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Úvodník            MD-6/2021 

Zdravý štýl života 

 Vážení obyvatelia, nastalo vytúžené leto, snáď bude 
najteplejšie a najkrajšie. Pre nás seniorov je 
zdravie to najdôležitejšie, čo máme. Preto si ho 
chráňme, nepoddávajme sa depresiám, stresom 
a nepokojom čo život prináša. Je to najcennejší 
dar od Pána Boha, ktorý nám dal život, posilňuje 

nás a dodáva nám silu, aby sme sa snažili pomáhať si 
navzájom v rámci svojich možností a schopností v zmysle: 
„Miluj blížneho svojho ako seba samého“. Zoberme si preto 
k srdcu dodržiavať a tolerovať sa navzájom a žiť tu ako jedna 
veľká rodina. V našom dôchodkovom veku by sme sa mali 
pohybovať čo najviac na čerstvom vzduchu a užívať si 
blahodarné teplé lúče slnka. Máme krásny park vďaka našim 
zamestnancom, ktorí sa pričinili o jeho skrášľovanie, za čo im 
patrí srdečné poďakovanie. Preto využívajme denné 
prechádzky s našimi sociálnymi a zdravotnými pracovníkmi, 
srdečná vďaka im patrí za ich ochotu a záujem. Veľký podiel 
však majú aj samotní obyvatelia, ktorí sa zapájajú do 
pracovných činností taktiež aj svojimi aktivitami, čo sa týka 
vystúpení na akciách a podujatiach s našou vedúcou 
speváckeho súboru, ktorej tiež vyslovujem veľké 
poďakovanie. Týmito vystúpeniami v rámci svojich fyzických 
schopností si utužujú a upevňujú vzájomné vzťahy a tak 
reprezentujú naše zariadenie. V druhom rade je v lete 
nesmierne dôležité dodržiavať pitný režim, náš organizmus si 
to vyžaduje po stránke zdravotnej aj psychickej.  
 Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, v mene 
vedenia zariadenia, Domového parlamentu a členov 
Redakčnej rady verím, že k príjemnej letnej pohode prispeje 
aj júnové číslo nášho časopisu „Môj domov“. 

 
 

             Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domový  parlament         MD-6/2021 

Domový parlament 

Dňa 13. 05. 2021 sa po necelom mesiaci opäť zišiel 
Domový parlament, ktorý otvoril predseda DP Miroslav 
Kleman za prítomnosti pani riaditeľky Vierky Bútorovej  
a privítal všetkých prítomných.  

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

Hneď po privítaní sa slova ujala pani riaditeľka, ktorá 
oboznámila prítomných členov o priebehu očkovania, pričom 
detailne uviedla, že obyvateľov bolo zaočkovaných 85 %, 
počet zamestnancov 55 % a priemerná zaočkovanosť 
v našom zariadení je 71 %. 

Na základe zápisnice z predchádzajúcej schôdze bolo 
skonštatované, že väčšina daných úloh a požiadaviek z nej 
bola splnená a niektoré sa ešte priebežne plnia.  

Po dlhšom čase sa 20. 05. 2021 uskutočnila aj 
Stravovacia komisia.  

Členovia DP boli informovaní, že sčítanie obyvateľstva 
v našom zariadení sa uskutoční do konca mesiaca jún 2021.  

Prerokovaný bol plán rozdelenia úžitkových záhradiek, na 
ktorých si môžu obyvatelia sadiť poľnohospodárske plodiny. 

Pani riaditeľka nás oboznámila o novom ukladaní 
domového odpadu, o jeho odvoze a finančných nákladoch 
s tým spojených. 

Pochvalu novoprijatému personálu na oddelení IT3 
vyslovila p. Kittlerová. 

Realizácia  spoločných výletov  v tomto  roku  zaujímala 
p. Vacha. Pani riaditeľka reagovala, že presný plán výletov 
bude uvedený na nasledujúcej schôdzi DP. Zohľadnený bude, 
samozrejme, aj vývin pandemickej situácie.  

V závere predseda DP všetkým prítomným poďakoval za 
účasť a stretnutie ukončil.    Miroslav Kleman, predseda DP 
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Domáci spravodaj          MD-6/2021 

VÁĽAME MY MÁJE 

Jedným z najviac zachovávaných zvykov v našom 
zariadení je stavanie mája a potom jeho váľanie. Pred 
koronou to bol sviatok spojený so zábavou. Aj keď sme na 
tom celkom dobre, veľké tancovačky si ešte dovoliť 
nemôžeme. A tak robíme čo sa dá, ako vieme a na čo máme 
sily: pripomíname si staré zvyky novou formou hlasného 
posluchu prostredníctvom rozhlasového vysielania. Úvodné 
slová programu predniesla Mária Gašparíková. Ak sa vám 
zdalo, že počujete aj známe hlasy, nemýlite sa. Členky IRŠ sú 
zároveň členkami Domovníčka: Petronela Kittlerová, Anna 
Szabová, Magdaléna Drábiková, Katarína Kánová nás 
sprevádzali hovoreným slovom. No a čo poviete na spev 
Domovníčka? Viete, že jeho rady rozšírili Matilda 

Kunštárová a Viktor Janček? Sú pre nás obohatením, 
srdečne ich touto cestou medzi nami vítam. Verím, že vás 
naše piesne potešili a roztancovali. Prinajmenšom tá 
posledná – „Diridonda“ v podaní Lenky Petrákovej. Všetkým 
účinkujúcim ďakujem za spoluprácu a vám zato, že ste nás 
počúvali. Tohoročný máj je teda zvalený. Veríme, že budúci 
rok si pri ňom aj spolu zakrepčíme.     (A. Angelovičová) 
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Domáci spravodaj          MD-6/2021 

DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM 

Dňa 8. mája si Európa pripomenula 76. výročie ukončenia 
2. svetovej vojny. Tento významný deň je štátnym sviatkom aj 
v Slovenskej republike a nezostal nepovšimnutý ani u nás na 
ITA oddelení, kde sme si v rámci biblioterapie pripomenuli 
ukončenie tejto hrôzostrašnej kapitoly v dejinách ľudstva, 
ktorá je dodnes najväčším a najrozsiahlejším 
ozbrojeným konfliktom v dejinách ľudstva a stála život až 60 
miliónov ľudí. Počas šiestich rokov trvania zomreli desiatky 
miliónov civilistov, milióny príslušníkov ozbrojených síl, boli 
zničené celé 
mestá a 
spôsobené 
obrovské 
škody na 
majetku 
a kultúrnom 
dedičstve  
ľudstva. 
Neopísateľné 
utrpenie, 
hlad, bieda, dennodenný strach o život, smrť nielen na fronte, 
ale aj medzi civilnými obyvateľmi – to je výpočet vojny, ktorá v 
histórii nemá obdoby. Niektorí naši obyvatelia sa v rámci 
čítania a následnej diskusie rozpamätávali na svoj život, kedy 
v detstve spolu so svojimi rodinami zažívali každodenný 
strach a obavy o život a už ako malé deti boli nútení prežívať 
a vnímať hrôzy, ktoré sa okolo nich diali. S Annou 
Šaturovou, Jolanou Gálikovou, Evou Jakubčiakovou, 
Helenou Vestenickou, Valériou Krumpárovou a Máriou 
Bakitovou sme sa zhodli na tom, že je dôležité pripomínať si 
tieto tragické udalosti, aby sme sa z nich poučili a chyby 
minulosti už nikdy viac neopakovali!        (P. Jamrichová) 
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Domáci spravodaj          MD-6/2021 

DEŇ MATIEK 

 Interné rozhlasové vysielanie (IRŠ) bolo 07.05.2021 
trošku iné ako zvyčajne. Bolo venované všetkým matkám, 
programom nás sprevádzali Petra Jamrichová a Mária 
Mäsiarová,  hudobne ho zastrešovala Alžbetka 
Angelovičová.   Svoju  vlastnú  tvorbu, krásne  básne s citom 
odrecitovali Petronela Kittlerová a Anna Szabová. Program 
vygradoval piesňou Mama v podaní Lenky Petrákovej a 
zážitok to bol úžasný.  

 Prekvapenie pripravili pre našich obyvateľov aj deti z MŠ 
Gagarinova vo forme pestrofarebných kvetiniek a pozdravov, 
ktoré vlastnoručne vyrobili, citujeme aspoň jeden z nich: „Milé 
mamy a staré mamy, v mene nás detí, ďakujeme vám za 
každé milé slovo, bozk, úsmev, povzbudenie, ale aj 
pokarhanie, lebo aj to treba k životu, aby človek nezablúdil. 
Buďte nám zdravé, krásne, milé a buďte s nami ešte dlhé 
roky“.  
 Aká bola vaša mama? Táto otázka v zariadení v 
Prašiciach rozochvela skutočne tie najcitlivejšie struny. Po 
chvíľke ticha zazneli odpovede: „Dobrá.“ „Ako anjel.“ „Prísna.“ 
„Starostlivá.“ „Príjemná.“ „Ani si na to nechcem myslieť, hneď 
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Domáci spravodaj          MD-6/2021 

mi je ľúto, že už ju tu nemám.“ „Neviem aká bola, nevyrastala 
som pri nej, ale v domove.“ Nuž, po týchto odpovediach 
zavládlo medzi nami akési smutno... A tak sme smútok 
predýchali. Ako ináč, ak nie spevom a piesňami na počesť 
našich mamičiek. A nakoniec všetkých potešila milá 
pozornosť od detí z materskej škôlky, za ktorú zo srdca 
ďakujeme.              (M. Mäsiarová, A. Angelovičová) 

SPOMIENKY NA MATERSTVO  

Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote ženy. 
Materstvo je poslanie a dieťa dar od pána Boha. Nosenie 
dieťatka pod srdcom a privedenie ho na svet prinášajú ženám 
len tie najkrajšie spomienky. S Paulínou Povrazníkovou, 

Agnešou Vargovou, Bernardínou Mojžišíkovou a Máriami 
– Novotnou, Tílešovou a Lepóniovou sme zaspomínali na 
krásne chvíle, keď držali v náručí svoje „POKLADY“ 
v čipkovaných perinkách, nežne sa k nim túlili, prihovárali, 
tíško spievali. Spomienky sme oživili nielen slovom, ale aj 
s bábikovým dieťatkom v krásnej, nostalgickej perinke za 
doprovodu sladkých uspávaniek.         (M. Novotná) 
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Domáci spravodaj          MD-6/2021 

POČASIE PRAJE PRECHÁDZKAM  

 Nie je snáď medzi nami nikto, kto by máj nemal rád. Je 
označovaný za najkrajší mesiac v roku. Nevyjadruje iba lásku 
k človeku, ale aj k prírode.  
 Všetko kvitne, príroda nás láka von farbami a vôňami, 
ktoré sú inšpiráciou na prechádzky v našej krásnej záhrade 
areálu zariadenia.  

 Či so slniečkom alebo bez, prechádzky sú vždy lákavé, 
a najmä zdraviu prospešné, ale i súčasťou spomienok, 
veselej komunikácie a utužovaním priateľských vzťahov 
nielen medzi obyvateľmi, ale aj zamestnancami zariadenia.  
 A na takúto prechádzku sa s radosťou „vyštafírovali“ Ján 
Mucha, Mária Káčerová, Peter Kopál, Jozefína 
Čerňanová, Zdeněk Remeš, Veronika Remešová, Marcela 
Kudryová a Bernardína Mojžišíková. 
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A nezostávame len v areáli nášho zariadenia, májové dni 
sme si už samozrejme spestrili aj menším posedeniami mimo 
nášho zariadenia.  
 Ako by to inak bolo, keby neotvoríme zmrzlinovú   sezónu   
s   kávičkou   na   terase   s Viliamom Fodorom, 
Miloslavom Vaňom a aj s našimi žienkami Jolanou 
Gálikovou a Evou Jakubčiakovou. Slniečko nás príjemne 
hrialo, teplý vetrík ovieval, až sme pozabudli na čas.  Určite 
si tieto príjemné chvíle zopakujeme aj nabudúce... 

