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Deviate výročie rozhlasu v zariadení
Milí obyvatelia, v tomto roku 2021 si pripomíname deviate
výročie vzniku vysielania v našom domováckom zariadení.
Veľká vďaka patrí vedeniu zariadenia, pretože
vysielanie vzniklo jeho pričinením a iniciatívou
a tak sa uviedlo do praxe a trvá dodnes. Taktiež
srdečné poďakovanie patrí Mirke Grežďovej,
našej vedúcej rozhlasu, ktorá nás od pondelka do
štvrtka sprevádza vysielaním. Vysielanie má dobrú odozvu,
ohlas a taktiež počúvanosť medzi našimi obyvateľmi, ako aj
zamestnancami nášho domova. Poďakovanie patrí aj našim
sociálnym pracovníkom, ktorí pri významných výročiach
vystupujú so svojím programom pre nás obyvateľov a Majke
Gašparíkovej, ktorá našu pani vedúcu zastupuje v rozhlase
počas jej neprítomnosti.
Týmto vysielaním sa vám
snažíme vytvárať dobrú
atmosféru pri tvorbe rôznych programov.
Náš kolektív rozhlasového štúdia z radov obyvateľov má
možnosť a záujem pracovať, vysielaním spoluvytvárať dobré
zážitky a pocity, ktoré nám pomáhajú rozvíjať vedomostný
obzor, a tak našich obyvateľov usmerňovať a dodávať im
potrebnú energiu a vitalitu do ďalšieho spolunažívania. Za
uvedené roky vysielania sme pookriali pri čítaní vtipov,
nazbierali vedomosti o zdravotnom stave a správnej
životospráve. Okrem toho si hráme aj melódie z našej
mladosti, pri ktorých naše duše pookrejú. Tieto zážitky nám
pripomínajú krásne okamihy, ktoré sme v našich životoch
prežili, tým pádom sa cítime vitálni ako kedysi.
Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, želám vám
v mene nášho vedenia, Redakčnej rady a Domového
parlamentu príjemný zážitok pri čítaní nášho časopisu.
Anna Szabová, šéfredaktorka
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Domový parlament
Dňa 10. 06. 2021 sa opäť zišiel Domový parlament, po
dlhej dobe konečne v kompletnom zložení, ktorý otvoril
predseda DP Miroslav Kleman za prítomnosti pani riaditeľky
Vierky Bútorovej a vedúcej úseku služieb Simonky
Červenej.
Predseda DP privítal všetkých prítomných a hneď po
privítaní sa slova ujala pani riaditeľka, ktorá na základe
zápisnice z predchádzajúcej schôdze oboznámila prítomných
členov o plnení uložených úloh z predchádzajúcej schôdze
Domového parlamentu, ktoré sa priebežne plnia. Zvlášť
upozorňovala fajčiarov, aby nefajčili na balkónoch, pretože to
nepovoľuje Domový poriadok.
Ďalej uviedla, že v areáli nášho zariadenia bolo
vysadených 150 muškátov.
Oboznámila prítomných o tom, že chránenú dielňu
Pinokio povedie Peter Krošlák a každý deň v týždni v ňom
bude s obyvateľmi tvoriť iná sociálna pracovníčka.
V zariadení sa realizoval zber bazového kvetu, z ktorého
sa bude robiť sirup a rôzne liečivé prípravky.
Po tomto sa ujala slova pani Červená, ktorá upovedomila
výbor o plánovaných výletoch do týchto lokalít:
Tovarnícky park; Nitrianska Blatnica; Kostrín, Cibajky;
Duchonka; Bojná – Ranč pod Babicou; Piešťany;
Lefantovce; Oponice atď.
V rámci diskusie prebehlo kolo otázok a návrhov
obyvateľov. Napríklad, pani Magdaléna Drábiková navrhla,
aby sa v našom zariadení po zlepšení covidovej situácie opäť
vo väčšej miere rozbehli vedomostné súťaže. O dianí
v chránenej dielni DomAateliéR zase informovala pani Beáta
Révayová.
V závere predseda DP všetkým prítomným poďakoval za
účasť a stretnutie ukončil.
Miroslav Kleman, predseda DP
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DEŇ OTCOV
Všetci sme zvyknutí
oslavovať deň matiek
a pripomínať si tak rolu
matky.
Ale čo otec? Čo
jeho úloha v našom
živote?
Viac sme sa o tom
dozvedeli
prostredníctvom
rozhlasového vysielania
z príležitosti Dňa otcov.
Slovom
nás
sprevádzali
Peter
Krošlák
a Martin
Miško. Dozvedeli sme
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sa nielen prečo a odkedy slávime deň otcov, ale aj prečo je
dôležitá rola otca v rodine pre budúcnosť syna aj budúcnosť
dcéry. Slávenie sviatku otcov vyzdvihla svojimi piesňami
hudobnodramatická skupina Domovníček. Hudobný sprievod
tvoril skúsený učiteľ hry na gitaru Miloslav Vaňo so svojou
žiačkou Betkou Angelovičovou. Celý program vyvrcholil
piesňou skupiny Gladiátor v podaní Lenky Petrákovej. Text
piesne hovorí za všetko: „Snáď miliónkrát som spadol
a vstal...vtedy spomeniem si na slová, čo kedysi môj otec
hovoril: Keď budeš kráčať v búrke sám, svojim telom vietor
lám, hlavu maj hore, niekde na obzore sa tvoje slnko objaví.“
Veríme, že sme prispeli k dôstojnému osláveniu sviatku
otcov, s vďačnou spomienkou
na všetko dobré čo pre nás
urobili,
a keď
treba,
aj
s odpustením toho, čo neurobili.
Tento krásny sviatok sme

