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Úvodník MD-7/2019

Nastáva leto v plnom prúde 

Po jari prichádza vytúţené leto, ktoré je najkrajšie v našom ţivote. 
Pomaly sa vyhrievame na slniečku, ktoré nám 
dodáva potrebnú energiu a tým naberáme veľa síl 
a elánu do našich ďalších činností, či uţ po fyzickej 
alebo zdravotnej stránke. 

Dá sa povedať, ţe je to obdobie letných 
prázdnin, aby si ľudia oddýchli, zregenerovali svoje 
sily, svieţi a oddýchnutí sa vrátili na svoje pracoviská 
a taktieţ aj ţiaci sa vrátili do školských lavíc 
oddýchnutí a tak získali nové vedomosti do ďalších 

nastávajúcich rokov. 
Aj my, obyvatelia nášho domováckeho zariadenia budeme vyuţívať 

toto letné obdobie formou určitých zájazdov a výletov, aby sme si 
spoločne spríjemnili náš tunajší a celoročný pobyt v tomto našom 
náhradnom domove. Taktieţ budeme 
navštevovať kúpaliská, do ktorých 
samozrejme sa naši obyvatelia veľmi 
radi vracajú, pretoţe sa tam cítia 
dobre, lebo teplá voda na nich 
blahodarne a svieţo pôsobí. 

V letnom období je potrebné piť 
čo najviac tekutín, cca 2 litre denne, 
aby sme neboli dehydratovaní, 
pretoţe slniečko viac prihrieva a tak vysúša náš organizmus. 

Naši obyvatelia sa radi zapájajú do pracovných činností, čím 
skrášľujú okolie nášho domova a tak pohybom si upevňujú svoje zdravie 
a udrţujú stabilnú kondíciu. 

V poslednom rade prispievajú aj svojimi aktivitami na rôznych 
vystúpeniach podľa ich zdravotných a fyzických schopností, čo im slúţi 
ku cti a preto im za to patrí srdečná vďaka. 

Váţení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, prajem Vám veľa 
výdatného slniečka počas letných dní a zároveň aj za vedenie nášho 
domova, Redakčnej rady, Domového parlamentu, veľa letnej pohody 
a čítania nášho mesačníka „Môj domov“. 

Anna Szabová, šéfredaktorka
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Domový  parlament                              MD-7/2019 

Zo zápisnice domového parlamentu 

 Posledné zasadnutie Domového parlamentu, pred parlamentnými 
prázdninami, sa konalo 20. júna 2019. Za vedenie zariadenia sa 
zasadnutia zúčastnili Viera Bútorová, riaditeľka, Monika Chropeňová, 
výživová asistentka a Anna Drugdová, hlavná sestra.  

 Témy STRAVOVACEJ KOMISIE: 

1. návrh nových jedál, ako morčacie soté so zelenými fazuľkami 
a cícerová polievka; morčacie soté si prítomní pochvaľovali, 
k cícerovej polievke boli pripomienky – chuťovo by vyhovovala, 
avšak cícer bol tvrdý 

2. počas letných mesiacov sa nebudú podávať majonézové šaláty 
3. nepodáva sa teplý čaj, ale sirupová voda; pochvala na citrónovú 

vodu s mätou 
4. rajčiny nie sú chutné, prevaţná väčšina sa vyhadzuje. 

 Požiadavky, ktoré odzneli od členov domového parlamentu: 

1. vrátiť sa k minuloročným letným zvykom, ţe doobeda hrávala na 
terasách hudba 

2. záujem o návrat ku hraniu kolkov na terase 
3. záhradný nábytok treba kvalitnejšie opracovať 
4. padla pochvala údrţbárovi Jurajovi Gálisovi,  za rýchlosť opravy 

potravinového výťahu počas víkendu 
5. sťaţnosti na správanie obyvateľky vo veľkej jedálni. 

Plán výletov na leto sa prispôsobil poţiadavkám obyvateľov: 

 Piešťany, Čertova pec – Monika Šmotláková, jún 

 Turistika Nemečky, Kulháň – Ladislav Bištura, jún 

 nová krajská aktivita ŠEJKER – Richard Wagner, jún 

 Ranč pod babicou – Katka Rosová, júl 

 Kúpalisko Dúha Partizánske – Mária Mäsiarová, júl 

 Bojnice – Mária Miková, august 

 Kúpalisko Topoľčany a/alebo Bielice – Richard Wagner, 

podľa záujmu obyvateľov 

 Nitra Zobor, hrad – Janka Gogolová, september 
 
                                                                                   Miroslav Kleman, predseda DP 
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Domáci spravodaj                              MD-7/2019 

CELOKRAJSKÝ ŠEJKER 

Hra Šejker sa v našom zariadení teší veľkej obľube. Za krátky čas si 
našla svojich priaznivcov. Preto sme sa rozhodli ponúknuť ju aj ostatným 
zariadeniam v rámci NSK. Pozvanie prijali zariadenia: Penzión 
Topoľčany, Harlekýn Topoľčany, Clementia Kovarce, V Kaštieli 
Horné Obdokovce a Borinka Nitra.  

