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Úvodník MD-6/2019

Zdravotné okienko 

V živote každého človeka postihne nejaké ochorenie. Jedným 
z nich je ochorenie srdcovo-cievneho systému, ktorý 
je pre ľudský život nenahraditeľný. Je jedným 
z najdôležitejších systémov v našom organizme. 
Zásobuje celé telo, každú jednu bunku kyslíkom 
a živinami. Nemôžeme si dovoliť, aby čo i len malá 
časť tejto siete prestala fungovať, a ani nedokážeme 
to nijako kontrolovať. Telo nám predsa nedáva 
nejaké signály, ako je tomu pri iných ochoreniach. 
Nepatrne na problém prídeme až v hodine 

dvanástej. Tiež tu zohráva veľký význam prevencia, pretože aspoň to 
málo môžeme pre svoj organizmus urobiť. Každý rok by sme mali 
podstúpiť vyšetrenie cievneho systému. A pritom samozrejme treba sa 
o tento základ nášho života dôkladne starať. V praxi, žiaľbohu, je to
zväčša pravý opak, na seba zabúdame, čo je riziko, ako naďalej
budeme nažívať. Cievny systém si poškodzujme a degenerujeme najmä
stresom, cigaretami, nadmerným množstvom alkoholu a nedostatočným
pohybom. A potom sa čudujeme, že čoraz mladší ľudia umierajú na
infarkt, mozgové príhody, trombózy a ďalšie srdcovo-cievne ochorenia.
Srdce a mozog sú najdôležitejšie orgány v našom tele, liečiť tieto
choroby je náročnejšie ako im predchádzať. Naše telo funguje ako
perfektne vyvážený stroj, lenže každý tento stroj treba udržiavať,
prečisťovať. Pokazenú práčku, či opotrebované auto berieme úplne
automaticky do servisu. Ale na svoj organizmus zabúdame. To sa nám
nemusí vyplatiť, pretože nové telo zatiaľ v obchodoch nenájdeme.

Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, zoberte si tieto riadky 
k srdcu a snažte sa týmto chorobám predchádzať. Rešpektujte 
nariadenia vedenia Domova a pokyny zo strany lekárov, sestier, 
zdravotného, sociálneho a rehabilitačného personálu, tak vo Váš 
prospech predídete týmto závažným ochoreniam. 

Nakoniec nasledovné verše: „Prejavovať úctu a lásku blížnym, 
skutkom, slovom, modlitbami, nech je šťastný deň, radosť, lásku 
a šťastia v ňom, istotne a s vierou nájdeš od Pána Boha to, čo si 
vyprosuješ.“ 

Anna Szabová, šéfredaktorka
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Domový  parlament                              MD-6/2019 

Zo zápisnice domového parlamentu 

 Na májovom stretnutí členov Domového parlamentu sme 
zostavovali plán výletov a letných aktivít. Predbežný návrh predstavila 
vedúca úseku služieb Simonka Červená, napríklad: návštevy kúpalísk 
– Partizánske, Bojnice, Piešťany; výlet do ZOO Farma Modrová; 
kotlíkový guláš spojený s opekačkou a pod. Poukázala na novinku, 
vyplývajúcu z výsledkov posledného prieskumu spokojnosti, a to je 
záujem o turistiku, prechádzky lesom a zber húb. Ďalšie tipy, ktoré 
odzneli zo strany členov Domového parlamentu: Bojná – Babica, 
Oponice, Zobor, Nitriansky hrad, kúpalisko Štúrovo, Podhájska, Malé 
Bielice, Čertova pec, letecký zájazd k moru, návšteva NR SR Bratislava. 
 V rámci stravovacej komisie odzneli, tento krát, skôr pozitívne 
informácie: 

 teplota podávaných jedál za zlepšila; z dôvodu dodržania teploty 
jedál bol posunutý čas podávania večere o 5 minút – o čom 
informuje aj nástenka vo veľkej jedálni 

 strava sa neustále zlepšuje 

 Magdaléna Ondová, vedúca stravovacej prevádzky a Monika 
Chropeňová, výživový asistent, plánujú návštevy po izbách 
imobilných obyvateľov, s cieľom zistiť ich požiadavky a postrehy. 
 Pripomienky a návrhy na zlepšenie prevádzky zariadenia 
jednotlivých členov DP: 

 práčovňa – prádlo chodí na B budovu pokrčené, čo v minulosti 
nebývalo 

 upratovanie – opakovane bola vyslovená pochvala upratovačkám 
za vzorné dodržiavanie hygieny a starostlivosť o priestory 
zariadenia 

 fyzioterapia – pochvala Andrejke Kubinovej za jej pomoc pri 
pohybových problémoch obyvateľov 

 IT4 – niektorí obyvatelia nemali možnosť voliť vo voľbách do 
Europarlamentu, pretože neboli zapísaní v zozname voličov tak, 
ako tomu bývalo v minulosti. 

