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Úvodník MD-4/2020

Požehnaná Veľká noc 

Veľká noc je pre všetkých kresťanov najväčším 
sviatkom. Na rozdiel od Vianoc sa k nej viaže tragický 
príbeh. O zrade, umučení a ukrižovaní Ježiša Krista. 
Hoci v Biblii je utrpenie Božieho syna opísané 
presvedčivo, ľudia už dve tisícročia túžia mať pravdivý 
dôkaz, že sa naozaj tak stalo. A práve o tom sú dôkazy o 

Kristových relikviách... 
1. Tou najznámejšou je "Turínske plátno". Ide o pohrebný rubáš, do
ktorého bolo zabalené Kristovo telo a v ktorom bolo uložené do hrobu.
2. Ďalšou relikviou menej známou ako Turínske plátno bola Kristova
pohrebná šatka, na ktorej nebola žiadna krv.
3. Longinova kopija – práve ňou mal rímsky stotník pichnúť do boku
Krista. Longinus si za svoj čin vyslúžil zaradenie medzi svätcov.
4. Matka cisára Konštantína priviezla z Palestíny Kristove relikvie,
našla ich na kopci Golgota, kde Krista ukrižovali. V Ríme dodnes
uchovávajú svätý kríž, klince, zvyšky tŕňovej koruny a tabuľku s
nápisom "INRI".
5. Podstatnou relikviou je "Veronikina šatka". Keď Kristus niesol svoj
kríž na Golgotu, prišla k nemu žena Veronika a skrvavenú tvár mu
utrela šatkou. Šatka s podobizňou Krista je uchovaná v kapucínskom
kláštore v talianskom mestečku Monapello. Kúsok Veronikinej šatky sa
podľa tradície nachádza na Slovensku – v relikviári v benediktínskom
kláštore v Hronskom Beňadiku.

Po skončení veľkého pôstu oslavujeme Veľkú noc. Keď sa 
zamyslíme nad tým, že všade sa nachádza znak toho, že Ježiš Kristus 
vzdáva svedectvo Veľkej noci, teda prechod zo smrti do života, nech 
veľkonočné zvony zvonia všetkým ľuďom na celom svete. Toto 
svedectvo vždy bude pripomínať slávne zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. 
On sa za nás všetkých hriešnikov obetoval na kríži, vstal z mŕtvych, 
aby nás nakoniec vykúpil z trápenia. Za tento počin mu za veľa 
vďačíme. Od smrti Ježiša Krista uplynulo už vyše 2000 rokov.  

Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, želám Vám v mene 
vedenia nášho zariadenia, Redakčnej rady a Domového parlamentu 
milostiplné prežitie Veľkonočných sviatkov, veľa zdravia, spokojnosti a 
Božej milosti. Nakoniec nech Vás Pán Boh počas týchto sviatkov 
sprevádza dlhé roky. 

 Anna Szabová, šéfredaktorka
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Domový parlament 

 25. marca 2020 sa uskutočnila členská schôdza Domového 
parlamentu. Na začiatok privítal jej predseda Miroslav Kleman 
všetkých zúčastnených, najmä však riaditeľku zariadenia Vierku 
Bútorovú, hlavnú sestru Annu Drugdovú a výživového asistenta 
Moniku Chropeňovú. Program pokračoval stravovacou komisiou. 
Slova sa ujala Monika Chropeňová, ktorá zhodnotila závery 
z minulej stravovacej komisie, pričom skonštatovala, že všetky 
požiadavky z nej boli splnené.   
 Uviedla, že v dnešnej dobe núdzového stavu sa stáva, že 
jedálny lístok býva zmenený z dôvodu nedodania objednaného 
tovaru od dodávateľov, o čom sú obyvatelia vždy vopred a včas 
informovaní.  
 Konkrétne jedlá, ktoré takto nemohli byť zaradené do jedálneho 
lístka sa priebežne zaradia v ďalšom období.  
 Členovia Domového parlamentu boli informovaní o pláne 
pripravovaných jedál, t.j. jedálnom lístku počas nadchádzajúcich 
veľkonočných sviatkov. 
 Na záver stravovacej komisie bol jednohlasne prijatý za nového 
člena stravovacej komisie Peter Macho. 
 Po prerokovaní všetkých bodov a diskusii bola stravovacia 
komisia ukončená a program pokračoval zhodnotením záverov 
z minulej členskej schôdze Domového parlamentu, kde bolo 
skonštatované, že všetky body programu minulej schôdze boli 
splnené.  
 Dôležitým bodom programu marcovej členskej schôdze DP 
bolo, že riaditeľka zariadenia Vierka Bútorová informovala o 
opatreniach proti šíreniu koronavírusu (ochorenie COVID-19). Bol 
jednomyseľne schválený doplnok k domovému poriadku ohľadne 
správania počas núdzového stavu v našom zariadení. 

 Nedodržiavanie tohto doplnku môže viesť k ukončeniu 
pobytu zo strany zariadenia. 

 Na záver riaditeľka zariadenia oboznámila členov DP 
o rozhodnutí vlády o novom balíku preventívnych opatrení na 
obmedzenie šírenia nového koronovírusu.           
              Miroslav Kleman, predseda DP 
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN   