V príhovore som ako organizátor súťaţe predstavil históriu 
samotnej súťaţe. Pani riaditeľka Viera Bútorová privítala vzácnych 
hostí a obyvateľom sa prihovoril poslanec NSK Karol Gerhát.  

Hra je nielen o vedomostiach, ale aj o šťastí. Veď aj o tom je 
zábava. Názvy tém boli: Slovenské osobnosti, Slovenská kuchyňa, 

Slovenské piesne, Podmorský svet, Vtáctvo, Voda, Herci a herečky, 
Nitriansky kraj a Knihy.  

1. miesto si po rozstrelovej otázke 
vybojovalo ZSS Penzión 
Topoľčany.  
2. miesto patrí nášmu zariadeniu, 
reprezentovali nás Milan 
Klačanský a Magdaléna 
Drábiková 
3. miesto získalo ZSS Clementia 
Kovarce. Ďakujem všetkým 
spoluorganizátorom.  (R. Wagner) 
 



 5 

Domáci spravodaj                              MD-7/2019 

Zber húb na Kulháni 

 Po upršanom máji sme sa v júni s hubármi Katarínou Kánovou, 
Vladimírom Vargom, Jánom Blanárikom a Vojtechom Klačanským 
rozhodli zbierať hríby v oblasti Nemečky – Kulháň. Tešili sme sa, ţe 
nám prialo počasie. Bolo sice dosť horúco a v hore aj dusno, otravovali 
nás muchy a komáre, ale my sme sa odradiť nedali. Mali sme so sebou 
veľa vody a sladkosti a tým sme si dopĺňali chýbajúcu energiu.  
 Huby rástli poriedko, väčšinou len dubáky, pár hrabákov a plávky. 
Kaţdý z nás našiel pre potešenie srdca šesť aţ osem dubáčikov a pár 
pláviek.  
 Zbieranie hríbov môţeme nazvať aj malou turistikou, lebo v hore 
sme sa pohybovali aţ tri hodiny. Po príchode k autu sme boli vyčerpaní 
z tepla. Všetci sme sa zhodli, ţe na jeseň by sme si zbieranie hríbov 
s radosťou zopakovali.          (L. Bištura) 

Cestujme spolu v čase  

Za nápadom autobusových zastávok na oddelení 
IT1 sa skrýva jedna skvelá 
myšlienka. A ţe od nápadu nie je 
ďaleko k realizácii svedčí fakt, ţe 
autobusové zastávky sú uţ 
namontované na 1. a 2. 
poschodí A budovy.   

Hoci na túto zastávku nikdy 
autobus nepríde ani 
nepotrebujete cestovný lístok, 
všetci dobre viete, ţe zastávka je 
miesto odkiaľ môţete 
odcestovať.  

Symbolická autobusová 
zastávka pomôţe našim 

obyvateľom cestovať za spomienkami. Cestovali do práce, za rodinou, 
na výlety, a práve vďaka týmto symbolickým zastávkam budeme 
cestovať za ich spomienkami. Veríme, ţe sa spolu prenesieme na 
miesta, kam vás srdce volá. Za autobusové zastávky vďačíme našim 
kolegom L. Kocákovi a J. Markovi. Milí obyvatelia, tešíme sa na 
cestovanie s vami.                               (V. Halová) 
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Domáci spravodaj                              MD-7/2019 

Kvízová hra „Tajomstvá tela“ 

 Ľudské telo ukrýva mnoţstvo záhad, o 
ktorých ani nevieme a stále nás fascinujú. Viete 
napríklad, ţe spánok je veľmi dôleţitý pre naše 
preţitie? Bez jedla preţijeme aj niekoľko 
týţdňov, avšak po jedenástich dňoch bez 
spánku by človek zomrel.  
 Toto a veľa iných zaujímavostí o ľudskom 
tele sme sa dozvedeli na posedení pri novej 
kvízovej hre. Niektoré otázky zvládali 
zúčastnení výborne, iné im robili trochu 
problém, ale spoločne sme sa poučili. Účelom 
tohto posedenia bolo príjemne si posedieť pri 

káve, minerálke a súčasne rozvíjať vedomosti, logické myslenie, pamäť 
i komunikáciu.  
 Keďţe k nám zavítalo leto a teploty sa šplhajú do závratných 
výšin, pomôţme nášmu telu hlavne zvýšeným príjmom tekutín! 
Chráňme si ho a pristupujme k nemu zodpovedne, pretoţe, lepšie je 
škodám predchádzať, ako potom riešiť následky.         (M. Gašparíková)           (M. Gašparíková)              