 Riaditeľka zariadenia Viera Bútorová informovala o spôsobe 
riešenia návrhov z minulého stretnutia DP. V závere boli diskutované 
niektoré problémové oblasti spolunažívania. 

                                                                                   Miroslav Kleman, predseda DP 
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Domáci spravodaj                              MD-6/2019 

DEŇ MATIEK 

Pri príležitostí Dňa matiek sme, samozrejme, aj v našom zariadení 
vo veľkej jedálni zorganizovali menšie prekvapenie v podaní vystúpenia 

detičiek z materskej škôlky 
Gagarinovej a mladého 
nadaného hudobníka Lukáša, 
ôsmaka, ktorý nám zahral na 
akordeóne. Prítomní, ktorí 
zaplnili takmer celú jedáleň si 
s ním zaspievali 
a zaspomínali na známe 
ľudové piesne. Deti si pre nás 
pripravili básničky, divadielko 
a ľudový tanček v krojoch. Na 

konci vystúpenia porozdávali malé pozornosti, čo oni samé vyrobili. 
Avšak aj my sme sa pripravili a na oddelení IT1 vyrobili pozdravy pre 

naše prítomné dámy na pamiatku oslavy Dňa matiek.   (M. Mäsiarová) 

Oslavovalo sa aj komorne  

 Tento sviatok sme si pripomenuli nielen veľkým podujatím, ale i 
v menšom kruhu, v spoločenskej miestnosti IT2. Našim 19-tim 
zúčastneným sme hoci chladné, o to príjemnejšie dopoludnie vyplnili 
kávou, 
čajom, 
sušienkami 
a dezertom. 
A veselšie 
nám bolo 
ešte keď 
sme si 
spoločne 
zaspievali 
známe 
ľudové 
piesne. 
Záver patril 
potlesku pre všetky mamy, ktoré boli s nami.           (K. Rosová, M. Šmotláková) 
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Domáci spravodaj                              MD-6/2019 

Váľanie mája 

Začiatkom mesiaca sa máje 
stavajú, koncom váľajú. A čo sa 
deje medzi tým? O tom si 
Domovníček pripravil krátke 
pásmo piesní a slova. Svoj 
májový príbeh vyrozprávali dve 
ženy. Jedna predstavovala 
staršiu, múdrejšiu generáciu 
a mladšia zas tú mladšiu, tiež múdru generáciu. Neostali sme len pred 
divákmi vo veľkej jedálni. Popoludní sme sa presunuli do rozhlasu. 
Vysielali sme prvýkrát a boli sme tak zanietení, až sme začali vysielať 
skôr, ako ste zvyknutí. Ďakujeme za priaznivé ohlasy tých, ktorí nás 
počúvali a ospravedlňujeme sa tým, ktorí nás chceli počuť a nepočuli. O 
čo nám šlo? Formou prianí a pesničiek poďakovať všetkým, ktorí sa 
o nás starajú, lebo máj sa síce skončil, ale čas na prejav lásky, vďaky 
a úcty nekončí nikdy. Pani riaditeľke, vedúcej úseku služieb, hlavnej 
sestre, koordinátorom, personálnemu sme ďakovali za námahu riadenia 
a venovali im pesničku „Červené jabĺčko“ s prianím lásky, múdrosti 
a sily pri každodennom rozhodovaní a riešení pracovných ťažkostí. 
Zdravotným sestrám, sociálnym a rehabilitačným pracovníkom, 

opatrovateľom sme poďakovali za 
každú službu piesňou „Ej od 
Buchlova“ s prianím, aby sa 
vaše srdcia nikdy necítili samé 
a boli vždy milované. Piesňou 
„Krčmárik maľučký“ sme 
ďakovali údržbárom, kuchyni, 
upratovačkám, práčovni za všetky 

služby. Prajeme im dobré zdravie, a ako majú vždy plné ruky práce, tak 
nech dostávajú vždy plnú náruč lásky. Vysielanie sme ukončili pesničkou 
„Mariša“ a prianím krásnych dní s humorom, v láske, svornosti, 
spokojnosti. A hoci nám počasie neprialo, nenechali sme sa odradiť a 
kým nám údržbári vonku váľali máj, my sme si aspoň pohľadom z okna 
mohli povedať „je zvalený“. O sladké občerstvenie sa postarala pani 
Želísková, no a na záver dostali priestor tanečníci.    ( A. Angelovičová, K. Rosová) 



 
6 

Domáci spravodaj                              MD-6/2019 

Májoví oslávenci na IT1 

Ani tento mesiac 
nechýbala oslava narodenín 
a menín našich obyvateľov. 
Spoločne sme prítomným 
oslávencom Viliamovi 
Fodorovi Katke Markovej, 
Anežke Hradskej a Darine 
Mikátovej zaželali všetko 
len to najlepšie, veľa zdravia 
a nekončiaci úsmev na tvári.  

