
povedal, že aj on sa chce postiť. Jeho mama, ako všetky mamy, si však 
priala, aby chlapec dobre jedol a rýchlo rástol. Preto mu odpovedala: 
„Deti v tvojom veku Cirkev nezaväzuje, aby sa postili.“ Kasper na 
maminu pripomienku, pokiaľ ide o jedenie, odpovedal: „Ak som dosť 
veľký na to, aby som hrešil, prečo nie som dosť dospelý aj pre 
pôst?“ Mama, hoci neochotne, dovolila mu jesť menej ako obvykle.  
Kasper de Bafalo (+1834) sa stal neskôr kňazom, založil kongregáciu 
Najdrahšej krvi. Dnes ho uctievame ako svätca. Aj keď možno povrchne, 
čítanie biblie nás môže viesť k unáhlenému uzáveru, že sa Bohu náš 
telesný pôst nepáči, predsa to tak nie je. Biblia chce len ukázať, čo 
všetko má predchádzať nášmu pôstu, aby bol Bohom prijatý. Nemá 
zmysel sa postiť fyzicky a bez toho, aby sme urobili vnútorné obrátenie. 
V období Veľkého pôstu sa má uskutočniť v živote kresťana 
predovšetkým naša vnútorná premena, naše pokánie. Je to určité 
vnútorné umieranie, ktoré človek vyjadruje aj navonok. Vnútorné 
pokánie kresťana sa môže prejavovať veľmi rozmanitým spôsobom. 
Sväté Písmo a cirkevní Otcovia zdôrazňujú najmä tri formy: pôst, 
modlitbu a almužnu. Máme sa zvlášť v tento pôstny čas, podľa príkladu 
Spasiteľa pôstom, modlitbami, almužnou a vôbec naším kajúcnejším 
životom pripraviť na hodné prijatie sviatostí a na oslávenie najväčšieho 
sviatku kresťanstva – Veľkej noci. Pôst v širšom zmysle slova znamená 
nielen zdržiavať sa mäsitých jedál, ako to často aj u kresťanov 
počujeme, ale znamená aj zdržiavať sa niečoho, čo nám je prijemné. 
Tak sa „postíme“ aj vtedy, keď premáhame svoje žiadosti, náruživosti, 
svoju telesnosť, alebo sa tiež zdržujeme dovolených pôžitkov.   

                 (R. Wagner) 
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Aktuality                         MD-3/2019 

Nový Interný rozhlasový vysielač  

Obyvatelia nášho zariadenia sú mimoriadne 
kreatívni, čo potvrdzuje aj dlhoročná aktivita. Ide 
o rozhlasové vysielanie priamo z dielne 
rozhlasového štúdia, kde máme zbrusu nový 
rozhlasový vysielač.  

Obyvatelia vysielanie moderujú pod vedením 
sociálnej pracovníčky Mirky Grežďovej, ktorá 
pripravuje scenár, články a vysielaním sprevádza.  

Témy sú rôzne – od aktuálneho diania 
v zariadení, na Slovensku i vo svete až po 
gratulácie jubilantom, či jedálny lístok, počasie, 

vtipy. Rádio sa medzi obyvateľmi i zamestnancami stáva obľúbenou 
„šálkou kávy“.  

Tak nech sa Ti darí milé „Rádio Môj domov“, nech si počúvané 
a stále zaujímavejšie. 

Signalizácia pacient – sestra 
Modernizácia sa týka aj úplne 

novej signalizácie – ide 
o dorozumievací a signalizačný 
systém na privolanie personálu 
a prenos komunikácie 
prostredníctvom interného 
rozhlasového vysielania.  

Signalizácia sa nachádza na 
inšpekčných izbách a na bytových 
jednotkách obyvateľov a to v izbe 
a v kúpeľni. Obyvateľ môže 
v prípade potreby zazvoniť na 
personál.   

Dúfame, že aj montážou 
SIGNALIZÁCIE zvýšime kvalitu 

života obyvateľov v našom zariadení.  
Pozitívom je aj montáž reproduktorov na chodbách zariadenia 

v prípade hlásenia nepredvídateľných udalostí a na terase zariadenia 
s možnosťou počúvať hudbu či rozhlasové vysielanie.       (S. Červená)           
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Aktuality                 MD-3/2019 
 
 
 
 
 
 

Rok 1844 – z listu továrnickej robotníčky 
priateľke: „...Chcela si presne vedieť, ako 
pracujeme. Do fabriky chodíme na piatu, o 
siedmej máme raňajky, o pol hodinu sa vrátime a 
pracujeme do pol jednej. O jednej sa vraciame k 
práci a robíme do siedmej večer. ...to je viac, než 
majú mnohé iné dievčatá...“. 