 A za úžasných teplých lúčov slniečka sme si vyšli aj na 
kofolu do neďalekého podniku Srdiečko. Už sme si ani 
nepamätali, kedy sme tam boli naposledy, korona nás obrala 
o staré dobré zvyky, tak máme čo doháňať. Vtáčiky 
štebotali, cesta veľmi rýchlo ubehla.  
 Posedeli sme si na terase, osviežili sa kávičkou a kofolou 
a hneď sme boli spokojnejší. Nechýbala skvelá nálada 
a zaujímavé debaty, až sme boli smutní, že sa napokon 
musíme vrátiť späť domov do zariadenia.           
              (M. Novotná, M. Mäsiarová, L. Petráková) 
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MÁJOVÍ OSLÁVENCI 

Na ITA sme ich mali desať a 
najstaršia Veronika Remešová 
oslávila 98 rokov. Náladu nám 
vytvárali veselé a známe pesničky, 
do rytmu sme si tlieskali, pri 
známom texte i zaspievali, do 
tanca sa pustili Helena 
Vestenická, Jolana Gáliková, 
Milan Schwarz aj Zdeněk Remeš. 
Po umeleckom výkone sme si 

vychutnali kávu s koláčikom a boli sme radi, že sme sa mohli 
opäť stretnúť, pospomínať si a zabaviť sa pri hudbe. 

Narodeniny na IT3 
oslávili Božena 
Stančeková, Mária 
Hajnovičová a 
František Škorec, 
meniny Vilko Vanek 
a Petronela Kittlerová 
 Priestory chránenej 
dielne Uvar si sám naše 
IT4 využilo na prípravu 
jednohubiek. Podarilo sa 
nám ich pre hostí 
pripraviť s oslávencami 
Aničkou Zembovou, 
Zuzkou Miklósovou 
a Milanom Hanzlovičom. Prácu sme si rozdelili, porozprávali 
sa aj zasmiali. Do druhého dňa jednohubky „nažili“ a putovali 
na maškrtné jazýčky. Chceme v tom pokračovať tak 
premýšľajte, oslávenci, čo dobré by vám chutilo a spoločne 
sme si vytvorili.       (E. Jančeková, A. Prášek Neumannová, S. Šimková) 
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„UHÁDNI, ČO SA VO MNE SKRÝVA!“ 

Zmysly sú dôležité, pomáhajú človeku vnímať okolitý svet. 
K základným zmyslom patrí zrak, čuch, chuť, sluch a hmat. 
A naším cieľom bolo práve precvičenie hmatu, telesného 
zmyslu, ktorého sídlom je koža. Prostredníctvom buniek 
uložených v koži vnímame dotyky, tlak, teplo, chlad, bolesť a 
iné vnemy. Našu prvú aktivitu sme zamerali na hmatové 

cvičenie. V tajuplných vrecúškach sa ukrývali predmety 
rôznych tvarov, väčšie i menšie, hrboľaté i hladké. Úlohou 
bolo preskúmanie obsahu vrecúška rukami. A darilo sa! Ak 
niekto neuhádol, čo sa ukrýva vo vrecúšku, jednoducho sme 
ho rozviazali, zrakom skontrolovali obsah a záhada bola 
vyriešená. Precvičili sme si hmat aj jemnú motoriku a navyše 
sme sa pri tejto aktivite dobre zabavili. Keďže zmyslov máme 
päť, nabudúce si precvičíme postupne ostatné.    (M. Gašparíková) 



 
12 

Domáci spravodaj          MD-6/2021 

ÚŽITKOVÁ AJ OKRASNÁ VÝSADBA 

Po dlhej a čo sa týka 
korony náročnej zime sa jar 
konečne prebudila. Preto bol 
najvyšší čas začať s jarnými 
prácami. Toto obdobie je 
vhodné na sadenie zeleniny. 
S Michalom Janíkom, 
Jozefom Serfőzőm 
a Jarmilou Huslicovou sme 
si najskôr pripravili políčko na 
sedenie. Plochu sme 
prekyprili a zarovnali. Na 

pekne upravené políčko sme zasadili zemiaky, uhorky, mrkvu, 
reďkovku, cuketu aj cibuľu. Po „Troch zamrznutých“ sme 
dosadili plantu rajčín a paprík. O políčko sa budeme 
pravidelne starať, aby sme vypestovali zdravú a chutnú 
zeleninu. 

A keď slnko po dažďoch konečne vykuklo spod hustých 
mrakov, rozhodli sme sa aj my z 
ITA pre zveľadenie nášho 
políčka. Starostlivo sme vybrali 
semiačka kvetov, ktoré sme 
posadili do vopred pripravených 
riadkov. Všetci zúčastnení 
obyvatelia boli nápomocní a tí, 
ktorí nevládali pracovať rukami, 
mali vždy poruke cennú radu či 
zábavnú spomienku zo svojho 
života. Na záver môžeme 
skonštatovať už len radosť 
z odvedenej práce a nedočkavosť, kedy nás mama zem 
odmení za dobre vykonanú prácu.    (Z. Kováčiková, P. Krošlák) 
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PINOKIO   

S Petrom Kopálom, Jozefom Skladaným, Miloslavom 
Vaňom, Vladimírom Šlosárikom a Milanom Hanzlovičom 
sme si dali za úlohu zveľadiť prostredie okolo nás.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preto sme si vybrali 
zhotovenie jednoduchých 
dekorácií z dreva, ktoré 
spríjemnia a skrášlia 
atmosféru v našom 
zariadení. Z rôznych 
nápadov sme si vybrali 
sovičky, ktoré sú nenáročné 
a hlavne veľmi milé. Všetci 
pracovali s plným 
nasadením a dobrou 
náladou.    

   (P. Krošlák) 
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TURNAJ V STREĽBE NA BRÁNKU  

Aj keď už leto pomaly klope na dvere, hokejový svet žije 
Majstrovstvami sveta v hokeji v Litve.  

A práve z tohto dôvodu sme si na IT3 zorganizovali turnaj 
v streľbe na bránku hokejkou s tenisovou loptičkou na 
parkovisku pred budovou B. Víťazom boli všetci zúčastnení. 