 Aj keď je mesiac Marec mesiacom knihy, patrí aj všetkým 
ženám. 8. marec je predsa práve tým dňom, ktorý je príležitosťou na 

to, aby sme 
vyjadrili 

nesmiernu vďaku 
a úctu nežnému 
pohlaviu – 

ženám.  Spolu 
s našimi 

obyvateľmi sme 
si pripomenuli 

Medzinárodný 
deň kultúrnym 
podujatím, kde 

so svojím programom a humornou scénkou vystúpil súbor 
DOMOVNÍČEK pod vedením Betky Angelovičovej. Básňami 
príjemne prekvapili Anna Szabová a Petronela Kittlerová. 
Nechýbalo ani sladké občerstvenie v podobe sladenej vody a 
bublaniny, ktorú pripravila v CHD (chránenej dielni) Evka Želísková. 
Program sme si spestrili súťažno 
– zábavným kvízom, plným 
humorných otázok na tému 
„ŽENA“ a oslovili tým aj 
publikum. Taktiež nechýbal ani 
obľúbený „KUFOR“, v ktorom 
naši obyvatelia úspešne a 
úsmevne reprezentovali svoje 
oddelenia pod vedením svojich 
sociálnych pracovníkov.  
 V závere naši šarmantní 
kolegovia Martin Miško a 
Ladislav Bištura odovzdali kvet 
každej žene a vyčarili im tak 
úsmev na tvári. Milé ženy, prajeme Vám, aby ste boli predovšetkým 
hrdé na to, že ste ŽENY. Každá jedna ste z tých, ktoré dopĺňajú svet, 
v ktorom žijeme.          (M. Mäsiarová) 



 
5 

Domáci spravodaj           MD-4/2020 

NAŠE občerstvenie a dobroty 

 V uplynulých dvoch mesiacoch sa v našom zariadení uskutočnili 
dve milé, ale aj z dôvodu vysokej účasti obyvateľov a hostí 

organizátorsky, materiálovo a 
časovo náročné akcie – 
Pochovávanie basy spojené 
s Fašiangovou zábavou 
a oslavy MDŽ. Na obe akcie 
sme sa preto zodpovedne 
pripravili. Naši obyvatelia z IT5 
Pavel Karadi a Zuzka 
Šarkőziová pomáhali pri 
oboch akciách Evke 
Želískovej s prípravou 
občerstvenia, pudingov 

a koláčov. Do príprav sa pustili už od rána. Nachystali si všetky 
potrebné suroviny a použili aj ovocie, ktoré si zavarili na jeseň. 
Koláče sa im mimoriadne vydarili a ich chuť ocenili všetci, ktorí sa 
týchto akcií zúčastnili, čo nás mimoriadne teší.    (Z. Kováčiková) 

Jar nás láka na prechádzky 

 Konečne prišla jar v plnej kráse s teplým slniečkom a štebotom 
vtáčikov. Všetci sme sa jej potešili a 
toto krásne počasie vytiahlo von aj 
našich obyvateľov. Spolu s Dankou 
Veľkou a Mirkom Arpášom sme šli 
na prechádzku po areáli s našou 
novou obyvateľkou z IT4 Marcelou 
Kudryovou. Poukazovali sme jej 
areál zariadenia, políčka, kde si naši 
obyvatelia dopestujú nejaké to ovocie 
a zeleninu a tiež altánok, kde si 
robíme spoločné posedenia. Stretli 
sme aj Katku Kánovú s Hedvigou 
Bednárikovou a všetci sa navzájom 
zoznámili. Prechádzka mala úspech, 
nabila nás pozitívnou energiou a chuťou do života.       (J. Záhradníková)  
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VEĽKÉ JARNÉ UPRATOVANIE AREÁLU 

 Po dlhej zime nám počasie 
konečne dovolilo ísť pracovať von. Ako 
sa hovorí, práca šľachtí, preto sme na 
začiatku marca nezaváhali ani na chvíľu 
a spravili sme si také menšie jarné 
upratovanie. Slniečko krásne svietilo 
a príjemne hrialo a tak sme využili prvé 
lúče na prácu vonku. Pracovnej činnosti 
sa zúčastnil Vladimír Vacho, Milan 
Hanzlovič, Štefan Belička a Helena 
Blažiová. Elán a chuť do práce nám 
nechýbali. Upratali sme si a zároveň 
skrášlili naše okolie. Vyzbierali sme 
odpadky spod našich okien a z celého areálu. Nachádzali sa tam 
rôzne predmety, ktoré patria do koša alebo pomyje, určite však nie 
pod okná nášho zariadenia! Bol vyhodený chlieb, karty, ohorky a 
škatuľky od cigariet, servítky, papieriky od cukríkov, sladkosti, staré 
noviny a veľa drobných papierikov. Teraz naše okolie vyzerá pekne 
a čisto. My dúfame, že to tak aj na dlhší čas zostane a zároveň 
ďakujeme našim usilovným pomocníkom.          (M. Miško) 

 Konečne prichádza jar a s ňou aj pekné slnečné počasie. 
Všetko začína kvitnúť a rozvoniavať. 
Keďže chceme mať pekné prostredie, 
rozhodli sme sa aj my, že spoločne 
s obyvateľmi skrášlime okolie nášho 
zariadenia. Zobrali sme si potrebné 
pomôcky a neváhali sme sa pustiť do 
zbierania odpadkov v celom areáli 
zariadenia. Pracovnej aktivity sa 
zúčastnili Jarmila Huslicová, Jozef 
Serfőző a Michal Janík. Pocit dobre 
vykonanej práce je jednoducho na 
nezaplatenie. A naša vďaka patrí aj 
Petrovi Chlapovičovi, ktorý poumýval 
altánok. A samozrejme sme so 

skrášľovaním okolia neskončili, preto sa k nám pridajte!   (Z. Kováčiková)  



 
7 

Domáci spravodaj           MD-4/2020 

Nech sa tráva zazelená 

 Aj my sme radi, že zima je na ústupe a vyhráva nad ňou jar. 
Preto sme sa 
neváhali pustiť do 
práce. A keď práce, 
tak jedine tímovej! 
V spolupráci s IT1, 
IT2 a niektorými 
členmi domového 
parlamentu sme 
spoločnými silami 
vyhrabali suché 
lístie a konáre 
v okolí vrátnice, aby 

mohla na tých miestach narásť tráva a pohľad pri prechádzkach 
v areáli zariadenia bol s prichádzajúcou jarou čoraz príjemnejší. Ale 
keďže lístia je stále dosť, v blízkej dobe si tímovú prácu určite 
zopakujeme. Ďakujeme zúčastneným a takto nám zapózovali 
s pracovnými pomôckami po kvalitne vykonanej práci.      (K. Rosová) 

