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Úvodník MD-5/2019

Významný Deň matiek 

Každý rok v mesiaci máji sa oslavuje významný „Deň matiek“, ktorý 
je venovaný našim drahým mamkám, babkám 
a samozrejme prababkám. 

Tento deň je výnimočný tým, že im chceme 
prejaviť úctu, lásku, porozumenie a spomenúť si na 
ne svojim úctivým a láskavým správaním, pretože 
vychovali svoje deti a tak im umožnili vstup do života 
počas mladosti do dospelosti. 

Za tieto istoty by sme im mali byť vďační 
a odplácať im všetko, čo pre nás v živote urobili 

a trvá to tak aj naďalej. Mali by sme im aj v pokročilom veku nezištne 
pomáhať, venovať im veľa pozornosti, či už po zdravotnej alebo 
psychickej stránke. 

Naše ženy – matky sú veľmi dôležité v našej spoločnosti. Robia na 
vysokých postoch, zastanú práce aj za mužské pokolenie. Sú významné 
političky, vedkyne, učiteľky, taktiež skúsené lekárky, takže robia česť 
a reklamu svojim povolaniam aj za hranicami našej vlasti. 

Našim seniorkám – matkám, babkám v našom domováckom 
zariadení, želám v mene 
Redakčnej rady, ako aj 
Domového parlamentu do 
ďalšieho života veľa zdravia, 
šťastia, dobré spolunažívanie 
s vedením Domova, ako aj so 
spolubývajúcimi. K tomuto 
vyprosujeme pomoc Božej 
milosti. 

Nakoniec nech zaznie 
uvedené motto: „Život je radosť, 
láska, žiaľ, smútok, preto sa musíme naučiť s tým žiť. Po dobe temna 
príde aj svetlo a teplo v náručí matky.“  

Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, želám Vám príjemné 
chvíle strávené s naším časopisom „Môj domov“. 

Anna Szabová, šéfredaktorka
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Domový  parlament                              MD-5/2019 

Zo zápisnice domového parlamentu 

 Zasadnutie Domového parlamentu sa konalo 18. apríla. 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. obyvatelia IT4 sa vyjadrili v prospech jedla Džuvec 
2. varená klobása sa bude podávať na raňajky jeden krát mesačne 
3. pochvala na podávané šaláty- najmä zelerový 

 

V rámci Stravovacej komisie sa riešili:  

 teplota podávaných jedál 

 nedostatočné množstvo polievok v miskách 
 

Informácie predsedu DP: 
 Návrh na prijatie nového člena z A budovy pána Vacha. Pri 
hlasovaní súhlasili všetci prítomní členovia v počte 12.  
 

Informácie pani riaditeľky zariadenia: 

 zaslaná reklamácia pokládky gumolínov a nedodaných skriniek 

 dohoda na spoluprácu s ďalšími členmi vedenia v súvislosti 
s realizáciou zasadnutí DP 

 oboznámenie s Plánom aktivít na leto  

 zhodnotenie nových aktivít – Šarády, Múdra sova, Čo ja viem, 
Skladanie puzzle, Hlavolamy, Hudobná súťaž. Všetky aktivity boli 
kladne ohodnotené, najväčší záujem a úspešnosť vyjadrili členovia 
aktivite Čo ja viem 

 podaná informácia o úprave ceny diabetickej stravy z 5,65 €/deň na 
5,70 €/deň a šetriacej stravy z 5,27 €/deň na 5,29 €/deň. Prítomní 
situáciu prijali. 

 

Informácie členov DP: 
1. spokojnosť s fungovaním rozhlasu 
2. žiadosť vymieňať aktivity na nástenke o 14,00 hodine, z dôvodu 

naplánovania programu obyvateľov na nasledujúci deň 
3. dym z terasy ide do okien obyvateľov 
4. pochvala ošetrujúcim lekárom za starostlivosť 

 
                                                                                   Miroslav Kleman, predseda DP 
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Domáci spravodaj                              MD-5/2019 

„ŠEJKER“ opäť nesklamal! 

Táto hra sa v našom zariadení 
teší veľkej obľube. Tentoraz sa 
témy týkali Slovenska. Peter 
Macko - člen prípravného tímu 
hry Šejker tiež pomáhal pri 
organizácii samotnej hry 
a zapisoval body do počítača.  

Ako to už býva, rozhoduje 
každý bod. A ukázalo sa to opäť. 
Šťastie sa po rozstrelovej otázke 
usmialo na Rudka Sokolíka 
a Štefana Hučka.  

Už počas hry bolo cítiť zo 
súťažiacich zdravé bojové 

nasadenie. Potešilo nás, že aj diváci sa zapájali do odpovedí 

a prispievali tak ku kvalitnému priebehu tejto zábavnej hry. Názvy tém 
boli: Slovenské národné parky; Slovenské koruny; Slovenské kúpele; 
Otáznik - Slovenské zaujímavosti; Slovenský šport; Slovenské 
osobnosti; Slovenské kuchyňa; Slovenské piesne; Slovenské povesti.  

Koncové poradie hráčov: 
1. miesto: Štefan Hučko, Rudko Sokolík 
 2. miesto: Hedviga Bednáriková, Milan Klačanský 
 3. miesto: Magdaléna Drábiková, Peter Šimun     (R. Wagner) 
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Domáci spravodaj                              MD-5/2019 

MAJÁLES 

„Máj“ je mladý 
stromček, ktorý má 
symbolický význam 
a znázorňuje boj 
zimy s jarou. Práve 
májová zeleň je 
symbolom sily, 
zdravia a dobrého 
rastu.  

