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Úvodník            MD-5/2021 

Máj – mesiac lásky 

 Hovorí sa, že máj je mesiac lásky. Pravdepodobne to 
súvisí s tým, že príroda je po zimnej odmlke 
v plnom rozkvete a teplo sa neodráža iba na 
teplomere, ale aj v medziľudských vzťahoch. 
V máji počúvame o láske častejšie ako v iných 
ročných obdobiach. Zjednodušiť však lásku iba 

na povrchné symboly neprináša skutočný obraz o láske. Nie 
je len o príjemných chvíľach. Práve naopak. Jej sila spočíva 
v prekonávaní niekedy ťažkých skúšok, ktoré ju vedú až 
k hraničným situáciám. Vtedy človek prežije ozaj iba skutočnú 
lásku a nie takú, ktorá sa obmedzí na niekoľko romantických, 
ale prázdnych gest. Skutočná láska nielen prijíma, ale aj dáva 
najavo svoje city, keď sa človek ocitne v narušenom zdraví. 
 Máj je najkrajší mesiac v roku, vtedy sú ľudia 
tolerantnejší, majú k sebe bližšie. Bez lásky a porozumenia 
sa nedá žiť. Keď ich neuznávame, nastúpi zloba, nenávisť, 
niekedy aj závisť. Toto však nášmu organizmu neprospieva. 
Šťastie je pre človeka najpodstatnejšie, keď má čo robiť, 
niekoho mať rád, s ním sa potešiť a napokon stretávať, čiže 
má pokojnú myseľ a lásku v srdci. Máj nie je len čas na lásku. 
Je poznamenaný rôznymi udalosťami, ktoré človek prežíva. 
 V tomto mesiaci sa konajú veselé folklórne slávnosti, 
stavanie májov pred domami svojich vyvolených dievčat, 
spojené so zábavou a hrami. Aj my v našom zariadení 
budeme stavať máj a zachováme tak známe tradície.  
Postavíme ho z lásky, aby sme dokázali spolunažívať ako 
jedna veľká rodina aj v tejto koronavírusovej situácii. 

Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, v mene 
zariadenia, Domového parlamentu a Rozhlasového štúdia, 
vám želám v tomto mesiaci veľa lásky  a spokojnosti pri čítaní 
nášho časopisu „Môj domov“. 

 
                                                   Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domový  parlament         MD-5/2021 

Domový parlament 

Dňa 29. 04. 2021 sa po mesiaci opäť zišiel Domový 
parlament, ktorý otvoril predseda DP Miroslav Kleman za 
prítomnosti pani riaditeľky Vierky Bútorovej a vedúcej úseku 
služieb Simonky Červenej a privítal všetkých prítomných.  

Aj tentoraz, v dôsledku dodržania hygienicko-
epidemiologických požiadaviek podľa Vyhlášky MZ SR, sme 
sa stretli a rokovali v užšom kruhu, v počte 6 členov.  

Hneď po privítaní sa slova ujala pani riaditeľka, ktorá 
oboznámila prítomných členov DP o priebehu očkovania, 
ktoré sa v našom zariadení opätovne uskutočnilo dňa 12. 04. 
2021. Ďalšie očkovanie sa uskutoční dňa 05. 05. 2021. 

Následne sme prerokovali zápisnicu z predchádzajúcej 
schôdze, pričom bolo skonštatované, že väčšina daných úloh 
a požiadaviek z nej bola splnená a niektoré sa ešte priebežne 
plnia. 

Ďalším bodom programu bola informácia 
o deinštitucionalizácii nášho zariadenia, ohľadom ktorej 
prebehla v našom zariadení aj beseda, ktorej sa zúčastnili 
obyvatelia Simona Bizoňová, Vladimír Varga a Milan 
Mihálik. 

Program pokračoval tým, že bol členom DP premietnutý 
film, ktorý sa týkal dodržiavania ľudských práv v zariadeniach 
sociálnych služieb. K tomuto filmu prebehla diskusia, členovia 
DP vyjadrili svoje názory a postrehy. 

Následne Simonka Červená informovala o tom, že budú 
obyvateľom rozdané anonymné dotazníky hodnotenia kvality 
poskytovania sociálnych služieb v našom zariadení, ktoré sú 
dôležité pre zvyšovanie spokojnosti s poskytovanými 
službami, preto je dôležité dotazník vyplniť.  

V závere predseda DP všetkým prítomným poďakoval za 
účasť a stretnutie ukončil.   

        Miroslav Kleman, predseda DP 
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Domáci spravodaj          MD-5/2021 

TAKTO SME VÁS “VYŠIBALI“ 

Tradične, ako sa 
patrí, šibačkou 
a polievačkou sme  
strávili veľkonočný 
pondelok. Na A aj B 
budove. Odetý 

v nefalšovanom 
slovenskom kroji, 
ušitom na základe 
historických fotografií, 
vyzbrojený voňavkou, 

korbáčom a krátkym 
vinšom, Peter 
Krošlák navštívil 
každú obyvateľku 

nášho zariadenia na budove A. Vítali ho s nadšením a mnohí 
si zaspomínali na svoju mladosť, keď bolo bežné, že chlapci 
chodievali po dedine v krojoch. Je smutné že sa tento ľudový 
obyčaj už vytráca z našich sŕdc. „Ale nikoho som neoklamal, 
mnohé ma pod krojom ihneď spoznali. Pri odchode z izieb ma 
obdarovali kraslicou a obrovským šťastným úsmevom.“   

 Na budove B zorganizoval stretnutie v spoločenskej 
miestnosti IT3 Lacko Bištura. „Stretli sme sa, porozprávali sa 
o tradíciách Veľkej noci, pospomínali na zážitky z oblievania 
a šibania.“ Anička Révayová prečítala vinšovačky a Jolanka 
Mondoková zase zaspievala zopár pesničiek.  

Bodka na záver bol prípitok s nealko šampanským, ako 
sa hovorí „aby sme sa obliali aj zvnútra“. Za polievačku 
a šibačku sme boli obdarení veľkonočnými kraslicami.  

Na obyvateľky sme nezabudli ani v Prašiciach. Ondrej 
Paluš, jediný „polievač“ prašického personálu všetky ženy 
vypolieval, vyšibal, ako sa patrí, aby boli celý rok zdravé! 