Natieranie regálov  

 Nie všetky staré veci sú súce na vyhodenie. Preto sa aj naše 
zariadenie rozhodlo zrenovovať a vdýchnuť život starým regálom, 
ktoré sa už roky nepoužívali. Do pracovnej činnosti sa zapojili 
Michal Janík, Štefan Belička, Vladimír Vacho a Petr Chlapovič. 
Naši ochotní obyvatelia 
regále najskôr povyberali 
z vonkajšieho skladu, 
zbavili hrdze, očistili 
a natreli bielou farbou. 
Všetci sa snažili a robota 
im išla od ruky. Bolo vidno, 
že s danou prácou majú 
skúsenosti. O pár dní boli 
regále ako nové. 
Obnovené regále sa teraz uplatnia pre ďalšie využitie v našom 
zariadení. Všetkým štyrom ĎAKUJEME!      (Z. Kováčiková) 
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ODKAZ pre mladých ľudí 

 Seniori v Americkom zariadení sociálnych služieb dostali 
príležitosť odovzdať 
mladej generácii jednu 
dôležitú radu. A tak sme 
sa rozhodli do tohto 
sociálneho experimentu 
zapojiť aj našich 
obyvateľov. Oslovení: 
Eva Jakubčiaková, 
Anna Šaturová, Štefan 
Hučko, Helena 

Vestenická 
nenamietali, práve 
naopak. Úlohy sa 
zhostili svedomito 
s plným nasadením. 

Následne sme všetky odkazy upravili, vytlačili a odfotili našich 
obyvateľov ako reprezentantov nášho zariadenia sociálnych služieb. 
Veríme že touto aktivitou povzbudíme mladú generáciu a odkazy 
našich obyvateľov si vezmú k srdcu.          (P. Krošlák) 

Marcoví oslávenci IT1  

 S obyvateľmi sa pravidelne stretávame na akcii Oslávenci, aby 
sme si pripomenuli ich 
narodeniny a meniny. Aj tentoraz 
sme sa stretli v spoločenskej 
miestnosti a „Živio“ zaspievali 
najmä Johane Hurčíkovej 
(vľavo) k 94 rokom a Ľudevítovi 
Adamčíkovi (vpravo) k 93 
rokom. Uvarili sme si kávu, k nej 
podali koláčik, spoločne si 
zaspievali a pospomínali na 
veľkonočné zvyky, ktoré sa 
kedysi dodržiavali. V družnej 
debate nám rýchlo ubehol čas a zlepšila nálada.    (E. Jančeková) 
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MÚDRA SOVA   

 V rámci týždňa mozgovej olympiády 
sme na IT4 zorganizovali vedomostnú 
súťaž „Múdra sova“. Tradične sme ju 
rozdelili na 3 disciplíny – vedomostný 
test, krížovka a osemsmerovka. Súťaže 
sa zúčastnili: Miroslav Kleman, u 
ktorého sa pani sova zahniezdila už 
v predchádzajúcom kole, Eduard 
Vacula a Milan Klačanský. Nesúťažne 
sa do vypĺňania krížovky zapojil Ernest 
Lopatka a vylúštil ju správne. Vo 
vedomostnom teste boli sily aj body vyrovnané, avšak krížovka a 
osemsmerovka boli náročnejšie na čas a sústredenie. Ale naši 
súťažiaci to zvládli. Po vyplnení testu sme dali možnosť odpovedať 
aj nesúťažne a povedali sme si správne odpovede. Trochu sme sa 
zabavili, aj zasmiali, ale čo je hlavné, že naše „mozgové závity“ 
museli aktívne pracovať a nie iba lenivo odpočívať. A ako to celé 
dopadlo? Prvenstvo obhájil Miroslav Kleman, na druhom mieste 
sa umiestnil Eduard Vacula a na treťom mieste skončil Milan 
Klačanský. Výhercom srdečne blahoželáme!        (M. Gašparíková) 

Fantázia a šikovné ruky 

Každá z nás aspoň raz v živote túžila byť princeznou. My sme si 
k tomu cestu našli. Na 
spoločnom stretnutí 
sme si z pripraveného 
materiálu, každá 
podľa vlastnej 
predstavy spravili 
svoju korunku. 
Pospomínali sme si, 
ktoré rozprávky boli 
naše najobľúbenejšie 
a všetky sme sa 

jednohlasne zhodli na rozprávke „Tri oriešky pre Popolušku“. A 
takto sme sa aspoň na chvíľku stali všetky princeznami.    (M. Rusňáková) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach 
 Koronavírus. Najfrekventovanejšie slovo súčasnosti. Už všetci 
vieme, čo znamená. Je to 
ohrozenie zdravia na 
celom svete, formou 
vírusového ochorenia. 
Najviac sú ohrození starí 
ľudia. Celoplošne sa  robia 
výnimočné opatrenia na 
zabránenie šírenia 
koronavírusu. Týkajú sa aj 
zariadení nášho typu.  
 Aj my robíme 
opatrenia, aby sa vírus  
nedostal medzi našich 
obyvateľov a 
zamestnancov. Je to celá škála opatrení pri návštevách, dodržiavaní 
hygieny a bezinfekčnosti prostredia.  
 Napriek tejto výnimočnej situácii sa snažíme, aby obyvatelia 
nepocítili strach a nervozitu, ktorá by ovplyvnila ich zdravotný stav. 
Naše dni sa nezmenili. Robíme to, čo nás baví, čo nám vypĺňa dni 

a robí radosť.  
 Veľmi radi súťažíme. A to nielen 
v pohybových zdatnostiach, ale aj vo 
vedomostných znalostiach. Otázky 
z matematiky, zemepisu, prírodovedy, 
rôzne pamäťové kvízy o ľudskom tele, 
profesiách a pod. dokazujú, ako sú 
niektorí obyvatelia vedomostne zdatní. 
Okrem podkladov z internetu 
používame súbory cvičení, ktoré 
pripravili  pracovníci Centra Memory 
na  precvičovanie  kognitívnych  funkcií 
u pacientov s poruchou pamäti 
a Alzheimerovou chorobou. Ponúkajú 
štyri druhy pracovných listov, z ktorých 