Zvyk stavania 
májov sa na našich dedinách dodržiava dodnes, aj my si u nás 
v zariadení tradične staviame „máj“. Nebolo by stavania „mája“ bez 
poriadnej veselice, aj tento rok sme sa stretli v hojnom počte, aby sme 
oslávili tento sviatok jari. Aj keď nám nevyšlo počasie, nebránilo nám to 
zabaviť sa a spoločne si zatancovať v jedálni nášho zariadenia.  

Zábavu začal spevácky súbor „Domovníček“, ktorý pod vedením 
Betky Angelovičovej zaspieval tradičné májové piesne. Potom sme sa 
už mohli vrhnúť do tanečného kola. Ku každej zábave neodmysliteľne 
patrí aj dobré jedlo, ktorého bolo neúrekom. Pochutili sme si na 
pečených klobáskach, slaných pagáčikoch a koláčikoch, za ktoré veľmi 
pekne ďakujeme Evke Želískovej z chránenej dielne. Za dobrú náladu 
vďačíme najmä našim obyvateľom, ktorí si obuli „tanečné topánky“, na 
parkete vytvorili veľký kruh a spolu so sociálnymi pracovníkmi 
pretancovali nejednu pesničku. Už teraz sa teším ako „máj“ slávnostne 
zvalíme a opäť sa spolu dosýta zabavíme.        (N. Bujnová) 
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Domáci spravodaj                              MD-5/2019 

Spoločné jarné upratovanie 

Materská škôlka Gagarinova nás oslovila s nápadom spojiť 
príjemné s užitočným. Stretli sa dve generácie, ktoré so spoločným 

úmyslom vyupratovali okolie 
nášho areálu. Dokopy nás bolo 
51. Pri práci vládla radostná 
nálada. Detičky boli veselé 
a nadšené zo spolupráce. Pre 
našich piatich zúčastnených 
obyvateľov to bolo skutočne 
veľmi príjemné spestrenie 
všedného dňa. 

Po aktivite nás čakala malá 
pozornosť v neďalekej kaviarni. 

Pohostil nás jej majiteľ osviežujúcim džúsom. Naspäť do zariadenia sme 
odchádzali s úsmevom a dobrým pocitom.           (M. Mäsiarová) 
Na foto: Beáta Žáčiková, Mária Grendelová, Jarmila Huslicová, Milan Klačanský 

Fantázii sa medze nekládli  

K Veľkej noci 
tradične patria aj 
veľkonočné vajíčka. Aj 
naše obyvateľky z IT2 si 
tak tradične - netradične 
a hlavne svojpomocne 
vyzdobili vyfúknuté 
vajíčka. Naše spomienky 
patrili prípravám na 
veľkonočné obdobie. 
Obyvateľky boli veľmi 
zhovorčivé, zručné 
a popustili uzdu svojej 
fantázii. Tieto maľované 
vajíčka nám teraz skrášľujú našu spoločenskú miestnosť.      
Na foto: Božena Stančeková, Katarína Fáberová, Valéria Krumpárová, 
Klaudia Koštálová, Júlia Mondoková, Mária Bakitová, Rozália Krátka, Anna 
Belohorcová, Zdenka Karasová, Júlia Kissová       (K. Rosová) 



 
7 

Domáci spravodaj                                                     MD-5/2019 

HLAVOLAMY 

Súťaže sa zúčastnili štyri 

trojčlenné družstvá. Hlavnou 

pomôckou pri riešení hlavolamov 

boli zápalky. Z nich členovia 

jednotlivých tímov tvorili obrazce - 

štvorec, ozubené koleso, 

obdĺžnik, presýpacie hodiny 

a pod. Všetci súťažiaci bojovali 

statočne a s plným nasadením. 

Víťaz však mohol byť len jeden.  

Nikto ale nezostal v poli porazených. Aj poslednému družstvu bola 
venovaná cena útechy. Účastníkom boli rozdané diplomy a sladkosti. 

Posedeli sme pri kávičke a koláčikoch. V éteri hrala hudba 
Kandráčovcov, ktorá prispela k dobrej nálade. Všetci sme sa spoločne 
odfotili. Tieto fotky budú v budúcnosti pripomínať pekné chvíle strávené 
pri riešení hlavolamov. Vďaka patrí aj Lackovi Bišturovi a Martine 
Rusňakovej za spoluprácu. A celkové poradie bolo nasledovné: 
1. miesto /na foto/ - Rudolf Sokolík, Eduard Vacula, Ernest Lopatka  
2. miesto - Mária Hajnovičová, Jozef Hrutka,  Peter Macko 
3. miesto - Anton  Illáš, Viliam Fodor, Anna Chochulová   (M. Miková) 

Spomienky na herecké legendy 

Prácu s knihou 
vystriedala vedomostná 
aktivita, pri ktorej mali 
obyvatelia možnosť 
rozpamätať sa na dnes 
už nenahraditeľných 
slovenských hercov, 
ktorí stvárnili mnohé 
historické a komické 

postavy vo filmoch. Samozrejme, že pamätať sa na všetkých je 
nemožné, ale kto by si nepamätal Jožka Krónera, Ivana Rajniaka, Milku 
Vášáryovú... vo filmoch Rysavá jalovica, Medená veža, Ženský zákon či 
Jánošík. Vďaka príjemnej atmosfére sa uvidíme opäť, ale pri inej téme.  