Pripravili sme na stôl 
sladké občerstvenie, ktoré 
pre dnešnú oslavu priniesli 
príbuzní Katky Markovej, 
ktorá mala narodeniny. Pri 
koláčikoch a kávičke sme sa 
smiali, rozprávali, počúvali "rezké" pesničky. Dopoludnie venované 
oslávencom si zopakujeme aj v nasledujúcom mesiaci, na čo sa už teraz 
naši obyvatelia tešia.               (V. Halová) 

Na IT3 sa rozhodne nenudíme   

Mesiac máj je lásky čas a tak sme si s našimi obyvateľmi na našom 
oddelení vyzdobili chodby krásnymi 
vlastnoručne vyrobenými srdiečkami. 
Okrem týchto krásnych srdiečok sme 
tvorili aj ďalšie výzdoby s nádychom 
blížiacich sa letných mesiacov, ktorými 
sme si vyzdobili malé jedálničky 
a potešili oko aj dušu. Taktiež sa robili  
rekonštrukčné práce na zveľadenie, 
nech sa u nás cítite čo najpríjemnejšie. 

Tento mesiac bolo u nás i viacero 
oslávencov, ktorí oslávili svoje 
„ohrúhliny“ a my sme na nich, 
samozrejme, nezabudli...    (M. Rusňáková) 
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Domáci spravodaj                              MD-6/2019 

Gazdinky nezaháľali 

 Vo vaľkaní a vykrajovaní sme s našimi gazdinkami pokračovali 
v chránenej dielni aj tento mesiac. Opäť, ale v inom zložení sme sa 
stretli pri pečení bublaniny a lineckých koliesok. Príjemná vôňa sa s 
nami šírila po chodbách zariadenia, keď sme sa vracali späť na 

oddelenie. 
Ochutnávali sme 
ale až poobede, 
keď sme sa 
stretli po 
výdatnom obede 
na chodbe a 
vylákali z izieb aj 
spolubývajúcich. 

V príjemnej 
atmosfére sa po 
koláči iba 

zaprášilo a my ďalšie dobroty upečieme o mesiac!     (K. Rosová) 
Zľava: Valéria Krumpárová, Lýdia Jankušíková, Mária Bakitová, Klaudia 
Koštálová, Katarína Fáberová, Margita Gogorová, Anastázia Klobučníková, 
Rozália Buchtová, Mária Pokusová, Júlia Kissová, Zuzana Miklosová, Júlia 
Mondoková 

Hodinka krásy  

Pre naše obyvateľky sme 
s kolegynkami pripravili „Hodinku 
krásy“. Cieľom bola relaxácia tela, 
mysle a popritom sa aj skrášliť. Našim 
zúčastneným 13 žienkam sme ponúkli 
masáž rúk, tváre, úpravu obočia, 
nechcených chĺpkov na tvári, 
a v neposlednom rade bola aj 
videoprezentácia s  inštrukciami 
tvárovej gymnastiky. Vládla príjemná 
a priateľská atmosféra pri sviečkach, 
aromaterapii a meditačnej hudbe. Naše obyvateľky odchádzali spokojné 
a oddýchnuté. Na foto Jarmila Huslicová pri masáži tváre.    (M. Mäsiarová) 
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Domáci spravodaj                                                     MD-6/2019 

TURNAJ v hode na terč 

V tomto 

ďalšom 

jarnom 

mesiaci sme 

usporiadali aj 

veľmi 

obľúbený 

športový 

turnaj a to 

konkrétne 

Turnaj v hode 

na terč.  

Potešila nás pekná účasť a záujem zo strany obyvateľov. Veď 27 
zúčastnených, z toho 22 súťažiacich je len dôkazom. Na fotografii hore 
vidíme všetkých súťažiacich, víťazi si hrdo držia diplomy. 

Turnaj sme opäť spojili a tak súťažili spolu mobilní aj imobilní 

obyvatelia. Samozrejme, tí imobilní mali trošku uľahčené podmienky a tí 

mobilní hádzali na terč z trošku väčšej diaľky. Nikomu to neprekážalo 

a na turnaji panovala 

tradične dobrá nálada. 

Nechýbal smiech 

a samozrejme aj 

spontánny potlesk keď sa 

podaril pekný hod. Každý 

súťažiaci mal tri hody 

v troch kolách, čiže spolu 

každý hádzal deväťkrát.  