 Porozprávali sme sa aj o vyvrcholení našej slovenskej 
hokejovej extraligy, ale predsa len hlavne o hokejových 
majstrovstvách v Litve, z ktorých sa všetci hokejoví 
fanúšikovia tešíme aj z dôvodu, že minuloročné majstrovstvá 
vo Švajčiarsku boli zrušené kvôli Covidu-19.  (L. Bištura) 
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PESTRÉ KVETY 

Počas studených a upršaných májových dní sme sa 
rozhodli spríjemniť si jedno 
takéto dopoludnie a pustili sa 
do výroby novej kvetinovej 
výzdoby. Strihali sme farebné 
papiere, následne ich skladali 
do úhľadných slzičiek. Keď 
sme tak na tie slzičky pozerali, 
napadlo nás dať ich dokopy 
a vytvorili sme krásne farebné 
kvety. Matilda Kunštárová, 
Beáta Révayová, Zuzana 
Belkovičová, Alena Gogová 
a Viktor Janček sa nakoniec zhodli, že sú krásne a môžeme 
ich použiť aj ako ozdoby na našom oddelení.       (L. Petráková) 
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VĎAKA VÁM, PRACOVITÍ OBYVATELIA! 

Teploty nám pomaly stúpajú a areál nášho zariadenia je 
potrebné zbaviť ihličia, konárikov a ostatného bioodpadu po 

zimnom období. Preto sme sa ho rozhodli skrášliť zametaním 
chodníkov a cesty pred A aj B budovou. Vyzbrojení metlami, 
lopatami a vedrami na odpad sme sa pustili do práce. Napriek 
tomu, že vetrík „hral proti nám“ a snažil sa rozfúkať starostlivo 
pozametané listy, konáriky a šúľance z brezy, my sme sa 
nevzdávali a prácu sme pekne dotiahli do konca. Brigády sa 
zúčastnili naši pracovití obyvatelia – Zuzka Miklósová, 
Jožko Skladaný a Števko Belička. Nakoľko je stále čo 
skrášľovať,  pracovne  naladení  sa  stretneme aj nabudúce. 
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Aj my z IT5 sme slnečné 
počasie využili a zrealizovali 
aktivitu, pri ktorej sme boli 
užitoční. S Jožkom 
Serfőzőm sme sa rozhodli, 
že vyčistením lavičiek 
spríjemníme sedenie vonku 
obyvateľom aj ich 
príbuzným, nakoľko sú 
návštevy po korone opäť 
povolené a je o ne veľký 
záujem. Pevne veríme, že 
budete spokojní, a že sme 
vám spravili dni krajšími. 

Krásne hrejivé slniečko 
zasvietilo a v takom počasí 
by bol hriech zostať na izbe. 
Doslova nás lákalo von. 
Preto sme sa spolu s 
Milankom Klačanským 
a opäť Zuzkou Miklósovou 
vybrali skrášliť záhradku 
a okolie altánku. Zobrali 
sme motyky a vykopali sme 
burinu pri altánku. Veru, 
riadne sme sa zapotili. Bolo 
jej tam veľa a išla ťažko 
von. Napokon sme to zvládli 
celkom úspešne. Potom 
sme si oddýchli v príjemnom 
chládku pod altánkom. Po zaslúženom oddychu sme 
následne ešte celý altánok poumývali od prachu a špiny. 
Pohľad na výsledok nami vykonanej práce nás uspokojil a 
zlepšil náladu.      (M. Gašparíková, M. Miško, Z. Kováčiková) 
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PRÁCA JE AJ ZÁBAVA 
 Napísať mail a 
odoslať, pripojiť prílohu, 
podčiarknuť vetu v texte, 
napísať „°C“, zaheslovať 
súbor...  
 Pre niekoho je to 
maličkosť, inému to 
spôsobuje kvapky potu 
na tvári. Aby sme predišli 
„počítačovému trápeniu“, 
zorganizovali sme 
v Prašiciach pre 

zamestnancov 
počítačový kurz. V dňoch 
12. a 19. mája sa 
sestričky a opatrovateľky 

pod vedením Lenky Janskej zoznámili s operačným 
systémom Microsoft 
Windows, 
internetom, Wordom 
a Excelom.  
 Otília 
Kasanová vyrobila 
srdce, ktoré má 
vítať všetky 
návštevy a zároveň 
nesie v sebe 
symboliku 
otvoreného srdca 
našim mamám. 
Nádherná báseň s 
názvom  
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Neskromné želanie hovorí o túžbe chlapca opäť byť so 
svojou mŕtvou matkou. V deň svojich 94. narodenín a pred 
DŇOM MATIEK nám túto báseň od Svetozára Hurbana 
Vajanského zarecitovala Oľga Hiadlovská, ktorá na záver 
zožala potlesk a uznanie. Posúďte sami, nie je krásna? 

Zavčas rána uzimený chlapček kravy pasie, 
zrazu sa mu víla zjaví v nekonečnej kráse. 

Chlapec žasne, bičík pustí v údive no nemä, 
víla nad ním povznáša sa nedotknúť sa zeme. 

Zapáčia sa mocnej víle chlapčekove oči, 
ona k nemu milostive, chlapec od nej bočí. 

Neboj že sa milý synku, šťastie nesiem tebe, 
želaj čo chceš, všetko splní dobrotivé nebe. 

Ak chceš zlato, zaželaj si, keď sa vrátiš domov, 
dukáty sa budú sypať z vašich suchých stromov. 

Ak chceš múdrosť, len si povedz, 
budeš prvým múdrym mužom v živote, aj v škole. 

Chlapec sľubmi posmelený a dobrotou zjavu, 
postaví sa, smelo zdvihne hlavu. 

Krásna víla, jasná víla, mám ja túžbu sladkú, 
navráť že mi mocná víla moju mŕtvu matku. 

Ako mlha podjesenná v lúčoch slnka taje, 
tak sa zrazu tratí mocná víla v nevidomé kraje. 

