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PRE PANI ŠÉFREDAKTORKU 

 Aktívna a láskavá dáma, šíriteľka pozitívnej energie a 

citlivá duša, ktorá obohacuje našu veľkú komunitu svojou 

osobnosťou: zástupkyňa obyvateľov v  DOMOVOM 

PARLAMENTE – šéfredaktorka  interného časopisu MÔJ 

DOMOV – moderátorka INTERNÉHO ROZHLASOVÉHO 

ŠTÚDIA – členka súboru DOMOVNÍČEK – autorka mnohých 

veršov – manželka, matka, babka, prababka... Všetci isto 

vieme o kom je reč. ANIČKA SZABOVÁ, obyvateľka nášho 

zariadenia, ktorá sa v tomto roku dožila svojho životného jubilea.  

 Bolo by toho ešte mnoho, čo by bolo možné povedať k tejto útlej, krehkej ale 

vnútorne silnej osôbke, ktorá je, prostredníctvom našich interných médií, 

šíriteľkou kultúrnosti v našom zariadení.  

 Anička Szabová prevzala, po autorovi projektu pánovi Jurajovi Kováčikovi, 

vedenie interného časopisu MÔJ DOMOV, a tak sa s ňou, prostredníctvom jej 

pravidelných úvodníkov, stretávame každý mesiac. Každý z nás, kto počúva 

interné rozhlasové štúdio, sa dozvedá, prostredníctvom jej hlasu, nové informácie 

o našom zariadení, ale aj o živote v okolitom svete. Reprezentuje nás hudobno-

recitačnými vystúpeniami so súborom DOMOVNÍČEK, obohacuje svojimi 

vystúpeniami kultúrno-spoločenské aktivity zariadenia. Jej činnosť je 

sprevádzaná spoľahlivosťou a nezištnosťou – vlastnosťami, v dnešnej dobe tak 

vzácnymi. Aktívne sa venuje svojmu zdraviu, nielen realizovanými aktivitami 

v prospech všetkých, ale aj tréningom pamäťových buniek, tvorbou vlastných 

básní, pohybovými aktivitami – pravidelne ju možno stretávať na zdravotných 

prechádzkach v areáli zariadenia. Ku každému je ochotná a prívetivá.  

 Pri príležitosti jej okrúhleho životného jubilea sme venovali Aničke Szabovej 

amatérske ŽIVIJÓ aj na aprílovom stretnutí Domového parlamentu – odtiaľ je aj 

fotografia z titulnej strany, na ktorej je pani Anna Szabová, jubilantka, s Vierou 

Bútorovou, riaditeľkou zariadenia, Petronelou Kittlerovou, jej dlhoročnou 

priateľkou a Miroslavom Klemanom, predsedom domového parlamentu. 

 Aj touto cestou prajeme pani Aničke Szabovej veľa zdravia, neutíchajúceho 

optimizmu a veľa energie, aby ešte dlho mohla byť rovnako aktívna pre nás 

všetkých. V osobnom živote, k tomu, veľa lásky, šťastia, spokojnosti a radosti! 
                                                                       Viera Bútorová, riaditeľka zariadenia 
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Blahoželanie ANKE SZABOVEJ  
k životnému jubileu  80. rokov 

 

Osemdesiat rokov utieklo ako voda v potoku, 
ani sme nestačili postrehnúť,  

že odletela krásna životná mladosť, 
pribudli vrásky, pribudol nejeden rok, 

trochu Ti oťažel aj krok. 
 

Je tu jeseň života plná nádherných farieb, 
ktoré zo svojej palety vkladal a ešte vkladať bude  

do Tvojho života nebeský majster. 
 

Jemu patrí Tvoja česť i chvála, zato že si tu bola a dlho budeš,  
aby si prežila ešte dlhú a nádhernú slnečnú jeseň života. 

 

Zrakom duše pátraš v diali, spomienky sa roja v mysli, 
tie čo radosť prinášali i čo smútok vtisli. 

 

„Osemdesiatka“, to je pekný vek 
a za tými rokmi je veľa dobrých 

i zlých spomienok, ktoré si prežila. 
Na tie zlé zabúdaj a na tie dobré dlho spomínaj. 

 

Čas mladosť odniesol, ale nie srdce,  
preto zaželať Ti chceme, aby si ešte dlho rozdávala úsmev 

a zapájala sa do všetkých aktivít ako doteraz.  
Preto smútiť dôvod nie je, človek musí premôcť seba, 
spomienka na roky prežité hreje a ďalšie prežiť treba. 

A čas už nech ide len krokom. 

 
Veľa šťastia, zdravia do ďalšieho života želajú 

členovia Domového parlamentu, Redakčnej rady, 
súboru Domovníček a Rozhlasového štúdia. 