 (P. Krošlák, L. Bištura) 
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Domáci spravodaj          MD-5/2021 

STAVANIE MÁJA TRADIČNE  

AJ NETRADIČNE 

Všimli ste si, ako sa všetko neustále 
mení? Aby sme nezaostávali za dobou, tak 
sme v Prašiciach niečo pozmenili. Uhádli by 
ste čo? Fotka napovie. Nehľadajte na nej 
stromček pripravený na zdobenie. Nie je 
tam ani jama na osadenie, ani fľaša na 
oldomáš.  

Nebudete veriť, ale stavali sme máj. 
Taký netradičný. V kruhu tých, ktorí kedysi s partiou chlapov 
aj celú noc kopali jamu na osadenie stromčeka. Na spevy 
nemali čas. Museli nejaký ten strom nájsť, vyrúbať, očistiť, 
odniesť, osadiť. A ženy? Mali pripravené mašle. Ale našla sa 
aj beťárka, ktorá tú vykopanú jamu zo špásu naspäť hlinou 
zahádzala. A tak sme v jedálni spievali, spomínali a našim 
„májom“ sa stali farebné balóny na farebných motúzoch. Ak 
nevyfučí, tak ho budeme na konci mesiaca aj váľať.  

Tradíciu stavania mája sme museli čiastočne upraviť aj 
v Topoľčanoch. Celý deň bol ako na hojdačke – raz dážď, raz 
slnko. Tradične, naše šikovné žienky máj vyzdobili a naši 
muži ho postavili, aj napriek prehánkam. Avšak tradičný 
program pred prvým májom sa presunul do nášho IRŠ 
(interného rozhlasového štúdia). Speváčky 
a speváci zaujali svoje miesto a spustila sa 
známa pieseň: Sadíme my máje, v 
sprievode spevácko–dramatického súboru 
DOMOVNÍČEK. Všetkých vždy poteší  
spev Lenky Petrákovej. Tak tomu bolo aj 
dnes. Ľudové piesne striedala poézia 
autoriek Petronely Kittlerovej a Anny 
Szabovej. Máj už stojí, stužky vejú, srdcia 

nech sa šťastím chvejú!      (A. Angelovičová) 
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Domáci spravodaj          MD-5/2021 

DEŇ ZEME 

22. apríla si celosvetovo pripomíname Deň Zeme. Na IT1 
a IT2 sme si tento významný deň venovaný našej planéte 
a jej ochrane pripomenuli v rámci skupinovej biblioterapie.  

Porozprávali sme sa o možnostiach ochrany nášho 
životného prostredia, druhoch odpadu, možnostiach jeho 
triedenia a recyklácie, vysvetlili sme si čo je globálne 
otepľovanie a aký je jeho dopad na našu planétu. Tiež sme si 
prečítali hrozivú predpoveď o stave našej planéty, ktorú 
zostavili vedci a ktorá sa má naplniť o pár desaťročí 
v prípade, že sa ľudstvo nespamätá a nezačne ju intenzívne 
chrániť. Naše obyvateľky Anna Šaturová, Jolana Gáliková, 
Eva Jakubčiaková, Helena Vestenická a Mária Káčerová 
na danú tému živo diskutovali a zaujímali sa o to, čo my sami 

môžeme urobiť pre ochranu prírody a životného prostredia, 
aby sa zachovali pre budúce generácie ľudí a ostatných 
tvorov žijúcich na tejto našej krásnej Zemi.       (M. Mäsiarová) 
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Domáci spravodaj          MD-5/2021 

HRDÍ TOPOĽČANCI 

 Krásne spomienky sú 
dôvodom na radosť. 
A takýto radostný deň plný 
krásnych spomienok sme si 
dopriali s Jánom Muchom 
a Ľudmilou Koštialovou. 
Keďže sme všetci „ECHT 
ŽOCHÁRI“, v spomienkach 
sme sa vrátili do minulosti 
nášho mesta. A to všetko 
vďaka knihám 
o Topoľčanoch,  ktoré sú 
plné krásnych historických 
a zároveň súčasných fotiek.  
 Zaspomínali sme si na 
časy mladosti, na Žochárov, 
ktorí boli legendami 
Topoľčian. Zanietene 
porovnávali jednotlivé fotky 
minulosti a súčasnosti. 
Krásne spomienkové chvíle 
sme si oživili aj pesničkou 
„Topoľčany mesto 
akurát“ a s úsmevom na 
perách, rukami nad hlavou 
si zatancovali. 
O spomienkovú radosť na 
Topoľčany prejavili záujem 
aj ďalší topoľčianski 
obyvatelia zariadenia, čo 
nás len inšpiruje k ďalšiemu 
stretnutiu.       (M. Novotná) 
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Domáci spravodaj          MD-5/2021 

“Šikovnosť moja, neopúšťaj ma“  

Určite každý z nás 
pozná tento výrok. 
Obsahom aktivity bolo 
zameranie sa na tú 
nezbednicu „šikovnosť“, 
najmä u obyvateľov 
s ťažšou poruchou 
kognície. 

Chytili sme to 
spoločne poriadne do 
rúk a dokázali, že 
napriek zhoršenému 
zraku, už nie najlepšej 
jemnej motorike horných 
končatín a koncentrácii 
vieme ukázať, že sú naši 

obyvatelia stále aktívni 
a šikovní.  

S úsmevom na tvári, 
radosťou v očiach 
a milými slovami na 
perách sa s úlohami 
hravo popasovali 
Veronika Remešová, 
Agneša Vargová, Milan 
Zvalo, Juraj Danóczy a 
Viliam Fodor.  

Zároveň dokázali, že 
vek je, ako sa vraví, len 
číslo, šikovnosť ich 
neopúšťa a pevne ju držia 
v rukách.   (M. Novotná) 



 
9 

Domáci spravodaj          MD-5/2021 

SOVIČKY 

Štvrtkové 
dopoludnie sme si 
v našej dielni  
DomAteliéR spestrili 
kreatívnymi a zároveň 
roztomilými 
sovičkami.  