Tratí sa až celá zmizne, chlapec bôľne kvíli 
na pasienok rosa padá, to sú slzy víly. 
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♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥  

  

  

  

 

 Daždivé a studené počasie radí tohtoročnú jar medzi 
najchladnejšie od r. 1987. Preto hneď ako sa ozvali prvé 
teplejšie dni, nezostali sme nečinne sedieť, ale začali 
skrášľovať okolie. Metly, píly, hrable, vedrá, nič neostalo 
nepovšimnuté. Využili sme všetko na to, aby sme sa cítili 
príjemne vnútri, aj vonku. A na záver práce sme si mohli 
spoločne zaspievať pod slnečníkom. Veríme, že slnečné dni 
nás budú sprevádzať počas nasledujúcich dní aj naďalej.      
         (J. Urbánková, L. Janská) 
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„POZOR NA PREDÁTORA“  

 Milí bratia a sestry, píšem v dosť ťažkom rozpoložení, 
pretože nám niečo v noci zobralo všetky naše sliepky 
z kurína, zostalo len perie a nepríjemné pozostatky. Naše 
„pipky“ ako sme ich s deťmi volali, boli súčasťou rodiny. 
Znášali nám vajíčka a dcérka ich s radosťou zbierala (obávam 
sa práve jej reakcie keď zistí, že ich niet). Tie sme rozdávali 
našim cirkevníkom z vďačnosti za dobroty zo záhrad, ktoré 
nosili oni nám. Toto sa nám stalo prvýkrát a hoc to boli len 
nemé tvory, budú nám veľmi chýbať. Premýšľala som, aké to 
musí byť hrozné, keď bezbranné zviera uprostred noci 
napadne nejaký predátor a ono nemá žiadnu šancu ubrániť 
sa. A predátori číhajú aj na nás ľudí, ani nevieme a stávame 
sa sústom pre najväčšieho predátora ľudstva. Božie slovo 
hovorí v 1. liste Petrovom 5,8 „Váš protivník diabol obchádza 
ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral. Vzoprite sa mu pevní 
vo viere..“ Hoci mnohí neveria, existuje Boh a aj Jeho 
protiklad, večný nepriateľ, padlý anjel diabol, satan a útočí na 
človeka. Ukazuje mu lákadlá tohto sveta, aby nemal čas na 
Boha. Výletmi, športom, nakupovaním práve v nedeľu 
(najlepšie akcie), len aby sme neoslavovali Boží deň a nešli 
do kostola. Robí nás závislými na alkohole, drogách, 
peniazoch..., lebo to nás ohlupuje a kradne pokoj, či triezve 
uvažovanie. Dáva možnosť získať slávu a moc, aby sme sa 
navzájom likvidovali a nenasledovali pravého vodcu a Pána. 
Diabol nás kradne Bohu, ktorý za nami veľmi smúti lebo nás 
má rád. Iba moc viery nás môže ochrániť pred diablom. Na 
inom mieste v Biblii, v liste Jakuba 4,7 máme ďalšiu výzvu: 
„Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a utečie od 
vás.“ Tam kde je srdce pod Božou ochranou, diabol nemá 
šancu, možno pohryzne ale nakoniec musí utiecť, lebo sa bojí 
Pána domu – nášho láskavého ochrancu. Vzoprime sa preto 
a nedajme sa „zožrať“. Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany 
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ROZŠÍRENIE KOLEKTÍVU 

Vážení obyvatelia, 
posledný aprílový deň sme cez okno, popri svojej práci, 

jedným očkom sledovali stavanie mája.  
Tešili sme sa, že s májom prišla aj vôňa jari 

a blížiaceho sa leta.  
Mesiac máj nám priniesol do nášho 

kolektívu novú kolegynku Editku Uríkovú.  
Editka do konca apríla pracovala ako 

hospodársko-sociálna pracovníčka  na oddelení IT2. 
Od 1.5.2021 sa venuje vypracovaniu mesačných plánov a  

dochádzky našich zamestnancov. 
To znamená, že sa stará o to, aby bol zabezpečený 

plynulý chod zmien našich zamestnancov, ktorí sa starajú 
o vás, či už sú to sestričky, opatrovateľky, sociálni pracovníci 
alebo kuchárky. 

Jej kancelária sa nachádza na prízemí, číslo dverí A022.  
V tomto mesiaci sme sa vo 

väčšej miere zaoberali 
čerpaním dovoleniek 
zamestnancov, aby si stihli 
vyčerpať dovolenku z roku 
2020 do 30.6.2021. 

Z dôvodu nových zmien 
v Zákonníku práce sme sa 
všetky kolegynky z oddelenia 
PAM intenzívne venovali 
vzdelávaniu, aby sme čo 
najlepšie vedeli zapracovať 
dané zmeny do praxe.   

Opäť sa na vás tešíme 
v ďalšom mesiaci, kde už 
dúfame, nás zahreje slniečko o trošku viac. 
                (Silvika, Majka, Andrejka, Editka) 
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SPOZNAJTE NÁS I. 

 Milí obyvatelia a kolegovia, v minulom 
čísle sme vás oboznámili s činnosťami 
nášho hospodársko-sociálneho oddelenia, 
v tomto a júlovom čísle postupne uvedieme 
pracovné zaradenie každého zamestnanca 

nášho oddelenia a jeho záľuby. 

 Veronika Géciová je vedúca oddelenia. Okrem toho, že 
riadi oddelenie zabezpečuje verejné obstarávania 
(dodávateľov na tovar a služby pre zariadenie), vystavuje 
zmluvy s prijímateľmi sociálnych služieb, spravuje pohľadávky 
nášho zariadenia. Je mladá a jej najväčšou záľubou je jej 
rodina – dcéra s manželom. Trávia spoločné chvíle 
vychádzkami do prírody a rada číta knihy. 

 Monika Remeňová je koordinátorka, ktorá koordinuje 
prácu práčovne, upratovačiek, má na starosti správu majetku, 
BOZP (bezpečnosť a ochranu zdravia). Táto práca je pre ňu 
záľubou a vykonáva ju s plným nasadením. Vo voľnom čase 
relaxuje so svojim psíkom a dcérou, s ktorou rada hráva 
spoločenské hry, rada lúšti krížovky a hrá pingpong.   

 Miloš Čižmárik je ekonóm a účtovník. Jeho úlohou je 
starať sa o rozpočet. Spravuje finančné prostriedky 
zariadenia, uhrádza faktúry. Má vzťah k zvieratám, chová 
hydinu rôzneho druhu, stará sa o potulné mačky, má svojho 
psíka, ktorý ho drží pravidelnými vychádzkami v kondícii. Rád 
sa venuje záhradke a miluje cestovanie. Je proste akčný. 

 Andrea Okšová je pravou rukou Moniky a Miloša. Má na 
starosti objednávky tovarov a služieb, faktúry, evidenciu 
majetku. Je zodpovedná a spoľahlivá pri svojej práci. 
Relaxuje v záhrade kosením trávy, čítaním kníh a pri rodine. 