Autorka: Petronela Kittlerová 
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Čo sme prežili a čo nás čaká  
 10. apríl sa niesol v duchu zhodnocovania roku 2017, ale aj plánov na rok 

2018. V jedálni zariadenia sa uskutočnilo informatívne stretnutie obyvateľov. 

 V prvom bode vystúpil predseda Domového parlamentu Miroslav 

Kleman, predstavil individuálne každého člena domového parlamentu, aby 

prítomní obyvatelia poznali svojich zástupcov. Pani riaditeľka poďakovala 

predsedovi a členom domového parlamentu za ich prácu počas roka 2017. 

 V ďalšom bode vystúpila členka stravovacej komisie Petronela 

Kittlerová, ktorá, okrem iného, vyzvala prítomných k tomu, aby všetky 

pripomienky a návrhy, ktoré sa týkajú stravovania v zariadení, prediskutovávali 

s ňou, aby ich jednotne mohla riešiť na zasadnutiach stravovacej komisie.  

  Koncom roka 2017 bol zorganizovaný prieskum spokojnosti obyvateľov 

s kvalitou poskytovaných sociálnych služieb za rok 2017. Jeho výsledky 

odprezentovala vedúca úseku služieb Simona Červená. Prieskum poukázal na 

prevažnú spokojnosť obyvateľov s poskytovanými službami v zariadení. 

Podrobnejšie výsledky vám prinášame na ďalších stránkach tohto čísla časopisu.  

 V poslednom bode programu pani riaditeľka Viera Bútorová predstavila 

obyvateľom model úspešného starnutia. Oboznámila prítomných s niektorými 

ekonomickými ukazovateľmi za rok 2017. Z jej vystúpenia prinášame niektoré 

zaujímavé čísla: 

1. výška bežného rozpočtu v roku 2017 bola 2 400 000,-- €; najvyššiu položku 

rozpočtu tvorili mzdy a odvody, a to 1 800 000,-- € 

2. zaujímavou položkou bolo stravovanie, ktoré nás stálo v roku 2017 až 

350 000,-- €, čo je oproti roku 2016 viac takmer o 100 000,-- €; dôvodom boli 

zvýšené náklady počas rekonštrukcie stravovacej prevádzky 

3. rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky bola investíciou nad 

rámec bežného rozpočtu a tvorila sumu 600 000,-- € 

4. významnou investíciou bola aj výmena podlahovej krytiny v obytných bunkách 

B budovy a výmena interiérového zariadenia vo výške 200 000,-- € 

5. vypracovali sme projektové dokumentácie – pre Topoľčany aj Prašice – na 

zateplenie fasády a strechy, rekonštrukciu elektroinštalácie a výmenu okien 

6. v roku 2017 sme zakúpili aj nový osobný automobil vo výške 12 000,-- € 

7. z dôvodu zvýšenia bezpečnosti obyvateľov bol podaný projekt 

prostredníctvom MV SR, so spolufinancovaním NSK, vďaka čomu sme získali 

13 000,-- €, ktoré sme investovali do zabezpečenia kamerového systému; 
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týmto sú monitorované všetky vstupy do budov, vrátnica a areál 

zariadenia; zároveň boli vykonané aj ďalšie súvisiace opatrenia, ako 

napríklad, predĺženie pracovnej doby zamestnancov vrátnice na 5.00 – 23.00 h 

8. podobne, ako po minulé roky, aj v roku 2017 sme si pomohli sponzorsky, 

svojpomocne, či prostredníctvom rôznych grantov; okrem drobných bežných 

potrieb bol sponzorsky a svojpomocne vybudovaný, napríklad, Altánok 

v záhrade, nábehy do veľkej jedálne, zrekonštruované kancelárie, ale aj 

fajčiarske miestnosti, zabezpečené bezzápachové koše na jedno oddelenie, 

pre fyzioterapiu zabezpečená motodlaha, nová ozvučovacia aparatúra či 

výpočtová technika, v Prašiciach zrealizovaný nákup a montáž klimatizácie,  

spolu vo výške takmer 50 000,-- €. 