  (K. Rosová) 
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Domáci spravodaj                                                     MD-5/2019 

TURNAJ V KOLKOCH 

Pomaličky na nás dolieha jarná únava, 
preto sme sa rozhodli usporiadať Turnaj 
v kolkoch, aby sme sa aspoň troška rozhýbali 
a zlepšili si náladu. O toto podujatie je u nás 
stále veľký záujem, čo nás teší. Boli sme 
zvyknutí, že turnaj bol rozdelený na dve časti 
a to na súťaž imobilných a mobilných 
obyvateľov. Tentoraz sme sa rozhodli, že turnaj 
nebudeme deliť a spoločne budú súťažiť 
imobilní s mobilnými. Sme radi, že táto 
myšlienka sa ujala a všetci boli spokojní.  

Samozrejme, imobilným súťažiacim sme 
trochu uľahčili podmienky a hádzali na kolky 
z bližšej vzdialenosti. Tí mobilní hádzali na 
kolky z väčšej vzdialenosti. Tradične sa hralo 
na tri kolá a v každom kole mal súťažiaci dva 
pokusy na zhodenie všetkých kolkov. Kto 
zhodil najviac kolkov, vyhral. 
 Najlepšie a teda na prvom mieste z 25 
súťažiacich sa umiestnil Štefan Rehák, druhý 

skončil Vladimír Remeň a tretí bol Peter Mikuláš. Strávili  sme pekné 
športové dopoludnie. Splnilo účel troška sa rozhýbať, zasúťažiť si 
a samozrejme sa dobre zabaviť. A na záver naša spoločná fotografia: 

                                                   
    (M. Miško) 
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Domáci spravodaj                                                     MD-5/2019 

Súťaž „MÚDRA SOVA“ 

Po dlhšej odmlke k nám na IT4 priletela 
múdra sova. A tak sme neváhali a v spolupráci 
s tímom IT5 zorganizovali súťaž „Múdra sova“, 
do ktorej sa zapojilo 16 súťažiacich z IT3, IT4 
a IT5. Súťaž bola rozdelená do troch častí, prvá 
bola zameraná na vedomostné otázky, v druhej 
súťažiaci lúštili krížovku a v tretej si zmerali sily 
pri hľadaní slov v osemsmerovke. V príjemnej 
atmosfére pri malom občerstvení sa niektorým darilo, iným menej. Ale 

ako sa hovorí: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť 
sa.“ Zasúťažili si aj v obecenstve, kde sa víťazkou 
stala Anastázia Opáthová. 

V tomto ročníku „Múdra sova“ priletela od p. 
Šutovej, kde hniezdila od minulého kola a vletela do 
rúk Miroslava Klemana - získal 1. miesto. Druhá 
skončila Gabriela Šutová, 3. miesto získala Beáta 
Révayová. Blahoželáme!           (M. Gašparíková) 

 Gazdinky 

Prvý raz sme navštívili chránenú dielňu "Uvar si sám", kde sme 
vaľkali, vykrajovali, posýpali, potierali a potom aj ochutnávali jablkovú 
štrúdľu a 
slané 
pečivo z 
lístkovéh
o cesta. 
Cieľom 
nebolo 
len 
piecť, 
ale aj 
spomínať, ako sa obyvateľky IT2 vedeli šikovne obracať v kuchyni 
a vypekali pre svojich blízkych. Keďže pečenie zožalo veľký úspech, 
radi si ho zopakujeme.              (K. Rosová) 

Zľava: Anna Belohorcová, Rozália Krátka, Zdenka Karasová, Mária Káčerová, 
Zuzana Miklosová, Mária Leponiová, Božena Stančeková      
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Domáci spravodaj                                                     MD-5/2019 

Zo života zariadenia v Prašiciach  

V jeden upršaný aprílový deň, keď sa nedalo byť vonku, 
zorganizovali sme si športové dopoludnie. Samozrejme, že lepšie by sa 
súťažilo na dvore, ale my sme to zvládli aj v spoločenskej miestnosti.  

Zdravotné obmedzenie nerobilo 
problém. Prítomní boli dobre chodiaci, 
tí čo si pomáhajú s paličkou, ale aj 
vozičkári. Nikto nemal pripomienky.  

Každý sa rovnako postavil na 
štartovaciu čiaru a snažil sa podať čo 
najlepší výkon. Lopty lietali po celej 
miestnosti, ale väčšina trafila do 
cieľa.  

Súťažiaci sa snažili zhodiť čo 
najviac plastových pohárov 
v pyramíde, ďalej o najviac presných 
zásahov veľkou loptou do koša 
a malými loptičkami do plastových 
pohárov.  

Súťažili traja muži a šesť žien. 
Všetci sme si mysleli, že muži budú 
favoriti, ale nakoniec s prevahou 

vyhrali ženy, aj keď 
z piatich boli tri na vozíku. 
Dobre hodiť a získať čo 
najviac bodov nespočívalo 
v sile, ale v koncentrácii. 
Nešlo o predstihnutie 
jedného pred druhým aj 
keď o tom je súťaž, ale 
nabudenie dobrého pocitu 
a nálady zo vzájomného 
úsilia. 