 Kolektív nášho tímu tvoria aj ďalší členovia – ale o tom 
nabudúce.               (Veronika, Monika, Andrejka, Majka, Zuzana, Miloš) 
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KVALITA NADOVŠETKO 

Vážení obyvatelia, aj tento mesiac sme sa 
snažili zo všetkých síl, aby ste boli spokojní so 
stravou, ktorú vám s láskou pripravujeme. 
S prípravou jedla úzko súvisí aj prostredie, 

v ktorom stravu varíme. Vďaka novej vysokozdvižnej plošine  
budeme môcť efektívnejšie a precíznejšie udržiavať 
prostredie kuchyne v čistote aj v ťažko dostupných miestach 
ako je odsávanie nad kotlami (viď obr.). 

Jedlo a hygiena spolu úzko súvisia, takže nás potešilo, že 
aj kontrola z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
potvrdila, že naša snaha nie je zbytočná. Dňa 12.5.2021 naše 
zariadenie navštívili zamestnankyne hygieny a brali vzorky 
jedla na rozbor, či jedlo nie je kontaminované patogénnymi 
mikroorganizmami (ako je Salmonella, Listeria). Výsledky boli 
negatívne, čo potvrdzuje, že v našej prevádzke sa varí z 
čerstvých a hygienicky nezávadných potravín a prostredie v 
ktorom varíme udržujeme v neustálej čistote. Snažíme sa 
neustále 
zlepšovať 
a posúvať na 
vyššiu úroveň 
čistotu našej 
kuchyne a aj 
kvalitu 
podávaného 
jedla. 

Ďakujeme 
našim 
šikovným 
chlapcom z údržby za montáž a demontáž plošiny a všetkým, 
ktorí sa podieľali na jej zakúpení. V ďalšom čísle vás bližšie 
oboznámime ako funguje naša stravovacia prevádzka.     
             (L. Rumančíková, M. Chropeňová) 
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POĎTE S NAMI V JÚNI 

DO PRÁCE NA BICYKLI 

Tento rok sa Mesto Topoľčany opäť zapojí do 
celoslovenskej kampane Do práce na bicykli 2021. 

Princíp tejto súťaže je jednoduchý – dochádzať 
počas júna do práce na bicykli, čím človek podporí 

myšlienku ekologickej, zdravej a finančne výhodnej dopravy 
do zamestnania. 

Minulý rok sa do súťaže zaregistrovalo takmer 8500 ľudí! 
Zároveň budú registrovaní zamestnanci súťažiť o viaceré 
zaujímavé ceny, podporia svoje mesto v celoslovenskej súťaži 
samospráv, a najmä – spravia 
niečo pre svoje zdravie.  

Možnosť účasti v tejto 
kampani je formou 
BEZPLATNEJ registrácie 2- 
až 4-členných tímov, ktoré 
môžu byť vytvárané podľa 
vlastného uváženia spolu 
s kolegami.  

Zapojiť sa môžu 
zamestnanci z akejkoľvek 
spoločnosti, inštitúcie, občianskeho združenia alebo inej 
organizácie sídliacej v Topoľčanoch.  Súťaže sa navyše môžu 
zúčastniť aj zamestnanci, ktorí pracujú z domu, na tzv. home 
office. 

Hoci je súťaž najmä o bicyklovaní, môžu sa do nej zapojiť 
aj zamestnanci dochádzajúci do práce verejnou dopravou 
alebo pešo. Tí takisto zabojujú o zaujímavé ceny, zistia, koľko 
CO2 svojím ekologickým spôsobom dopravy do práce v 
porovnaní s cestou autom ušetrili, a pomôžu tiež vylepšiť 
celkové štatistiky našej spoločnosti a mesta.    
            (Zdroj: https://www.topolcany.sk) 

https://www.topolcany.sk/
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V JÚNI 

Deň ITA IT3 IT4 IT5 IT6 

3 čítanie kníh 
modlenie tréning pamäti 

spol. hry  
čítanie kníh práca – areál 

4 modlenie 
spol. hry „Čaj o desiatej“ 

relaxačné cv. 
modlenie 

relaxačné cv. relaxačné cv. MT 

7 
farby čítanie kníh 

čítanie kníh práca – areál modlenie 
MT tréning pamäti 

8 
tréning pamäti spol. hry 

tréning pamäti  tréning pamäti 
farby farby 

9 spol. hry 
spomienky spol. hry 

práca – interiér MT 
práca – areál práca – areál 

10 čítanie kníh 
modlenie tréning pamäti tréning pamäti 

modlenie 
čítanie kníh práca – areál SEP 

11 
modlenie spol. hry „Čaj o desiatej“ 

relaxačné cv.  
práca – interiér relaxačné cv. relaxačné cv. 

14 
farby 

tréning pamäti čítanie kníh práca – areál  
MT 

15 
oslávenci spol. hry 

tréning pamäti  tréning pamäti 
tréning pamäti farby 

16 spol. hry 
spomienky oslávenci práca – interiér 

MT 
SEP spol. hry SEP 

17 čítanie kníh 
modlenie tréning pamäti 

spol. hry modlenie 
práca – interiér práca – areál 

18 
modlenie spol. hry „Čaj o desiatej“ 

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

21 
farby 

tréning pamäti čítanie kníh práca – areál  
MT 

22 
tréning pamäti oslávenci 

tréning pamäti  tréning pamäti 
farby spol. hry 

23 spol. hry 
spomienky spol. hry 

práca – interiér MT 
práca – areál práca – areál 

24 čítanie kníh 
modlenie tréning pamäti tréning pamäti 

oslávenci 
čítanie kníh práca – areál SEP 

25 
modlenie spol. hry „Čaj o desiatej“ 

relaxačné cv.  
práca – interiér práca – areál relaxačné cv. 
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Deň ITA IT3 IT4 IT5 IT6 

28 
farby 

tréning pamäti čítanie kníh práca – areál  
MT 

29 
tréning pamäti farby 

tréning pamäti  tréning pamäti 
farby spol. hry 

30 spol. hry 
spomienky spol. hry práca – interiér 

MT 
SEP SEP SEP 

 