 Na rok 2018 je plánované: 

 zvýšenie bežného rozpočtu, v porovnaní s rokom 2017,  o 100 000,-- € 

 plánovaná je výmena interiérového zariadenia, vrátane podlahovej krytiny aj 

v druhej budove, spolu vo výške 200 000,-- €  

 oprava strechy nad stravovacou prevádzkou (veľká terasa) v sume 35 000,-- €  

 výmena okien a rekonštrukcia elektroinštalácie; nákup sušičky prádla 

 z dôvodu zvýšenia bezpečnosti, ale aj komfortu obyvateľov zariadenia je 

plánovaná výmena a modernizácia signalizačného zariadenia na izbe každého 

obyvateľa vo výške 159 000,-- €; montáž náhradného zdroja na výťahy vo 

výške 25 000,-- €; už prebieha výmena hliníkových dverí na chodbách 

zariadenia za protipožiarne vo výške 170 000,-- € 

 v Prašiciach je plánovaná rekonštrukcia a zateplenie strechy vo výške 

150 000,-- €; bol vypracovaný projekt na výzvu MPSVaR na zdvíhací systém 

pre obyvateľov, ale aj na uľahčenie práce zamestnancov Prašíc, vo výške 

35 000,-- €. 

 s cieľom skvalitniť poskytované sociálne služby plánujeme zvýšiť v roku 

2018 počet zamestnancov.  

Popri získavaní finančných prostriedkov na skvalitnenie životných podmienok 

je veľmi dôležité starať sa aj o svoje zdravie, vzťahy, vzájomné spolunažívanie, 

rovnako, ako starať sa aj o kvalitu využívania voľného času. Na rok 2018 sú 

plánované spoločné výlety, skupinové aj individuálne aktivity, zdravotné 

vychádzky, pracovné brigády či kultúrno-spoločenské posedenia. Ponuka je 

pestrá, každý si môže nájsť priestor na svoje záujmy. Tešíme sa na napĺňanie 

spoločných stretnutí!        (S. Červená, V. Bútorová)                             
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Prieskum spokojnosti za rok 2017 
„Všetko, čo robímeje iba kvapka v mori, ale  

keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“  

(Matka Tereza) 

 Prieskum spokojnosti s kvalitou poskytovaných sociálnych služieb za rok 

2017 bol realizovaný formou dotazníka. Do prieskumu sa zapojilo 147 

obyvateľov. Prinášame v stručnosti výsledky:  

 145 obyvateľov vyjadrilo spokojnosť so sociálnou starostlivosťou; odznela 

konkrétna pochvala Richardovi Wagnerovi 

 s ošetrovateľskou starostlivosťou je spokojných143 obyvateľov  

 rovnaký počet – 143 obyvateľov vyjadrilo spokojnosť s upratovaním; menovite 

bola vyslovená pochvala Evke Kapusciakovej 

 141 obyvateľov vyjadrilo spokojnosť s rehabilitáciou a fyzioterapiou 

 s prácou údržbárov je spokojných 138 obyvateľov; niektorí obyvatelia by si 

priali, aby údržbári dokázali ladiť TV prijímače na počkanie  

 136 obyvateľov vyjadrilo spokojnosť s opatrovateľskou starostlivosťou; 11 

obyvateľov by si prialo, aby opatrovatelia boli obyvateľom k dispozícii častejšie 

 133 obyvateľov vyjadrilo spokojnosť s bývaním v našom zariadení; výhrady 

k bývaniu mali obyvatelia, ktorí by boli radšej doma 

 na otázku „Máte dostatok súkromia“ 129 obyvateľov vyjadrilo spokojnosť; 18 

nespokojnosť, ktorá sa týkala túžby bývať na samostatnej izbe, alebo 

nespokojnosť so spolubývajúcim 

 121 obyvateľov vyjadrilo spokojnosť so službou pranie; nespokojnosť bola 

vyjadrená na používané pracie prášky, na vypieranie označenia, na žehlenie 

 spokojnosť so stravou vyjadrilo 107 obyvateľov; 40 obyvateľov by si prialo 

aby nebola strava rovnaká, viac zeleniny, obohatenie jedálnička o žemľovku, 

dia koláče, aby bola strava domáckejšia, pestrejšia a podobne. 

 V priestore na názory, pripomienky a návrhy sme sa dočítali: 

1. „Všetko je tu dobré, sú tu ochotní ľudia“ 

2. „Páči sa mi čítanie v spoločenskej miestnosti“ 

3. „Chcela by som vyšetrenie celého zdravotného stavu“ 

4. „Páčia sa mi nové linoleá“ 

5. „Prosím si plastové okno“ 
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6.  „Som spokojný s pátrom, s doktorom, so sestrami, s opatrovateľmi, mám 

ich rád“ 

7. „Páči sa mi masírovanie“ 

8. „Do izieb je potrebné zavesiť rozhlas na informácie“ 

9. „Lepšie dochucovať jedlá“ 

10. „Je krásne, keď nás sestry pekne oslovujú“. 
  

 Na základe výsledkov  prieskumu je možné skonštatovať, že obyvatelia 

zariadenia vyjadrili prevažne spokojnosť so súčasným stavom poskytovania 

sociálnych služieb. Napriek tomu, sme si vedomí, že nie všetci obyvatelia sú 

spokojní. Jednotlivé pripomienky už postupne riešime, nedostatky sa budeme 

snažiť odstraňovať. Pripomienky k strave budú pravidelne prejednávané na 

stravovacích komisiách. 