V zdravom tele zdravý duch  

Keďţe nás konečne potešili slnečné lúče, neváhali sme a skupinové 
cvičenie pod vedením rehabilitačného pracovníka Mareka Blaha sa 
uskutočnilo práve na terase zariadenia. A tých, ktorým sa chcelo 
rozhýbať svoje 
telo na čerstvom 
vzduchu bolo, 
ako je zrejmé 
z fotografie, veru 
dosť. K cvičeniu 
nechýbala hudba 
a samozrejme 
dobrá nálada 
našich 
obyvateľov. Po cvičení, kto mal chuť na prechádzku, si spríjemnil ešte 
čas posedením na lavičke pod stromami alebo v altánku. Dúfam, ţe nás 
takýmito slnečnými lúčmi, nielen, mesiac jún ešte poteší.   (K. Rosová) 
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Domáci spravodaj                                                     MD-7/2019 

Zo ţivota zariadenia v Prašiciach  

Čaká nás horúce peklo,  počúvame a čítame zo všetkých strán. Jún 
priniesol neskutočne horúce dni, teploty sa vyšplhali aţ k 35

o 
C. Pobyt 

vonku, na čerstvom vzduchu, sme vyuţívali len do desiatej hodiny, aj to 
v chládku. Je príjemné dýchať ranný chladný vzduch. A o to viac, keď je 
nasýtený vôňou pokosenej trávy. Tá za pomoci daţďa a slniečka 
usilovne rastie a treba ju stále kosiť a hrabať.  

O pokosenie sa stará údrţbár  pán Kubrický, ale dobrých 
pomocníkov pri hrabaní a upratovaní sena má v pánovi Ernestovi 
Bartovi a Ladislavovi Stankovi. Kaţdý z nich mal v produktívnom 
ţivote veľkú záhradu, takţe na takéto roboty boli zvyknutí.  

Na jar to chvíľu vyzeralo, ţe nebude mať kto vysádzať a starať sa 
o záhony. Minulý rok na jeseň zomrela pani, ktorá sa o záhony starala. 
Posadili sme spoločnými silami, ale na okopávanie sa podujala pani 
Otília Kasanová, aj keď sa pohybuje na vozíčku. Tak isto v nej zostal 

vzťah ku kvetom, ktorých 
mala doma plný dvor.  

Takţe, snaţíme sa 
pracovať, ale relaxujeme 
aj na lavičkách pri 
modlení, čítaní kníh, 
hádaní hádaniek a riešení 
rôznych kvízových otázok. 
Nezabúdame pri tom 
dopĺňať tekutiny a 
pomaškrtiť si na domácich 
jahodách a čerešniach.  
Okrem iného sa v mesiaci 
jún zrealizovalo aj 
Stretnutie obyvateľov 

s pani riaditeľkou a vedúcou úseku sluţieb. Obyvatelia mali priestor na 
vyjadrenie svojich pocitov, potrieb a túţob.  Odprezentované boli aj 
výsledku Prieskumu spokojnosti a obyvatelia uvádzali čo by privítali 
v rámci skvalitnenia poskytovania sociálnej sluţby. Pani riaditeľka 
pozvala obyvateľov na návštevu do Topoľčian.                                                                      

 
                                                                                             (L. Laciková) 
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Akcie                                                                              MD-7/2019 

Ţochársko–trogárska senioriáda 

Tohto roku sme 
sa zúčastnili 
v poradí uţ 
siedmeho ročníka 
súťaţe s názvom 
Senioriáda. Tento 
krát v rekreačnej 
oblasti Duchonka. 
Naše zariadenie 

reprezentovali 
Vladimír Vacho, 
Milan Klačanský, 
Milan Hanzlovič, 

Rudko Sokolík, Vladimír Varga a Beátka Révayová.  
Začiatok začal tradične príhovormi všetkých pozvaných hostí, 

následne sme sa troška občerstvili a potom uţ nič nebránilo tomu, aby 
sme začali športovať.  

Bolo pre nás pripravených šesť 
súťaţných disciplín. Kaţdý súťaţiaci 
absolvoval všetky disciplíny. Súťaţilo 
sa v streľbe hokejkou, v hode na 
terč, kolkoch, triedení farebných 
guľôčok, prelievaní vody na čas a v 
zábavnom hode „bagandžou“.  

Naši reprezentanti si počínali 
viac ako výborne. Získali sme šesť 
medailových umiestnení. Celkové 
víťazstvo sme nezískali, uniklo nám 
o kúsoček, nám to však nevadí, 
pretoţe sme si dobre zašportovali. Po súťaţiach nasledovalo 
vyhodnotenie a výborný obed. Počas celého podujatia hrala na dobrú 
náladu hudobná skupina Komfort. Po skončení sme vyuţili nádherný 
teplý deň a ešte sme sa išli prejsť na priehradu k vode.  