Na prekvapenie 

všetkých úplne 

jednoznačne vyhrala 

Zuzana Miklósová, ktorej gratulujeme. Druhý skončil Jaroslav Ružička 

a tretí bol Milan Hanzlovič. Sme radi, že sme si zašportovali a hlavne 

sa zabavili.                 (M. Miško) 

Na fotografii dole v zápale hry – Anna Chochulová, Zdenka Karasová 
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Domáci spravodaj                                                     MD-6/2019 

„Presaď ma“ 

Daždivý máj nás síce von nepustil, ale my sme sa od práce odradiť 
nedali. Spolu so Zuzanou Miklósovou, Gabrielou Šutovou, 
Anastáziou Klobučníkovou a Júliou Kissovou sme popresádzali 

izbové rastliny 
v kaplnke 

i v spoločenskej 
miestnosti IT2.  

Kvetom, aby 
nestratili svoju 
krásu, sme 
dopriali čerstvej 
hliny bohatej na 
živiny a zladili 
všetky kvetináče 
do jednej farby, 
aby naša kaplnka 

pôsobila 
dôstojnejšie. Za Vašu pomoc „PÁN BOH ZAPLAŤ“.     (K. Rosová) 

Aj muži robili poriadky... 

Pokiaľ ste boli doposiaľ 
presvedčení o tom, že čistota 
a upratovanie je len výsadou 
dievčat a žien, parádne ste sa 
mýlili. Dokazujú to aj naši dvaja 
obyvatelia - Pavel Dzíbela 
a Róbert Pudiš, ktorí počas 
pracovnej činnosti čistili a umývali 
stoličky, kreslá a stoly na prvom 
poschodí budovy A.  

Pracovali s plným nasadením 
a výsledok ich práce bol vidieť 
okamžite. Obyvatelia, ktorí tam 
trávia čas si túto vykonanú prácu 
iste všimli a ocenili.   (R. Wagner) 
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Domáci spravodaj                                                     MD-6/2019 

Zo života zariadenia v Prašiciach  

Vzťah k pastelkám, farbičkám, omaľovánkam a celkovo k maľovaniu, 
si väčšina našich obyvateľov nemala v priebehu života kedy vytvoriť. 

Bolo kopu inej roboty, starostí s výchovou 
detí, stavaním domov a práce v záhradách. 
Mnohí ani nevedeli, že by ich niečo také 
zaujalo. Prišli na to až u nás v zariadení.  

Zo začiatku sa k pozvaniu na arteterapiu 
stavali s odstupom, ale postupne takémuto 
vyplneniu voľného času prišli na chuť. 
Snažíme sa, aby sme ku kresleniu sadali 
každý týždeň. Pri pohľade na zúčastnených 
prevládajú ženy. Je to pochopiteľné, ženy 
majú citlivejší pohľad na obrázok 
s rozkvitnutou lúkou, zvieratká, kvety, 
prípadne dieťa v náručí matky. Držíme sa aj 
ročných období, kreslíme jarné, letné, 
jesenné a zimné motívy. Krásne obrázky sa 
maľujú v čase Vianoc a Veľkej noci. 

Niektoré ženy najradšej maľujú kvety vo všetkých podobách – vo váze, 
v črepníku, kytice, lúčne. Na relax a príjemne strávenú chvíľu pri 
kreslení prišiel aj jeden z mužov – pán Ján Hrutka /foto hore/. Počas 
aktívneho života 
pracoval v prírode, 
konkrétne v horách 
ako polesný a doteraz 
rád rozpráva o lesoch. 
Preto sa téme lesa 
a zvieratám  poteší aj 
pri kreslení. Zabúda 
pri tom na čas 
a mysľou sa vracia k 
lesným chodníkoch 
a zurčiacim potokom.  

Tiež patrí k tým, 
ktorí na záľubu v maľovaní prišli až u nás v zariadení.    (L. Laciková) 

Na foto dole: Margita Maringová, Margita Ďuríková, Zdenka Ďuráková 
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Kaplnka                               MD-6/2019

Výživové doplnky... 

Milí čitatelia, bratia a sestry, 
kedy naposledy vás niekto povzbudil, potešil možno milými slovami, 

objatím, potľapkaním po pleci, či len milým úprimným pohľadom??? 
Aké to bolo príjemné, však?  
Každý z nás potrebuje z času načas, aby sa našiel niekto kto nám 

porozumie, zaujíma sa o nás a verí nám. Už malé dieťa, keď sa bojí 
„strašidla“, písomky, alebo si príliš neverí potrebuje obyčajné, láskavé 
povzbudenie. Stačí ak ho rodič, mama, či otec objímu a povedia „neboj 
sa ty to zvládneš“ a dieťa sa upokojí. Naberie potrebnú odvahu a zbaví 
sa strachu.  

Nie však iba deti, ale aj my dospelí, vo chvíľach smútku, pri ťažkých 
rozhodnutiach, pri namáhavej práci, či zavalení problémami, 
potrebujeme byť povzbudení.  