A s dobrým pocitom sa 
rozchádzali všetci, ktorí sa 

súťaže zúčastnili. Možno sa o to postarali aj diplomy pre najlepších 
a sladkosti pre všetkých zúčastnených.      (L. Laciková) 
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Akcie                                                                               MD-5/2019 

MEMORIÁL VILIAMA KAJZERA 

11. apríla sme sa už tradične zúčastnili stolnotenisového turnaja. 
Konkrétne sa jednalo o Memoriál Viliama Kajzera. Turnaj sa uskutočnil 
v stolnotenisovej hale v Topoľčanoch. Naše zariadenie reprezentovali 
obyvatelia Vladimír Vacho a Milan Hanzlovič, ktorým tento šport 
„učaroval“.  

Úvodný príhovor mal 
syn zosnulého, Róbert 
Kajzer, ďalej sa slova 
ujala pani primátorka 
Alexandra Géciová a na 
záver nechýbala ani reč 
organizátora podujatia, 
Milana Páleníka.  

Potom už nič 
nebránilo hráčom, aby 
začali hrať najlepšie ako 
vedia.  

Každý hráč bojoval 
na hrane svojich síl 
a možností.  

Turnaj prebiehal 
v priateľskej atmosfére. 

Hráči stihli popri 
súperení aj priateľské 
rozhovory. 

Každý účastník sa 
cítil príjemne.  

Bolo pripravené aj 
chutné občerstvenie a samozrejme dodržaný tak dôležitý pitný režim.  

Naši hráči síce nevyhrali žiadnu z prvých cien, ale na pamiatku 
dostali pamätné medaile. Odchádzali sme s dobrým pocitom.  

Obaja naši obyvatelia si zaslúžia pochvalu za vzorné 
reprezentovanie nášho zariadenia. Už teraz sa tešíme na ďalšie 
pokračovanie tohto memoriálu, ktorého sa opäť s nadšením zúčastníme 
a zabojujeme.                     (M. Miško) 
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Maľované vajíčko 

V marci sme privítali prvý jarný deň, prestavili sme si hodiny na 
letný čas a očakávali sme Veľkú noc.  

V stredu 3. apríla sme s pani 
riaditeľkou Ing. Vierkou Bútorovou 
vycestovali do neďalekej Nitry a to do 
Zariadenia sociálnych služieb Borinka na 
akciu Maľované vajíčko. Za naše 
zariadenie sa podujatia 
zúčastnili obyvateľky Simonka Bizoňová 
a Anička Szabová. 
      Tam všetkých prítomných privítala 
riaditeľka zariadenia Ing. Jozefína 
Vlčková a poďakovala vedeniu 
Nitrianskeho samosprávnemu kraja, ktorý 
je gestorom tohto stretnutia. 

Na úvod vystúpili členovia detského 

tanečného a speváckeho 
súboru, ktorých na heligónke 
sprevádzal ich pedagóg. 
Vystúpenie sa veľmi páčilo 
všetkým prítomným, ktorí tu boli 
z rôznych zariadení sociálnych 
služieb Nitrianskeho kraja.      
      Hostitelia nám pripravili 
bohaté občerstvenie, rôzne 
techniky v maľovaní vajíčok a vyfarbovaní obrázkov. Všetko natáčala 
televízia Centrál. Zábery z tohto podujatia si budeme môcť pozrieť všetci 
na televíznej obrazovke. Po vydarenej akcii boli všetci spokojní 
a v dobrej nálade sme sa vrátili do Topoľčian. 

Keď sa počas Veľkonočných sviatkov pozrieme na maľované 
vajíčka, určite si spomenieme aj na krásne chvíle strávené na tejto 
príjemnej a kreatívnej akcii.         (M. Miková) 
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BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2019 

30. apríla sme 
zorganizovali krajskú súťaž 
zameranú na vedomosti 
z biblie. Olympiády sa zúčastnili 
seniori zo Zariadení sociálnych 
služieb Penzión Topoľčany, 
Viničky Nitra, Fénix Levice, 
Borinka Nitra a zo Zariadenia 
pre seniorov Komfort, n. o. 
Topoľčany. 
  Na súťaž dozerala 
odborná porota v zložení: páter 
Vladislav Bednár a predseda 
Jednoty dôchodcov 
v Topoľčanoch Milan Páleník. 
Olympiádu otvoril poslanec 
Zastupiteľstva Nitrianskeho 
samosprávneho kraja Karol 

Gerhát. 
 Súťaž sa skladala z troch súťažných disciplín. V prvej disciplíne 
súťažiaci písomne odpovedali na otázky, pokračovali sme hľadaním 
ukrytých slov v doplňovačke a na záver sme sa popasovali 
s osemsmerovkou. Priebeh súťaže bol spestrený vystúpením súboru 
Domovníček a odspievaním kresťanských piesní.  
 Ako sme dopadli? Všetci súťažiaci prejavili úžasné vedomosti, 
získali rovnaký počet bodov. Situáciu zachránil predseda poroty páter 
Vladislav Bednár rozstrelovými otázkami.  