Ženské robotníčky pracovali rovnako dlho a 
rovnako tvrdo, ako ich mužskí kolegovia, no za 
svoju prácu dostávali výrazne nižšiu mzdu. Práve 
mzdy vyvolali v roku 1857 prvé protesty žien. 
Polícia ich potlačila násilím. Túto udalosť si 

pripomenuli ženy 8. marca 1908, kedy v centre New Yorku masa žien 
vyšla do ulíc. Zlomovým však bol tragický požiar v textilnej fabrike, ktorý 
mal za následok 146 ženských obetí. Protesty za práva žien zosilneli. 
Silneli aj protesty ruských žien, ktoré 8. marca 1913 vyústili do revolúcie. 

(Zdroj: https://encyklopedia.sme.sk/c/2622178/volebne-pravo-pre-zeny.html) 

Od roku 1975 je dnešný medzinárodný deň žien pripomínaný ako  
DEŇ MEDZINÁRODNEJ SOLIDARITY ŽIEN. 

Ani v súčasnosti nedosahuje za rovnako odvedenú prácu mzda 
ženy rovnakú výšku ako mzda muža. Nie je potrebné kvôli tomu 
prelievať krv, ako pred 100 rokmi. Ale, určite, je dôležité pokračovať 
v nastavenej ceste.  

My ženy samé musíme dbať o rovnoprávne rozloženie síl v našej 
spoločnosti. Je významné a dôležité akceptovať rozdielnosť pohlaví, 
tam kde rozdiely sú, ale aj rovnakosť práva, tam, kde dochádza 
k neopodstatneným rozdielom: napríklad, na právo rovnakého platu za 
rovnakú prácu. 
 K sviatku MDŽ prajem nám ženám veľa lásky, solidarity, veľa 

priateľstiev a hrdosť na seba samé!      (Viera Bútorová) 
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Z pera našich obyvateľov                               MD-3/2019

Sme známi nielen pod Tatrami... 

Naši športovci, menovite Peter Sagan, Petra Vlhová, Nasťa 
Kuzminová nám robia väčšiu reklamu ako naša prekrásna, a to nielen 
tatranská príroda. Ak zapnete TV či rozhlasové prijímače, počúvate len 
samé chvály a ocenenia na týchto športovcov.  

Na to, aký malý štát sme a ako málo obyvateľov máme, je 
neodškriepiteľný fakt, koľko práve športových talentov sa tu narodilo, 
vyrástlo, tvrdo vytrénovalo a hrdo a svetovo reprezentuje svoj štát 
a národ.  

Mohli by ste namietať, že biatlonistka Nasťa Kuzminová pravá 
Slovenka nie je. Nasťa, ktorej pôvodné ruské meno je Anastasiya 
Vladimirovna Kuzmina je slovenská biatlonistka ruskej národnosti, ktorá 
predtým ako začala reprezentovať Slovensko, reprezentovala Rusko. 
Slovensko reprezentuje od decembra 2008, kedy získala slovenské 
občianstvo. A reprezentuje nás fantasticky, veď už je vlastne naša a nik 
jej inak nepovie ako Nasťa. 

Hocako to zoberieme, žiadny slovenský politik tak nepresadzuje 
Slovensko vo svete. Neviem, či na tento štát sú tri hviezdy postačujúce, 
ale robia nám radosť. 

Teraz všade vo svete keď poviete, som Slovák, máte obdiv 
a uznanie. No tak, mládež, trénujte, menej počítačov a drog, veď vidíte, 
čo všetko dosiahli títo traja športovci! Držíme im naďalej palce, Slováci, 
držte sa!               Štefan Hučko, obyvateľ 

Milujúce srdcia našich matiek 
 O Tebe píše básnik slová lásky ako obraz, ktorý je detailne 
dokonalý. Si obrazom svojich detí, ktoré žijú tak, ako si ich priviedla na 
svet. Obraz citu, viery, krásy, obraz lásky.  

Viem, čo nosí matka v sebe. Slovo, ktoré nekára, ale pomáha 
a poučuje. Láska plodí lásku a láska nenávisť premôže.  

To sú tie životné situácie, ktoré sa zdajú byť jednoduché a ľahko 
pochopiteľné, ale drahšie ako najcennejšie dary, milujúce srdcia našich 
matiek.  

Pomôž pane obraz matky zachytiť práve teraz, keď je už starenka. 
Tvoje vrásky vryté do Tvojej tváre čas skrášlil. A obraz mojej matky je 
dokonale jednoduchý.             