patrične oslávili aj my z IT3
a to
svojou
tvorivosťou
a fantáziou. Na znak úcty k
našim otcom sme im vyrobili
nádherné farebné srdcia,
ktoré
sme
s láskou
a patričnou nehou vyzdobili.
A to každý pre toho svojho
otca. Pri výrobe týchto
úžasných
sŕdc
spolupracovali
Viktor
Janček, František Škorec,
Alena Gogová, Mária Cvopová a Antónia Jamrichová.
(A. Angelovičová, L. Petráková) 5
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VÝLET NA RYBNÍČKY
Neďaleko Topoľčian v obci Závada sa nachádza veľmi
príjemné miesto na posedenie v prírode s pekným názvom –
Rybníčky. Našim obyvateľom sme sa rozhodli toto miesto
ukázať. V letné štvrtkové ráno sme nasadli na MHD, ktorá nás
odviezla na autobusovú stanicu. Cesta bola síce trošku
dlhšia, ale nám to nevadilo, mali sme to ako malú exkurziu po
Topoľčanoch. Zo stanice sme cestovali medzimestskou
dopravou do Závady a odtiaľ to už bola len krátka prechádzka
na Rybníčky. So sebou sme si zobrali malé občerstvenie.
Chlapi pripravili oheň na opekanie, poopekali ženičkám
špekáčiky a tie im k tomu pekne spievali. Po dobrom jedle
sme v príjemnom prostredí oddychovali. Dokonca sme sa
zoznámili s pánom Zoltánom Bajzíkom, bývalým starostom
Závady, ktorý sa o Rybníčky stará. Bol taký milý a urobil nám
aj pekné spoločné fotky. Cestou k autobusu sme sa zastavili
v hostinci “U Gazdu“, kde si každý z nás objednal svoj

obľúbený nápoj. Po príchode do Topoľčian sme mali ešte
trošku času, tak sme sa osviežili jadranskou zmrzlinou, ktorou
sme ukončili náš spoločný pekný deň.
(Z. Richter, J. Záhradníková)
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TURISTIKA NA DUCHONKE

V júni sme po dlhom období konečne mohli zorganizovať
výlet pre našich obyvateľov mimo zariadenia. Všetci
zúčastnení sa už od skorého rána tešili na výlet. A kam sme
sa vybrali? Predsa na Duchonku! Tá je naše obľúbené
výletné miesto. Je tam vodná nádrž, okolo ktorej je pekná
príroda vhodná na ľahkú turistiku. Túto možnosť sme využili
naplno. Najskôr sme sa za pekného letného počasia schladili
pohľadom na vodu. Potom sme sa vybrali lesnými cestičkami
okolo celej vodnej nádrže. Tempo bolo mierne, preto sme mali
časť porozprávať sa a nejeden výletník si pospomínal na čas
z mladosti, kedy sa sem chodil kúpať alebo opaľovať. Pri
prechádzke nám vysmädlo a tak sme sa osviežili kofolou
a pivkom. Potom sme už pomaličky zamierili naspäť k autu
a bezpečne sa doviezli späť do zariadenia. Naši obyvatelia
vyjadrili veľkú spokojnosť s výletom, čo nás, samozrejme, teší
a už teraz chystáme ďalšie výlety.
(M. Miško) 7
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LETNÝ SLNOVRAT
Letný slnovrat znamená koniec jari a začiatok
astronomického leta. Slnko dosahuje na severnej pologuli
najväčšiu výšku nad obzorom a ide o najdlhší deň v roku. Na
Slovensku sa najtradičnejším zvykom jeho oslavy stalo
pálenie svätojánskych ohňov počas najkratšej noci
roka. Svätojánska noc je sviatok oslavovaný predvečer
sviatku kresťanského svätca Jána Krstiteľa, ktorý spadá
na 24.
jún.
Nadväzuje
na
dávne
predkresťanské
oslavy letného slnovratu. Verilo sa, že svätojánska noc má
magickú moc. Typickým prvkom tejto noci sú svätojánske
ohne pálené
na kopcoch,
ktoré
sa
zakladali za
dedinou na
najviditeľnejš
om mieste,
okolo ktorých
sa tancovalo
a spievalo. Symbolicky predstavujú slnko, ktoré je v dobe
letného slnovratu na vrchole síl. Tieto ohne sa kvôli získaniu
sily preskakovali, zapaľovali sa v nich metly, ktorými sa potom
krúžilo a z kopcov sa púšťali horiace kolesá alebo sudy,
symbolizujúce putujúce slnko. Svätojánska noc sa spája aj
s ľúbostnými čarami – niektoré rastlinky sa ukladali pod
vankúš, najmä láskavec (ľubovník bodkovaný, ľudovo krv
svätého Jána). Slobodné dievčence verili, že takto sa im vo
sne zjaví tvár ich budúceho manžela. Zvyky, tradície, povery
a pranostiky viažuce sa k letnému slnovratu a svätojánskej
noci sme si pripomenuli s našimi obyvateľkami v chládku na
terase i napriek horúcemu počasiu. Veď ako hovorí jedna
z pranostík – „Na svätého Jána otvára sa k letu brána“.
(P. Jamrichová)
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“SPOZNAJ SLOVENSKO“
V posledný júnový deň sme si dopoludnie vyhradili na
vedomostnú súťaž pod názvom “Spoznaj Slovensko“. Počasie
nám prialo a tak sme sa rozhodli súťaž usporiadať na terase
B budovy. Záujem o účasť v súťaži bol veľký, prihlásilo sa 10
súťažiacich. V prvom kole súťažiaci vypĺňali dotazník, otázky
ktorého boli zamerané na históriu, kultúru a prírodu
Slovenska. V druhom kole išlo nielen o vedomosti, ale aj
„štipku“
šťastia,
súťažiaci
hádzali kockou
a pod číslom
od jedna do
päť si vybrali
jednu
z otázok, ktoré
sa nachádzali
na súťažných
kartičkách.
Nezabudli sme
ani
na
obecenstvo, obyvatelia si vyberali na lístočkoch napísané
„skrývačky“, vo vete sa ukrýval názov zvieraťa. Niekomu sa
zadarilo skrývačku vyriešiť okamžite, iní sa potrápili trošku
dlhšie. Hlavné je, že naše mozgové bunky dostali zabrať! A za
odmenu sme rozdávali malé džúsy, veď pitný režim treba
dodržiavať. Niečo sme si zopakovali, niečo sa naučili, ale
hlavne sme sa zabavili a príjemne strávili jedno letné
dopoludnie. Víťazom súťaže sa stal Miroslav Kleman, na
druhom mieste sa umiestnil Peter Macko a tretie miesto si
vybojovala Anna Zembová. Víťazi si odniesli diplom
a nechýbali ani vecné ceny.
(M. Gašparíková)
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ŠPORTOVÉ DOPOLUDNIE
Po dlhom čase nám počasie opäť umožnilo zašportovať si
vonku na
terase.
Využili
sme
tento
pekný
slnečný
čas
a zahrali
sme
si
kolky.
Taktiež sme si zahrali hod na terč. Tieto disciplíny sme
počas celého predchádzajúceho obdobia poctivo trénovali
každý týždeň v jedálni nášho zariadenia. Na zúčastnených
bolo vidieť, že sú naozaj natrénovaní a kolky padali jedna za
druhou ako po masle. Aj do terča sa obyvatelia triafali veľmi
presne. Na tvárach obyvateľov bola vidieť spokojnosť s touto
športovou
aktivitou,
ktorá
tentoraz
prebiehala
už
na
čerstvom
vzduchu.
A
my
ďakujeme
za účasť
a športu
zdar!
(M. Miško)
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VARENIE BAZOVÉHO SIRUPU
Počas slnečného dňa sme sa vybrali na zber bazových
kvetov pri letné kino
“Margarétka“.
Usilovní
obyvatelia
Anička
Szabová,
Katka
Kánová, Danka Veľká,
Števko
Belička
a
Vladko Vacho nazbierali
plné košíky. Po návrate
zo zberu sme naložili
bazové kvety na sirup
a zostalo nám aj na
sušenie na čaj. Na druhý
deň v CHD – Uvar si
sám
šikovne
uvarili
a nafľaškovali sirup Jarka Huslicová, Jožko Serfőző
a Palko Karadi. A nakoniec prišlo finálne zdobenie fliaš so
sirupom. Kreatívna Janka Gogolová nám zohnala látku