A tak, síce všetci tesne, ale Biblická olympiáda 2019, predsa len, 
má svojich víťazov: 3. miesto získala pani Čulíková, zo ZSS Viničky, 2. 
miesto pán Beňo, z Borinky Nitra a víťazkou sa stala súťažiaca 
z domáceho družstva pani Šútová.  
 Všetci súťažiaci boli ocenení vecnými cenami, víťazi si, za svoje 
vedomosti, odniesli k tomu šperkovnicu, vyrobenú v našej stolárskej 
dielni s logom Biblickej olympiády. Za povzbudzovanie získali sladkú 
odmenu aj diváci. Tento rok ich bola plná jedáleň. Doobedie sme zavŕšili 
spoločným obedom.          (S Červená) 
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Kaplnka                               MD-5/2019

Kristus vstal z mŕtvych, aleluja 

Udalosti, ktoré si pripomíname vo Veľkom týždni, majú hlboký 
význam, rýchly spád a najmä úžasný dopad na spásu ľudstva. Text 
evanjelia hovorí, že Ježiš vstal z mŕtvych. Slová mladíka oblečeného do 
bieleho rúcha, v ktorom vidíme anjela, Božieho posla, oznamovateľa 
najväčšej udalosti spásy, sú dnes jasné, zrozumiteľné. Nemáme sa čoho 
báť, keď pozeráme na prázdny hrob, kde bolo položené mŕtve telo 
Ježiša. Anjelove slová sú jasné: „Vstal z mŕtvych.“ (Mk 16,6) 

 Zmŕtvychvstanie Krista nestačí prijať len ako symbol, ale je 
potrebná viera faktu zmŕtvychvstania, jeho historická pravda. Nik z ľudí 
nebol prítomný vo chvíli zmŕtvychvstania Pána Ježiša. Nik nemôže 
povedať, že videl Krista, ako vstáva z mŕtvych (zmŕtvychvstávajúceho), 
ale môže len povedať, že ho videl po zmŕtvychvstaní 
(zmŕtvychvstalého).  

Cirkev spomína na dve noci. Jednu nazvala “svätou“ a druhú 
“veľkou“. Počas Svätej noci sa ľudstvo dozvedá o láske Boha, ktorý 
ako Dieťa narodil sa v Betleheme a uložili ho do jasiel. V onú Veľkú noc 
na svitaní svet sa dozvedá o triumfe Boha, ktorý vstal z mŕtvych. Obe 
noci sú darom pre človeka. Radostné „Sláva Bohu na výsostiach“ dnes 
pokračuje slávnostným „Aleluja“.  

Zamyslime sa ako rakúsky filozof a spisovateľ Arthur Schnitzel. 
Prechádzal sa so svojím priateľom po viedenskom mestskom parku. Bol 
nádherný slnečný deň. Prekrásne stromy, na ktorých bolo vidieť sýtosť 
zelene, nádherne upravené trávniky. Všetko dýchalo vôňou života. 
Konštatovali, že je to niečo povznášajúce. Schnitzelov priateľ 
poznamenal: „Tu naozaj sa iné nedá, len tešiť sa zo života.“ Aj 
spisovateľ ostával v zamyslení a po krátkej pauze nadhodil: „Vidíš túto 
ďalekosiahlu alej? Počuj, bol by si ďalej taký nadšený z toho všetkého, 
čo nás obklopuje, keby si vedel, že tam na konci aleje, kde sa to všetko 
zbieha, je priepasť a tam všetko končí?“ Jeho priateľ zvážnel a 
spisovateľ pokračoval: „Život často zvyknú opísať ako cestu, ktorá končí 
v priepasti smrti. Prijímaš aj ty túto filozofiu života, že všetko naše úsilie 
končí v hrobe?“ V túto noc si uvedomujeme, že sa nezhodujeme s takou 
filozofiou, že náš život končí v hrobe. My sme uverili a veríme slovám 
zmŕtvychvstalého Ježiša: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, 
bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky.“ 
(Jn 11,25-26)            (R. Wagner) 
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Z pera našich obyvateľov                                MD-5/2019

Máj v našich srdciach 

Tak ako som písal 
minulý mesiac, že apríl 
zvykneme nazývať 
mesiacom bláznov, tak máj 
je úžasný mesiac lásky, 
radosti, krásy, slnečných dní 
a pestrých farieb.  

Ak ste sa nestihli v apríli 
zamilovať, nastáva máj, 
mesiac na to priam ako 
stvorený, v ktorom to už 
istotne príde.  

Majú s tým skúsenosti 
celé generácie po stáročia, preto sa máj nenadarmo odpradávna nazýva 
mesiacom lásky. 

Láska v nás síce na prvé počutie vyvolá práve predstavu lásky 
medzi mužom a ženou... Nie je to však len spomínaná láska medzi 
mužom a ženou, ktorá je prirodzená a má svoju primárnu hodnotu. 
Milujte aj svojich rodičov a svoje deti. A to nielen v máji! Máme na to 
predsa celý rok a aj život...                Štefan Hučko, obyvateľ 

Báseň plná čistej lásky 

Dúšok čistej májovej kvapky lásky  
skrytej pod perinkou modrého letného neba. 

Nočný dážď a láska nocou ospalá, spokojne usína. 
 

Tvoj úprimný cit a láska tvoja, vo mne robia divy. 
Som šťastná, plná čistej lásky, už nie som sama. 

Láskou horia spolu srdcia naše. 
 

Silné puto našej lásky nik nepremôže. 
Naša šťastná hviezda ďalej svieti nám 

na ceste spoločného života. 
     
 

     Beáta Révayová, obyvateľka                                
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Z pera našich obyvateľov                                MD-5/2019

Ku dňu matiek 

Milé naše mamky, babky a prababky, u nás v Domove k Vášmu sviatku,  
prijmite srdečné blahoželanie od nás všetkých na krásnu pamiatku. 

Ste pre nás životnou oporou a uznávaným idolom a vzorom,  
spomíname na Vás stále len v dobrom. 

Nech Vás hreje na duši balzam a neskonalá láska Vašich najbližších, 
ktorá vždycky poteší. 