  Do plánu voľno-časových aktivít bude zahrnutých viac športových 

aktivít, vedomostných súťaží a pravidelné uspokojovanie duchovných potrieb 

v kaplnke zariadenia.  

 Chránené dielne Posilňovňa, Uvar si sám, Knižnica, ale aj tvorivé dielne 

Pinokio, DomAteliéR, HaRmóniA sú k dispozícii všetkým obyvateľom. 

 Obyvatelia budú mať možnosť naďalej získavať informácie prostredníctvom 

interného mesačníka MÔJ DOMOV, Interného rozhlasového štúdia a tiež 

prostredníctvom zástupcov obyvateľov v domovom parlamente. 

 Ďakujeme všetkým za vyplnenie dotazníka a za vyjadrenie názorov 

a pripomienok.            
                               (S. Červená) 
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Zo života obyvateľov v Prašiciach 
 Všetko je to teraz v prírode akési pomýlené. Ešte pred pár dňami 

sme boli nespokojní, že zima je dlhá, lebo sneh sme mali ešte v prvý 

jarný deň. A zrazu chodíme v krátkych rukávoch a vonku sú teploty 

okolo 26 stupňov. Proste príroda jednoducho preskočila klasickú jar 

a prehupla sa rovno do leta. Ale aby si to pani zima nerozmyslela, malí 

škôlkari sa postarali o jej jednoznačný odchod. Tak ako každú jar aj 

teraz si urobili symbolickú papierovú Morenu. Tento deň aspoň trochu 

pripomínal jarný čas, fúkal chladný vietor a bolo pod mrakom.  

 Napriek tomu sa mnohí naši obyvatelia poobliekali a čakali na 

sprievod, vynášajúci Morenu. Detičky sa zastavili pred našimi oknami 

a zaspievali známe ľudové piesne. Kto vedel, pridal sa. Sprievod sa 

potom pobral k potoku, ktorý tečie popod našu záhradu. Z mosta potom 

horiacu Morenu zhodili spoločne do potoka. My sme sa, po tomto akte, 

vrátili do jedálne, kde sme si ešte porozprávali o ľudových tradíciách, 

ktoré naši predkovia praktizovali v minulosti.  
                                    (L. Laciková) 
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Kde je vôľa, tam je cieľ 
 Carling na vozíku je jeden z najmladších športov vôbec, 
vyžadujúci vysokú dávku stratégie a hráčskej zručnosti pre športovcov 
so zdravotným postihnutím.  
 Športový tím na Slovensku sa začal formovať v roku 2007. Náš 
bývalý zamestnanec Peter Zaťko je jeho členom. Tento rok sa konali 
XII. paraolympijské hry v juhokórejskom Pjongčangu a Peter bol jedným 
z účastníkov.  

 Zavítal do nášho zariadenia, na podnet predsedu domového 
parlamentu Miroslava Klemana, aby sa s nami podelil o zážitky 
a výsledky hier.  
 Peter nám prezradil, že pred samotným začatím ZOH, členovia 
výpravy zložili v historickej budove Národnej rady slávnostný sľub 
u prezidenta SR Andreja Kisku. Nasledoval 11 hodinový let. Čakal ich 
uvítací ceremoniál a úloha odohrať 12 zápasov.   
 Slovenskí hráči skončili na 9. mieste. Videli sme zostrihy zo 
zápasov, fotografie na plátne, obyvatelia mali možnosť pýtať sa a naživo 
vidieť plakety, odznaky, ocenenia.  
 „Držíme Petrovi palce, nech sa mu darí aspoň tak ako doteraz.“
                              (S. Červená) 
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Pracovný a záhradkársky týždeň 
 Keďže nadišiel čas jarného upratovania a sadenia, ani v našom 
zariadení sme nezaháľali a pustili sa do práce.  Spoločnými silami sme 

v úžitkovej časti našej záhrady 
zasadili hrach, strukovú fazuľu, 
zemiaky, cibuľu a popresádzali 
zopár jahôd. Už treba iba 
pravidelne zalievať, aby sme sa 
mohli tešiť z úrody.  
 Na trávnatých častiach 
záhrady zase obyvatelia 
v spolupráci s inštruktormi 
hrabali ešte zabudnuté jesenné 
lístie, aby tak dali priestor 
zeleni. Verím, že vykonaná 

práca bola potechou pre všetkých.                                              (K. Rosová) 