Šikovnými rukami 
Jarmily Huslicovej 
sme si z kartónu 
vyrobili maketu sovy 
a Simonka Bizoňová 
nám pomohla 
s vystrihovaním očí 
a zobáčikov z filcu 

a krídel z tapety. 
Zuzana Belkovičová 
a Jarmila Huslicová 
sa hneď zhostili 
obaľovania makety 
bavlnou, ktorá sa im 
páčila a začali usilovne 
pracovať. Spolupráca 
s Katkou Fáberovou, 
Aničkou Valentovou 
a Zuzkou Miklósovou 
bola jasná, ich 
kreativita sršala 
nápadmi a naše 
sovičky sa pýšia 
krásou. Veď posúďte 
sami        (M. Mäsiarová) 



 
10 

Domáci spravodaj          MD-5/2021 

POĎAKOVANIE  

„Zmena nie je náročná, náročné býva rozhodnutie k nej“ 

 Hovorí sa, že zmena je život. A ja s tým súhlasím, lebo 
cieľom je zmena pozitívna. Verím, že pre nás všetkých. 
 V spolupráci so sociálnymi pracovníkmi sme pre vás 
vytvorili tvorivé týždne, kde si každý nájde to, čo ho osloví 
a zaujme. V DomAteliéRi na vás bude so svojimi nápadmi 
každý deň čakať niekto iný:   
      Pondelok  Petra Jamrichová 

Utorok   Mária Miková 
Streda   Zuzana Richter 
Štvrtok   Mária Mäsiarová 
Piatok  Zuzana Kováčiková. 

Aj v chránenej dielni PINOKIO na vás bude po novom 
čakať Peter Krošlák, ktorý je vyučený umeleckým 
rezbárom. Verím, že vás zmeny potešia, podporia ešte 
väčšiu účasť týchto obohacujúcich aktivít, každý si nájdete to 
svoje a spolu s vašimi šikovnými rukami určite nezostane 
vaša tvorba nepovšimnutá a bude hrdo reprezentovať naše 
zariadenie.   
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Domáci spravodaj          MD-5/2021 

 Snaha obyvateľov pre nás nikdy nezostane 
nepovšimnutá a aj ja si ju veľmi vážim. Preto ako moje 
ĎAKUJEM za spoluprácu s vami bolo popoludnie v chránenej 
dielni Uvar si sám, kde sme si spoločne ukuchtili to, čo 
máme radi.  

 Keďže bolo veľkonočné obdobie, chuť sme si urobili na 
klobáskového baránka. A veruže, tak ako rýchlo sme ho 
upiekli, tak rýchlo sme ho aj zjedli. Budem rada, ak sa 
budeme naďalej stretávať v akejkoľvek forme, ale vždy 
v dobrej nálade.               (K. Rosová) 



 
12 

Domáci spravodaj          MD-5/2021 

POKRAČUJEME V OČKOVANÍ 

S odstupom času sa jedáleň prašického aj 
topoľčianskeho zariadenia po druhýkrát zmenila na očkovacie 
centrum.  

Katarína Strošková, sestra z nemocnice AGEL Levice, 
v spolupráci s ambulantnou sestrou Helenkou Gábrišovou 
a hlavnou sestrou 
Aničkou 
Drugdovou v daný 
deň zaočkovali 138 
obyvateľov a 85 
zamestnancov 
druhou dávkou. 
Sme nesmierne 
radi, že s odstupom 
času sa rozhodlo 
ďalších 17 
obyvateľov a 15 
zamestnancov 
a rovnako sa dali 
daný deň 
zaočkovať prvou 
dávkou vakcíny od 
spoločnosti 
Pfizer/BioNTech. Prispeli tak k zvýšeniu percenta kolektívnej 
imunity, ktorú tvorí imunita zamestnancov a obyvateľov po 
druhom zaočkovaní a uplynutí 14 dní po očkovaní.  

Na priebeh očkovania dohliadali a v prípade potreby boli 
k dispozícii lekári MUDr. Anna Švajlenová a MUDr. Dušan 
Divinec.  

 Očkovanie prebehlo bez komplikácií! A všetci zaočkovaní 
dostali opäť sladké potešenie z kuchyne nášho zariadenia. 
                    (M. Šmotláková) 
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Domáci spravodaj          MD-5/2021 

ŽIVOTNÉ JUBILEUM  

Aj v apríli sme si pripomenuli oslávencov. Na spojenom 
IT1 a IT2 oslávil krásny vek, okrúhle 80–te narodeniny 
a zároveň aj meniny, Juraj Danóczy. Jeho príbuzní poslali 
pre svojho oslávenca a gratulantov rôzne druhy zákuskov, za 

ktoré im 
ďakujeme. 

Všetci 
gratulanti 

sa zhodli, 
že im padli 
veľmi dobre 
a pochutnali 
si. K nim 
sme im 

uvarili 
kávičku. 
Počúvali 

sme staršie 
obľúbené hity, aj sme si zaspievali a do rytmu zatancovali na 
stoličkách, jubilant plný dobrej nálady i na vozíčku. Táto akcia 
patrí k najobľúbenejším a obyvatelia si ju pochvaľujú. 
Našťastie sa už konečne opäť môžu stretávať po dlhom 
období, kedy to pandémia neumožňovala a spoločne takto 
stráviť príjemné chvíle. 

Narodeniny na IT3 zase oslávili Emília Proksová  a Vít 
Gajdica, ktorého sme zároveň ako nového obyvateľa privítali 
medzi nami. Meniny oslávil Vojtko Valný. Ľudovú pieseň 
zaspievali Viktor Janček a Anton Jančovič a všetci sa 
spontánne pridali. Oslávencom sme zaspievali „Živio“ a 
pochutnali si na dobrotách a káve. Prajeme vám, milí apríloví 
oslávenci, všetko dobré, veľa zdravia a Božieho požehnania.
           (E. Jančeková, A. Prášek Neumannová) 
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Domáci spravodaj          MD-5/2021 

ZO STARÉHO NOVÉ  

Stoličky 
v našej pietnej 
miestnosti už 
svojím vzhľadom 
nevyhovovali 
štandardu.  

Práve z tohto 
dôvodu sme sa to 
rozhodli napraviť.  