a nápad na zdobenie. Pomocnú ruku k dielu priložili Jarka
Huslicová, Zuzka Belkovičová, Katka Fáberová, Peťko
Macko, Števko Belička a Milanko Hanzlovič.
(Z. Richter)
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LEVANDUĽOVÉ MYDIELKA
Napriek tomu,
že júnové dni boli
skutočne niekedy
až
neznesiteľne
horúce
a
unavujúce,
rozhodli sme sa ich
netráviť
len
v chládku či vo
vnútri v nečinnosti.
Počas
jedného
dopoludnia,
keď
bola teplota ešte
prijateľná, sme si
ho
spríjemnili
zaujímavou
a nekaždodennou aktivitou. A
to
výrobou
levanduľových
mydielok. S chuťou sa do tejto
voňavej činnosti zapojili naše
obyvateľky Jarka Huslicová
a Jolanka
Gáliková.
V chránenej dielni sme si
v hrnci roztopili pripravenú
tuhú
mydlovú
hmotu
a medzitým sme nelenili, ale
sme
si
nasypali
bylinky
a vonný olejček do formičiek,
aby nám mydielka krásne
voňali. Všetko sme ponalievali
do pripravených nádobiek a
veľmi
sa
tešili
z našej
vydarenej práce.
(M. Mäsiarová)
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DomAteliéR
V DomAteliéRi sa veselo pracuje, tvorí, vymýšľa podľa
chuti obyvateľov a nápadov sociálnych pracovníkov. Hotové
predmety zdobia nielen priestory ateliéru ale aj vestibulov,
chodieb, vašich príbytkov ale i rúk. Jedným z tvorivých
nápadov bola totiž práve výroba ozdôb – náramkov
a náhrdelníkov. Na ich výrobu sme si zaobstarali nové jemné
perlové
koráliky,
ktoré
sme
použili
v kombinácii
s recyklovanými, ktoré sme získali rozobratím starých
nepoužívaných náhrdelníkov. Práca s drobnými korálikmi,
hoci zdĺhavá,
nám išla od
ruky,
a už
onedlho sme
sa
tešili
z vlastnoručne
vyrobených
ozdôb. Ďalšou
zaujímavou
činnosťou
bola
výroba
motýľov z farebného papiera a s veľkou radosťou sme
pracovali aj pri výrobe štvorlístkov. Hlavne obyvateľom pre
šťastie. Zároveň ich to veľmi hrialo pri srdiečku, že mohli
niekomu urobiť radosť. Zapojili sa Matilda Kunštárová,
Beata Revayová, Daniela Veľká, Simona Bizoňová, Anna
Valentová a Jarmila Huslicová. Teší nás, že ste nám zostali
verní a budeme sa stretávať i naďalej. Chválime aj šikovné
obyvateľky z Prašíc, ktoré pomáhali pri výrobe voňavých
mydielok a výrobe dekorácie do ich útulných priestorov.
V tejto činnosti by sme chceli pokračovať aj v budúcnosti.
Robiť nezištne radosť ľuďom je veľmi milé a určite pre
človeka, ktorý to ani nečaká je to príjemným prekvapením.
(K. Rosová, P. Jamrichová, M. Miková) 13
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NATIERANIE SUŠIARNE
Naše zariadenie
sa príchodom pekných
slnečných
dní
vynovuje
nielen
v interiéri,
ale
aj
v exteriéri. Oživiť sme
sa rozhodli okrem
areálu a lavičiek aj
sušiareň,
kde
sa
uskladňujú materiály,
obaly na vyhodenie,
ale aj náradie.
Do
pracovnej
činnosti sa zapojili
Michal Janík, Štefan
Belička a Vladimír
Vacho.
Kovovú
konštrukciu sušiarne
najskôr
dôkladne
zbavili
hrdze
a nečistôt. Následne
natreli hnedou farbou.
Všetci
sa
snažili
a robota im išla od
ruky.
Po
natretí
konštrukcie sa bude
na sušiarni meniť aj
pletivo.
Takto
vynovená
sušiareň
bude nielenže naďalej
plniť svoju funkciu, ale
aj pekne vyzerať.
(Z. Kováčiková) 14
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SADENIE ZELENINY
Sadenie je od jari v plnom prúde, preto ani naše ITA
oddelenie nezaháľalo, vyhrnuli sme si rukávy a pustili sa do
práce. Spoločnými silami sme pred samotnou výsadbou naše
políčko najprv poriadne pripravili. Pôdu sme pokopali,

prevzdušnili, pohrabali, urovnali, zbavili buriny a následne
vysadili uhorky a tekvice. Veríme, že naše úsilie bude
odmenené bohatou úrodou, a to vďaka pričineniu Miloslava
Vaňa, Petra Kopála, Milana Schwarza, Jolany Gálikovej,
Anny Šaturovej a Márie Leponiovej, ktorí priložili ruku
k dielu či už fyzickou prácou alebo radou a usmernením.
(P. Jamrichová, P. Krošlák) 15