Aj pri cvičení sa zabávame 
 Naši obyvatelia si vyskúšali cvičenie, ktoré nerozhýbalo len ich telo, 
ale precvičili si aj svoju myseľ. Pohyb je pre každého človeka tak 
prirodzený ako napríklad 
dýchanie. A keď si ho ešte 
spríjemnime stužkami, 
šatkami a rôznymi hrami, 
máme výborný spôsob ako 
stráviť svoj čas. Cvičenie 
so stužkami pripomína 
tanec, ladné, plynulé 
pohyby, ktoré už nemôže 
urobiť naše telo, za nás 
urobila stužka.  
 Potom si každý vybral šatku aká sa mu páčila. Farebná šatka 
podnecovala naše zmysly, jej príjemný materiál hladil naše. Pri cvičení 
sme si užili veľa zábavy, na chvíľu sme zabudli na starosti bežných dní 
a prebudili v sebe to bezstarostné dieťa, ktoré v každom z nás stále je.                                                                                       
                                                                                             (N. Bujnová) 
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Stavanie MÁJA 
 Tohtoročnú tradíciu „Stavania mája“ nám z malej časti pokazilo 
počasie, ale o to z väčšej časti spríjemnili deti z Materskej školy 
Tríbečská.   
 Detičky si pre nás pripravili krásny program plný spevu, ale aj tanca. 

Rovnako sa pričinil k programu aj súbor DOMOVNÍČEK svojimi 

piesňami a básňami.  Tentoraz pod vedením Alžbetky Angelovičovej. 

  

 

 

 Vystúpenie súboru bol obohatené o nového člena – Štefana 

Beličku, ako aj o zvuk tamburíny a bubna. Do tanečného kola vyzýval 

Vladko Kluka, ktorý rozospieval nielen obyvateľov, ale aj personál 

svojou sólovou hrou na harmoniku. Krásne, pre nás známe ľudové 

piesne sa niesli jedálňou. Vladkovi samozrejme ďakujeme, že opäť 

prišiel medzi nás a umocnil výbornú atmosféru.  

 O občerstvenie sa postarali šikovné obyvateľky, ktoré spolu s 

Jankou Gogolovou a Natáliou Bujnovou napiekli sladké koláčiky ale 

i slané pečivo. A keďže nám dážď nedovolil vyzdobiť a postaviť máj, 

urobili sme tak spoločne v posledný pondelok v mesiaci apríl. Počasie 

nám predsa neprekazí skvelú náladu.   
                                                         (K. Rosová) 
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Memoriál Viliama Kajzera 

 Opäť sme sa zúčastnili turnaja v stolnom tenise, tentokrát už jeho 

10. ročníka, ktorý nesie názov Memoriál Viliama Kajzera.  

Turnaj začal príhovorom pána primátora Petra Baláža a Róberta 

Kajzera, syna Viliama Kajzera, na ktorého počesť vznikol tento turnaj. 

 Z našich obyvateľov sa turnaja zúčastnili Imrich Karaba, Milan 

Hanzlovič a Drahoš Petruš. Príkladne reprezentovali naše zariadenie 

a bojovali o každú loptičku. Žiaľ, konkurencia bola silná a na medailové 

pozície sa nám nepodarilo prebojovať, ale každý účastník dostal čestnú 

medailu na pamiatku.  

 Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu zariadenia. 
                                                       (M. Miško)  

Turnaj v kolkoch 

 Aj my sme boli tento mesiac športovo aktívni. Keďže sme dostali 

nové kolky, chceli sme ich vyskúšať. Usporiadali sme turnaj v kolkoch.

 Súťaž sme opäť rozdelili medzi mobilných a imobilných obyvateľov. 

Každý súťažiaci absolvoval tri kolá po dva hody.  

 V kategórií imobilných obyvateľov vyhral Peter Šimun, druhá bola 

Zdenka Karasová a tretia skončila Ľudmila Rabčanová. V kategórií 

mobilných obyvateľov zvíťazil po 

dramatickom boji Vladimír 

Remeň, druhý skončil Jozef 

Serfózó a tretí skončil Štefan 

Belička.  

 Beátka Révayová sa 

vyjadrila: „Ďakujeme za príjemné 

športové dopoludnie. Všetci sme 

odchádzali so šťastným úsmevom 

a dobre naladení.“                                     
         (M. Miško) 
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Kaplnka                                        MD-5/2018 

PROJEKT ŽATVA 

 V apríli navštívili naše zariadenie laické ľudové misie. Ide 

o evanjelizačný projekt, ktorý reaguje na výzvu pápeža Františka. 

Evanjelizačný projekt organizuje v Topoľčanoch Farnosť Nanebovzatia 

Panny Márie. Pán dekan farnosti Marián Dragúň oslovil pani riaditeľku 

nášho zariadenia a realizácia projektu Žatva mala u nás dvere otvorené.  