Bol to krásne strávený deň, čo si pochvaľovali všetci zúčastnení. 
Nás to teší a zároveň ďakujeme za reprezentáciu nášho zariadenia. 
                                       (M. Miško) 
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Akcie                                                                               MD-7/2019 

EMPÍRIA 2019 

V stredu, 12. júna 2019, 
v odpoludňajších hodinách, 
privítalo Empírové Divadlo 
v Hlohovci účastníkov IX. 
ročníka prehliadky malých 
javiskových foriem. Naše 
zariadenie reprezentovali dve 
odváţne ţeny: pani Bernardína 
Bencová a Anna Chochulová. 
Stvárnili príbeh stretnutia dvoch 
ţien, ktoré sa „Len tak“ stretli a popri čítaniu novín si rozprávali veselé 
príbehy zo ţivota.  

Mesačné úsilie  kaţdodenných skúšok prinieslo svoje ovocie: 
publikum reagovalo na ţartovné dialógy smiechom a na záver odmenilo 
účinkujúce dlhým potleskom a „palcom hore“. „Bola som veľmi 
nervózna“, hovorí pani Bencová, „ale čil som veľmi spokojná. 
S personálom, aj so všetkým. Aj prípitok bol. Bolo to ozaj veľmi 
elegantné. Čapkali nám a ukazovali, že na jednotku“. Aj pani 

Chochulová konštatovala, ţe to 
bolo fajn a malo to úroveň.  

Takže o rok bude desiaty 
ročník malých javiskových 
foriem. Pridáte sa?  

Moţno sú medzi vami takí, 
ktorí majú dobré námety na 
príbehy, alebo píšu poviedky, či 
poéziu. Radi vás privítame 
v Domovníčku. Hláste sa na IT1 
u Mgr. Angelovičovej. Skúšky 
plánujeme pravidelne vo 
štvrtok o 9.00 h v jedálni 

zariadenia. Tešíme sa na vás!      
                   

                    (A. Angelovičová) 
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Akcie                                                                               MD-7/2019 

TURNAJ V BOCCII 

V pekný slnečný deň sme sa zúčastnili Turnaja v Bocii, ktorý sa 
konal v ZSS Harlekýn.  

Reprezentovali nás Milan Klačanský a Vladimír Vacho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Súťaţilo sa tímovo, čiţe jednotliví hráči 
museli  spolupracovať. Kaţdý jeden hod, 
kaţdá jedna loptička mohla rozhodnúť.  

Naši hráči sa snaţili, ale tentokrát to na medailové umiestnenie 
nestačilo. Nám to však náladu nepokazilo. Počas celého turnaja vládla 
pohoda, dobrá nálada a smiech. Samozrejme, v tomto teple sme 
nezabúdali popri súťaţení na pitný reţim. Na osvieţenie sme si dopriali 
aj chladný nanuk.  

Turnaj bol dobre zorganizovaný, tešíme sa na ďalší ročník  a našim 
hráčom ďakujeme za dobrú reprezentáciu zariadenia. Turnaj v Boccii 
plánujeme v mesiaci júl zorganizovať aj v našom zariadení. Uţ teraz 
Vás srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.     
                                                    

                                                                                           (M. Miško) 

 



 11 

Kaplnka                               MD-7/2019

Čo so stráţnym anjelom po smrti človeka? 

Čo sa týka anjelov stráţcov, Katechizmus katolíckej cirkvi učí: 
“Ľudský život je od detstva až po smrť obklopený ich ochranou a 
orodovaním. Nik nebude popierať, že každý veriaci má pri sebe 
anjela akoby ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie životom. 
Kresťanský život má už na tomto svete vo viere účasť na blaženom 
spoločenstve anjelov a ľudí zjednotených v Bohu.” Z tohto textu je 
zrejmé, ţe od Boha sme získali našich stráţnych anjelov ako ochranu a 
ostraţitosť aj v momente smrti. Títo anjeli nás sprevádzajú nielen počas 
pozemského ţivota, ale ich činnosť pokračuje aj v ďalšom ţivote. 

Hlavným poslaním stráţnych anjelov je 
spása ľudstva, teda aby kaţdý z nás 
vstúpil do ţivota spojenia s Bohom. Táto 
misia zahŕňa pomoc, ktorú anjeli 
stráţcovia preukazujú dušiam v 
momente vstupu pred Boţiu tvár.  