Životné prostredie

MD-7/2021

ÚPRAVA SKALKY
Určite ste si všimli, že v areáli nášho zariadenia sa
nachádza skalka s fontánou, ktorej čas už ubral na kráse.
V rámci skrášľovania životného prostredia a na pokyn pani
riaditeľky sme sa rozhodli, že jej s obyvateľkami IT4 Katkou
Kánovou, Aničkou Szabovou, Zuzkou Miklósovou
a Simonkou Bizoňovou prinavrátime pôvodnú krásu. Ako
prvé bolo nevyhnuté vytrhať burinu, prekypriť pôdu a očistiť
kamene od machu. Odstránili sme staršie vyschnuté rastliny
a pustili sa do výsadby nových okrasných rastliniek. V hornej

časti sme vysadili muškáty, po stranách petúnie, zvončeky
a levanduľu. Pridali sme aj pár korienkov bylinky zvanej
tymián, ktorý svojou ostrou vôňou odpudzuje aj hmyz.
Pôvodný kríček v zadnej časti skalky dostal krátky zostrih,
aby vynikla pôvabná socha ženy. Pomedzi kamene
a novovysadené rastliny sme zasadili skalné ruže „skalničky“,
ktoré sú veľmi odolné voči poveternostným podmienkam
a uskromnia sa aj s málom vlahy. Všetkým rastlinkám sme
dopriali dostatok vody, aby sa zakorenili a skalku pekne
skrášlili. A na záver sme doprostred skalky postavili pekne
oblečeného žabieho kráľa, ktorý dohliada na dianie okolo
a určite poteší oko nejedného obyvateľa.
(M. Gašparíková)
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PINOKIO
A neunikli vám ani nové vyvýšené záhony plné rôznych
užitočných byliniek? Vonkajšie
drevo záhonov síce plnilo svoj
účel, ale nebolo dostatočne
ošetrené. Preto sme sa pustili
do
brúsenia
a následného
natierania vopred vybratou
farbou vhodnou proti zlému
počasiu. Výsledok pohladí oko
aj ochráni naše záhony, aby
vydržali čo najdlhšie. A zveľadili
sme aj skalku medzi budovami
A a B.
Starostlivo
vybrané
samorasty sme očistili od
nečistôt
a dôkladne
natreli
olejom. Takto zakonzervované umelecké diela vytvorené
samotnou prírodou sme obohatili skalničkami a osadili do
skalky. Nech potešia každého kto pôjde okolo. Ruku k dielu
priložili: Miloslav Vaňo, Milan Hanzlovič, Peter Kopál,