sa dá dobre  čerpať pri práci so seniormi.  Cvičenia  majú  tri  úrovne  
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náročnosti podľa typu 
obyvateľa. Ako postupne 
vidíme na fotografiách, Oľga 
Bajzíková, Emília Grežďová, 
Mária Michalková a Otília 
Kasanová sa veru zahanbiť 
nedajú a robia všetko pre to, 
aby ich myseľ bola čo 
najdlhšie svieža a neprekážali 
jej ani pribúdajúce rôčky.   
 Taktiež máme radi 
telocvik. Primerane veku 

a zdravotnému stavu, čiže aj sedením na stoličke alebo vozíku sa 
snažíme hýbať.  Rozhýbeme celé telo od krčných partií až po špičky 
nôh. Špeciálne sa venujeme dlaniam a prstom, čiže jemnej motorike. 
Pružné prsty potrebujeme, aby sme sa vedeli bez problémov 
podpísať, najesť, urobiť si hygienu. 
 Na čerstvý vzduch sa snažíme chodiť každý deň, aj keď teraz 
všade zúri nebezpečný koronavírus. V našom ohradenom parčíku 
máme 
možnosť 
poprechádzať 
sa a nikoho 
nestretnúť. 
Slnečných dní 
pribúda, tak 
prechádzky 
medzi 
tulipánmi a 
narcismi budú 
o to 
príjemnejšie. 
 A na úplný 
záver pridávame ešte gratuláciu. V jarnom mesiaci marci dvaja naši 
obyvatelia oslávili narodeniny – Oľga Bajzíková a Štefan Mikuš sa 
obidvaja dožili krásnych 86 rokov. Prajeme im veľa zdravia a pohody 
do ďalších rokov.              (L. Laciková) 
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Stropný zdvihák VELCON 

 Každý deň sa na našom oddelení začína poskytovaním 
opatrovateľskej a ošetrovateľskej 
služby. Prijímatelia sociálnej služby, 
teda naši obyvatelia, sú pravidelne 
polohovaní na lôžku alebo vysádzaní. 
Pri svojej fyzicky náročnej práci 
opatrovatelia využívajú elektricky 
polohovateľné postele.  
 Môžeme sa pochváliť aj novou 
„super  pomôckou“, ktorá sa nazýva 
Human Care od spoločnosti 
VELCON. Ide o stropné zariadenie, 
ktoré je určené na zdvíhanie, presun a 
prepravu imobilných osôb napr. z 
postele na invalidný vozík, do vane, do 
sprchy, na toaletu, ale taktiež slúži na 
rehabilitáciu a nácviky chôdze.  Všetci členovia nášho 
interdisciplinárneho tímu – IT2 sú spokojní a pravidelne využívajú 
stropné zariadenie, ktoré im pomáha pri presune obyvateľov. 
Konkrétne pri rehabilitácii chôdze s fyzioterapeutom Marekom 
Blahom, ktorého už očakáva vďaka stropnému zariadeniu vysadený 
Pavol Hromada po zlomenine dolnej končatiny, alebo si 
zamestnanci presunú Elenu Šiškovú do invalidného vozíka, aby 
mohla tráviť voľný čas na skupinovej aktivite so sociálnymi 
pracovníkmi alebo ísť na zdravotnú prechádzku. Františke 
Pochybovej sa zmenil zdravotný stav, počas dňa rada sedela, no 
dolné končatiny už prestali „poslúchať“. Vďaka stropnému zariadeniu 
sa môže pohodlnejšie samostatne najesť a pomodliť. 
 Opatrovatelia majú vytipovaných aj ďalších obyvateľov, ktorí by 
mohli využívať stropné zariadenie, ktoré je momentálne na troch 
ubytovacích jednotkách v rámci oddelenia.  
 Touto cestou sa chcem v mene zamestnancov IT2 poďakovať 
fyzioterapeutke Andrejke Kubinovej za odborné zaúčanie s týmto 
novým zariadením.  
 O ďalších novinkách na oddelení sa Vám milí čitatelia aj 
v budúcnosti radi pochválime.          (S. Šimková) 
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Kaplnka                   MD-4/2020

„Hospodin žije! Požehnaná moja skala!“ 

           2. Samuelova 22,47 

 Milí bratia a sestry, milí čitatelia, 

 pozrite sa von oknom, ak je to možné. Ak musíte ležať na lôžku, 
zatvorte oči a predstavujte si, čo vám tu slovami opisujem.  
 Do chladného rána prenikajú lúče slnka, ešte možno len jemné, 
ale ich teplo a svetlo môžeme pociťovať, keď im nastavíme svoju 
tvár. Bezfarebná zem, pustá po zime, prepúšťa miesto krásnej 
zelenej tráve, ktorá raší na povrch a vytvára jedinečný koberec 
všade navôkol, taký jemný a ľahučký. Stromy vpúšťajú silu do 
končekov konárov, na ktorých sa rozprestierajú sukničky kvetov. Ich 
vôňu neraz cítiť do ďaleka. Ružové, biele, žlté....  
 Nový život prepuká v prírode. Tá bez ohľadu na to, čo sa deje 
medzi ľuďmi, vo svete, zas a znovu chce osláviť svojimi farbami 
a vôňami svojho Stvoriteľa, Pána Boha.  
 On dozerá na všetko, čo sa deje. Medzi ľuďmi i v prírode, vo 
vesmíre i v hlbinách zeme. Hospodin je živý Boh a život vkladá do 
svojho stvorenstva. V chladnej zemi dá rásť malému semiačku, pod 
srdcom ženy rozvíja tajomstvo nového človiečika, osobnosti, ktorá 
má obohatiť tento svet. To je náš milujúci nebeský Otec. Pevný ako 
skala vo svojej láske, ktorá prúdi k nám i po tieto dni ako lúče slnka, 
aby sa dotkla našich sŕdc a posilnila k životu a ku viere nás 
všetkých.  
 Ako On žije, aj my môžeme žiť. Teraz i potom.  
 Tak ako vojny, choroby, katastrofy nezabránia aby rástla tráva, 
kvitli kvietky, pučali stromy, tak hriech, zloba a smrť nemôžu 
zabrániť, aby prestal život. Ten náš. Pán Boh ho má v rukách a to je 
naša istota a nádej.  
 Asi vám nemusím pripomínať to nádherné pravé posolstvo 
Veľkej noci, ktoré nás uisťuje o Božej sile a milosti. Kristus vstal 
z mŕtvych, aby každý kto verí v neho žil opäť aj po smrti. Hospodin 
dáva tráve rásť, On prebudí nás zo sna raz.  