      Beáta Révayová, obyvateľka                                

https://sk.wikipedia.org/wiki/December
https://sk.wikipedia.org/wiki/2008
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Z pera našich obyvateľov                              MD-3/2019

Našim drahým ženám k MDŽ 
Drahé naše seniorky, ľúbime Vašu tvár, 

ako rozkvitnutú krásnu jar, 
ľúbime Vaše vlasy farbou času postriebrené. 

Vychovali ste svoje budúce pokolenie, 
za to všetko Vám patrí vďaka aj zaslúžené ocenenie. 

Nech kvitnú ruže všetkým Vám na Vašej usmiatej tvári, 
Nech z očí len jasný úsmev a neskonalé šťastie žiari, 

Nech Vaše srdiečka nepocítia bolesť a klam. 
Toto všetko Vám naše seniorky z úcty a zo srdca prajeme 

k Medzinárodnému dňu žien.  
                    Anna Szabová, obyvateľka 

Aforizmy                           
Kto nevie mlčať, toho nepriateľ ľahko premôže. Je to dobrý človek, ani 
robote by neublížil. Kto sa z lásky umára, nech vtedy vyhľadá pomoc 
lekára. Neexistujú nebezpečné ženy, existujú len slabí muži. Usmievaj 
sa, lebo nikdy nevieš, kto sa zaľúbi do tvojho úsmevu. Morálny môže 
byť každý sám, ale na hriech treba dvoch. Niekedy plynie život ako 
krásna melódia, niekedy ako ťažký boj, ale nikdy nezabúdaj, že je len 
jeden a je tvoj.              Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Porekadlá                           
Koľko dní pred Jozefom vyletia včely, toľko týždňov bude chladno. 
Keď je marec daždivý, bude suché leto. Koľko je v marci rosy, toľko 
v máji mrazu. Marec bez vody, apríl bez trávy. Keď na Jozefa vietor 
fučí, aj týždeň potrvá. Panna Mária zo zásterky lastovičky vypúšťa. Na 
sv. Gregora všetky volky zo dvora. Na deň Zvestovania Panny Márie 
dážď, rodí sa raž. Na Jozefa slniečko dáva chlieb a vínečko. Marcový 
sneh nie je dobrý, ani keby ho vo vreci vyniesli na chotár.          
                 Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Výroky slávnych 

S. Johnson: Byť lenivým a byť chudobným je vždy potupné. Preto sa 
každý človek snaží skryť svoju chudobu pred inými a svoju lenivosť 
pred samým sebou. S. Larsson: Priateľstvo sa skladá z rešpektu 
a dôvery. Musia v tom byť oba elementy a musí to byť vzájomné. 

       Magdaléna Drábiková, obyvateľka                                                                                                   
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Spoločenská rubrika                        MD-3/2019  

V mesiaci FEBRUÁR k nám prišli  

                        Otília Vargová 

                                              Emília Košťálová 

                                             Ján Paluš 

                         

 

                                               

                                                

                                               

MARCOVÍ oslávenci
01.03. Helena Veselá 
01.03. Pavol Belohorec 
01.03. Rudolf Viselka 
02.03 Ján Vlček 
03.03. Melánia Matejková 
05.03. Zdenka Ďuráková 
07.03. Pavel Karadi 
10.03. Johana Hurčíková 
11.03. Peter Minka 
12.03. Emília Toboříková 
13.03. Ladislav Vozár 
13.03. Mária Sušelková 
13.03. Oľga Bajzíková 
15.03. Emília Zubčáková 
17.03. Rozália Buchtová 
 

21.03. Gabriela Bitarovská 
22.03. Ľudevít Adamčík 
22.03. Gabriela Klečková 
22.03. Štefan Mikuš 
25.03. Ľudmila Rabčanová 
25.03. Erika Kučová 
26.03. Jaroslav Dubeň 
27.03. Katarína Kánová 
30.03. Matilda Šturmová 
30.03. Ernest Lopatka 
30.03. Henrich Toráč 
31.03. Milan Kapusta 
31.03. Zuzana Belkovičová 
31.03. Jarmila Huslicová 

 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 
 

V mesiaci FEBRUÁR nás opustili 
 

Marta Uhareková, Vladimír Gális, Vilma Michalíková 
Prašice - Mária Sucháňová 

 

Česť ich pamiatke! 
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Vyberáme z tlače                                       MD-3/2019 

Zasmejme sa 
Čo ti včera povedala žena, keď si prišiel ožratý domov? – Pýta sa 
kamarát kamaráta. Nič, aj tak som si tie dva predné zuby chcel dať 
vytrhnúť.  
 