Cirkevní otcovia v súvislosti s 
anjelským poslaním hovoria, ţe anjeli stráţcovia sú prítomní s dušou v 
momente smrti a chránia ju pred poslednými útokmi démonov. Svätý 
Alojz Gonzaga (1568-1591) učil, ţe v momente, keď duša opúšťa telo, je 
sprevádzaná a potešovaná stráţnym anjelom, aby mohla sebaisto 
predstúpiť pred Boţí súd. A tak je pochopiteľné, ţe pomoc a poslanie 
stráţneho anjela nekončí smrťou človeka. Táto misia pokračuje, aţ kým 
duša nedosiahne spojenie s Bohom. Musíme však pamätať, ţe po smrti 
musíme čeliť súdu, v ktorom si môţe duša v Boţej prítomnosti vybrať 
medzi otvorením sa Boţskej láske alebo definitívnym odmietnutím jeho 
lásky a odpustenia, čím sa navţdy vzdá radostného spoločenstva s ním.  

Ak sa duša rozhodne vstúpiť do spoločenstva s Bohom, spojí sa so 
svojím anjelom v chvále Trojjediného Boha po celú večnosť. Ak je duša 
otvorená Bohu, ale stále nedokonalá, smeruje k plnosti blahoslavenosti 
skrz očistenie, ktoré Cirkev učí v doktríne očistca. V tomto prípade anjel, 
ktorý je svätý a čistý a ţije v prítomnosti Boha, ani nepotrebuje ani sa 
nemôţe podieľať na očistení svojej duše. To, čo stráţny anjel dokáţe 
urobiť a aj robí, je príhovor za dušu svojho chránenca pred trónom 
Boţím. Zároveň hľadá pomoc medzi ľuďmi na zemi vo forme modlitieb 
za svojho zverenca, aby mu ich priniesol a tak mohol skoro opustiť 
očistec.             (R. Wagner) 
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Jednoducho leto  

Najkrajším, najveselším a šťastným obdobím je práve leto. Poznáte 
niečo krajšie ako veselé usmiate tváričky našich detí, keď sú tzv. veľké 
prázdniny? Škola si ich zase zavolá, 
ale to bude aţ v septembri, po dvoch 
skvelých mesiacoch úplnej slobody 
a šantenia. Deti, nebojte sa, vaše 
voľno a smiech prídu opäť o rok. 

Väčšina z nás konštatuje, ţe 
práve leto je tým najkrajším ročným 
obdobím pre deti aj dospelých. 
Prinesie prázdniny, dovolenky, 
spomienky a záţitky, na ktoré potom 
po zvyšok ţivota s úsmevom spomíname a ktoré nás vracajú do 
obdobia detstva, mladosti, plného zdravia a sily. Všetko raz pominie, 
mladosť, zdravie a aj to leto, po ktorom príde jeseň a zima. Ale 
nebuďme pesimisti, to je jednoducho kolobeh ţivota, tak si uţime aj toto 
leto. Slnko sa na nás teší a my na slnko.      Štefan Hučko, obyvateľ 

Letná detská spomienka  

Leto vystrihnuté ako z obrázku, leto teplé, plné prázdninových 
letných dní. Deti veselé, hravé, túţiace po oddychu... A práve tu sa 
odohráva moja veselá detská príhoda. 

Andrejka, moja susedka, prišla 
s nápadom, aby sme o staršiu 
peňaţenku zaviazali motúz tak, aby 
splýval s cestou. Skryli sme sa za 
bránu a peňaţenka bola natiahnutá 
v strede ulice. 

Ľudia, ktorí šli po ceste sa 
pokúšali peňaţenku zdvihnúť. V tej chvíli sme peňaţenku začali ťahať. 
Keď sme niekoho nachytali, tak sme sa radovali, ako sme mu prešli cez 
rozum. Bolo nám veselo a všetky deti sme sa od srdca zasmiali. S 
radosťou spomínam na detské šantenie.   

                                                                                    
                                                                       Beáta Révayová, obyvateľka                                
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Z pera našich obyvateľov                                MD-7/2019

Idyla leta 

Prichádza znovu vytúţené leto, slávik si spieva svoje nádherné krédo. 
Nastalo leto v plnej kráse, stromy sa rozzelenali v sade, 
vtáčky pekne poletujú a spievajú krásne melódie zase. 

Tešíme sa všetci z tohto leta, ktoré nám dáva všetkým skrytý chleba, 
potrebujeme ho kaţdým dňom a vyuţívame chute v ňom. 