Koľkokrát tak túžobne čakáme na 
povzbudenie, že nás niekto príde potešiť. 
A keď sa tak stane, je to ako by sme 
dostali novú silu, odhodlanie. Úprimné, 
láskavé povzbudenie je ako výživový 
doplnok pre našu dušu.  

Preto je dôležité, aby sme sa 
vzájomne potešovali a povzbudzovali, 
podľa slov z Písma Svätého kde je v 1. 
liste Tesalonickým v 5. kapitole napísané: 
„Preto sa potešujte vospolok 
a povzbudzujte sa navzájom...“  

Iste nikto z nás nie schopný prerobiť človeka zvnútra, zmeniť jeho 
myslenie, či cítenie. To dokáže jedine Pán Boh. Ale vzájomne môžeme 
si všetci pomáhať tým, že si budeme dodávať potrebné „výživové 
doplnky“ zvonku. Spomínané slová povzbudenia, objatie, potľapkanie.... 

Práve toto občas všetci potrebujeme, byť povzbudení, ale i 
povzbudzovať. Byť potešení, ale i potešovať.  

Nezabúdajme na to. Všímajme si ľudí okolo seba a venujme im svoj 
záujem aj takýmto spôsobom. A ono sa nám to vráti. Keď budeme my 
sami potrebovať, Pán Boh vždy pošle niekoho kto nás povzbudí, či 
poteší a dodá zvonku našej duši potrebný „výživový doplnok“. 

          Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany 
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Z pera našich obyvateľov                                MD-6/2019

Sviatok detí na celom svete  

V tomto mesiaci je veľa tzv. medzinárodných dní. Každá významná 
vec, historická či pamätná 
udalosť, prevratná zmena 
v dejinách ľudstva má svoj deň.  

Ale nezabúdajme, že 
najkrajší deň tohto prvého 
z prichádzajúcich teplých letných 
mesiacov je práve MDD – 
Medzinárodný deň detí. 
Priznajme si, že aj my 
„dospeláci“ máme z toho radosť. 
Veď je niečo krajšie ako šťastné, 
radostné, smejúce sa a šantiace 
deti? Podľa mňa veru nie... 

Naše deti sú náš život. Tak 
dávajme na ne pozor, aby deti, 

ale aj my, sme týchto MDD zažili čo najviac. Deti naše, prajem Vám 
všetko najlepšie a krásnu budúcnosť, ktorú pred sebou máte.      
                      Štefan Hučko, obyvateľ 

Duša v šťastí nájdená 

Čas ubieha a my často spomíname na roky z mladosti, čas, kedy 
sme žili bezstarostne a šťastne.  

Dnes, keď sme starší, starí 
a poniektorí už aj chorí si 
uvedomujeme a spomíname na 
slová múdrych, ktoré sme ako 
mladí nechápali. Lebo len ten 
pochopí, kto je v živote svojom 
ťažko skúšaný a zostane po ňom 
veľa dobrých skutkov. 

Koľkokrát sa človek poníži 
a odpustí, len aby boli šťastní iní? 

„Pozri, človek potrebuje pomoc. Tvoja mäkkosť vycíti, ocitneš sa 
pred rozhodnutím. Ty vstaneš a pomôžeš duši slabej, chabej. Teraz 
tvoja duša jasá vo vnútornom pokoji.“             Beáta Révayová, obyvateľka                                
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Z pera našich obyvateľov                                MD-6/2019

Jarná báseň 

Keď divé husi v šíkoch tiahnu v modravé diaľky – jar je už! 
V láskavom slnci srdcia prahnú,  

len ľúbosť zvlaží túto súš. 
Spieva si deva rozjasaná pod modrým nebom pieseň sŕdc. 

A škovran v modrých výškach zrána 
jej plaché srdce čuje tĺcť. 

To vesna budí skryté túžby: 
a človek – s dušou na dlani –  

priaha cit lásky v svoje služby pre život teplom vystlaný.  
                       Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Aforizmy                           
Tajomstvom úspechu je vedieť niečo, čo iní nevedia. Nedovoľ, aby 
malý rozdiel, malé nedorozumenie zničilo veľké priateľstvo. Nič na 
svete nie je zadarmo, aj za šťastie treba platiť. Budúcnosť patrí tomu, 
kto verí v krásu svojich snov. Kamkoľvek pôjdeš choď celým svojím 
srdcom. Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom tvojho 
života. Ak ženatý muž smúti, treba za jeho smútkom hľadať inú ženu.
              Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Porekadlá                           
Netreba v júni v dážď prosiť, príde až začneme kosiť. Na Jána dosť 
dlhý deň a predsa mu je koniec. Keď na Petra, Pavla slnko svieti, má 
byť pekná žatva. Veľa hríbov v júni sýpky nenaplní. Keď prší na 
Medarda, namokne každá brázda. Medardove mrazy vínne révy 
nepokazí. Jún mokrý a teplý neurobí gazdu biednym. Keď na Jána 
kukučka kuká, pekný čas si vykuká.    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Výroky slávnych 