 Pokojné a požehnané prežitie Veľkonočných sviatkov všetkým 
vám milí moji i vašim blízkym. Nech vás teší každý kvietok, trávičky, 
ale i milota ľudských sŕdc a teplo blízkosti človeka.  
      Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany 
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Dobrovoľníctvo            MD-4/2020

SSIIEEŤŤ  DDOOBBRROOVVOOĽĽNNÍÍČČOOKK    
Začiatkom mesiaca marec sa 

začali sprísňovať podmienky 
smerujúce k zabráneniu šírenia 
koronavírusu. Hneď prvý marcový 
týždeň hlavná sestra Anička 
Drugdová iniciatívne nakúpila látku a 
gumičky a  zorganizovala 
dobrovoľnícku akciu. Pridala sa k nej 
Betka Angelovičová, aj bývalá naša 
kolegyňa Majka Fireková.  

Vďaka tejto iniciatíve sme boli 
jedno z prvých zariadení sociálnych 
služieb, ktorí začali povinne v práci 
nosiť rúška. A to v čase, keď nám to 
žiadny zákon ešte neprikazoval! 
Rovnako, s výrazným predstihom, 

sme začali zamestnancom merať teploty. Lebo hlavná sestra 
sponzorsky vybavila bezkontaktné teplomery už v predstihu, keď 
o koronavíruse v Európe nebolo ani zmienky. Dnes by sme ich už 
veru nezohnali! 

Týmto sa začala šíriť SIEŤ DOBROVOĽNÍČOK. Sme vďační 
všetkým našim dobrovoľníčkam: 

z radov zamestnancov: Ivetka RAUČINOVÁ, Katka ROSOVÁ 
s deťmi, Janka REŽOVÁ s deťmi, manželka Jozefa LENDELA, Betka 
ANGELOVIČOVÁ a hlavná aktivistka akcie Anička DRUGDOVÁ 

z radov príbuzných našich obyvateľov: Marta 
CANDRÁKOVÁ, príbuzná pani Petronely Kittlerovej, Ida 
LIESKOVCOVÁ, príbuzná pani Dobrušy Žitňanskej, Zuzana 
CHOVANCOVÁ, príbuzná pani Johany Hurčíkovej 

dobrovoľníci z okolia: Helenka KOLLÁROVÁ z denného 
centra seniorov a Milka KROŠLÁKOVÁ z Čeľadiniec. 

Významným symbolom komunitnej spolupráce s mestom 
Topoľčany, na území ktorého sídlime bol telefonát pani primátorky 
Alexandry Gieciovej s ponukou, že dala pre nás ušiť rúška! Klobúk 
dole pani primátorke!   

ĎAKUJEME VÁM!          (V. Bútorová) 
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Z pera našich obyvateľov          MD-4/2020

„Bláznivý“ apríl 

 Hovorí sa, že apríl je bláznivý a presviedčam sa o tom, že je to 
pravda. Keď pozrieme von na počasie, každú chvíľu je inak. Raz 
slnko, po druhýkrát mraky. Už ma to ani neprekvapuje. Ale počasie 
už nechajme tak. Apríl je aj mesiac lesov. 
Chráňme naše lesy a hory. Robia tak napríklad 
aj Fíni a potom majú plnú krajinu lesov. Nie sú 
však jediní, len u nás dovolíme lesy vyrubovať 
a ničiť.  
 Symbolom jari je aj zajačik, ktorý 
predstavuje Veľkú noc. Tá je najväčším 
kresťanským sviatkom, keď bol ukrižovaný Ježiš 
Kristus a vstal z mŕtvych. Vo Veľkonočný 
pondelok je u nás tradičná polievačka a šibačka. 
Žiaľ táto tradícia sa už najmä v mestách vytráca, 
ale aspoň v niektorých dedinách sa ešte 
udržiava. Ľudia verili, že práve voda, ktorou boli 
ženy a dievčatá poliate im mala priniesť zdravie 
a krásu po zvyšok roka.  
 Na záver musím ešte spomenúť, že všade na svete je 
koronavírus. Aby sme aj naďalej v zdraví čítali náš interný časopis, 
dodržiavajme nariadenia a pokyny vlády a nášho zariadenia. 
Umývajme si dôkladne a často ruky a udržiavajme čistotu nášho 
okolia. A ja dúfam, že koronavírus odíde a my zostaneme zdraví 
podľa hesla: KORONA NA NÁS NEMÁ!    Štefan Hučko, obyvateľ 

Zázračná ružička 

Ružička voňavá, koľkože máš podôb? 
Skrývaš v sebe zázrak v kvete a potešenie v lete. 

Skrývaš tajomstvo svoje, ako i človeka podobného tebe.  
Tvoj nežný hlások počujem a krásu vnímam a šťastná som sama, 

keď si vás kvietočky v záhradke pestujem a do kytičiek viažem. 
Taký si kvietok, každý rok rozkvitneš a nakoniec odkvitneš,  

ale opäť o rok kvitnúť budeš. 
Na šatách mám kvietky vyšité, vyšívam ich sama,  

aby som sa všetkým páčila, z krásy a nádhery vašej. 
               Beáta Révayová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov          MD-4/2020

Veľkonočné šibi – ribi 

Nie je to klam ani čary, sú to krásne sviatky jari. 
Buďte verní starým zvykom, nech sa šibe len korbáčikom. 

