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Úvodník MD-8/2020

Uvoľňovanie karanténnych opatrení 

Vážení obyvatelia, nastal čas, kedy sa začalo s uvoľňovaním 
karanténnych opatrení proti vírusovej chorobe 
„Koronavírus“. 

Všetci sme si vedomí toho, že sa máme chrániť 
proti tejto chorobe, a tak týmto pádom sme 
dodržiavali hygienické pravidlá. 

Začali sme pristupovať k tomu zodpovedne 
tým, že sme si dôkladne umývali ruky, používali 
papierové vreckovky. 

Ďalej sme vetrali vo svojich izbách a tiež sa zdržiavali na 
čerstvom vzduchu za pomoci zdravotných a sociálnych pracovníkov. 

Týmto našim zodpovedným počínaním a dodržiavanou 
prevenciou a opatreniami proti Korone, sme si svoje zdravie 
udržiavali v dobrej pohode, a tak prispeli k uvoľňovaniu situácie. 

Vďaka zásluhe vyšších nadriadených orgánov, ako aj vedenia 
nášho Domova, sa pristúpilo k tejto problematike profesionálne a 
zodpovedne, za čo im patrí zo strany obyvateľov srdečná vďaka. 

My obyvatelia sme vďační za tieto uvoľnené opatrenia: 
 možnosť komunikovať so svojimi rodinami počas koronavírusu
 preberanie balíkov v čase pokračovania pandémie
 zapojenie automatu na kávu

v jedálni
 donáška dôchodkov v hotovosti od

pani poštárky
 zriadenie návštevnej miestnosti

Dúfame, že náš život v našom
Domove sa bude uberať vždy 
k lepšiemu a krajšiemu zajtrajšku, 
zásluhou nášho vedenia zariadenia, 
ako aj ostatných pracovníkov v ich 
odbore. 

Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, želám Vám príjemné 
čítanie nášho augustového vydania časopisu „Môj domov“, ktorý 
sme pre Vás opäť starostlivo pripravovali. 

Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Varenie „po-koronovej“ kapustnice 

 Ak niekto verí na zázraky, 
tak po dnešnom dni to budem ja. 
Tohtoročné letné počasie je 
nevyspytateľné. Slnečné aj 
daždivé zároveň. A tak ako sme 
sa tešili na „po-koronovú“ 
kapustnicu, tak sme sa aj 
v kútiku duše obávali, či počasie 
vydrží. Vo štvrtok sme sa ešte 
všetci spoločne modlili ruženec, 
aby počasie vydržalo. A 
vydržalo. V piatkové ráno nás 

privítali slnečné lúče. Tí, ktorí sa 
v areáli zišli, pomáhali 
s lavicami, zakladaním ohňa, ale 
aj s krájaním, čo sme zvečnili na 
fotke a následným miešaním, 
bez čoho varenie jednoducho 
nejde. Nechýbalo malé 
pohostenie v podobe perníka, 
bryndzových posúškov a kávy. 
Do všetkých strán sa rozliehala 
rezká hudba. Ani tento rok 

neodmietol pozvanie Ronald 
Janský, ktorý nám už tradične 
spríjemnil dopoludnie spevom a 
hrou na akordeón. Obyvatelia si 
spoločne s ním zaspievali a 
niektorí aj zatancovali. Zvedavcov 
ale aj ochutnávačov bolo veru 
dosť. A keďže kotlíky zostali 
prázdne, môžem vám všetkým 
s veľkou radosťou len úprimne 
poďakovať a opäť budem veriť, že 
takýto malý zázrak nám vyjde aj o 
rok.             (K. Rosová) 
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Turistika na DUCHONKE 

 Pekné letné počasie nás 
lákalo von. Využili sme ho na 
turistiku. V okolí Topoľčian je veľa 
pekných miest. My sme si vybrali 
rekreačnú oblasť Duchonka 
s vodnou nádržou blízko 
Topoľčian, okolo ktorej je pekná 
príroda priam stvorená na ľahkú 
turistiku, ktorú sme bez problémov 
zvládli. Zúčastnili sa jej Vladimír 
Varga, Vladimír Vacho, Milan 
Hanzlovič, Daniela Veľká, Katka Kánová, Zuzana Miklósová 
a Natália Medová. Najskôr sme sa prešli popri vode po hrádzi, 
potom peknou lesnou cestičkou. Všade pekne voňala príroda. Katka 
Kánová nezaprela v sebe vášnivú hubárku a dokonca našla aj zopár 
hríbov. Po prechádzke sme si oddýchli na lehátkach. Keďže nám na 
slniečku vysmädlo, išli sme sa občerstviť. Chladená kofola a pivko 
nám veru padli vhod. Posilnení sme sa zišli pri aute a vrátili  sme sa 
späť do zariadenia.  
 Naši turisti majú významný vzťah k prírode a túto turistiku si 
pochvaľovali. Ako povedala Natália Medová: „Na takéto prechádzky 
by som chodila každý týždeň“. Sme radi, že naši obyvatelia majú 
radi pohyb!                    (M. Miško) 