Boh nám dal chleba z lásky, ďakujeme mu za jeho plnohodnotné klásky. 
Leto v kvete vošlo do dolín, prikrylo i náš seniorský domov, 

ktorý sa menuje „Môj domov“. 
                                Anna Szabová, obyvateľka 

Aforizmy                           
Ak ste k ľuďom láskaví, budú láskaví aj oni k vám. Kým beţec 
nezakopne o prekáţku, nezistí ţe si má na ňu dávať pozor. Vzdelanie 
vám zarobí na ţivobytie, samoštúdium vám prinesie bohatstvo. Keď 
nemáš niekomu pomôcť, tak mu aspoň neubliţuj. Milovala som ho 
priveľmi na to, aby som necítila k nemu nenávisť. Láska je ako slza, 
rodí sa v očiach a padá k srdcu. Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo 
raz vzal, zostanú iba spomienky a v srdci veľký ţiaľ. Nič na svete nie 
je zadarmo, aj za šťastie treba zaplatiť.   Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Porekadlá                           
Margita sype muchy na humná. Keď prší na Prokopa, namokne kaţdý 
snop aj kopa. Na sv. Eliáša je dopoludnia leto, popoludní jeseň. Teplý 
Jakub, studené Vianoce. Jakub chleba kúp, pálenky nalej, pôjdeme 
ďalej. Keď na sv. Annu prší, mokro sa do stodoly nosí. Ak je za tri dni 
pred Jakubom pekne, bude to ţitu prospešné. Sv. Margita velí, ľudia 
okopávajte zelí.        Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Výroky slávnych 

Konfucius: Lepšie je zapáliť aspoň malú sviečku, neţ preklínať tmu. 
Goldoni: Svet je nádherná kniha, nemá však cenu pre toho, kto v nej 
nevie čítať. Tolstoj: Je ťaţké milovať ţenu a súčasne robiť niečo 
rozumné. Čapek: Predstavte si to ticho, keby ľudia hovorili len to, čo 
vedia. Balzac: Najväčším šťastím človeka je, keď môţe ţiť pre to, za 
čo by bol ochotný zomrieť. Komenský: Neverte všetkému, čo sa vám 
predkladá: Skúmajte a presviedčajte sa o všetkom sami! Seneca: Čas 
lieči rany, ktoré nemôţe vyliečiť rozum.                Magdaléna Drábiková, obyvateľka    
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Spoločenská rubrika                          MD-7/2019  

V mesiaci JÚN k nám prišli  

                           

                        

                        

                                  Eva Takáčová 

            Mária Laurincová                   
                        

                        

 
                            

JÚLOVÍ oslávenci

01.07. Emília Matejová 
03.07. Gabriela Jacková 
09.07. Eva Kohútová 
10.07. Aneta Voleková 
10.07. Peter Macho 
11.07. Terézia Kmeťová 
11.07. Marta Novotná 
12.07. Štefánia Matejková 
12.07. Eduard Vacula 
 

13.07. Júlia Kissová 
14.07. Pavol Gális 
16.07. Otília Vargová 
19.07. Otília Kasanová 
21.07. Helena Beniaková 
22.07. Vladimír Remeň 
28.07. Katarína Fáberová 
29.07. Milan Vaľko 
30.07. Peter Macko  

 

 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Boţieho poţehnania a spokojnosti. 

 

V mesiaci JÚN nás opustili 
 

Jolana Machová, Štefan Tulipán, Peter Mikuláš, 
 Anna Chochulová 

 

Česť ich pamiatke! 
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Podujatia                             MD-7/2019 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V JÚLI  

4. Varenie fazuľovice    areál  Katka, Martin, Monika 

8. Spoločenské hry     terasa B  Martina, Majka Mi. 
8. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
8. Pracovná činnosť     areál  Lenka, Zuzka 
9. Stretnutie pri spomienkach        terasa B  Martina 
9. Zdravotná prechádzka   areál  Betka, Richard, Majka Mä. 
10. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
10. Arteterapia      terasa B  Martina, Majka Mi. 
10. Pečenie       CHD  Katka, Monika 

10. Zdravotná prechádzka   cukráreň  Majka Mi. 
11. Hodinka krásy     jedáleň  Betka, Majka Mä. 
12. Zdravotná prechádzka   mesto  Lenka, Janka T. 
15. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
15. Spoločenské hry     A/2   Betka 
15. Pracovná činnosť     areál  Ladislav 
16. Turnaj v Boccii     areál  Martin 
16. Spoločenské hry     altánok  Zuzka 
17. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
17. Stretnutie pri spomienkach   altánok  Katka, Monika 
17. Arteterapia      terasa B  Martina, Majka Mi. 
18. Stretnutie pri spomienkach   altánok  Majka G. 
18. Muzikohranie     terasa A  Betka 
19. Zdravotná prechádzka   mesto  Majka Mi. 
19. Výlet s opekačkou    Bojná  Katka 

22. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
22. Gratulácia oslávencom IT2  A/4   Svetlanka 
22. Spoločenské hry     terasa B  Martina, Majka Mi. 
23. Muzikoterapia     terasa A  Katka 
24. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
24. Arteterapia      terasa B  Martina, Majka Mi. 
25. Spoločenské hry     terasa A  Katka 
26. Zdravotná prechádzka   mesto  Martina 

29. Výlet na Babicu     Bojná  Lenka, Janka G, Janka T. 

29. Pracovná činnosť     areál  Ladislav  
30. Stretnutie pri spomienkach   terasa B  Martina 
31. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
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Vyberáme z tlače                                          MD-7/2019 

Zasmejme sa 

Rýchlo, pozor! Zbláznila si sa? Ten olej! Preboha, soľ! Nezabudni na 
soľ! Ţena uţ nevydrţí a totálne vynervovaná sa spýta – Čo tak reveš?! 
Myslíš, ţe neviem urobiť volské oko?! Chlap pokojným hlasom – To len 
aby si mala predstavu aké to je, keď šoférujem a ty po mne vrieskaš.  
 