Nech Vám za všetku podporu a snahu vyjadria Vaše deti úprimnú vďaku. 
Kyticu voňavých lúčnych kvetov Vám zo srdca uvijeme, tiež lásku z úcty 

venujeme a napokon Božiu pomoc nadovšetko vyprosujeme.  
                                Anna Szabová, obyvateľka 

Aforizmy                           
Muž je žiarlivý keď miluje, žena aj keď nemiluje. Šťastný je človek, 
ktorého varuje cudzia chyba. Jediní ľudia ktorí neuspejú sú tí, ktorí sa 
o nič nepokúsia. Krídla síce majú anjeli, ale čerti sú rýchlejší. Keď sú 
deti malé, vodíme ich za ručičku, keď sú veľké, vodia nás za nos. 
Svoje zásady by si mal človek šetriť pre veľké príležitosti. Láska zo 
súcitu, to je rana z milosti. Slabí ľudia hovoria a nekonajú, silní ľudia 
konajú a mlčia.          Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Porekadlá                           
Májový dážď padá, zlato padá. Na Jakuba, Filipa zelená sa každá 
lipa. Pred Servácom niet leta, po Serváci mrazu. Traja ľadoví muži, 
Žofia je ich kuchárka. Keď sv. Urban s mrazom vínko popíja, na rok 
mu bude dobrá aj voda. Ktorý roj sa v máji rojí, za plný voz sena stojí. 
Ak na Stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny sad. Jasné slnce 
na Urbana hojnosť dobrého vína znamená.    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Výroky slávnych 

J. S. Mill: Všimol som si, že veľká skupina ľudí nepovažuje za mudrca 
toho, kto dúfa, keď iní zúfajú, ale toho, kto zúfa, keď iní dúfajú. 
Seneca: Hnev prináša otcovi zármutok, manželovi rozvod, sudcovi 
nenávisť a tomu, kto chce zvíťaziť, porážku. O. W. Holmes: Každý 
názor má tendenciu stať sa zákonom. Phaedrus: Koho sklamala 
nádej, toho navštevuje zatrpknutosť. Pančatantra: Sú veci, s ktorými 
sa môžeme zdôveriť manželke, s inými priateľom, s inými deťom. 
Nikomu by sme však nemali povedať všetko.      Magdaléna Drábiková, obyvateľka    
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Spoločenská rubrika                          MD-5/2019  

V mesiaci APRÍL k nám prišli  

                          Ing. Emil Fuska 

                       RNDr. Elena Fusková 

                       Antónia Jamrichová 

                      Ján Blanárik 

                          Marta Novotná 

                       Lýdia Kožuchová 

                       Anna Borovičková 

 
                            

MÁJOVÍ oslávenci

11.05. Alžbeta Fazekašová 
12.05. Katarína Lukačková 
13.05. Vlasta Peterková 
13.05. Oľga Geršiová 
14.05. Elena Šišková 
14.05. Veronika Remišová 
15.05. Anežka Hradská 
15.05. Darina Mikátová 
15.05. Milan Hanzlovič 
15.05. Ilona Šnajderová 
17.05. Anna Štefancová 
 

18.05. Karol Gál 
19.05. Zuzana Grežová 
19.05. Helena Slobodová 
20.05. Zuzana Miklósová 
21.05. Mária Križmová 
21.05. Mária Hajnovičová 
22.05. Božena Stančeková 
22.05. Milan Zvalo 
24.05. Milan Galbavý 
28.05. Katarína Marková 
31.05. Anna Zembová 

 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 

 

V mesiaci APRÍL nás opustili 
 

Klára Schniederová, Ing. Dezider Michalík, Rudolf Viselka 
Prašice – Valéria Palušová 

 

Česť ich pamiatke! 
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Zdravotné okienko                         MD-5/2019 

Mýty a fakty o seniorskom veku 

1.Ako je to s chorobami?  
Mýtus: Sme presvedčení, že väčšina ľudí nad 65 rokov trpí chorobami, 
že seniori trávia veľa času v posteli, potrebujú častú ošetrovateľskú a 
ústavnú pomoc. Pre problémy so zdravotným stavom sa nemôžu 
zapojiť do bežných aktivít dňa. 
Pravda: Väčšina starších ľudí, približne 78 %, je dostatočne zdravá. 
Môžu sa tak bezproblémovo zapájať do rôznych aktivít. Len približne 
5 % dôchodcov je odkázaných na ústavnú starostlivosť. Ľudia nad 
65 rokov trpia viac chronickými, ako akútnymi ochoreniami a majú tiež 
málo zranení v domácnosti či dopravných nehôd v porovnaní s mladou 
generáciou. 
2.Pokles duševných schopností.  
Mýtus: Myslíme si, že s ľuďmi to ide dolu vodou už v strednom veku a 
seniori nie sú výnimkou. Pokles duševných schopností podľa nich súvisí 
predovšetkým so schopnosťou učiť sa a zapamätať si nové veci. 
Pravda: Väčšina seniorov si zachováva normálne duševné schopnosti, 
len na učenie potrebujú o čosi dlhšiu dobu. Tento rozdiel medzi staršími 
a mladšími môže byť zapríčinený motiváciou učiť sa, nedostatkom 
potrebnej praxe alebo nižšou úrovňou vzdelania. Chronologický vek 
seniora teda nemá výrazný vplyv na schopnosť učenia. 
3.Výskyt duševnej choroby.  
Mýtus: V radoch laickej verejnosti, ale dokonca i medzi zdravotníkmi 
prevládajú predstavy o tom, že s pribúdajúcim vekom nevyhnutne 
prichádzajú aj duševné ochorenia. 
Pravda: Skutočnosť je úplne iná. Duševné poruchy a choroby nie sú 
nevyhnutne súčasťou staroby. Trpia nimi len asi 2 % ľudí nad 65 rokov. 
Avšak čoraz viac mladých ľudí začína trpieť psychickými poruchami. 
4.Čo je pravdivé na sociálnej izolácii?  
Mýtus: Je všeobecná predstava, že seniori podliehajú osamelosti a 
častej izolácii. V spoločnosti sú tak seniori vnímaní ako tí, ktorí sú 
izolovaní. Samota sa považuje za vážny problém starších ľudí. 
Pravda: Skutočnosť je iná, väčšina starších ľudí nie je spoločensky 
izolovaná. Približne dve tretiny z nich žijú s manželom alebo rodinou. 
Extrémne izolovaní sú len približne 4 % dospelej populácie. Väčšina 
seniorov majú blízkych príbuzných a tiež sú s nimi v častom kontakte. 