Učiteľka vraví Jankovi v škole – Janko, vyskloňuj podstatné meno 
žemľa. Janko odpovedá – Kto, čo žemľa, s kým, čím so salámou, 
komu, čomu mne. 
 

Lekár ošetruje Andrejovi rozbitú hlavu. Ako sa vám to stalo? Napadli ma 
pre peniaze. A páchateľa by ste spoznali? Jasné, kto by nepoznal 
vlastnú ženu?!                                                    Petronela Kittlerová, obyvateľka   
 
 

Malý Jožko mudruje – Kravička sa otelila, mačiatko sa okotilo, prasiatko 
sa oprasilo, žralok sa ožral. 
 

Fero ide na poľovačku, na jednom pleci nesie pušku a na druhom pleci 
rebrík. Kamarát sa ho pýta – Načo nesieš ten rebrík? On odpovedá – 
Idem predsa na vysokú!          Rudolf Sokolík, obyvateľ 
  
Rozhovor po svadobnej noci – Miláčik, tak sa mi vidí, že som nebol tvoj 
prvý. Áno,... a mne sa vidí, že si nebol ani posledný.. 
 
Pacient príde do ordinácie k lekárovi – Mám chrípku, pán doktor. Čože? 
– skríkne lekár, - načo sem chodíte, ešte od vás ochoriem! 
 
Slečna, vy ste ako z rozprávky, vaše vlasy, nos, zuby, no celá baba 
Jaga!          Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 
 

Po službe sa bavia dvaja policajti – Janko, boli ste so ženou už niekedy 
na Štrbskom Plese? Nie, my chodíme na hasičský. 
 
Malý Mišo sa pýta mamy – Prosím ťa, povedz mi pravdu. V škole nás 
učia, že deti sa rodia a mne každý vraví, že som otcovi z oka vypadol. 
 
Prosil by som jeden spiatočný lístok. Kam, prosím? Do ruky. 

 Eva Kohútová, obyvateľka 
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Zábava a relax                                     MD-3/2019 

Tajnička 

28. marec je deň narodenia pedagóga J. A. Komenského, učiteľa 
národov. Preto majú sviatok tí, čo vzdelávajú naše deti a vnúčatá. Ich 
práca je ich poslaním a zaslúžia si našu úctu a poďakovanie. Je to...  

Odpoveď nájdete v našej tajničke.  

              
 Miroslav Kleman, obyvateľ 

Hádanka č. 1: 

Ktorý vták je symbolom zlodejstva? 

a.) Vrana  

b.) Straka 

c.) Vrabec                                                                            
 

Hádanka č. 2: 

Podľa koho je pomenovaná „pasterizácia“? 

a.) Boris Leonidovič Pasternak 

b.) Alexander Fleming 

c.) Louis Pasteur                                                                  Rudolf Sokolík, obyvateľ 
 

Hádanka č. 3: 

Ktorý je najvyšší vrch zeme? 

a.) Mont Everest 

b.) Nanga Parbat 

c.) Mont Blanc                 Beáta Révayová, obyvateľka 

 
  

    
    Dom 

   
        Lesný zver 

 
  

        Aróma 

 
  

         

 
  

        Viac osôb 

 
  

        Neraz 

 
  

        Pichali rohom 

 
  

        Ubytovacie zariadenie 

 
  

        Poznal 

 
  

        Voňavý kvet 

 
  

        Spolok po česky 

 
  

    
    Mužské meno 29. 6. 
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Zábava a relax                                      MD-3/2019 

OSEMSMEROVKA 

V Y I A Z U A P E A R E V Ô D 
A B R O K T L A Ľ K T A Ú A B 
I J B O I I Ť E B C R E T Á P 
A O A L B C B Z J E Y I B A S 
R G A R A Ú L Í V N L M Z O K 

E E E V M S R D C E A E L M I 

R T G N O O D O R Ž S O V A A 
O M E Á D E I B V U K Ť G I Ž 
D A O I L A M R A R Ž R L E A 
I V Č T I E M O U K Á B Í P T 
N I A Ľ T A R B O C I L A Z V 
A L R E B O Í A I B D T O P A 
Ú H R Š A N Ť A B T E A E K Ť 

 

  