Na konci 
apríla sa už 
počasie vyčasilo 
natoľko, že sme 
v jeden deň tieto 
stoličky 
poznačené časom 
aj používaním 
vyniesli von,   
riadne ich vybrúsili 

a neskôr samozrejme aj dôkladne 
ponatierali, aby dôstojne dotvárali 
výzor pietnej miestnosti.  

Naši zruční a pracovití 
obyvatelia Peter Kopál, Milan 
Hanzlovič, Miloslav Vaňo, Jozef 
Skladaný a Milan Schwarz 
pracovali čo im sily stačili a počas 
natierania boli sústredení, aby 
nezostalo žiadne miesto suché. Na 
záver musíme zdôrazniť pocit 
zadosťučinenia, ktorý má človek 
iba z poctivo vykonanej práce.               

                                  (P. Krošlák) 
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Životné prostredie         MD-5/2021 

UPRAVENÝ A ČISTÝ AREÁL 

My u nás v zariadení sa práce nebojíme a ako sa hovorí, 
práca šľachtí. Držali sme sa tohto hesla do bodky spolu 
s Jánom Mórim a Milanom Hanzlovičom. Jedno pekné 

slnečné aprílové popoludnie sme zobrali do rúk táčky, metly, 
lopatu a skrášli sme si naše okolie. Pozametali sme 
neporiadok pred vrátnicou, vyzametali chodníky a aj 
parkovisko. Pohľad na čisté okolie a dobre odvedenú prácu 
nás veľmi potešil. Preto veríme, že na budúce zveľaďovanie 
nášho spoločného okolia nás bude ešte oveľa viac!     (M. Miško) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach      MD-5/2021 

PRAŠICKÉ PÂLE-MÂLE 
 Dlhšiu dobu 
ležali odložené, 

nepovšimnuté, 
trochu zaprášené. 
Ale predsa sa 
dočkali. Sedmové 
karty sa stali 
v posledných dňoch 

najobľúbenejšou 
hrou našej „hernej 
trojky“.   
 Ladislav Stanko  
vždy  rád  hrával  
karty, ale  chýbali mu 

spoluhráči. Tých našiel po príchode nových obyvateľov. 
Najskôr len s Júliusom Lacikom hrávali sedmu a vypĺňali si 
čas v sychravých marcových dňoch. Pozvaním do hry 
Helenky Stankovej sa v apríli už vytvoril stabilný TÍM, ktorý 
nenechá nepovšimnuté karty ani jeden deň. Ich herné 
nadšenie motivuje aj ostatných obyvateľov a občas sa pripoja 
aj manželia Oľga a Albín Bajzíkoví.  
 Našou novou posilou je zamestnankyňa Zuzana Richter. 
Každý piatok príde za našimi obyvateľmi v Prašiciach 

a venuje sa tvorivej 
práci, či pracovným  
aktivitám. 
 Aj vďaka nej 
mohli Ernest Barta 
a Ladislav Stanko 
pohrabať pokosenú 
trávu a skrášliť tak 
záhradu. (J. Urbánková, 

L. Janská) 
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Personalistika a mzdy        MD-5/2021 

  SPOZNAJTE NÁS BLIŽŠIE  

 S veľkou radosťou sa k vám opäť 
prihovárame cez naše okienko „PaM“ tak, ako 
sme vám to sľúbili v predošlom čísle.  
 V tomto čísle sa vám v krátkosti bližšie 
predstavíme.  
 Oddelenie PaM sa skladá z troch členiek:  

personalistka – Mariana  Vystavilová  
administratívna pracovníčka – Ing. Andrea Denciová 
tím líderka PaM – Silvia Diliková. 
 Každý jeden zamestnanec, či už je to opatrovateľka, 
sestrička alebo zamestnanec na ktorejkoľvek inej pracovnej 
pozícii, prechádza vstupom cez našu personalistku – Majku, 
ktorá po rozhodnutí vedenia „MÔJ DOMOV“, Zariadenie 
sociálnych služieb Topoľčany, pripravuje pracovnú zmluvu, 
pracovnú náplň a všetky vstupné školenia nového 
zamestnanca.  
 Keď zamestnanec začne pracovať v našom zariadení 
a plynú mu prvé dni v práci, evidenciu dochádzky  
zabezpečuje, usmerňuje a riadi naša administratívna 
pracovníčka Andrejka.  
 A keď prvý mesiac odpracuje a teší sa na odmenu za 
vykonanú prácu, príde na rad mzdárka – Silvika, ktorá tím 
PaM pri všetkých činnostiach koordinuje a usmerňuje.  
 Naša práca je náročná, ale my ju vykonávame s veľkou 
láskou a so zmyslom pre zodpovednosť.  
 Pravidelne sa stretávame na Komisiách PAM, ktorej 
predsedníčkou je Lenka Janská. Úlohou komisie je tímovou 
spoluprácou rozhodovať o dôležitých otázkach týkajúcich sa 
zamestnancov.  
 Tešíme sa na vás v budúcom čísle, ako aj osobnému 
stretnutiu na chodbách zariadenia, vďaka priaznivému vývoju 
boja proti COVID-u. 
               (Silvika, Majka, Andrejka) 
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Ekonomika           MD-5/2021 

SME TU PRE VÁS 

 Pripájame sa k informáciám Oddelenia PAM a budeme sa 
vám snažiť priblížiť prácu Oddelenia hospodársko–
sociálneho.  

Na obr. (zdola, zľava doprava): Miloš Čižmárik, Mária Galbavá, 
Zuzana Vystavilová, Monika Remeňová, Mária Košťalová-Fuchsová, 
Andrea Okšová, Veronika Géciová, Heňo Fakelov, Ľubomír Šenkárik 
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Ekonomika           MD-5/2021 

 Tím ľudí Oddelenia hospodársko-sociálneho zodpovedá 
za každodenný chod celého zariadenia tak, aby všetky 
činnosti v nadväznosti na Úsek služieb plynulo fungovali. 
Našou prácou je, aby obyvatelia aj zamestnanci mali 
zabezpečené všetko potrebné pre bežný život nášho veľkého 
kolektívu.  