Jozef Skladaný, Viliam Fodor, Michal Janík, Vladimír
Vacho, Vladimír Šlosárik a Štefan Rehák.
(P. Krošlák)
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I. ROČNÍK ORIGINÁLNEJ SÚŤAŽE
10. júna sa uskutočnil I. ročník originálnej športovovedomostnej súťaže. Bola
to súťaž so všetkým čo
k tomu patrí – príprava
občerstvenia,
súťažných
disciplín,
športových
aj
vedomostných, diplomov atď.
Stredajšie poobedie, deň pred
súťažou, sa nieslo v duchu
prípravy občerstvenia. Rúra
nášho nového sporáka sa po
prvýkrát rozpálila, pretože
hlavné
kuchárky
Oľga
Bajzíková a Otília Kasanová
sa pustili do pečenia ovocných koláčov na športové
dopoludnie.
Vo štvrtok ráno sa
všetko začalo. Najskôr
príprava
súťažného
prostredia aj samotných
súťažiacich, potom šport
a vedomosti.
Športové disciplíny
tvorili:
* slalomová
chôdza
alebo
jazda
na
invalidnom
vozíku
pomedzi fľaše v snahe
nezhodiť ani jednu z nich
* streľba
loptičiek
hokejkou na bránku
* hod loptičiek do koša
18
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* lov loptičiek naberačkou z lavóra plného vody
a prenesenie do vedľajšej nádoby.
Vedomosti si naši súťažiaci vyskúšali v dopĺňaní písmen
do názvov slovenských miest, známych liečivých rastlín
a názvov známych hradov a zámkov. Kto dokázal, súťažil
sám, ak niekto potreboval pomoc, sestričky a opatrovateľky
boli vždy „po ruke“ a spoločnými silami zvládli nástrahy
súťažných disciplín. Na všetko dohliadal a body zapisoval
Ladislav Stanko. Súťažné dopoludnie sme zakončili
občerstvením, spoločným fotením, vyhlásením výsledkov
a udelením diplomov každému súťažiacemu, pretože boli
skutočne skvelí.
Dôležitou osobou v našich životoch je OTEC. V roku 1910
sa po prvý krát slávil Deň otcov, oficiálne bol však vyhlásený
až o 56 rokov. Tento deň pripadá vždy na tretiu júnovú
nedeľu, tento rok to
bolo 20.6.2021. V rámci
skupinovej
sociálnej
práce
s využitím
myšlienkovej mapy naši
obyvatelia spomínali na
svojho otca: čím bol,
ako vyzeral, čo všetko
s otcom zažili a čo ich
otec naučil.
Spomínali na pekné
ale aj ťažké chvíle,
ktoré
sa
spájali
s rôznymi
životnými
situáciami, ako aj s
druhou
svetovou
vojnou. Otcovia našich obyvateľov boli prevažne roľníci, tesári
a stolári. Aj keď nebolo toľko techniky a prístrojov ako dnes,
boli to veľmi múdri a zruční otcovia.
(J. Urbánková, L. Janská)
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NOVINKA PRED DOVOLENKAMI
Vážení obyvatelia,
v tomto horúcom letnom mesiaci sa slniečko na nás usmieva
a my máme pocit, že aj ľudia chodia viac
usmiati.
Naše oddelenie PaM sa stretáva hlavne
s úsmevom našich zamestnancov, čo je možno
aj z toho dôvodu, že tu máme technickú
novinku – zasielanie výplatných pások do emailových schránok zamestnancov. Týmto patrí vďaka aj
našej pani riaditeľke, ktorá podporuje technický rozvoj
v našom zariadení a vďaka tomu odbudla byrokratická
povinnosť pre našich zamestnancov a to, osobné preberanie
výplatných pások na našom oddelení.
A keďže nastal čas letných dovoleniek a prázdnin, tak sa
vám opäť prihovoríme našim okienkom po lete, teda v mesiaci
september. Tešíme sa na Vás!
(Silvika, Majka, Andrejka, Editka)
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SPOZNAJTE NÁS II.
Milí obyvatelia a kolegovia, v júnovom čísle časopisu sme
s vami začali zdieľať informácie o pracovnom
zaradení každého zamestnanca nášho
hospodársko-sociálneho oddelenia a jeho
záľubách. Aby ste nás ale spoznali skutočne
všetkých, budeme pokračovať až pokiaľ sa
nepredstavíme všetci.
Henrich Fakelov má na starosti sklady – prijímanie
a vydávanie zásob tovaru. Určite ho všetci poznáte, lebo je
neustále v pohybe. V skladoch má kancelárske, čistiace
potreby, ochranné pomôcky, oblečenie pre zamestnancov. Má
na starosti autodopravu a je aj šoférom. Relaxuje čítaním
kníh, bicyklovaním.
Miroslava Košťalová – Fuksová je naša myšička
v neustálom pohybe. Jej úlohou sú potravinové sklady.
Zabezpečovanie zásobovania potravín a ich vydávania pre
kuchyňu. Všetko to musí papierovo spracovať. Jej najlepším
relaxom je kávičkovanie na terase s kámoškami pri cigaretke.
So svojou rodinou trávi čas bicyklovaním, vychádzkami do
prírody. Stále je dobre naladená s úsmevom na tvári.
Zuzana Vystavilová má na starosti evidenciu čakateľov,
prijímanie obyvateľov, spravuje poštu celého zariadenia. Je
mladá a jej najkrajšou záľubou je jej rodina, s ktorou trávi
voľné chvíle vychádzkami do prírody so psíkom.
Mária Galbavá je poverená spravovaním archívu. Má na
starosti pokladňu, darovacie zmluvy a projekty. Vybavuje
reklamácie. Relaxom je pre ňu turistika, miluje hory,
hubárčenie, rada bicykluje, pláva, pestuje kvety a číta knihy.
Tešíme sa na vás v ďalšom vydaní časopisu, kde vám
predstavíme hospodársko-sociálne pracovníčky.
(Veronika, Monika, Andrejka, Majka, Zuzana, Miloš)
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POĎAKOVANIE
Vážení obyvatelia, v našom zariadení sa
niekedy konajú rôzne kultúrno–spoločenské
aktivity, ktoré sa snažíme spríjemniť ľahkým
občerstvením. Tak okrem bežnej prípravy jedál
pripravujeme aj pohostenia, ktoré nielen dobre chutia ale
lahodia aj oku.
Všetky potrebné potraviny, pre rôzne akcie, zabezpečujú
naši zmluvní dodávatelia prostredníctvom sponzorských
darov. Radi vám ich v skratke predstavíme:
TOPEC – dodávateľ pekárenských výrobkov a zákuskov
PAM FRUIT – dodávateľ ovocia a zeleniny
M-TEAM – dodávateľ hovädzieho a bravčového mäsa
a mäsových výrobkov
HYZA – dodávateľ kuracieho mäsa a mäsových výrobkov
INMEDIA – dodávateľ potravín, ako je suchý, konzervárenský
tovar, mliečne výrobky a ostatné potraviny.
Vďaka
nim
a chránenej dielni
„Uvar si sám“ sa
mohli mnohí naši
obyvatelia podieľať
na
výrobe
bazového
a mätového sirupu.
Veľké
poďakovanie patrí
nielen sponzorom a tímu chránenej dielni „Uvar si sám“, ale
aj šikovnému personálu kuchyne. Tím našej kuchyne
dokáže pripraviť príjemné pohostenie, za ktoré by sa
nemusel hanbiť nejeden vychytený kuchár.
Prajeme vám krásne leto a najbližšie sa vidíme
v septembri.
(L. Rumančíková, M. Chropeňová)
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BEZPEŇAŽNÝ OBCHOD EKO HAND
V každej domácnosti sa hromadí množstvo nepotrebného
textilu. Preto sme sa podľa vzoru iných miest rozhodli otvoriť
prvú stálu bezpeňažnú prevádzku v Topoľčanoch, založenú
na princípe dobrovoľníctva. Veríme, že pomôže znížiť
množstvo textilného odpadu v meste, a tiež spojí ponuku s
dopytom na jednom mieste pre všetkých.
Obchod EKO hand v podchode autobusovej stanice bude

otvorený každý utorok od 10:00 do 12:00 hod. a vo štvrtok od
15:00 do 17:00 hod.
Každý môže priniesť čisté oblečenie a doplnky v dobrom
stave, ktoré už nepotrebuje. Taktiež si môžete odniesť veci,
ktoré sa mu zídu. V prípade väčšieho tovaru (kočík, bicykel
atď.) je možné na mieste vypísať a uverejniť inzerát.
Veľké poďakovanie patrí dobrovoľníčkam, ktoré sa do
projektu zapojili. Pokiaľ máte tiež záujem stať sa súčasťou
EKO hand, stačí vyplniť formulár na stránke mesta, v prípade
potreby vás bude mesto kontaktovať.
(Zdroj: https://www.topolcany.sk)
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V JÚLI
Deň

2
6
7
8

ITA

IT3

IT4

farby
modlenie
tréning pamäti
farby
spol. hry
práca – areál

spol. hry
relaxačné cv.
spol. hry
farby
spomienky
farby
modlenie
čítanie kníh

„Čaj o desiatej“
relaxačné cv.

spol. hry

„Čaj o desiatej“

čítanie kníh

modlenie
práca – areál
farby
12
MT
tréning pamäti
13
farby
9

IT5

IT6

tréning pamäti
oslávenci
spol. hry
práca – areál
relaxačné cv.

práca – interiér

MT

tréning pamäti
relaxačné cv.

farby

tréning pamäti
čítanie kníh
práca – areál
práca – areál
spol. hry
tréning pamäti
tréning pamäti
spomienky
spol. hry
práca – interiér
14
spol. hry
MT
SEP
SEP
SEP
čítanie kníh
čítanie kníh
práca – areál
spol. hry
15
tréning pamäti
práca – interiér relaxačné cv. relaxačné cv. relaxačné cv.
spol. hry
16
modlenie
„Čaj o desiatej“
oslávenci
práca – areál
19

farby

oslávenci
tréning pamäti
spol. hry
21
práca – areál
20

22

čítanie kníh

23

modlenie
práca – areál

26

farby

27

tréning pamäti
farby

tréning pamäti
oslávenci
spol. hry
spomienky
farby
modlenie
čítanie kníh

práca – areál
tréning pamäti
práca – areál

práca – interiér

tréning pamäti
SEP

tréning pamäti
SEP

čítanie kníh

práca – areál

spol. hry
tréning pamäti
práca – areál
spol. hry

farby

tréning pamäti
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Deň

ITA

28

spol. hry

29

čítanie kníh

30

modlenie

IT3

IT4

spomienky
SEP
modlenie
čítanie kníh
spol. hry
relaxačné cv.

nácvik zmyslov
SEP
tréning pamäti
práca – areál

IT5

IT6

SEP

MT
tréning pamäti

relaxačné cv.

relaxačné cv.