Kuriatko i zajačik i vŕbový korbáčik, 
sú symbolom jari, keď slniečko žiari. 

Kto lásku pochopí, ten i slabučko vodou pokropí. 
Voňavka i vodička, k tomu dobrá borovička 
k životu je budička, radosť všetkým dodáva. 

Pre všetkých dobrých šibačov, chystajte misu dobrých koláčov, 
maľované vajíčka a vrelý bozk na líčka. 

Prajeme všetkým príjemné prežitie Veľkej noci. 
                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Aforizmy                           
Dobre urobené je lepšie ako dobre povedané. Priateľstvo je láska 
bez krídel. Ženy zachádzajú v láske ďalej ako väčšina mužov, ale 
muži ich predčia v priateľstve. Priateľstvo je najlepší balzam na ranu 
z nešťastnej lásky. Kto pri láske nemá v hlave, platí vysoké dane. Je 
lepšie sa dostať do pazúrov leva ako dostať zlú ženu. Niet v prírode 
takej bylinky, čo by nemala svoje účinky.      Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Porekadlá                           
Po aprílskej hrmavici nieto mrazu na vinici. Čo do Ďura vypučí, to po 
Ďure vysuší. Veľký piatok daždivý znamená rok žíznivý. Keď v apríli 
hojne vietor duje, stodola sa naplňuje. Ak je na sv. Marka rosa, 
podaria sa prosá. Nerád tomu sedliak býva, keď v apríli nepršieva. 
Aprílová a májová voda vypije víno. Na Ďura každá kvapka hodná 
dukáta. Aprílový sneh pole hnojí, dážď požehnáva. Ak je apríl pekný, 
máj bude ružový.            Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Výroky slávnych 

Marcus Aurelius: Keď sa jedny dvere šťastia zatvoria, iné sa 
otvoria. Často však pozeráme na zavreté dvere tak dlho, že 
nevidíme tie, ktoré sa otvorili. Vančura: Láska je liek od násilia 
a kľúčik k tajomstvu sveta. Nietzsche: Strach klame, a ty mu veríš. 
Twain: Dva najdôležitejšie dni vo vašom živote sú deň, kedy ste sa 
narodili a deň, kedy zistíte prečo. Hesse: Umenie života spočíva v 
tom, že sa učíme trpieť a usmievať sa.            Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Vyberáme z tlače           MD-4/2020 

Zasmejme sa 

Môj manžel je stále v zahraničí. Doma sa zdrží len mesiac do roka. To 
musí byť hrozné. Prečo? Ja ten mesiac nejako pretrpím.  
 

Čo toľko pozeráš cez ten ďalekohľad? Dvaja sa tam bozkávajú. To je ich 
vec. Radšej sa staraj o svoju ženu! Veď práve o to sa snažím.  
 

To je neuveriteľné, koľko peňazí potrebuje moja manželka. Pýta ich ráno, 
napoludnie i večer. A čo s nimi vlastne robí? Neviem. Ja som jej ešte 
nikdy žiadne nedal.           Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Fero vidí Miša a už z diaľky kričí – Vieš, čo je nové? Zrušili daňový úrad! 
Neblázni! Naozaj!!! Dostal som od nich list a v ňom stálo: Posledná 
upomienka! 
 

V poslednom čase čítam všade také zlé veci o alkohole, že som sa 
rozhodol prestať čítať. 
 

Na podnikovej zábave k MDŽ príde chlapík za mužom, ktorý má na 
starosti hudbu a poprosí ho, aby pustil štátnu hymnu. Teraz, na oslavu 
MDŽ? Viete, aj som už chcel ísť domov, ale jedna pani mi sedí na 
klobúku.              Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 

Dedko s babkou ležia v posteli. Babka – Načo si myslel takto pred 50 
rokmi? Dedko – Na to, ako ťa pomilujem tak, že prídeš o rozum. Babka – 
A teraz myslíš na čo? Dedko – Na to, že sa mi to celkom podarilo. 
 

Zákazníčka – Chcela by som kúpiť mužovi kravatu, ktorá by zvýraznila 
jeho oči. Predavačka – Každá kravata zvýrazní chlapovi oči, len ju treba 
dobre zatiahnuť.              Eva Kohútová, obyvateľka 
 

Američan, Angličan a Rus súťažia, kto prinúti mačku zjesť pikantnú 
horčicu. Prvý je na rade Američan. Chytí mačku a palcom do nej natlačí 
horčicu. Rus protestuje – To je násilie! Angličan dá horčicu medzi 
kolieska klobásky a mačka to s chuťou zje. Rus protestuje – To je 
obyčajný podvod! Keď je na rade on, natrie mačke pálivou horčicou 
zadok. Tá si z neho horčicu za sústavného mravčania a kvílenia vylíže. 
Vidíte, súdruhovia! Dobrovoľne a s piesňou na perách! 
 

Opravár príde v nemocnici na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde sú 
pacienti napojení na rôzne prístroje a oznámi im: Teraz sa všetci 
poriadne nadýchnite pokiaľ vymením poistky!  Mária Grendelová, obyvateľka 
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Podujatia             MD-4/2020 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V APRÍLI 

Na oddeleniach 

Deň IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

 7  
tréning pamäti spomienky 

tréning pamäti  modlenie 
MT spol. hry 

 8 
tréning pamäti 

hudba 
farby čítanie kníh práca-interiér farby 

práca-interiér SEP SEP SEP MT 

 9 farby modlenie 
spol. hry spomienky 

spol. hry modlenie 
čítanie kníh „Čaj o desiatej“ 

14  
oslávenci spomienky tréning pamäti 

relaxačné cv. modlenie 
MT spol. hry relaxačné cv. 

15 práca-interiér 
hudba 

farby čítanie kníh práca-interiér 
farby 

práca-interiér MT 

16 farby modlenie 
spol. hry práca-interiér 

SEP modlenie 
MT SEP 

17 
MT 

spol. hry 
práca-interiér tréning pamäti 

relaxačné cv. šport 
práca-interiér relaxačné cv. relaxačné cv. 