Bacon: Nie je nič múdrejšie, než presne vedieť, kedy máš čo začať 
a kedy s čím prestať. Čapek: Bože, aký jednoduchý je recept na 
šťastný život - to, čo robíme, robiť z lásky k veci. Goethe: Mladosť nie 
je obdobie života, ale duševný stav. Edison: Nezlyhal som 10 000-
krát. Našiel som 10 000 spôsobov, ktoré nefungujú. Descartes: 
Pochybovanie je počiatok múdrosti. Chateaubriand: V mladosti 
strácame rozum kvôli láske, neskôr strácame lásku kvôli rozumu. 
Tolstoj: Šťastie je rozkoš bez pokánia.          Magdaléna Drábiková, obyvateľka    
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Spoločenská rubrika                          MD-6/2019  

V mesiaci MÁJ k nám prišli  

                        

  Mária Cvopová 

                       Štefan Tulipán 

                       Anton Švec 

                       Mária Godálová 

                         

                         

JÚNOVÍ oslávenci

01.06. Anna Dovičinová 
06.06. Helena Luleiová 
16.06. Jaroslav Ružička  
16.06. Zdenka Mikušová 
19.06. Pavel Dzíbela 
19.06. Margita Gogorová 
19.06. Helena Korcová 
20.06. Mária Naštická 
21.06. Vít Huba 
21.06. Rozália Krátka 
22.06. Emília Ondrušová 
24.06. Jozef Bartek 
25.06. Margita Sklenárová 
26.06. Lýdia Jankušíková 
30.06. Petronela Kittlerová 

 

    

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 

 

V mesiaci MÁJ nás opustili 
 

Marta Lukačovičová, Alžbeta Fazekašová, Štefánia Lauková,  
Veronika Zacharová, Hermína Raučinová, Anton Švec 

Prašice – Marta Šarinová 

 

Česť ich pamiatke! 
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Naše zdravie                          MD-6/2019 

Dôležitosť príjmu tekutín u seniorov 

Organizmus vodu stráca dýchaním, potením a vylučovaním, z tohto 
dôvodu ju musí každodenne opakovane prijímať. Seniori majú znížený 
prah smädu a tiež, menej sa potia. Ľahšie sa prehrejú. To znamená, 
že v skutočnosti potrebujú prijať väčšie množstvo vody, ako pociťuje ich 
telo. Je potrebné dopĺňať tekutiny skôr, ako pocítia smäd. Skutočnosť je 
ale taká, že čím je človek starší, tým menší smäd pociťuje. Obzvlášť 
naliehavá situácia je v lete, pri vysokých vonkajších teplotách. Pokiaľ 
starší človek nepočúva „hlas svojho tela“, nastáva problém. Môže dôjsť 
ku kritickému stavu, k dehydratácii. 

K dehydratácii dochádza vplyvom zníženia pocitu smädu, 
niektorých liekov a zlých návykov v oblasti pitného režimu. Je potrebné 
si uvedomiť, že u seniora je veľakrát postihnutý kardiovaskulárny 
systém, cievy sú v dôsledku kôrnatenia zúžené, krv nimi nepreteká 
ľahko. Pokiaľ starší človek pije málo vody, môže dôjsť k prehriatiu a 
preťaženiu krvného obehu. V takom prípade nie je ojedinelý infarkt, 
mozgová mŕtvica alebo smrť. V lepšom prípade obmedzený prietok krvi, 
a teda horšie zásobenie kyslíkom i živinami, môže u staršieho človeka 
spôsobiť dezorientáciu. Ľahko sa potom stane, že zmätený senior 
nevie, čo sa deje a niekedy ani to, kde je. Nedokáže sa ani napiť sám. 

Nedostatok tekutín a nadbytok minerálov vedie k 
zvýšenému riziku tvorby kameňov v obličkách a močových 
cestách, následkom čoho dochádza až k zlyhaniu obličiek. Ovplyvňuje 
funkciu mozgu, závraty, zmätenosť, znižuje prekrvenie orgánov, 
spôsobuje zvýšené riziko vzniku trombov, taktiež zápchy. 

Denný príjem má byť rozdelený do pravidelných denných 
dávok, pričom vo večerných hodinách ho treba obmedziť, aby 
nenarušoval nočný spánok. Pre seniorov by malo byť pitie vody určitým 
vžitým rituálom. Mali by piť často i napriek skutočnosti, že nepociťujú 
smäd. Denný príjem by mal byť 1,5 až 3 litre tekutín, počas horúčav i 
väčšie množstvo.  