Vysvetlivky: SEP – sebapoznávacia skupina; MT – muzikoterapia

Pohybové aktivity
Aktivita
Skupinové
cvičenie

ITA

IT3

IT4

1,6,8,13,15,20,22,26,27,29

1,6,8

pracovné dni

1,8,12,15,
23,30

Pobyt na
čerstvom
vzduchu

IT6

15,28

Spoločné aktivity zariadenia
Deň

Aktivita

Miesto

Organizátor

13

5 proti 5

Ladislav

14

Výlet

22

Výlet

28
2,7,9,12,14,16,19,
21,23,26,28,30
2,9,16,30

Výlet

terasa
Kostrín,
Cibajky
Tovarnícky
park
Lefantovce

Šport

veľká jedáleň

Martin

Domovníček

jedáleň zam.

Betka

terasa

Betka

Pinokio

Peter

1,8,15,29

Muzikohranie
Práca
1,6,8,13,15,20,22,27,29
s drevom
pracovné dni

Šikovné ruky

DomAteliéR

utorok a štvrtok

Masáže

izby

Majka M.
Majka G.
Lenka

Sociálni
pracovníci
Kristián
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Rodný kraj
Každá krajina má svoj uzákonený jazyk,
každá svojím spôsobom iný
o ktorom sa jasne hovorí a píše.
Nech je naša reč dobrým zdrojom
vzájomného zjednotenia,
a nie celkového rozdelenia
v tejto koronavírusovej dobe.
Nie je vždy ľahké preklenúť
do jej celkovej hĺbky
a počuť jej nemé hovory,
ktoré nerealizuje.
Ona však nevie, či je to ťažké,
nevie sa otvoriť jeho láske,
či tú krajinu dokorán roztvoriť
a pritom upresniť.
Anna Szabová, obyvateľka

O šťastí a láske
Aj keď šťastie je tvoj nerozlučný spojenec, víťazí vtedy,
keď nás povznesie v takých životných situáciách, že nám
nechýba nič, možno iba drobné maličkosti, to je chvíľkové
šťastie, zväčša keď sme mladé. Ale stáva sa i to, že v živote
sa smutné chvíle striedajú s radostnými, to je život, to je
vysnívané šťastie.
A my v našom zariadení, tí, ktorí máme toho zdravia
menej, sme radi, že nám, obyvateľom, pomáhajú, veď sa
nepoddávame a nedáme sa zahanbiť, máme šikovné ruky,
čítame, píšeme a veríme, že sa hviezda šťastena neodvráti
od nás.
Láska patrí k životu, stretneme lásku a partnera a žijeme
spolu do konca života.
Veď láska je najväčší dar v živote každého človeka.
Beáta Révayová, obyvateľka
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Významné dni v júli
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
11.
13.
25.
30.
31.

Medzinárodný deň vtipov
Svetový deň UFO
Medzinárodný deň družstiev
Medzinárodný deň proti chovu delfínov v zajatí
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
Medzinárodný deň bozkávania
Deň čokolády
Svetový deň alergií
Deň videohier
Medzinárodný deň za zničenie malých a ľahkých zbraní
Svetový deň populácie (UNFPA)
Svetový deň hlavolamov
Deň rodičov
Medzinárodný deň priateľstva
Sviatok sv. Ignáca z Loyoly
Štefan Hučko, obyvateľ

Čo povedali o aktívnom životnom štýle
M. Twain: Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším
v živote. Aristoteles: Potešenie z práce znamená dokonalosť
v práci. Marcus Aurelius: Šťastie tvojho života záleží na
druhu tvojich myšlienok. T. Baťa: Boj je podstata života. Kto
nebojuje, nemôže ani vyhrať. J. Melega: To, ako naložíš so
svojím životom je len na tebe. Slovenské príslovie: Každú
prácu dokončievaj tak, ako by mala byť tvoja posledná.

Výroky slávnych
O. Wild: Žiť, to je najvzácnejší dar na svete, pretože väčšina
ľudí iba existuje. J. Sirach: Žiadne bohatstvo na svete sa
nedá zrovnať so zdravým telom. J. A. Komenský: Kto
nemiluje krásu sveta, ten nič nevidí. Budhistické príslovie:
Človek, ktorý svoje dávnejšie zlé činy zastrel dobrými, žiari
v tomto smutnom svete ako mesiac v zamračenej noci.
Slovenské príslovie: Bez chyby kto na svete?
Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky)
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Porekadlá
Zaplače Margita, bude dažďov do sýta. * V júli do košele
obleč sa, v decembri po uši odej sa. * Ak je pred Annou
pekne, je po Anne mrzko. * Koľko mračien na Jakuba, toľko
snehu v zime. * Chladný júl celé leto pokazí. * Na Cyrila
Metoda, mnoho hospodárov smeje sa. * Aký je čas na Jakuba
popoludní, taký by mal byť po Vianociach. * Navštívenie
Panny Márie čisté, prináša ovocie isté. * Jakub posväcuje
ovocie, čo ponechá je už isté. * Keď na Jakuba a Annu hrmí,
býva málo orechov. * Keď prší na Prokopa, namokne každý
snop aj kopa. * Čakaj z hrozna dobrý ocot miesto vína, ak len
o Markéte zakvitať počína. * Pamätaj si gazda, že ti
Magdaléna obyčajne chodí hodne pokropená.