 Skupina dobrovoľníkov, ktorú tvorili deti, mládež aj dospelí,  si 

pripravili pre našich obyvateľov, v rámci projektu, kultúrne vystúpenie 

v jedálni zariadenia. Po ich vystúpení, niektorí z nich viedli rozhovory 

s našimi obyvateľmi, niektorí navštívili imobilných obyvateľov priamo na 

izbách, v sprievode Richarda Wagnera.  

  

 S účastníkom tohto projektu, Marekom Čulagom, ktorý organizoval 

stretnutie s obyvateľmi v našom zariadení, sme urobili krátky rozhovor: 

 „Ako vznikla táto iniciatíva?“ 

„V rámci miest, v ktorých žijeme, fungujeme v mládežníckych 

spoločenstvách a pravidelne sa spolu stretávame. A tak vznikol aj 

projekt Žatva – teda nebyť len zatvorení, ale vyjsť medzi ľudí 

a osloviť ich.“  

 „Ako ľudia prijímajú Vaše rozprávanie o Bohu?  

„Našou prioritou nie je priamo hovoriť o Bohu, ale ísť 

a pripravovať srdcia ľudí, aby boli oni potom schopní to srdiečko 

otvoriť. Ak niekto rád spieva, tak si zaspievame, ak niekto rád 

tancuje, tak si s ním zatancujeme.  Ak niekto chce porozprávať svoj 

životný príbeh, radi si ho vypočujeme. Teda, priorita nie je 

rozprávať o Bohu, ale byť s ľuďmi a byť ľudský. Lebo taký je 

Ježiš“, odpovedal Marek Čulaga.  

Rozhovor pre mesačník MÔJ DOMOV realizoval Richard Wagner. 
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Z pera našich obyvateľov            MD-5/2018

Náš rýchlik spod Dubňa 
 Ak sa spýtate vo svete napríklad aká spoločnosť je Slovensko, vo 

svete to nevedia, ak sa spýtate ako sa volá premiér/prezident SR – 

nevedia. Avšak ak sa opýtate, kto je Peter Sagan – tak každý vie 

povedať, že je to Slovák. Tento cyklista je svetová jednotka, a robí 

najlepšie meno našej malej krajine. Jeho tituly majstra sveta nie sú 

náhodné. Je naozaj najlepší. Pochádza zo Žiliny - čo je severné 

Slovensko. Na to, že je vynikajúci športovec je aj dobrý človek. 

Pomáha deťom, pomáha cyklistike na Slovensku. Tak ešte raz Peter 

fandíme ti. Naposledy sa mu podarilo vyhrať najťažšiu etapu jarných 

pretekov – Paríž Roubax, a svoju zbierku doplnil aj o toto cenné 

víťazstvo.  
                                                                                       Štefan Hučko, obyvateľ                                

Aforizmy 

Nie je dôležité mať správny postoj, ale postavenie. Nikto nie je taký 

silný, ako si to o ňom myslíme. Mať mier v duši je najväčšie šťastie. 

Život by si naplnil krásnymi príhodami, keby sme sa mohli spoľahnúť 

na úplnú mlčanlivosť ľudí. 
 

Pranostiky                           

V mesiaci máj padajú najväčšie rosy. Na Jakuba, Filipa zelená sa každá 

lipa. Pred Servácom niet leta, po Servácovi niet mrazu. Dážď na Pankráca 

osožný je poliam a škodný viniciam.                     
                                                                              Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Výroky slávnych 

Bousset: Humor je najlepšia náplasť na rany života. Einstein: Byť silný, 

znamená byť šťastný. Gandhi: Kto hľadá pravdu, nemôže stratiť smer. 

Buddha: Buďte svetlom sami sebe. Montesguie: Šťastný národ, ktorý 

má nudné dejiny. Seneca: Ak chceš byť milovaný, miluj! Camus: 

Najbohatšie obdaruje budúcnosť toho, kto všetko dáva súčasnosti. 
                                                                          Magdaléna Drábiková, obyvateľka                                                                                                                 
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Spoločenská rubrika             MD-5/2018 

V mesiaci APRÍL k nám prišli noví obyvatelia     
 

do Topoľčian: Helena Luleiová 
                         Karol Michalík 
       Ivan Zajac 
                         Miloš Krošlák 
       Hilda Kubeková 
       Rudolf Tíleš 
       Mária Tílešová 
       Štefan Kostolanský 
             Klaudia Košťálová 
       Milan Klačanský 
  

                                                          do Prašíc: Margita Ďuriková 
 

MÁJOVÍ oslávenci 
 

03.05. Marta Langová   
11.05. Alžbeta Fazekašová  
12.05. Katarína Lukačková  
12.05. Viliam Valo   
13.05. Vlasta Peterková   
13.05. Oľga Geršiová   
14.05. Elena Šišková   
14.05. Veronika Remešová        