Po vyškrtaní všetkých slov, zvyšných 27 písmen tvorí tajničku 
  

AGENDA   AMBIT  ANJEL  BAREL  BERLA  BIBLIA CÍBIK DÔVERA 
DRUŽBA  DELTA  DOBRO  ELITA  ETAPA  ETIKA  GRÁCIA  HLIVA 
JARMO  KATAR KOLOS KOLÁR  KORBA  KRÍZA  KRIZMA  LÁGER 
LIBRETO  METER   MODLITBA  MOTTO  OBETA  PÁTER  PAUZA 
REALITA  RODIČIA   RODINA  RUBÍN  RUŽENEC  SÚCIT  ÚBORY 

VELEBA   ZOBOR   ZVESŤ   ŽALMY   ŽATVA 
 

  Eleonóra Argalášová 
 

Správne odpovede odovzdajte do 22. 3. 2019 svojmu sociálnemu pracovníkovi.  
Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 2/2019 sa stávajú: 
 

Beáta Révayová a Anna Szabová 

Srdečne gratulujeme! 
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Podujatia                         MD-3/2019 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V MARCI  
5. Beseda o knihe     knižnica  Mirka 
6. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
8. MDŽ - Vystúpenie študentov  jedáleň  Simonka 
8. Organizovaná prechádzka   mesto  Lenka 
8. Pracovná činnosť     IT 3   Majka M. 
12. Súťaž „Čo ja viem“    jedáleň  Simonka 
12. Zdravotná prechádzka   areál  Betka, Majka Š. 
12. Zdravotná prechádzka   areál  Katka 
13. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
14. Duchovné piesne     kaplnka  Betka 
14. Pracovná činnosť     areál  Katka 
14. Zdravotná prechádzka   areál  Majka M., Richard 

18. Domovníček      A/2   Betka 
15. Pracovná činnosť     IT 3   Richard 
15. Zdravotná prechádzka   mesto  Janka T. 
15. Zdravotná prechádzka   areál  Monika 
15. Organizovaná prechádzka   mesto  Janka M. 
18. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
19. Zdravotná prechádzka   areál  Katka 
20. Počítačový krúžok    knižnica  Mirka 
20. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
21. Pracovná činnosť     IT 2   Katka 
21. Hudobná súťaž     jedáleň  Betka 
22. Súťaž „Poskladaj ma správne“ jedáleň  Katka, Martin, Monika 

22. Pracovná činnosť     IT 3   Majka M. 
22. Zdravotná prechádzka   mesto  Janka T. 
22. Pracovná činnosť     terasa B  Janka G. 
22. Organizovaná prechádzka   mesto  Lenka 
25. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
26. Zdravotná prechádzka   areál  Betka, Majka Š. 
26. Zdravotná prechádzka   areál  Katka 
27. Zdravotná prechádzka   areál  Majka M., Richard 

27. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
28. Pracovná činnosť     IT 3   Richard 
29. Organizovaná prechádzka   mesto  Janka M. 
29. Zdravotná prechádzka   areál  Janka G. 
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Od nás pre vás                                                          MD-3/2019 

 Novinky našej rodinky 
Súťažte s nami ! 

Chcete sa s nami zabaviť? 
Prichádzame s novou jedinečnou 
zábavno-súťažnou šou plnou 
vtipných a nečakaných otázok, do 
ktorej sa môžete zapojiť aj vy.                              

 
KEDY? 

12. 03. 2019 o 09,30 hodine 
 

KDE? 
V jedálni zariadenia 

 

 
 

15. marec - Svetový deň sociálnej práce 

a sociálnych pracovníkov 
vznikol v roku 2007 na podnet Medzinárodnej federácie sociálnych 

pracovníkov. Sociálna práca zameriava svoju pozornosť na podporu 
ľudských práv a sociálnej spravodlivosti. Úsilie pracovníkov sociálnych 
služieb v Nitrianskom kraji neostane bez povšimnutia. Nitriansky 
samosprávny kraj bude oceňovať pracovníkov Zariadení sociálnych 
služieb. Cieľom v poradí štvrtého ročníka slávnostného odovzdávania 
ocenení Starostlivý anjel 2018 je poukázať na mimoriadne činy 
pracovníkov ZSS, vyzdvihnúť kvalitne vykonanú prácu a oceniť nielen 
poskytovateľov sociálnych služieb, ale aj jednotlivých pracovníkov.  

Naše zariadenie nominovalo na ocenenie zamestnancov Andrejku 
Kubinovú a Valenta Jančicha.  

Humánny prístup ku každému obyvateľovi, teplé ľudské slovo a 
schopnosť vytvoriť pozitívne prostredie v náročných podmienkach - to 
všetko spája pracovníkov sociálnych služieb. O výsledkoch Vás budeme 
informovať v nasledujúcom čísle časopisu.       (S. Červená) 
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