Aforizmy
Čo osud nedal, nemôže ani vziať. * Ktovie, kto koho vodí na
povrázku, či láska osud, a či osud lásku. * Starý mládenec sa
nudí všade, ženatý muž len doma. * Láska je poklad, ktorý
každý nájde, len nevie kedy. * Osedlaj si takého koňa, čo sa
dokáže sám vrátiť do stajne. * Zabúdanie je vraj ľudské,
zvláštne, že na človeka. * Výčitky sú slzy, ktoré nikdy
nevysychajú. * Láska na diaľku je síce márna, ale sterilná. *
Čestnosť je prvá kapitola knihy múdrosti. * Uvedomovať si
nedôležitosť času je brána múdrosti. * Na veľkú múdrosť
často stačí minimum slov. * Ak volíš moc peňazí, volíš
budúcnosť s istotou. * Ktovie, koľko duší má človek viacerých
tvárí...
Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus)
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Zasmejme sa
Internista vyjde z ordinácie a v čakárni sedí staršia žena
s peknou dcérou. Poďte dovnútra, slečna a vyzlečte sa. Ja
nie som chorá, to matka. Aha, tak pani, prosím, otvorte ústa.
Policajti nájdu pred gymnáziom mŕtveho. Píšu protokol –
S akým „i“ sa píše gymnázium? To teda neviem. Tak vieš čo?
Prenesieme ho radšej pred poštu.
Manželka sa pýta manžela: Ak by som spadla do rieky, skočil
by si za mnou a zachránil ma? A keby som povedal áno,
skočila by si?
Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus)
Pán doktor, niečo so mnou nie je v poriadku. Stále behám za
mladými dievčatami. Psychiater starčeka upokojuje – Ale veď
je to celkom prirodzené. Len ja si nemôžem spomenúť prečo!
Vedúci hovorí svojej sekretárke – Musím vás požiadať, aby
ste sa nikomu v podniku nezdôverovali s výškou svojho platu.
Nebojte sa, hanbím sa zaň rovnako ako vy.
Jedno pivo a hotdog s horčicou. A 18 rokov máme?? Tak
s kečupom...
Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky)
Drahý, naše deti sú už veľké. Budeme si musieť dávať trochu
pozor a nehovoriť pred nimi otvorene. Začínajú už kadečomu
rozumieť a kladú nepríjemné otázky. Aké napríklad? Prečo
som sa za teba vydala.
Vedeli ste, že čokoláda je tá najlepšia investícia? Kúpite
100 gramov a získate 1-2 kilá.
Oznam: Predám starý rebrinový radiátor. (Poslúži aj ako
plávacia vesta pre svokru.)
Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život)
Budúci otecko sa pýta iného – Ktorý mesiac v tehotenstve je
najhorší? Desiaty. To už musíš nosiť dieťa aj ty.
Na Slovensku hovorí inteligent hlupákovi – Tebe je hej, ty sa
presadíš, ale čo so mnou?
Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život)
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PREDSTAVUJEME
NOVÝCH OBYVATEĽOV

Andrea
MÚDRA
obyvateľka
ITA

Mária
MATEJOVÁ
obyvateľka
IT3

Jozef
ZÁRUBA
obyvateľ
ITA

Pavel
RYBAN
obyvateľ
IT3

Štefan
PLEVKO
obyvateľ
ITA

Pavol
ZVALA
obyvateľ
IT6

Ján
HALO
obyvateľ
IT3

Michal
PLÁNOVSKÝ
obyvateľ
IT3

♥♥♥ ♥♥♥

Anna TALOVÁ, Ľubomír SUCHÁR
obyvatelia IT3
♥♥♥ ♥♥♥
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JÚLOVÍ oslávenci
03.07. Gabriela Jacková
15.07. Petr Chlapovič
09.07. Eva Kohútová
18.07. Otília Kasanová
10.07. Peter Macho
18.07. Jarolím Kročka
10.07. Aneta Voleková
18.07. Peter Kopál
11.07. Terézia Kmeťová
19.07. Alena Gogová
12.07. Štefánia Matejková 28.07. Katarína Fáberová
12.07. Eduard Vacula
28.07. Ing. Ján Feješ
13.07. Júlia Kissová
30.07. Peter Macko
14.07. Mária Novotná
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa
šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti

NOVÍ ZAMESTNANCI

Soňa ZDENEKOVÁ Vanesa HARINGOVÁ Katarína DANIŠOVÁ
praktická sestra ITA praktická sestra ITA praktická sestra IT3

Barbora HUBOVÁ
praktická sestra IT4

Andrea BAJZÍKOVÁ Janka GOGOLOVÁ
praktická sestra IT6 pracovník prevádzky
♥♥♥ ♥♥♥

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.
31

Zábava a relax

MD-7/2021

Tajnička
30. júl patrí dôležitým ľuďom v našom živote. Sú naša
opora, dôverníci, zlepšujú nám náladu, preto práve pre nich
vznikol Medzinárodný deň... Tajnička prezradí odpoveď.
Nezlep
Stával sa horkým
Istiaci prístroj
Týkajúca sa ôs
Navíjala
Nie ráno, na obed, ale ...
Mnoho, veľa
Vtiahla do seba, vpila
Stal sa žltým
Obluda, netvor
Príslušník armády
Miroslav Kleman, obyvateľ

Hádanka č. 1:
Za koľko hodín sa otočí Zem okolo svojej osi?
a.) 12
b.) 48
c.) 24
Magda Drábiková, obyvateľka

Hádanka č. 2:
Ako znie latinský pozdrav?
a.) Ave
b.) Servus

c.) Ahoj
Beáta Révayová, obyvateľka

Správnu odpoveď odovzdajte do 23.7.2021
svojmu sociálnemu pracovníkovi.
Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!
Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 6/2021
sú: Petronela Kittlerová a Beáta Révayová