 Už z názvu oddelenia vyplýva, že ide o spojenie 
hospodárskych a sociálnych činností. Hospodársko–sociálne 
oddelenie je skladačka, ktorá zapadá do seba. Patria sem: 

 ekonomické činnosti, náplňou ktorých je uhrádzanie 
faktúr, účtovné operácie, sledovanie financií zariadenia; 

 hospodársko-prevádzkové činnosti, ktoré zahŕňajú 
logistiku objednávok, zásobovania, skladovania, 
autodopravy; ale aj upratovanie, hygienu, pranie, BOZP, 
správu majetku zariadenia a archiváciu; 

 hospodársko-sociálne činnosti, ktoré sú spojítkom medzi 
hospodárskou a sociálnou oblasťou – zabezpečujú ich 
sociálne pracovníčky v rámci jednotlivých IT; vykonávajú 
poradenské činnosti, od prvého kontaktu k vypracovaniu 
zmluvy, výpočtových listov a starostlivosť o financie – 
zabezpečujú úhrady za poskytované sociálne služby 
obyvateľom, vedú evidenciu o osobných výdavkoch 
a príjmoch, zabezpečujú dôležitú pomoc pri vybavovaní 
písomností, či kontaktu s rôznymi inštitúciami.  

 Hospodársko-sociálna oblasť má široký záber prác, 
z ktorých sme vymenovali len zopár základných. 

 V nasledujúcich číslach časopisu budeme písať, ako 
pracujeme na skvalitnení služieb pre vás. Pripojí sa k nám aj 
ďalší tím – Oddelenie stravovania. 

 Veríme, že tak, svojou troškou, prispejeme k rozšíreniu 
vášho náhľadu na našu prácu.  

 (Veronika, Monika, Andrejka, Majka, Zuzana, Miloš)  



 
20 

Oddelenie stravovania         MD-5/2021 

VAŠA SPOKOJNOSŤ NÁS MOTIVUJE 

 Rovnako ako ostatné oddelenia, tak aj 
oddelenie stravovacej prevádzky vás bude 
informovať o novinkách v oblasti stravovania ale 
aj zo zákulisia našej práce.   
 Jar je najvhodnejším obdobím na očistu 
tela. Keďže chceme urobiť niečo pre vaše 

zdravie, pristúpili sme k dôkladnejšiemu sledovaniu 
kalorických a nutričných hodnôt jedál pripravovaných v našej 
kuchyni. Táto zmena určite neuberie na kvalite podávaných 
jedál, pretože nám záleží nielen na vašom zdraví, ale aj na 
vašej spokojnosti. 
 V apríli kolektív kuchyne usilovne pracoval na tom, aby 
ste si mohli vychutnať tradičné a chutné veľkonočné jedlá. 
Veríme, že okrem nich, všetkých potešili aj veľkonočné 
balíčky, plné veselých zajačikov a pestrých čokoládových 
vajíčok.  
 Kolektív našej prevádzky – výrobnej aj distribučnej, tvorí 
15-členný tím – štyri kuchárky a kuchár, desať pomocných 
kuchárok a výživová asistentka, ktorá je zároveň aj vedúcou 
oddelenia. Dúfame, že tak 
kvalitou, ako aj našim pozitívnym 
prístupom a pracovným nadšením 
vám spríjemňujeme každodenné 
pocity prostredníctvom chuťových 
pohárikov. 
 Hľadáme spôsob ako sa, 
spolu s vami, podieľať na 
plánovaní celodenných menu – 
jedálnych lístkov. Opäť sa, po 
pandemickej prestávke, rozbieha 
Komisia stravovania – priestor pre všetky návrhy, podnety, 
názory a diskusiu. Všetkých pozývame k spolupráci! 
         (L. Rumančíková, M. Chropeňová) 
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Aktuality           MD-5/2021

REVITALIZÁCIA 

 Sídlisko Východ je jedno z najviac osídlených 
častí mesta Topoľčany. Je to sídlisko, v ktorom leží aj 
naše zariadenie.  
 Vnútroblok za bytovým domom na Krušovskej 

ulici tvorí verejné priestranstvo, kde prebieha aj nová 
výstavba. Väčšina komunikácií a plôch je poškodená, s 
nevyhovujúcim povrchom. Absentujú prvky mobiliáru, 
poškodené alebo nevhodne umiestnené sú aj niektoré 
dreviny. Verejné osvetlenie je čiastočne zrekonštruované, ale 
nedostatočne osvetľuje niektoré úseky.  
 Revitalizáciu priestoru uskutoční Mesto Topoľčany v sume  
467 389,-- €, pričom 95 % z tejto sumy bude čerpať vo forme 
nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a zvyšok z vlastných zdrojov mesta. 
Priestor bude rozdelený na niekoľko zón, pre rôznorodé 
aktivity obyvateľov ako oddych, šport a hra. 

Práce sa budú týkať troch hlavných aktivít: 
1. stavebné práce - obnova komunikácií, spevnených plôch, 
obnova verejného osvetlenia; 
2. osadenie prvkov drobnej architektúry - napr. lavičky, 
hracie prvky, gril, stojany na bicykle a podobne 
3. sadové úpravy - vysadených bude 31 ks stromov, 182 ks 
krov, trvalky a cibuľoviny; súčasťou bude aj odstránenie 
náletových a problematických drevín. 

Predpokladaná doba realizácie je 13 mesiacov.  

           (Zdroj: https://www.topolcany.sk) 

INFORMÁCIA K DOČASNEJ ZMENE V ORGANIZÁCII 
PRÁCE V ZSS 

Počas rekonštrukcie elektroinštalácie sa oddelenia IT1 a IT2 
spájajú a premenovávajú na IT-A (A budovy).       (vb) 

https://www.topolcany.sk/
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Podujatia           MD-5/2021 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V MÁJI 

Deň IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

4 tréning pamäti 
farby spol. hry tréning pamäti  

tréning pamäti 
 farby   

5 
spol. hry hudba spomienky spol. hry práca-interiér MT 

práca-interiér práca-interiér farby/SEP SEP SEP oslávenci 

6 
tréning pamäti 

čítanie kníh 
čítanie kníh tréning pamäti spol. hry 

modlenie 
práca-interiér modlenie   

7  spol. hry 
spol. hry „Čaj o desiatej“ 

relaxačné cv.  
relaxačné cv. relaxačné cv. 