15.05. Darina Mikátová   
17.05. Anna Štefancová   
19.05. Helena Slobodová   
20.05. Zuzana Miklósová  
21.05. Mária Križmová   
22.05. Milan Zvalo 
22.05. Božena Stančeková 
24.05.    Milan Galbavý

15.05.  Milan Hanzlovič             28.05.    Katarína Marková 
15.05. Ilona Šnajderová           31.05.     Anna Zembová 
  

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 
 

V mesiaci APRÍL nás opustili 
 

Viliam Gálik, Teofil Gajdoš, Jozef Grman,  
Jozef Adamkovič, Mária Bajzíková 

 

Česť ich pamiatke 
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Podujatia              MD-5/2018 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V MÁJI 
Denne Pohybom ku zdraviu     CHD   M. Mihálik 
Denne Vysielanie rozhlasu     RŠ   Natália 
Denne Vypožičiavanie kníh     knižnica  M. Valko 
P,U,S,Š DomAteliéR      B/3   Janka G. 
U,Š,Pi PINOKIO       B/0   p.Marko 
03.05 Muzikoterapia      A/2   Betka 
03.05 Pamäťové cvičenia     B/4   Martin 
03.05 Práca s knihou      terasa  Katka 
03.05 Pracovná činnosť     areál  Richard 
03.05 Práca s farbami     B/1   Majka 
04.05 Práca s farbami     A/2   Renátka 
04.05 Spoločenské hry     terasa,B/4 Katka, Martin 
04.05 Svätá spoveď      kaplnka  páter 
07.05 Zdravotná prechádzka    mesto  Richard 
07.05 Práca s farbami     A/4   Katka 
07.05 Spoločenské hry     A/2   Betka 
07.05 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
09.05 Pracovná činnosť     areál  Katka  
09.05 Kognitívne cvičenia     A/2   Renátka 
09.05 Posedenie pri čaji     B/1   Majka 
09.05 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
10.05       Pracovná činnosť      areál  Renátka 
10.05 Muzikoterapia      A/2   Betka 
10.05 Pamäťové cvičenia     B/1,B/4  Majka, Martin 
10.05 Práca s knihou      terasa  Katka 
11.05 Práca s farbami     A/2   Renátka 
11.05      Zdravotná prechádzka    mesto  Katka 
11.05 Pracovná činnosť     areál  Majka 
11.05 Spoločenské hry     B/4   Martin 
14.05 Spoločenské hry     A/2   Betka 
14.05 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
14.05 Pracovná činnosť     areál  Richard 
15.05 Duchovné cvičenia     kaplnka  Richard 
15.05 Zdravotná prechádzka    mesto  Betka 
15.05 Pamäťové cvičenia     terasa  Katka 
15.05 Pracovná činnosť     areál  Martin 
16.05 Pracovná činnosť     areál,A/4  Betka, Katka 
16.05 Kognitívne cvičenia     A/2   Renátka 
16.05 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
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Podujatia              MD-5/2018 
17.05 Muzikoterapia      A/2   Betka 
17.05 Práca s knihou       terasa  Katka 
17.05 Práca s farbami     B/1   Majka 
17.05 Pamäťové cvičenia     B/4   Martin 
18.05 Spoločenské hry     B/4   Martin  
18.05 Uspokojovanie duchovných potrieb B/1   Richard 
18.05 Práca s farbami     A/2   Renátka 
21.05 Spoločenské hry     A/2   Betka 
21.05 Pracovná činnosť     areál  Renátka 
21.05 Práca s farbami     A/4   Katka 
21.05 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
21.05 Kognitívne cvičenia     B/1   Richard 
22.05 Biblická olympiáda    jedáleň  Simonka 
22.05 Posedenie pri hudbe a čaji   terasa  Katka 
22.05 Zdravotná prechádzka    mesto  Betka 
23.05 Turnaj v hode na terč    jedáleň  Martin 
23.05 Kognitívne cvičenia     A/2   Renátka 
23.05 Domový parlament     A/1   riaditeľka 
24.05 Práca s knihou      terasa  Katka 
24.05 Muzikoterapia      A/2   Betka 
24.05 Pracovná činnosť     areál                Martin 
24.05 Posedenie pri čaji     B/1   Majka 
25.05 Uspokojovanie duchovných potrieb B/1   Richard 
25.05 Práca s farbami     A/2   Renátka 
25.05 Spoločenské hry     B/4   Martin 
28.05 Posedenie s oslávencami IT 3  B/1   Janka R. 
28.05 Práca s farbami     A/4   Katka 
28.05 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin  
28.05 Spoločenské hry     A/2   Betka 
29.05 Pamäťové cvičenia     B/4   Martin 
29.05 Pracovná činnosť     areál  Katka 
29.05 Posedenie s oslávencami IT 1  A/2   Betka 
30.05 Posedenie na terase    terasa  Katka 
30.05 Kognitívne cvičenia     A/2   Renátka 
30.05 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
30.05 Zdravotná prechádzka    mesto  Richard 
31.05 Práca  s knihou     terasa  Katka 
31.05 Muzikoterapia      A/2   Betka 
31.05 Vedomostné dopoludnie    B/1   Majka 
31.05 Pamäťové cvičenia     B/4   Martin 
31.05 Váľanie MÁJA     terasa  Natália 
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Zábava a relax              MD-5/2018 