Srdečne gratulujeme!
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SÁM BOH SA PONÁHĽA K NÁM
Milí moji drahí, v jednom duchovnom časopise uverejnili
zaujímavú udalosť. Počas francúzskej revolúcie žil v Lyone
muž, ktorý sa stal nevercom. Stretol raz na ulici kňaza, ktorý
išiel so Sviatosťou Oltárnou zaopatriť ťažko chorého.
Nevercovi sa nechcelo pokľaknúť pred Sviatosťou Oltárnou,
preto vbehol do úzkej uličky. Kňaz však šiel práve tadiaľ. Nuž
zahol do ďalšej uličky, ale zahol tam aj kňaz. Napokon zabočil
do jednej brány. A práve do nej kňaz vstúpil. Vbehol do prvých
pootvorených dverí a čo vidí – na posteli je chorý, ktorý čaká
kňaza. Už nemal kam utiecť. Všetci domáci si kľakli a neverec
tiež. V tej chvíli mu prebleskla hlavou myšlienka: Čím viac ja
utekám pred Bohom, tým viac sa on ponáhľa za mnou. To
naň zapôsobilo a zmenil svoj život.
Aj keby človek zblúdil zo správnej cesty, aj keby popáchal
veľmi ťažké hriechy, Ježiš vždy ide za ním, aby ho povolal k
životu s Bohom. Čo si budeme namýšľať? Čo si budeme
nahovárať? Čo si budeme nového predstavovať? Veď aj tak
nového nič nemôžeme vymyslieť. Veď Boh sám je tu
a nestojí. Nečaká. Ale práve naopak. Ponáhľa sa za nami. Ide
nám dokonca aj oproti. Aby sa nikto nemusel vyhovárať, že ja
som ho nevidel, nestretol v mojom živote. A volá každého
z nás. Volať hriešnikov je prvoradá úloha, ktorú Ježiš ako
Mesiáš mal splniť. Všetkých, čo zblúdili zo správnej cesty, mal
priviesť k Otcovi. Taký je postoj Ježiša k hriešnikom. On túži
po každom z nás, po láske nášho srdca, a dovtedy nie je
spokojný, kým aj ten najväčší hriešnik nespočinie na jeho
srdci, ktoré je plné dobroty a láskavosti.
A preto čím viac poznáme Božiu dobrotu, tým viac Bohu
dôverujeme. Čím viac mu dôverujeme, tým ľahšie je pre nás
vložiť svoje životy do jeho rúk. Iba vtedy mu môžeme otvoriť
cestu, aby nás požehnal a pracoval cez nás, aby sa Jeho
nádherná vôľa diala na zemi, tak ako sa deje v nebi. (R. Wagner)
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ČLOVEK SO SRDCOM
NA SRÁVNOM MIESTE
Reč je o profesionálnom, ústretovom, ochotnom a milom
lekárovi MUDr. Dušanovi Divincovi.
Od roku 1986 poskytoval zdravotnú starostlivosť pre
našich obyvateľov. Vykonával pravidelné návštevy svojich
pacientov nielen v ambulancii zariadenia, ale aj na ich
izbách.
Komunikoval
o zdravotných
problémoch
s personálom, v prípade potreby usmernil každú sestru, ktorá
o to požiadala.
Úsmev na tvári, milé slovo a ochotný prístup sú veci,
ktoré sú pri liečbe tak dôležité! Niekedy rovnako ako samotná
liečba. Pána doktora Divinca všetky tieto vlastnosti
sprevádzali pri každom ordinovaní.
S pacientmi vedel komunikovať, vypočuť si ich
aj upokojiť. Bolo vidieť, že svoju prácu berie ako poslanie.
Neváhal sa zapojiť aj do kultúrno-spoločenského života

prostredníctvom účinkovania v scénke pri pochovávaní basy
počas Fašiangového plesu (viď foto).
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Neodmietol ani účasť pri oslave 30. výročia zariadenia
kde vytancoval všetky sestričky. Je skvelý nielen lekár, ale aj
tanečník, nikdy nepokazil ani prácu, ani zábavu!
MUDr. Divinec dňa 31. 05. 2021 skončil s výkonom
praktického lekára vo svojej ambulancii a aj u nás
v zariadení. Odišiel do starobného dôchodku.
Pán doktor ĎAKUJEME za 35 rokov lekárskej
starostlivosti poskytovanej našim obyvateľom a obyvateľkám
– vašim pacientom.
ĎAKUJEME za profesionálny a ľudský prístup,
obetavosť, každú radu, za dlhoročnú spoluprácu.
Do ďalších rokov života Vám, v mene nášho veľkého
kolektívu zamestnankýň, zamestnancov, aj obyvateliek a
obyvateľov, prajeme veľa zdravia, šťastia, pohody, oddychu,
príjemných zážitkov a osobných úspechov.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti o našich
obyvateľov prebrala MUDr. Katarína Naštická, ktorú aj
týmto srdečne vítame v našej rodine.
Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu. Ambulantná sestra
Helenka
Gabrišová
bude
s ošetrujúcou
lekárkou
v pravidelnom telefonickom a písomnom kontakte.
Ordinačné hodiny lekárov ordinujúcich v zariadení:
MUDr. Katarína Naštická
UTOROK v čase od 10,00 – 11,00 hodiny.
MUDr. Anna Švajlenová, všeobecná lekárka
ŠTVRTOK v čase od 10,00 – 11,00 hodiny
MUDr. Juraj Knížat, psychiater
STREDA v čase od 10,00 – 11,00 hodiny
MUDr. Igor Hupka
všeobecný lekár pre Prašice
(S. Červená)
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Zber bazy na sirup

♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥

Časopis je interným informačným mesačníkom Zariadenia sociálnych služieb „MÔJ
DOMOV“, so sídlom P. O. Hviezdoslava 66, Topoľčany. ŠÉFREDAKTOR: Anna Szabová
ZÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA: Štefan Hučko REDAKČNÁ RADA: Anna Szabová, Štefan
Hučko, Petronela Kittlerová, Miroslava Grežďová OBSAHOVÁ A GRAFICKÁ ÚPRAVA:
Miroslava Grežďová, Viera Bútorová TECHNICKÁ STRÁNKA A DISTRIBÚCIA: Beáta
Révayová, Miroslav Kleman, Vladimír Vacho SPOLUAUTORI: Simona Červená, Lenka Janská,
Eva Jančeková, Alžbeta Angelovičová, Richard Wagner, Mária Mäsiarová, Lenka Petráková,
Peter Krošlák, Svetlana Šimková, Katarína Rosová, Martin Miško, Monika Šmotláková, Mária
Novotná, Petra Jamrichová, Alexandra Prášek Neumannová, Mária Miková, Martina Jankeje,
Ladislav Bištura, Natália Bujnová, Mária Gašparíková, Jana Záhradníková, Zuzana Kováčiková,
Zuzana Richter, Jaroslava Urbánková, Magdaléna Drábiková, Beáta Révayová, Eva Kohútová,
Mária Grendelová, Miroslav Kleman, Eva Kahanová Bašková, Silvia Diliková, Mariana
Vystavilová, Andrea Denciová Redakčná rada si vyhradzuje právo príspevky v prípade
potreby upraviť, prípadne neuverejniť. Neprešlo jazykovou a štylistickou úpravou.