Vysvetlivky: 
 SEP – sebapoznávacia skupina 
MT – muzikoterapia 

Pohybové aktivity 

Aktivita ITA IT3 IT4 IT6 

Skupinové 
cvičenie 

1,3,8,10,15,17,22,24,29 7,14,21,28 

Pobyt na 
čerstvom 
vzduchu 

pracovné dni pracovné dni 
3,7,10,14,17, 

21,22,24,28,30 
3,30 

Spoločné aktivity zariadenia 

Deň Aktivita Miesto Organizátor 

2,4,7,9,11,14,16, 
18,21,23,25,28,30 

Šport veľká jedáleň Martin 

4,18 Domovníček 
jedáleň 

zamestnancov 
Betka 

3,10,17,24 Muzikohranie terasa Betka 

1,3,8,10,15,17,22,24,29 
Práca 

s drevom 
Pinokio Peter 

pracovné dni Šikovné ruky DomAteliéR 
Sociálni 

pracovníci 

utorok a štvrtok Masáže 
Individuálne, 

na izbách 
Kristián 
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Čaro prírody 

Spieva si deva rozjasaná, 
pod modrým nebom pieseň sŕdc 
a škovran v modrých výškach, 
zrána jej plaché srdce čuje tĺcť. 

Konečne lúč slnca prišiel s nehou, 
ožil aj trs čo v zime hlivel 

a teplá jar víta lúky kvetinou, 
ožíva každá ľudská myseľ. 

Zaplesá srdce v radosti,  
keď stráne kvitnú kvietím, 
vetrisko v grúňoch žalostí, 

že slnce vľúdne svieti.  

Budú nás teplé lúče slnka 
v letných ránach tešievať, 

a vietor, šibal preveľký,  
zas v jeseň listy rozvievať. 

                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Jarná zvesť 
Sedí vtáčik na strome, 

jar nám všetkým zvestuje. 
Slniečko nám vychodí  

a jeho zlaté vlásky všetkých pohladí. 

Slniečko treba ťa, veď už je tvoj čas 
a vďaka tebe obdivujem všetky lúky, záhradky. 

Očami ich pohladím,  
keď sa na ne pozerám,  

ako je všetko očarujúce a krásne. 

Aj bylinky sú v záhradke, nechtík, mäta, levanduľa... 
A aj o láske treba písať, lebo je jej málo  

a preto vám ju všetkým prajem.  
                   Beáta Révayová, obyvateľka 



 
29 

Z pera našich obyvateľov        MD-6/2021

Významné dni v júni 

01.   Medzinárodný deň detí 
05.   Svetový deň životného prostredia 
07.   Výročie memoranda národa slovenského 
08.   Medzinárodný deň oceánov 
12.   Svetový deň proti detskej práci 
14.   Svetový deň darcov krvi 
17.   Svetový deň proti rozširovaniu púští a sucha 
18. Medzinárodný deň piknikov 
19. Svetový deň žonglovania 
20. Deň otcov 
21. Svetový deň hudby 
23. Svetový deň hádzanej 
26.   Medzinárodný deň OSN na podporu obetí týrania 
27.   Svetový deň rybárstva 
29. Medzinárodný deň Dunaja       Štefan Hučko, obyvateľ 

Čo povedali o aktívnom životnom štýle 

Perzské príslovie: Práca nás oddeľuje od troch veľkých 
nepriateľov: nudy, neresti a núdze. Machiavelli: Zmena plodí 
vždy ďalšiu zmenu. J. A. Komenský: Každá práca vyžaduje 
celého človeka. M. Gorkij: Komu je práca radosťou, pre toho 
je život šťastím. D. Laertios: Závistlivcom sa najlepšie 
pomstíš, ak budeš každým dňom lepší. Merle: Úspech sa 
skladá zo série nezdarov, ktoré človek prekoná. 

Výroky slávnych 

E. Hoffer: Pri väčšine vášní utekáme pred sebou samými. 
Vášnivý človek má všetky znaky utečenca. T. Halík: Rozum 
sa stáva nerozumným, pokiaľ nedokáže rozoznať a pokorne 
priznať hranice svojej kompetencie. A. Bierce: Hovor vtedy, 
keď si nahnevaný a prednesieš ten najlepší prejav, ktorý 
budeš navždy ľutovať. J. Lilly: Ak človek verí, že niečo je 
pravda, buď to pravda je, alebo sa to pravdou stane. 
       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/2021-3-15/
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/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-22/
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/2021-3-23/
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-6/2021 

Porekadlá 

Daždivý jún celé leto pokazí. * Do Jána sa deň dlží a po Jáne 

sa kráti. * Suchý jún, plné sudy vínom. * Keď prší na 

Medarda, namokne každá brázda. * Ladislav huby sial, Peter 

a Pavol ich pozbieral. * Netreba v júni dažďa nosiť, príde až 

začneme kosiť. * Jún studený, sedliak krčí rameny. * Jún 

mokrý a teplý, neurobí gazdu biednym. * Južný vietor teplo 

donesie, severný zimu. * Medardove mrazy vinné révy 

nepokazí. * Dážď na Pankráca osožný je poliam, ale škodný 

viniciam. * 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. * Na 

svätého Norberta už zima ide do čerta. 

Aforizmy 

Láska je prales, do ktorého keď raz niekto vstúpi, je očarený 

a nenájde cestu späť. * Nemáme milovať manželky svojich 

priateľov. * Neexistujú nebezpečné ženy, existujú len slabí 

muži. * Keď lúčenie bolí, znamenalo to, že chvíle prežité 

spolu neboli zbytočné. * Muž má byť stále zamilovaný, preto 

sa nemá ženiť. * Je vždy lepšie byť druhým manželom, než 

prvým manželom vdovy. * Láska je ako slza, rodí sa v očiach, 

no padá k srdcu. * Osud je ako žena, ak nevyužiješ slabú 

chvíľu, nedosiahneš nič. * Nemáme ani poňatia, aké ťažké je 

bremeno, ktoré sami nezdvíhame. * Naozajstnej múdrosti 

predchádza spoznanie vlastnej nevedomosti.  
           Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 
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Zasmejme sa 

Slovák má počas dovolenky len tri želania: 1. Jemný piesok 2. 
Čistá voda 3. Aby sa miešačka nepokazila. 