Najjednoduchším ukazovateľom dostatočného množstva tekutín v 
organizme človeka je sledovanie množstva, ale najmä farby vlastného 
moču. Pokiaľ je moč tmavý, pitný režim je nesprávny, tekutiny v tele 
chýbajú. Vylučovanie moču farby svetlej (ako voda) hovorí o 
správnom, dostatočnom množstve prijatých tekutín v tele. 
         (Zdroj: https://www.zdravie.sk › Zdravie › Magazín o zdraví) 

https://www.zdravie.sk/choroba/249/oblickove-kamene-konkrement-oblicky
https://www.zdravie.sk/choroba/23550/kamene-v-mocovom-mechure
https://www.zdravie.sk/choroba/23550/kamene-v-mocovom-mechure
https://www.zdravie.sk/clanok/40410/pitny-rezim-ako-sucast-zdraveho-zivotneho-stylu
https://www.zdravie.sk/clanok/40410/pitny-rezim-ako-sucast-zdraveho-zivotneho-stylu
https://www.zdravie.sk/choroba/23691/zapal-mocoveho-mechura-cystitida
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Podujatia                             MD-6/2019 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V JÚNI  

7. Svätá spoveď     kaplnka  páter 
10. Pracovná činnosť     záhrada  Lenka, Zuzka 
10. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
10. Zdravotná prechádzka   mesto  Majka G. 
10. Zdravotná prechádzka   areál  Monika 
11. Turistika, zber húb           Kulháň  Ladislav 

11. Pracovná činnosť     areál  Katka 
12. Turnaj – Boccia     Harlekýn Martin 
12. Biblioterapia      terasa B  Majka G.  
12. Muzikoterapia     altánok  Monika  
12. Pracovná činnosť     záhrada  Zuzka 
13. Žochársko-Trogárska senioriáda Duchonka Martin 
13. Empíria 2019                 Hlohovec      Betka 
14. Pracovná činnosť     areál  Majka M. 
14. Zdravotná prechádzka   mesto  Lenka, Majka a Janka G. 

14. Uspokojovanie duchovných potrieb kaplnka  Richard  
14. Muzikoterapia     terasa A  Betka  
14. Spoločenské hry     terasa A  Katka  
17. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
17. Arteterapia      terasa A  Katka  
17. Zdravotná prechádzka   mesto  Ladislav 
17. Pracovná činnosť     kaplnka  Richard 
18. Zdravotná prechádzka   areál  Majka M. 
19. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
19. Zdravotná prechádzka   mesto  Katka, Monika 
20. Zdravotná prechádzka   areál  Ladislav 
21. Stretnutie pri spomienkach   areál  Katka, Monika 
24. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
24. Zdravotná prechádzka   mesto  Ladislav 
24. Gratulácia oslávencom   A/4   Svetlanka 
25. Zdravotná prechádzka   areál  Majka M. 
25. Gratulácia oslávencom   B/2   Janka R. 
26. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
26. Muzikoterapia     terasa A  Katka, Monika  
27. Súťaž „ŠEJKER“    jedáleň  Richard  
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Vyberáme z tlače                                          MD-6/2019 

Zasmejme sa 

Predstav si, ten náš nový šéf je ozaj šľachetný. Pozve ťa na večeru do 
hotela, zaplatí dve fľaše vína a ešte ťa nechá u seba prespať. A tebe sa 
to už niekedy stalo? Mne nie, ale mojej žene už trikrát.  
 
Na autobusovej zastávke sa vyzlieka blondínka. Policajt sa jej v tom 
snaží zabrániť, no ona vysvetľuje – Veď je tu zreteľne napísané, že 
autobus stojí iba na znamenie a ja mám znamienko pod ľavým 
prsníkom. 
 
Dvaja kamaráti sa zhovárajú – Moja svokra jazdí ako blesk. To tak 
rýchlo? – pýta sa kamarát. Nie, len každú chvíľu šľahne do nejakého 
stromu.              Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 
Cudzinec sa pýta občana – Ako sa dostanem rýchlo do múzea? Daj sa 
vypchať! 
                      
Aký je rozdiel medzi ženou a rušňom? Žena má nárazníky hore a rušeň 
dole.                  Rudolf Sokolík, obyvateľ 
 
Otec volá synovi – Synu, v sobotu je zabíjačka, príď! Nemôžem, ležím 
s angínou. Tak ju vezmi so sebou, bude miešať krúpy. 
 
Naši doktori majú len dve diagnózy:  
1. Nič vám nie je.  
2. Kde ste boli doteraz?! 
 
Lekárka počúva pacienta stetoskopom a hovorí mu – Teraz nedýchajte. 
Prečo? Ste si prdli?        Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 
 

Mníška sa ide vyspovedať – Pán farár, dopustila som sa hriechu, pod 
mníšskym rúchom nenosím spodnú bielizeň. Farár na to – Takže trikrát 
Otčenáš a cestou k oltáru päť kotrmelcov. 
 