Miláčik, snívalo sa mi, ţe si mi kúpil zlatý náhrdelník! Vidíš, a stále 
rozprávaš, ţe ťa zanedbávam! 
 
Malý Joţko sa pýta – Ocko, prečo nášmu dedkovi hovoria národný 
buditeľ? Vieš, Joţko, lebo keď išiel z krčmy zobudil tri dediny.   
         
Rozprávajú sa Jano a Fero podnapití v krčme – Jano, počúvaj, o chvíľu 
tu máme jar a všetko začne vyliezať spod zeme. Fero odpovie na to – 
No nestraš, ja tam mám svokru a ty tieţ!       Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 
Ţandár sa prišiel najesť do reštaurácie a vypýtal si cigánsku pečienku. 
Cigáň na to – A ja si dám ţandársku hlavu! 
                      
Dvaja chlapci boli na farských čerešniach. Farár ich zbadal a hovorí – 
Pán Boh vás vidí! Vidí, ale neprezradí!!!        Rudolf Sokolík, obyvateľ 
 
Poď si so mnou vypiť. Máš sviatok? Nie, borovičku. 
 
Nepi za volantom, do niekoho narazíš a rozleješ si to! 
 
Idem okolo chladničky a chce sa mi jesť, idem okolo postele a chce sa 
mi spať. Idem okolo roboty... a nič.     Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 
 

Príde chlap domov aţ ráno a hneď medzi dverami vyfasuje od ţeny 
valčekom medzi oči. Keď sa na obed preberie, ţena mu hovorí – Feri, 
prepáč! Ja som zabudla, ţe si mal nočnú! 
 
Drahý, mám pre teba skvelú správu. Čoskoro v tomto dome budeme 
traja. Manţelovi sa rozţiarili oči pýchou, radosťou a hrdosťou. Drahá, 
som ten najšťastnejší chlap na svete! Som rada, ţe to tak berieš, lebo 
od zajtra tu s nami bude bývať moja mamička.          Eva Kohútová, obyvateľka 
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Zábava a relax                                      MD-7/2019 

Tajnička 

Konečne prišlo tak očakávané leto a pred sebou máme dva 
mesiace, pre ktoré sú typické cestovanie, voda, slnko a samozrejme 
oddych. Deti majú prázdniny a my dospelí vyráţame na letné... 
Odpoveď nájdete v našej tajničke.  

          

 Miroslav Kleman, obyvateľ 

Hádanka č. 1: 

Čo sú mokasíny? 

a.) Sandále  

b.) Topánky bez šnúrok 

c.) Čiţmičky                                                                           Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                                

Hádanka č. 2: 

Čo v slovenčine znamená slovo VARHANY? 

a.) Organ  

b.) Klavír 

c.) Klarinet               Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                                

Hádanka č. 3: 

Ako sa nazýva čas, za ktorý sa Zem otočí okolo vlastnej osi? 

a.) Mesiac 

b.) Rok 

c.) Deň                      Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 24. 7. 2019 svojmu sociálnemu pracovníkovi.  
Na vyţrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

 

Výhercami vylúštenej kríţovky a hádaniek z časopisu 6/2019 sa stávajú: 
 

Petronela Kittlerová a Peter Macko 

Srdečne gratulujeme! 

           Kanón 

           Druh zrnoviny 

           Časť vety 

           Bod 

           Natiahol topánky 

           Múr 

           Pohanenie 

           Podbradok 

           Ideálny stav 
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Od nás pre vás                                                           MD-7/2019 

 Novinky našej rodinky 

Výsledky Prieskumu spokojnosti 
V prvom polroku sme zrealizovali Prieskum spokojnosti obyvateľov 

s kvalitou poskytovaných sociálnych sluţieb. Nástrojom na získanie 
informácií bol anonymný Dotazník, prostredníctvom písomného 
dopytovania sa.  

Do prieskumu spokojnosti sa zapojilo 163 obyvateľov, čo je 65 
% z celkového počtu. Vyhodnotené boli jednotlivé odborné a obsluţné 
činnosti. 