Otec karhá svojho syna – Namiesto toho, aby si sa venoval 
štúdiu, beháš za babami! Ale, ocko, to je trochu inak... Žiadne 
ale! Kto je tu otec, ty alebo ja?! Obaja, otec, obaja... 

Muž sa obhajuje pred súdom – Musíte ma rozviesť. Kedysi 
ma pes vítal štekotom a žena mi prinášala papuče a dnes je 
to presne naopak.         Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Záhorákovi v Bratislave sa prihovorí černoška – Pane, 
nechcete zájsť ku mne domov? A co by sem ja robil v Afrike?! 

Váš pes dnes pohrýzol moju svokru! Veľmi ma to mrzí, 
odškodním vás. To nie, ale predajte mi toho vášho psa! 

Stretnú sa dvaja dedkovia – Ferenc, ja mám hrozné problémy 
so spaním, nie a nie zaspať. Tak to rob ako ja. Počítam do 
troch a potom už zaspím. Fakt? Len do troch? No, niekedy aj 
do pol štvrtej...   Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

Brunetka listuje v časopise a hovorí – Predstav si, tu píšu, že 
na upletenie jedného svetra potrebuješ tri ovce. Blondínka 
prekvapene – Hm, nevedela som, že ovce vedia štrikovať. 

Aká je najlepšia sauna s masážou? Autobus MHD. 

Blondínka píše inzerát: Som milá, pekná, viem variť. Ak máš 
záujem, zavolaj na Nokiu 3320!          Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život) 

Šéf policajtom – Zajtra sa pekne oblečte, ideme na Figarovu 
svadbu. Tí prišli pekne oblečení s kyticami a tortami. Šéf sa 
rozkričal – Hlupáci! Ideme na operu, nie na normálnu svadbu! 
Teraz si frajer, čo, ale kto prišiel v gumákoch s udicou, keď 
sme išli na Labutie jazero? 

Pán doktor, priviedol som vám svokru. Bože, vy ste ma 
vydesili. Myslel som si, že moju.  Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život) 
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PREDSTAVUJEME  

NOVÝCH OBYVATEĽOV
  

  

  

  

  

  
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

  

  

  

  

  

      VVllaaddiimmíírr  KKOOPPÁÁLL                    BBeenneeddiikktt  PPAALLUUŠŠ  

          oobbyyvvaatteeľľ  IITTAA              oobbyyvvaatteeľľ  IITT66  

  

  

  

  

  
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

  

  

  

  

  
      

TTeeooddoorr  ŠŠTTAADDLLEERR                AAnnnnaa  AAUUGGUUSSTTIINNOOVVÁÁ                                      

          oobbyyvvaatteeľľ  IITT33          oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT33  
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

JJáánn  ŠŠVVEENNDDAA  ––  oobbyyvvaatteeľľ  IITT33  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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JÚNOVÍ oslávenci 

01.06. Anna Dovičinová 
02.06. Ján Švenda  
10.06. Teodor Štadler 
19.06. Pavel Dzibela 
19.06. Margita Gogorová 
19.06. Helena Korcová 

24.06. Ján Remiš 
24.06. Emília Hustá 
30.06. Petronela Kittlerová  

 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa 

šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti 

PREDSTAVUJEME  

NOVÝCH ZAMESTNANCOV

    

  

  

JJaannaa  BBAARRÁÁNNKKOOVVÁÁ  

sseessttrraa  IITT22  

  

  

  

SSiillvviiaa  ZZEELLIINNKKOOVVÁÁ                                                                                

pprraakkttiicckkáá  sseessttrraa  IITT44  

      

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

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

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

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-6/2021 

Tajnička 

14. jún predstavuje vďaku tým, ktorí slúžia bez akejkoľvek 
odmeny a zároveň podnecuje ostatných, aby ich v tom 
nasledovali. Je to Svetový deň... Tajnička prezradí odpoveď.  
    

                                                                                              Miroslav Kleman, obyvateľ                                                                                                                                                          

Hádanka č. 1: 
Čo je “RACEK“? 
a.) Rak b.) Čajka c.) Tučniak 

    Eva Kohútová, obyvateľka                                                                                                

Hádanka č. 2: 
Ako sa volal syn z rozprávky o rodine Miazgovcov? 
a.) Gejza b.) Cvoky 

 

c.) Aladár 

    Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 24.6.2021                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 5/2021 

sú: Petronela Kittlerová a Simona Bizoňová 

Srdečne gratulujeme! 

 

           Valcovitá nádoba 
           Lalotanie 
           Týkajúce sa orla 
           Uznanie autority 
           Pomotá 
           Bývanie, žitie 
            
           Olejnatá rastlina 
           Prasa 
           Dokončiť vitie 
           Pooberá 



 
35 

Od nás pre vás          MD-6/2021

PREKVAPENIE OD NAJMENŠÍCH 

 U nás v zariadení sa vždy 
potešíme niečomu novému. Pri 
príležitosti sviatku Dňa matiek nás 
s pripraveným programom 
pravidelne navštevovali deti 
z Materskej školy Gagarinova. 
 Tento rok to však nebolo 
z dôvodu dodržania opatrení 
možné. Ale vedenie školy, pani 
učiteľky a deti nezabudli na naše 
zariadenie ani tentoraz a pripravili 
pre naše mamy a staré mamy milé prekvapenie v podobe 
vlastnoručne vyrobených pestrofarebných pozdravov 

a kvetiniek. Sociálni 
pracovníci pripravili 
program v internom 
rozhlasovom štúdiu 
(IRŠ), počas ktorého boli 
darčeky od najmenších 
z našej topoľčianskej 
komunity rozdané 
obyvateľkám a veruže sa 
milej pozornosti potešili.  
 Ako poďakovanie 
vedeniu školy odovzdal 

za naše zariadenie zamestnanec Ľuboš Šenkárik pár 
výrobkov z DomAteliéRu, v ktorom naše šikovné obyvateľky 
užitočne trávia čas a zhotovujú rôzne zaujímavé výrobky a 
ozdoby, ktoré skrášľujú interiér nášho zariadenia. Veríme, že 
sa výrobky páčili a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v rámci 
našej topoľčianskej komunity a na milé vystúpenia detí, na 
ktoré máme samé pekné spomienky.       (M. Šmotláková) 



Fotografia mesiaca         MD-6/2021 

Deň matiek v Prašiciach  

  
  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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