20 oslávenci farby 
tréning pamäti práca – areál 

práca – areál modlenie 
farby spol. hry 

21  
tréning pamäti spomienky tréning pamäti 

 modlenie 
MT spol. hry práca – areál 

22 
tréning pamäti 

hudba 
farby čítanie kníh práca-interiér 

MT 
práca-interiér SEP SEP SEP 

23 
farby 

modlenie 
čítanie kníh spomienky 

tréning pamäti  
práca-interiér MT „Čaj o desiatej“ 

24 MT 
spol. hry práca – areál tréning pamäti 

relaxačné cv.  
práca-interiér relaxačné cv. relaxačné cv. 

27 spol. hry farby 
tréning pamäti 

tréning pamäti práca – areál  
farby 

28  
tréning pamäti oslávenci 

tréning pamäti   
MT spomienky 

29 tréning pamäti hudba 
práca – areál 

čítanie kníh práca-interiér MT 
farby 

30 MT modlenie 
MT 

SEP 
spol. hry 

 
spol. hry SEP 
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Podujatia             MD-4/2020 

Pohybové aktivity 

Aktivita IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

Skupinové 
cvičenie 

2,7,9,14,16,21,23,28,30 

 

2,16,
23,30 

 20,27 

Prechádzky 
v areáli 

7,14,21,28 
7,14,17, 
22,27,28 

1,2,3,6,7,8,9,14,
15,16,17,20,21,
22,23,24,27,28,

29,30 

   

Vychádzky 
do mesta 

  3,8,17,21,24 18 
7,16,21,

28 
 

Celé zariadenie 

Deň Aktivita Miesto Organizátor 

1,6,8,15,20,22,27,29 Šport veľká jedáleň Martin 

3,17,24 
Práca 

s drevom 
Pinokio Janka G. 

23 
Súťaž „Slovo 

PIKNIK“ 
veľká jedáleň Janka R. 

6,20,27 Domovníček veľká jedáleň Betka 

1,6,7,8,14,15,20,21,22,27,28,29 Šikovné ruky DomAteliéR Janka G. 

2,6,7,16,20,21,23,27,28,30 Masáže 
Individuálne, 

na izbách 
Andrejka a 
praktikanti 

 
 

Vysvetlivky:   
 

SEP – sebapoznávacia skupina 
MT – muzikoterapia 
 

Výroky slávnych o pohybe a aktivite 
Jim Rohn: Postarajte sa o svoje telo. Je to jediné miesto, kde 
musíte žiť. 

Edward Stanley: Tí, ktorí si myslia, že nemajú čas na cvičenie si 
skôr alebo neskôr budú musieť nájsť čas na chorobu.  
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Spoločenská rubrika           MD-4/2020  

V mesiaci MAREC k nám prišli  

  

 

Marcela Kudryová  

Emil Pločšinský 

 
 

 

APRÍLOVÍ oslávenci 

02.04. Bernardína Bencová 
02.04. Miroslav Arpáš 
03.04. Školastika Hýrošová 
07.04. Božena Kučerová 
08.04. Emília Proksová 
09.04. Mária Leponiová 
10.04. Juraj Danóczy 
11.04. Jolana Michalidesová 
12.04. Anna Szabová 
13.04. Ján Zajac 

13.04. Zuzana Mizeráková 
15.04. Pavlína Krajčíková 
18.04. Vladimír Kováčik 
19.04. Eva Jakubčiaková 
24.04. Gejza Mišovych 
25.04. Ondrej Dovina 
25.04. Miloš Krošlák 
28.04. Helena Bagová 
29.04. Anna Hruboňová  

 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 

 

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥      
 

V mesiaci MAREC nás opustili 
 

Ladislav Vozár, Ing. Imrich Beller, Helena Mojžišová,  
Elemír Gulčík, Mária Urminská, Ľudmila Rabčanová,  

Jozef Makový, Augustín Rybanský  
Prašice – PaedDr. Štefan Hrbáčik 

 

Česť ich pamiatke! 
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Aktuality             MD-4/2020  

 COVID-19 

 Život v našom zariadení pokračuje, organizujeme individuálne aj 
skupinové aktivity, napriek koronavírusu. 
Rozdiel je v obmedzení pohybu mimo 
zariadenia, v zákaze návštev do zariadenia 
a pravidlách, hlavne hygienických, 
zameraných na časté umývanie rúk, 
intenzívnejšiu dezinfekciu plôch, počítačov, 
klávesníc, tlačiarní, telefónov, úchytiek, 

kľučiek, predmetov, aj osobných, zábradlia, výťahov, tlačidiel, madiel, 
vodovodných batérií a pod. Dodržiavanie odstupov má tiež vplyv na 
organizáciu a život v zariadení. Na význame naberajú skutočnosti, 
ako je vylúčenie manipulácie s hotovostnými peniazmi, ale aj 
dezinfekcia balíkov, obalov, a to aj obalov potravín, podávaného 
ovocia, ako napr. pomarančov. 
 Všetky tieto opatrenia sú preventívne – zamerané na ochranu 
šírenia koronavírusu COVID-19 do areálu a priestorov zariadenia. 
Čím prísnejšie budeme pravidlá dodržiavať, tým väčšia je istota 
účinnej ochrany nášho zdravia a životov pred vírusom.  
 Všetky informácie ohľadom vývoja koronavírusu na Slovensku 
máme obratom „z prvej ruky“, o čo sa stará hlavne náš zriaďovateľ 
Nitriansky samosprávny kraj prostredníctvom vedúcej odboru 
sociálnych vecí Eriky Róžovej, aj s odkazmi na príslušné zákony 
a informácie Vlády SR, MZ SR, MPSVaR SR a Hlavného hygienika. 
 Pre prípad podozrenia alebo potvrdenia výskytu koronavírusu 
v našom zariadení máme vypracovaný Plán krízových opatrení 
a prebiehajú nácviky, v prípade ohrozenia. Pripomína mi to takmer to 
dávne cvičenie CO. Verím však, že budeme takí disciplinovaní, 
zodpovední a prísni na seba aj svoje okolie, že Plán krízových 
opatrení nebudeme musieť realizovať. 
 Preventívne opatrenia aj Plán krízových opatrení sú výsledkom 
práce zriadeného INTERNÉHO KRÍZOVÉHO TÍMU, na ktorý sa 
môžete s dôverou obracať s otázkami, či prípadnými nejasnosťami. 
Členovia IKT: Viera Bútorová, Simonka Červená, Anička 
Drugdová, Miloš Čižmárik, Monika Remeňová, Ľuboš Šenkarík. 