10 
farby 

 
tréning pamäti čítanie kníh 

práca – areál  
MT   

11 
tréning pamäti 

farby 
spol. hry 

tréning pamäti  tréning pamäti 
 farby 

12 
spol. hry hudba práca – areál 

spol. hry práca-interiér oslávenci 
práca-interiér práca-interiér spomienky 

13 
 čítanie kníh čítanie kníh tréning pamäti tréning pamäti 

modlenie 
  modlenie SEP SEP 

14 
 

spol. hry 
spol. hry „Čaj o desiatej“  

 
 relaxačné cv. relaxačné cv. relaxačné cv. 

17 
farby 

 
tréning pamäti čítanie kníh 

práca – areál  
MT   

18 
oslávenci oslávenci spol. hry 

tréning pamäti  tréning pamäti 
tréning pamäti farby farby 

19 
spol. hry hudba spomienky oslávenci práca-interiér MT 

  SEP SEP SEP oslávenci 

20  
čítanie kníh čítanie kníh tréning pamäti spol. hry 

modlenie 
 modlenie   

21  spol. hry 
spol. hry „Čaj o desiatej“ 

relaxačné cv.  
relaxačné cv. relaxačné cv. 

24 
farby 

 
tréning pamäti čítanie kníh 

práca – areál  
MT   

25 tréning pamäti farby 
spol. hry 

tréning pamäti  tréning pamäti 
farby 

26 
spol. hry hudba oslávenci práca – areál práca-interiér 

MT 
  práca – areál SEP SEP 
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Podujatia           MD-5/2021 
 

 

Deň IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

27  
čítanie kníh čítanie kníh 

tréning pamäti tréning pamäti modlenie 
 modlenie 

28 práca-interiér spol. hry 
spol. hry „Čaj o desiatej“  

práca – areál 
relaxačné cv. relaxačné cv. relaxačné cv. 

31 
farby 

 
tréning pamäti čítanie kníh 

práca – areál  
MT práca – areál  

 

Vysvetlivky: 
 SEP – sebapoznávacia skupina; MT – muzikoterapia 

Pohybové aktivity 

Aktivita IT1 IT2 IT3 IT4 IT6 

Skupinové 
cvičenie 

4,6,11,13,18,20,25,27 
4,6,11, 

13,18,20,
25 27 

3,10, 
17,24, 

31 

Pobyt na 
čerstvom 
vzduchu 

3,4,5,6,7,10,
11,12,13,14,
17,18,19,20, 
21,24,25,26,

27,28,31 

3,4,5,6,7,10,
11,12,13,14,
17,18,19,20,
21,24,25,26,

27,28,31 

3,4,5,6,7,10,
11,12,13,14,
17,18,19,20,
21,24,25,26,

27,28,31 

3,5,6,10, 
13,17,20, 
21,24,27, 

28,31 

21 

Spoločné aktivity zariadenia 

Deň Aktivita Miesto Organizátor 

31 
Váľanie 

mája 
areál Betka 

3,5,10,12,14,17, 
19,24,26,28,31 

Šport veľká jedáleň Martin 

7,21 Domovníček 
jedáleň 

zamestnancov 
Betka 

4,6,11,13,18,20,25,27 
Práca 

s drevom 
Pinokio Peter 

pracovné dni 
Šikovné 

ruky 
DomAteliéR 

Sociálni 
pracovníci 

pracovné dni Masáže 
Individuálne, 

na izbách 
Andrejka, 
Kristián 

 



 
24 

Z pera našich obyvateľov        MD-5/2021

Májová láska 

Po pravej láske každý z nás túži, 
Len verná láska vie šťastie 

a iskru v očiach mať. 

Nehodnoť ju podľa vášne, či to  
ozaj s tebou myslí vážne,  
stačí naladiť tú správnu 

strunu a ona zaznie. 

Existujú city, ktoré je možno vysloviť 
a nahradiť iba mlčaním. 
Keď trávu orosíš zjasnie, 

keď ženu pobozkáš, skrásnie. 

Chráň si lásku v dobrej pohode, 
rozdá ti jedinečnú sladkosť 

i v pozdnej starobe. 
    Anna Szabová, obyvateľka 

Šťastné chvíle prežité s vami 
Na gitare hrala som, dobre nám bolo. 
Všetci sme spievali a šťastní sme boli.  

Gitara hrala, všetkých nás unášala  
na tónoch ľúbezných, do tanca som hrala.  

Hrala som na nej piesne veselé i smutné,  
srdcia nám zovreli, hovorili všetci.  

Veselili sme sa, radovali a spoločne  
sme sa naladili na spoločnú strunu.  

Smútok z vás opadol a vaše tváričky, 
boli skutočne šťastné, babičky. 

Aké je to krásne, že som vám zahrala ľudové piesne.  

I mňa to na duši potešilo, veď vy ste babičky  
ľudových piesní dobré spoločníčky.  
Ďakujem za to, že ste ma pochválili. 

                    Beáta Révayová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov        MD-5/2021

Medzinárodné dni v máji 

01.   Sviatok práce 
03.   Deň Slnka 
04.   Výročie úmrtia M. R. Štefánika 
05.   Svetový deň hygieny rúk 
08.   Svetový deň červeného kríža 
09.   Deň matiek 
10.   Svetový deň – pohybom k zdraviu 
12.   Svetový deň ošetrovateliek 
13.   Deň tulipánov 
15. Svetový deň rodiny 
18. Medzinárodný deň múzeí 
20. Svetový deň masmédií 
24.   Európsky deň národných parkov 
25.   Európsky deň susedov 
31. Svetový deň bez tabaku       Štefan Hučko, obyvateľ 

Čo povedali o aktívnom životnom štýle 

O. Fišer: Lenivosť k vám prichádza najskôr ako cudzinec, 
potom ako hosť a nakoniec sa stáva vaším pánom. 
Konfucius: Na človeku jediné dobré je jeho dobrá vôľa. L. N. 
Tolstoj: Deti môžu len žiť, dospelí musia zápasiť. P. Necpal: 
Školu skúseností nikto do konca života nedokáže doštudovať. 
W. James: Človek môže zmeniť svoj život, ak zmení svoje 
myslenie a svoj názor.  