  (Zdroj: https://www.zdravie.sk › Zdravie › Magazín o zdraví) 



 
19 

Aktuality                          MD-5/2019 

Mesto Topoľčany  

    V mesiaci apríl sa konala prvá talkshow PreToŽe v koncertnej sále 
pod radnicou. Hosťami boli TOMI „KID“ KOVÁCS, MIŠKA JANČEKOVÁ, 
MAREK MAJESKÝ. Výťažok zo vstupného venovala pani primátorka 
spoločne s jej zástupcom talentovanej mládeži a časť na podporu 
autistických detí zo Súkromnej špeciálnej MŠ na Lipovej ulici.  

Prebehla aj akcia Upracme si Topoľčany, do ktorej sa zapojili žiaci, 
študenti, občania, učitelia, úradníci, primátorka, športovci, zamestnanci 
firiem a aj naši obyvatelia. Spoločne s deťmi upratali okolie nášho 
zariadenia.  

Začiatok mája patril dňom detského folklóru. Topoľčianske námestie 
zaplnili ľudové umelecké remeslá, ktoré spestrili vystúpenia folklórnych 
súborov. Oslava folklóru sa realizovala v spoločenskom dome. 
Vystúpenia organizoval už po piaty krát súbor Žochárik zo Základnej 
umeleckej školy Ladislava Mokrého. 

Fontána na námestí je už spustená a môžeme sa tešiť aj na novú 
letnú terasu a exteriérový šach na námestí.   

4. mája si Slovensko na mnohých miestach pripomenulo 100 rokov 
od tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. „Prebijem sa, lebo sa 
prebiť chcem.” A prebil sa! Vo svojich 38 rokoch na excelentného 
politika, diplomata, vojaka, letca, astronóma... Jeho meno nesie aj naše 
pekné námestie a 20. mája 2019 si aj my jeho život a prínos pre našu 
krajinu pripomenieme. A takýto sa Vám naskytne pohľad na námestí:   

 
https://www.facebook.com/topolcanyoficialne/ 

                        (S. Červená) 

https://www.facebook.com/topolcanyoficialne/
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Podujatia                             MD-5/2019 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V MÁJI  

6. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
6. Zdravotná prechádzka   areál  Monika 
6. Zdravotná prechádzka   areál  Ladislav 
9. Beseda o knihe     knižnica  Miriam 
9. Zdravotná prechádzka   areál  Katka 
9. Organizovaná prechádzka   mesto  Majka G. 
10. Spoločenské hry     terasa A  Katka 
10. Zdravotná prechádzka   mesto  Ladislav 
13. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
14. Pracovná činnosť     záhrada  Monika, Katka 
14. Zdravotná prechádzka   areál  Ladislav 
15. Práca s hudbou     altánok  Monika, Katka 
15. Zdravotná prechádzka   areál  Ladislav 
15. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
17. Pracovná činnosť     areál  Ladislav 
20. Zdravotná prechádzka   areál  Monika 
20. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
20. Zdravotná prechádzka   areál  Ladislav 
21. Turnaj v hode na terč   jedáleň  Martin, Monika 
22. Počítačový krúžok    knižnica  Miriam 
22. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
22. Zdravotná prechádzka   areál  Ladislav 
23. Zdravotná prechádzka   areál  Katka 
23. Zdravotná prechádzka   areál  Ladislav 
24. Zdravotná prechádzka   areál  Majka G. 
24. Oslávenci      IT 2   Svetlanka 
27. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
27. Zdravotná prechádzka   areál  Monika 
27. Zdravotná prechádzka   areál  Ladislav 
28. Pracovná činnosť     kaplnka  Monika, Katka 
29. Zdravotná prechádzka   areál  Ladislav 
29. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
29. Zdravotná prechádzka   mesto  Monika, Katka 
30. Váľanie mája     terasa A  Monika, Katka 
30. Zdravotná prechádzka   areál  Ladislav 
31. Pracovná činnosť     areál  Ladislav 
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Vyberáme z tlače                                          MD-5/2019 

Zasmejme sa 

Jano s Jožom sa rozprávajú – Počuješ ako ten vtáčik krásne spieva? 
A divíš sa mu? Ženatý nie je, hypotéku neplatí, zuby ho nebolia, tak 
prečo by nespieval?  
 