Spokojnosť s bývaním v našom zariadení vyjadrilo 98 % 
obyvateľov. S podávanou stravou ste vyslovili spokojnosť viac ako na 
91 %. V priestore na poznámku ste uviedli, ţe by ste uvítali v jedálnom 
lístku: Zemiakové placky, Pizzu, Smaţený syr a častejšie by ste si priali 
tlačenku, klobásy a koláče.  

Jedálny lístok je zostavovaný v súlade so zásadami správnej výţivy 
s prihliadaním na vek a zdravotný stav obyvateľov. Vaše priania budú 
prehodnotené výţivovou asistentkou  a posnaţíme sa Vám ich podľa 
moţností splniť.  

Sluţba upratovanie dosiahla Vašu 100 percentnú spokojnosť.  
Pri sluţbe pranie ste sa vyjadrili v súvislosti 

s označením/neoznačením osobnej bielizne. Je potrebné všetky osobné 
veci označiť kmeňovým číslom.  

Prístup a komunikácia zo strany zdravotných sestier, 
opatrovateľov a rehabilitačných pracovníkov si udrţali s porovnaním 
s predchádzajúcim prieskumom svoje popredné miesto spokojnosti. 
Potešila nás aj zistená spokojnosť s vykonávanou hygienou – 
toaleta, kúpeľ, výmena inkontinenčných pomôcok.  

Vyzdvihli ste prácu psychológa, ktorý Vás navštevuje na bytových 
jednotkách, ale stretávate sa aj pri relaxačných aktivitách.  

Moţnosť vyuţívať fyzioterapiu   ste zhodnotili pozitívne. Vyuţívate 
masáţe, bioptron, elektriku, parafín, motodlahu, skupinové cvičenia 
s vyuţitím prvkov aromaterapie a pohybovo-tanečnej terapie. 
K dispozícii sú Vám aj zdvíhacie zariadenia na nácvik chôdze 
a vysádzanie do invalidných vozíkov. 

Privítali by ste prechádzku lesom, čo sme Vám uţ stihli splniť 
pobytom na Kulháni.  



 19 

Od nás pre vás                                                           MD-7/2019 

Niektorí by ste si priali zintenzívniť zdravotné prechádzky. 
Zdravotné prechádzky realizujú sociálni pracovníci, opatrovatelia, 
fyzioterapeuti a študenti Strednej zdravotníckej školy v odbore masér 
v areáli zariadenia, organizujeme prechádzky mimo areál a tieţ 
nezabúdame na pobyt na čerstvom vzduchu na terase zariadenia, 
v altánku či v areáli, ktorý je bohatý na zeleň. 

Dozvedeli sme sa, ţe zo skupinových aktivít Vám najviac   
vyhovujú  aktivity zamerané  na   Tréning  pamäti, Vedomostné súťaţe, 
prácu s farbami a Športové aktivity.  

Zaujímalo nás či vyuţívate chránené dielne v rámci trávenia 
voľného času. Dozvedeli sme sa, ţe časť z Vás vyuţíva Knižnicu za 
účelom zapoţičania kníh, vysielania v rozhlasovom štúdiu, počítačového 
krúţku. 

Niektorí vyuţívate Posilňovňu s cieľom zacvičiť si na posilňovacích 
prístrojoch, pobicyklovať na stacionárnych bicykloch a udrţať si fyzickú 
kondíciu. 

Iní vyuţívate priestor chránenej dielne Uvar si sám za účelom 
pripraviť si jedlo, na ktoré máte chuť alebo napiecť s pomocou 
zamestnankyne obľúbené koláče, slané pečivo a podobne. 

V Závere ste vyjadrili spokojnosť, pochvalu všetkým 
zamestnancom, menovite niektorým alebo celému personálu 
oddelenia. Tiež ste vyjadrili spokojnosť s výberom aktivít 
a možnosťou zmysluplne tráviť voľný čas. 

Na základe výsledkov  prieskumu je moţné skonštatovať, ţe ste 
vyjadrili prevažne spokojnosť so súčasným stavom poskytovania 
sociálnych sluţieb.  

Pripomienky budú riešené prostredníctvom koordinátorov 
jednotlivých oddelení a odstránenie nedostatkov bude monitorované 
vedúcou úseku sluţieb, hlavnou sestrou a vedúcou stravovacej 
prevádzky. Následne budú pripomienky a ich odstránenie prejednávané 
pani riaditeľkou zariadenia na Domovom parlamente.  

 
Ďakujeme všetkým obyvateľom za vyplnenie dotazníka 

a vyjadrenie pochvaly, názorov a pripomienok, ktoré budeme riešiť. 
Pre udržanie úrovne spokojnosti sa budeme naďalej zaoberať 

ďalším rozvojom kvality poskytovaných sociálnych služieb. 
                (S. Červená) 
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Fotografia mesiaca                                   MD-7/2019 
  

OŢIVENIE SPOMIENOK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alojz Schlenc a Anežka Hradská 
  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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