Výroky slávnych 

O. Wilde: Najtyranskejšie vládnu nad nami práve tie vášne, 
o ktorých pôvode sa klameme. G. Santayana: Mladý muž, 
ktorý ešte neplakal je divoch, starý muž, ktorý sa nezasmeje, 
je hlupák. J. Joubert: Ten, kto nemá ustálené názory, nemá 
ustálené pocity. E. J. Groch: Rozum potrebuje zdržanlivosť, 
aby sme si z myslenia neurobili cieľ. Epiktétos: Veľkosť 
rozumu sa nemeria dĺžkou ani výškou, ale zásadami. 
       Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-8/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-8/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-14/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-14/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-15/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-15/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-16/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-16/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-19/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-19/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-20/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-20/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-20/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-20/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-21/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-21/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-28/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-28/
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Vyberáme z tlače          MD-5/2021 

Porekadlá 

Keď v máji často hrmí, rok býva požehnaný. * Chladný máj, 

pre ovocie raj. * V máji večerná rosa chladná, sľubuje veľa 

vína. * Keď sa Urban smeje, hrozno plače. * Májová tráva 

veľa úžitku dáva. * V máji večerná rosa chladná, sľubuje veľa 

vína. * Po teplom jarnom máji, nasleduje chladný jún. * 

Májové blato pre hospodára znamená zlato. * Na Jakuba 

a Filipa zelená sa každá lipa. * Keď lastovičky skoro priletia, 

bude dlho jari. * Pred Servácom niet leta, po Serváci niet 

mrazu. * Keď sú začiatkom mája noci mesačné, studené, 

rosnaté, taký by mal byť celý máj. * Májová bylinka každá 

býva dobrá. * Keď v máji chrústy poletujú, dobrý rok sľubujú. 

* Ak je apríl jasný, šumný, vtedy bude máj pošmúrny. * Dážď 

na Pankráca osožný je poliam, ale škodný viniciam. 

Aforizmy 

Láska oslepuje, manželstvo navracia zrak. * Keď sa stará 

dievka vydá, hneď je z nej stará baba. * Ponuka na 

manželstvo je najväčší kompliment, v mnohých prípadoch aj 

posledný. * Prv mu išla láska cez žalúdok, potom mu prešla aj 

cez rozum. * Ak zbohatne múdry, opraví si dom, ak zbohatne 

hlupák, nájde si druhú ženu. * Ženích musí dokazovať lásku, 

manžel svoje alibi. * Zaľúbený muž nie je kompletný, kým sa 

neožení. * Sedem rokov je treba, aby sa znovu vrátil prvý rok 

manželstva. * Nedopúšťame sa omylov, iba sa učíme. * Ak je 

úžasná, nebude to s ňou ľahké. Ak je to s ňou ľahké, nebude 

úžasná. Ak za to stojí, nevzdáš to s ňou. A ak to vzdáš, tak 

potom za to nestojíš ty.       Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 
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Vyberáme z tlače          MD-5/2021 

Zasmejme sa 

Dobrý deň, prosím vás, potrebujem sa dostať čo najrýchlejšie 
na stanicu. Počkajte, odviažem vlčiaka... 

Rozprávajú sa poľovníci – Môj Azor je inteligentný pes. Viem, 
po každom tvojom zamierení sa uteká schovať za strom. 

Pár v posteli, zvoní telefón. Ona zdvihne, počúva a položí. 
Muž – Kto to bol? Môj manžel. Volal, že príde neskôr, lebo hrá 
s tebou šach.           Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Na vojenskom cvičení začalo pršať. Plukovník vraví vojakovi 
– Skočte sa pozrieť do môjho auta, či tam nemám plášť! Po 
hodine sa udýchaný vracia – Hlásim, plášť vo vozidle máte! 

Prečo chodia policajti zvyčajne dvaja? Lebo jeden vie písať 
a druhý čítať. Ale po novom nosia už aj psa so sebou. Prečo? 
Lebo on za nich rozmýšľa. 

Príde starká do predajne s mäsom a pýta sa predavača – 
Prosím vás, ten mozog je čerstvý? Že váhate, ešte ráno lúštil 
krížovku!    Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

Príde matka do izby syna a pod stolom vidí biče a putá. 
Hovorí otcovi – Náš syn je asi sadomasochista! Čo s tým 
budeme robiť? Otec odpovie – No mlátiť ho asi nemá cenu... 

Učiteľka dá Jankovi poznámku: Váš syn nič nevie! Otec 
odpíše – Preto chodí do školy! 

Pýta sa malý syn otca – Prečo si si vlastne zobral mamičku? 
Otec sa otočí do kuchyne a skríkne – Vidíš, ani to dieťa to 
nechápe.            Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život) 

Ľudová múdrosť podľa našich politikov: Čo si v mladosti 
nakradneš, v starobe ako by si našiel. 

Aký je rozdiel medzi mobilom a debilom? Nijaký, obaja sú 
všade dostupní.       Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život) 
 



 
28 

Kaplnka            MD-5/2021

Kristovo víťazstvo nám dáva nádej  

 Kristovo víťazstvo nám dáva nádej na dôstojný život 
Božích detí, ak v srdci skutočne oslavujeme vzkriesenie. 
Prežitie Veľkej noci môže byť šťastné, veselé, plné hojnosti. 
No vôbec nemusíme pripustiť, aby sa nás Kristovo víťazstvo 
dotklo. Potom môže nastať, že navonok síce budeme 
oslavovať vzkriesenie, ale ďalej budeme žiť život nedôstojný 
Božích detí. Ak v srdci skutočne oslavujeme vzkriesenie, tak 
potom slávnostne vyznávame vieru, že Boh je Pán života a 
smrti, že chce život, ktorý stvoril, povzniesť k večnému životu. 
Ak v srdci skutočne oslavujeme vzkriesenie, tak vyznávame, 
že Kristus tretieho dňa vstal z mŕtvych, zjavil sa ľuďom a žije 
novým životom. Ak v srdci skutočne oslavujeme vzkriesenie, v 
sile Ducha Svätého vyznávame, že Ježiš, ktorý bol 
ukrižovaný, bol aj vzkriesený. Tým istým Duchom je medzi 
nami prítomný a my ním Kristovi a v Krista veríme. Napriek 
tomu, že nás Sväté Písmo povzbudzuje, aby sme očakávali 
víťazstvo v Ježišovi Kristovi vždy a všade, neznamená to, že 
budeme víťaziť bez prekážok. Naopak, skutočné víťazstvo je 
stav alebo situácia, v ktorej výsledok zďaleka nebol jasný 
hneď na začiatku. Víťazstvo sa väčšinou rodí v boji. Biblia 
hovorí o víťazstve veriaceho, zároveň neobchádza tému 
utrpenia a súženia. Ako kresťania nie sme imúnni voči 
výzvam života; môžeme však nimi prechádzať lepšie než tí, 
ktorí Pána nepoznajú. Ak v srdci skutočne oslavujeme 
vzkriesenie, tak sa snažíme o trvalý vzťah k Ježišovi, ktorý 
zomrel a vstal z mŕtvych. Je to vzťah viery, nádeje a lásky. 
Potom sa my sami premieňame podľa Ježišových slov a tak 
sa pripravujeme na vlastné vzkriesenie. Lebo Božia láska 
k nám nerastie našimi víťazstvami a neklesá zlyhaniami. V 
Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, máme nevyčerpateľný zdroj 
útechy a posily v skúškach a utrpeniach, takže aj iných 
môžeme tešiť a posilňovať, keď je to potrebné.    (R. Wagner) 
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Spoločenská rubrika         MD-5/2021  