(Viera Bútorová) 
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Zábava a relax            MD-4/2020 

Tajnička 

 12. apríla 1961 vyletel do vesmíru prvý človek – ruský letec 
a kozmonaut Jurij Gagarin. Obehol Zem za 108 minút na kozmickej 
lodi Vostok a otvoril tak éru letov do vesmíru. Tento deň vyhlásili za 
Svetový deň letectva a... Odpoveď nájdete v našej tajničke.    

  

            Miroslav Kleman, obyvateľ 

Hádanka č. 1: 

Ako sa volá oceán s najväčšou rozlohou? 

a.)  Atlantický oceán  

b.) Indický oceán 

c.) Tichý oceán        Beáta Révayová, obyvateľka                                                                                                

Hádanka č. 2: 

Aký názov má relácia o varení v dvojiciach vysielaná na TV JOJ? 

a.) Moja mama varí najlepšie 

b.) Moja mama varí lepšie ako tvoja 

c.) Moja mama varí      Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 24.4.2020 svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 3/2020 sa stávajú: 

Anna Szabová a Petronela Kittlerová 

Srdečne gratulujeme! 

 
  

    
    Listnatý strom 

   
        Zabil vo vode 

 
  

        Zuzana po domácky 

 
  

        Ročné obdobie 

 
  

        Socha Panny Márie 

 
  

        Poctivé dievča 

 
  

        Uchopila isté množstvo 

 
  

        Mrazená pochúťka 

 
  

        Susedný okres 

 
  

        Kilogram 

 
  

        Zdanlivo 

 
  

    
    Zadná časť hlavy 
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Od nás pre vás            MD-4/2020  

 Schránka pre Vaše 
otázky, návrhy, vyjadrenia 

V našom zariadení máme k dispozícii dve schránky pre Vaše 
priania, názory, vyjadrenia spokojností a 
sťažnosti.  

Jedna sa nachádza oproti rehabilitácie 
na A budove, na 1. poschodí.  

Druhá je pri veľkej jedálni pri vstupe z B 
budovy.  

Ponúkame Vám milí obyvatelia aj 
zamestnanci možnosť schránku využiť aj 
na otázky, vyjadrenie návrhov v súvislosti 
so skvalitnením Opatrení ohľadom 
Koronavírusu.  

Predpokladom poskytovania kvalitných 
sociálnych služieb je poznanie názorov 
obyvateľov a zamestnancov. 

Privítame Vaše nápady a postrehy upozornením 
na nedostatky, ktoré treba riešiť, či poukázaním na 
dobrú vec, ktorú treba oceniť, alebo v nej 
pokračovať.  Schránka je jednou z foriem, ako je 
možné nielen poukázať na nedostatky, ale aj podať 
návrh na ich riešenie, rovnako ako aj poukázať na 
pozitívne veci, udalosti, osoby, ktoré si treba viac 
všimnúť či oceniť.     

Vyjadrenia uvítame predovšetkým podpísané, 
aby sme mohli reagovať osobne, nie anonymne.  

Návrh riešenia tých z vás, ktorí podáte 
pripomienku, bude s vami osobne konzultovaný.  Vedenie zariadenia 
zabezpečí aktívne reagovanie a riešenie všetkých pripomienok zo 
strany obyvateľov aj zamestnancov.  

V prípade, ak podnet v schránke nebude podpísaný, aj takýmto 
podnetom sa budeme zaoberať.  

Zistené skutočnosti nezostanú bez povšimnutia, len s jeho 
autorom nebudeme môcť komunikovať.         (Simona Červená) 
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Fotografia mesiaca           MD-4/2020 
  

ŠITIE RÚŠOK  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Ivetka Raučinová 
  
  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

  
 

Časopis je interným informačným mesačníkom Zariadenia sociálnych služieb „MÔJ 

DOMOV“,  so sídlom P. O. Hviezdoslava 66, Topoľčany. ŠÉFREDAKTOR: Anna Szabová 

ZÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA: Štefan Hučko REDAKČNÁ RADA: Anna Szabová, Štefan 

Hučko, Petronela Kittlerová, Miriam Grežďová  OBSAHOVÁ A GRAFICKÁ ÚPRAVA: Miriam 

Grežďová, Viera Bútorová TECHNICKÁ STRÁNKA A DISTRIBÚCIA: Beáta Révayová, 

Miroslav Kleman, Vladimír Vacho SPOLUAUTORI: Simona Červená, Veronika Halová, Eva 

Jančeková, Alžbeta Angelovičová, Richard Wagner, Mária Mäsiarová, Lenka Petráková, Peter 

Krošlák, Svetlana Šimková, Katarína Rosová, Martin Miško, Monika Šmotláková, Janka 

Režová, Mária Miková, Martina Rusňáková, Ladislav Bištura, Natália Bujnová, Janka Gogolová, 

Mária Gašparíková, Jana Záhradníková, Zuzana Kováčiková, Lýdia Laciková, Magdaléna 

Drábiková, Beáta Révayová, Eva Kohútová, Mária Grendelová, Miroslav Kleman, Eva 

Kahanová-Bašová, Vladislav Bednár. Redakčná rada si vyhradzuje právo príspevky v 

prípade potreby upraviť, prípadne neuverejniť. Neprešlo jazykovou a štylistickou 

úpravou. 