Zasmejme sa 
Bol by som šťastný, keby som sa aspoň občas mohol s niekým 
porozprávať – sťažuje sa kamarát kamarátovi. Ten mu na to – To si 
taký osamelý? On odpovedá – Osamelý ani nie, mám ženu, svokru, 
dcéru aj švagrinú, ale tie xantipy ma vôbec nepustia k slovu. 
 

Sváko Kapusta pracuje na poli. Ide okolo turista a spytuje sa – Ujo, je 
to pravda, že sa pri oraní zhovárate s volom? Sváko odpovedá – Áno, 
ale príďte zajtra, dnes nemám čas.                                                                

                                                                            Petronela Kittlerová, obyvateľka   
 

Policajt zavolá na návštevu kolegu a sťažuje sa – Ja mám takého 
sprostého syna. Hneď ti to aj dokážem. Syn môj, obleč sa a skoč 
pozrieť, či nie som na policajnej stanici. Chlapec sa oblečie, odíde 
a kolega mu hovorí – Načo si ho poslal, veď stačilo zavolať.   
 

Babka prikazuje dedkovi – Choď do obchodu a prines dve veci, kilo 
múky a kilo cukru. Dedko sa vráti z obchodu, položí na stôl sviečku 
a babka nahnevane kričí – Veď som ti kázala kúpiť dve sviečky, a ty 
prinesieš len jednu?!                                                                   
                                                                                   Eva Kohútová, obyvateľka  
 

Manžel si myslí, že jeho žena má milenca. Nečakane príde domov 
a zakričí – Horí, horí! Na to sa ozve hlas zo skrine – Nábytok, 
zachráňte nábytok!   
 

Slon sa kúpe vo vode, príde mravec a presviedča slona, aby vyšiel 
von. Nakoniec slon vyjde z vody a mravec hovorí – Dobre, len som 
chcel vedieť, či nemáš moje plavky. 
                                                                                                                 Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 

Žiak žaluje za spolužiaka svojmu učiteľovi – Pán učiteľ Peťko povedal, 

že ste somár. Učiteľ na to – A čo si mu na to povedal? Žiak odpovie  

Povedal som, že je ešte väčší somár.       
                                                       Rudolf Sokolík, obyvateľ 

 

Zať vyhadzuje svokru z balkóna a pritom jej hovorí – Leť ty striga! Iný 
by ťa zabil, ale ja ťa púšťam na slobodu.                                                                         
                                                                                      Drahoš Petruš, obyvateľ 



 19 

 
Zábava a relax              MD-5/2018 

Tajnička 

 Mesiac Máj patrí k najkrajším mesiacom v roku. Príroda sa 
prebúdza k životu, všetko kvitne. V máji sa oslavuje aj Deň matiek. 
Okrem toho je to mesiac, mnohých sviatkov a tradícii. Hovorí sa 
o ňom aj ako o mesiaci, ktorý praje partnerstvu.  Uhádnete?  

                                                               

Simeon Masár, obyvateľ 
Hádanka č. 1: 

Čo je to „prešburt“? 

a.) saláma 

b.) slanina 

c.)    tlačenka                                                                    Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                                

Hádanka č. 2: 
Doplňte porekadlo: Katarína na ľade ...? 

1.  Vianoce v pohode 
2.  Vianoce na ľade 
3.  Vianoce na blate 

                                                                                                                         Drahoš Petruš, obyvateľ 
 

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 5. 2018 svojmu sociálnemu pracovníkovi. 
Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 4/2018 sa stávajú: 
 

 

Petronela Kittlerová a Eva Kohútová 
 

Srdečne gratulujeme! 

     
    České mužské meno 

         Veľké more 

         Moc 

         Auto má 4, bicykel má 2 

         Cudzie ženské meno 

          

         Niekedy 

         Značka nákladných áut 

         Osol 
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Fotografia mesiaca                          MD-5/2018 

 SSTTAAVVAANNIIEE  MMÁÁJJAA  

  
 
  

  

ZZľľaavvaa::  SSiimmoonnaa  BBiizzooňňoovváá,,  JJaannkkaa  GGooggoolloovváá  
  

                                                                FFoottoo::  VVeerroonniikkaa  
  

  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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