Išiel dedo po hore, prepadli ho zbojníci a hovoria mu – Dedo, daj dušu, 
alebo všetky svoje peniaze! A kerú dušu, zadnú či prednú?! 
 
V horskom hoteli recepčný spisuje účet. Za používanie výťahu to bude 
10€ navyše. Prečo? Veď bývame na prízemí. Mali ste ho k dispozícii. Za 
snežný skúter doplácate 30€. Aký skúter? Ani sme ho nevideli! Bol 
hosťom k dispozícii. A ešte 5€ za biliardový stôl. Čože?! Veď sme si ani 
raz nezahrali. Ale mali ste možnosť. Tak tu máte 20€ a zvyšok doplatíte 
vy. Ja? A prečo? Spávali ste s mojou ženou. No dovoľte, veď ju ani 
nepoznám! Vaša škoda, mali ste možnosť.     Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 
 

Aký je rozdiel medzi družicou vo vesmíre a družicou na svadbe? Družica 
vo vesmíre hovorí – Pi, pi, pi! A družica na svadbe – Nepi, nepi, nepi! 
                      
Jeden chlap počuje tajomný hlas – Poď do krčmy! Poď do krčmy! To 
som ja, tvoja pečienka - čo budeme doma sedieť?!        Rudolf Sokolík, obyvateľ 
 
Dnes som bol v banke a povedal som, že by som si rád otvoril spoločný 
účet. Opýtali sa ma - S kým? S hocikým, kto má veľa peňazí... 
 
Príde opitý chlap domov. Uvidí ho žena a vraví mu – Ty máš teda riadnu 
opicu. On sa na ňu pozrie a hovorí – Aspoň že si, miláčik, sebakritická. 
 
Zhovárajú sa dvaja chlapci – Vy sa pred obedom modlíte? Nie, naša 
mama varí dobre!         Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 
 

Spytuje sa malý Jurko otca – Otecko, aký je rozdiel medzi skromným 
a lakomým? To máš tak, synku, keď kúpim lacný kabát sebe, tak som 
skromný, ak kúpim lacný kabát mamičke, tak som lakomý. 
 
Každé ráno keď vstanem, prezriem si zoznam 50 najbohatších ľudí na 
svete. Keď na ňom nie som, idem do práce.   Eva Kohútová, obyvateľka 
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Zábava a relax                                      MD-5/2019 

Tajnička 

Máj je jarný mesiac, krásny sám osebe, zaliaty slnkom aj tichým 
dažďom. Ľudia pracujú v záhradách. Svoj sviatok v tomto mesiaci majú 
práve všetky ženy, ktoré prinášajú život a patrí im obrovský obdiv a 
vďaka... Viete o aký sviatok ide? Odpoveď nájdete v našej tajničke.  

          

 Miroslav Kleman, obyvateľ 

Hádanka č. 1: 

Čo je to „Šnuftichel“? 

a.) Uterák  

b.) Šatka 

c.) Vreckovka                                                                       Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                                

Hádanka č. 2: 

Čo je to „Apatieka“? 

a.) Lekáreň  

b.) Nemocnica 

c.) Ambulancia              Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                                

Hádanka č. 3: 

Na ktorom kontinente sa nachádzajú štáty Mexiko, Argentína, Venezuela? 

a.) Európa 

b.) Amerika 

c.) Ázia                  Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 22. 5. 2019 svojmu sociálnemu pracovníkovi.  
Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 4/2019 sa stávajú: 

Petronela Kittlerová a Anna Szabová 

Srdečne gratulujeme! 

           Sidónia  (dom.) 

           Zarezanie 

           Poplatok štátu 

            

           Natrel moridlom 

           Namotávalo 

           Doska 

           Meno herca Delona 

           Otiepka 

           Vojenská farba 
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Od nás pre vás                                                           MD-5/2019 

 Novinky našej rodinky 

SKRÁŠLENÝ EXTERIÉR 
Ako ste si iste všimli s príchodom 

jari nám pribudli na terasách úplne 
nové drevené stoly, stoličky a lavičky, 
ktoré budú slúžiť na posedenie, relax, 
oddych pre našich obyvateľov 
a rodinných príslušníkov, známych.  

Príjemné prostredie dotvárajú 
kvety v kvetináčoch, záhonoch, fontána 
a bohatá zeleň navôkol. Priestor terasy 
je pre našich obyvateľov čarovným 
miestom nielen pre oddych, ale aj 
zmysluplné trávenie voľného času. 
Skupinové aktivity realizujeme každý 

rok za pekného počasia na čerstvom vzduchu.  
Milí obyvatelia, prajeme Vám príjemne strávené chvíle na terasách 

zariadenia a dúfame, že aj týmto sedením sme prispeli k zlepšeniu 
kvality Vášho života, k nadväzovaniu a udržiavaniu sociálnych väzieb 
v rámci našej rodiny, priateľstiev. 

K dispozícii na oddych v areáli zariadenia je aj altánok a lavičky 
rozmiestnené v celom priestore exteriéru. Ak milujete čerstvý vzduch, 
zeleň, šum vetra a spev vtákov tak prechádzka a pobyt na vzduchu sú 
tým pravým balzamom pre pohladenie našej duše. Veď posúďte sami. 

                 (S. Červená) 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS   
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Na foto zľava: Juraj Marko, Jozef Kováčik, Mária Gašparíková, Miroslav 
Grič, Valent Jančich, Juraj Gális, Janka Gogolová, Jana Tomková, Štefan 
Belička 

  

  
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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