Marienka sa pritúli k manželovi a pýta sa – Miláčik, čože mi dáš tento 
rok na Vianoce? Budúci rok náušnice, hovorí muž rozvážne. A tento rok 
dve dierky na ne!             Eva Kohútová, obyvateľka 
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Zábava a relax                                      MD-6/2019 

Tajnička 

V mesiaci jún máme nielen prvý letný deň. Tak ako je v máji 
vzdaná úcta všetkým matkám, aj nedeľa 16. júna patrí všetkým mužom, 
ktorí sú oporou, podporou a ochranou svojim deťom a rodinám... Viete, 
ako sa nazýva tento sviatok? Odpoveď nájdete v našej tajničke.  

          

 Miroslav Kleman, obyvateľ 

Hádanka č. 1: 

Ktorý vták je symbolom múdrosti? 

a.) Stehlík  

b.) Sova 

c.) Krahulec                                                                           Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                                

Hádanka č. 2: 

Akej farby je drahý kameň RUBÍN? 

a.) Červená  

b.) Modrá 

c.) Zelená               Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                                

Hádanka č. 3: 

Kto je autorom literárnych diel – „Starec a more“ a „Komu zvonia do hrobu“? 

a.) Fiodor Michajlovič Dostojevskij 

b.) Erich Maria Remarque 

c.) Ernest Hamingway            Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 24. 6. 2019 svojmu sociálnemu pracovníkovi.  
Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 5/2019 sa stávajú: 
 

Beáta Révayová a Anna Szabová 

Srdečne gratulujeme! 

           Stiahla z kože 

           Otvor v niečom 

           Ročné obdobie 

            

           Podbradok 

           Ohmatávam 

           Robota 

           Dravý vták 

           Smelosť 
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Od nás pre vás                                                           MD-6/2019 

 Novinky našej rodinky 

Život u nás .. 

„Kde je láska, tam niet starostí. A ak predsa sú, prijímajú sa s láskou."  
                                                                               (Aurelius Augustinus) 

Milí obyvatelia,  
leto nám začína klopať na dvere, dúfame v počasie v plnej letnej 

paráde. Ponoríme sa do teplých dní. Radosť, pohodu a pozitívnu energiu 
sa Vám pokúsime vyčarovať aj my prostredníctvom voľnočasových 
aktivít a zmysluplného trávenia voľného času.  

Našim cieľom je, aby ste svoj život prežívali šťastne 
a plnohodnotne. 

Prostredníctvom výtvarného umenia, ktoré je zdrojom krásnych 
snov si spríjemňujete chvíle počas doobedia v spoločenských 
miestnostiach, ale aj na Vašich izbách.  

K umeniu neodmysliteľne patrí i hudba, ktorá je liečivým balzamom 
na dušu, dokáže povzbudiť, rozveseliť. O to sa snažíme v rámci 
muzikoterapie.  

Obrovskú silu majú stretnutia zamerané na Uspokojovanie 
duchovných potrieb v kaplnke zariadenia. Svoj potenciál majú aktivity 
zamerané na tréning pamäti a vedomostné súťaže.  

Oceňujete realizáciu kultúrno-spoločenských aktivít spestrených 
hudobnou produkciou.  

Pochutiť si je možné na dobrotách vlastnoručne pripravených 
v chránenej dielni Uvar si sám a potom už len v kresle prečítať si náš 
časopis a počúvať interné rozhlasové vysielanie. Spestrenie 
a obohatenie môžete nájsť a nachádzate vďaka besedám o knihách 
a počítačovému krúžku.  

Realizácia aktivít spája ľudí a pri akejkoľvek činnosti zabudnete na 
ťažké chvíle, ktoré nám život prináša.  

Aj týmto Vás chceme povzbudiť a pozvať na skupinové aktivity, 
ktoré už, dúfame, čoskoro budeme realizovať na terasách zariadenia. 
Do ďalších dní sa môžete tešiť na výlety, pobyt na kúpaliskách, 
prechádzku lesom, či varenie dobrej kotlíkovej fazuľovice.  

Nebudú chýbať súťaže, šport a opekačka v areáli nášho zariadenia. 
Program je bohatý, tak už len chuť a dobrú náladu! 

Kto rozdáva úsmev, lásku a dobro, nežije nadarmo.          (S. Červená) 
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Pozvánka na akciu                                   MD-6/2019 
  

 

    

POZÝVAME VÁS 
 

na 1. ročník  

zábavno–vedomostnej súťaže 

ŠEJKER 
ktorá sa uskutoční  

27. 06. 2019 o 9:30 hod.  

v priestoroch  jedálne nášho zariadenia 

 

 

 

 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť  

    
  

  
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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