PREDSTAVUJEME  

NOVÝCH ČLENOV KOLEKTÍVU
  

  

  

  

  

            

  
  

  

  MMiillaann  GGAALLBBAAVVÝÝ                VVíítt  GGAAJJDDIICCAA                  MMáárriiaa  LLUUKKÁÁČČOOVVÁÁ  

        oobbyyvvaatteeľľ  IITT33                        oobbyyvvaatteeľľ  IITT33                                sseessttrraa  IITT66                
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

Prajeme si spoločne, aby sme sa tu vzájomne cítili dobre! 

MÁJOVÍ oslávenci 

01.05. Júlia Kromková  
08.05. Oľga Hiadlovská 
11.05. Karolína Tisovská 
14.05. Veronika Remešová 
14.05. Elena Šišková 
15.05. Anežka Hradská 
15.05. Darina Mikátová 
15.05. Milan Hanzlovič 
15.05. Ilona Šnajderová 
15.05. František Škorec 
15.05. Helena Stanková 

17.05. Anna Štefancová 
19.05. Zuzana Grežová 
20.05. Zuzana Miklósová 
21.05. Mária Križmová 
21.05. Mária Hajnovičová 
22.05. Božena Stančeková 
22.05. Milan Zvalo 
24.05. Milan Schwarz 
24.05. Milan Galbavý 
31.05. Anna Zembová 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa 

šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti 

Fotografie sú vyhotovené v zmysle výnimky z nosenia  rúšok  Vyhlášky 

MZ SR pre fotografované osoby a zároveň je pri fotografovaní dodržiavaný 

sociálny odstup 2 metre.  
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Zábava a relax          MD-5/2021 

Tajnička 

4. mája vyjadrujeme podporu a uznanie tým, ktorí 
zasvätili svoj život k ochrane bezpečnosti nás všetkých, 
hasičom. Kto je ich patrónom? Tajnička prezradí odpoveď.   
   

                                                                                              Miroslav Kleman, obyvateľ                                                                                                                                                          

Hádanka č. 1: 
Čo je “PAMPELIŠKA“? 
a.) Sedmokráska b.) Púpava c.) Žihľava 

    Eva Kohútová, obyvateľka                                                                                                

Hádanka č. 2: 
Aký vírus spôsobuje ochorenie “AIDS“? 
a.) HIV b.) EBOLA 

 

c.) KORONA 

   Magda Drábiková, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 24.5.2021                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 4/2021 

sú: Anna Szabová a Magdaléna Drábiková 

Srdečne gratulujeme! 

           Istiaci spínač 
           Rodisko, domov 
           Časť nohy 
           Namotávala 
           Čapovanie alkoholu 
            
           František (dom.) 
           Hnev, zlosť 
           Opak sladkosti 
           Obtrel 
           Skutok 
           Námorný lupič 
           Malý Jano 
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Od nás pre vás          MD-5/2021

VEĽKONOČNÉ SVIATKY U NÁS 

 Veľká noc – Pascha – je v kresťanstve najdôležitejší 
sviatok zasvätený vzkrieseniu Ježiša Krista. Slávi sa prvú 
nedeľu po splne mesiaca, ktorý nasleduje po jarnej 
rovnodennosti. Veľkonočné obdobie je plné zvykov, obyčají 
a symbolov. Najznámejšie a najdôležitejšie symboly tohto 
obdobia sú vajíčka, zelené konáriky, oheň a voda.  
 V rámci skupinových aktivít obyvatelia maľovali vajíčka, 
vyrábali látkové a drevené húsky, 
z prútia ozdoby, ktorými si vyzdobili 
spoločné priestory zariadenia a 
izby. Týždeň pred veľkonočnými 
sviatkami navštívil obyvateľov pán 
dekan a kňazi, ktorí vysluhovali 
sviatosti. Navštívili aj imobilných 
obyvateľov na svojich izbách. Tiež 
uspokojovanie duchovných potrieb 
prebiehalo v priestoroch kaplnky 
vďaka sociálnym pracovníkom. 
Rovnako sa zamestnanci na zelený 
štvrtok prihovorili obyvateľom 
prostredníctvom interného rozhlasu, 
kde oživili v pamäti tradície sviatku 
Veľkej noci. V pondelok panovala 
veselá nálada, všetky obyvateľky poliali a vyšibali sociálni 
pracovníci Lacko Bištura a Peter Krošlák, ktorý bol oblečený 
v ľudovom kroji, čo umocňovalo atmosféru a pripomenulo 
tradície. Veľkonočné polievanie pokračovalo v utorok, kedy 
naši obyvatelia po sviatkoch nezabudli na zamestnankyne 
a uštedrili im nádielku.  
 Počas sviatkov naša kuchyňa pripravila tradičné pokrmy 
ako špenát, rybu, údené mäso, rezeň. Nechýbali ani 
čokoládové vajíčka a zajačik.        (S. Červená) 



Fotografia mesiaca         MD-5/2021 

Obdiv zručnosti  

  
  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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