Osviežujúce posedenie na terase  

 Štvrtkové príjemné júlové 
dopoludnie sme sa rozhodli stráviť 
posedením s malým občerstvením na 
terase. Popri zobkaní keksíkov 
a jednohubiek sme sa porozprávali 
a zaspomínali. Každému kto chcel, sme 
zahrali pieseň na želanie a kto poznal 
slová si aj zaspieval. Posedenie 
spríjemnilo voľný čas a všetkým sa 
páčilo, preto si ho určite v najbližšej 
dobe zopakujeme.      (J. Záhradníková)  
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HERMÉLYOVKY 

 Názov skrývajúci 
muzikohranie pretkané 
piesňami interpretky 
Gabriely Hermélyovej. Ako 
to prebiehalo?  
 Piesne boli striedané 
rytmickými aktivitami. 
Myslím, že ich už všetci 
poznajú: paličky, vajíčka, bubny, ruky, to všetko tvorí jednu rytmickú 
vlnu po ktorej púšťame svoje nálady. Pridali sme aj zvukové efekty, 
ktoré, okrem toho, že pobavili okoloidúcich, prečistili a uvoľnili naše 
hlasivky od zadržiavaných emócií. Jarmila Huslicová poznala skoro 
všetky piesne z platne Gabriely Hermélyovej, ktorú si doma púšťali. 
„Ty nie si môj typ“, „Nauč sa to odo mňa“, „So slzami v očiach“, 
„Maličká slzička nezaškodí“...  
 Pamäť prítomných túrovala naplno. Pri niektorých piesňach sa 
mohli prítomní oprieť o pripravené texty, ale niektoré doslova „išli 
samé“! Budete sa diviť, ale pieseň „Môj manžel vo všetkom vzorný 
je“ spievali hlavne muži! Uvidíme, kto bude spievať v auguste na 
Grúňovkách!                      (A. Angelovičová) 

Obyvatelia si zamaškrtili 

 Mesiac sa stretol s mesiacom a uctili sme si júlových oslávencov 
IT1. Posedenie v malej jedálničke bolo bohaté, pretože príbuzní 

Jarolíma Kročku poslali viacero 
druhov zákuskov, aby si mohol 
posedieť v kruhu s ostatnými 
spoluobyvateľmi.  
 Je viditeľné, že meno Anna je 
jedným z najobľúbenejších mien. 
Na našom IT ich máme dokonca 
tri.  
 Čas nám plynul pri popíjaní 

kávičky, zaspievali sme si obľúbené pesničky a trochu sme sa 
zahrali. Keď sme sa rozchádzali, povedali sme si, že sa stretneme 
znova, veď už máme naplánované augustové posedenie.  (E. Jančeková) 
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TURNAJ V HODE NA TERČ 

 Po dlhšej dobe sa 
v našom zariadení 
konečne mohol 
usporiadať športový 
turnaj. Rozhodli sme sa 
spraviť Turnaj v hode na 
terč. Tento športový 
turnaj je u našich 
obyvateľov v obľube. 
Turnaja sa ich zúčastnilo 
30 a 24 ich dokonca 
súťažilo, čo nás nadchlo. 
Vidno, že po dlhšej odmlke im zostala chuť zašportovať si a zároveň 
sa aj zabaviť. Turnaj hrali spolu mobilní aj imobilní obyvatelia. Tí na 
svojich invalidných vozíkoch. Našim obyvateľom to išlo napriek 
nutnej odmlke od ruky a neraz trafili aj stred terča. Vtedy sme im 
všetci zatlieskali. Atmosféra bola ako obvykle veľmi priateľská 
a príjemná. Každý chcel vyhrať, ale víťaz mohol byť len jeden. 
Napokon vyhrala Johana Hurčíková, druhý bol Vladimír Vacho 
a tretí skončil Anton Jančovič. Víťazom srdečne gratulujeme 
a ďakujeme všetkým za pekne strávené dopoludnie.        (M. Miško) 

Okolie altánku ako nové 

Poriadne leto nám, žiaľ, tento rok 
skutočne ešte nedoprial. Dažďa naopak 
máme dosť. Len vďaka nemu rastie 
nielen úroda a kvety ale i záhradkármi 
neobľúbená burina. A tej bolo 
v okrasnom záhone okolo altánku 
neúrekom. S pomocou našich 
obyvateľov sme ho troška prečistili. 
Pretrhali burinu, prekopali zem okolo 
kvitnúcich kvetov, nekvitnúce časti 
odstrihli. Kým nám dážď opäť nenadelí 

svoju nádielku, bude nám okrasný záhon pri altánku aspoň na chvíľu 
pre potechu oka počas prechádzok v areáli. Ďakujeme!      (K. Rosová) 
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Prechádzka po topoľčianskom námestí 

 Aj keď všade navôkol straší korona, nás od vychádzky veru 
neodradila. Veď pobyt na čerstvom vzduchu je liekom na všetky 
neduhy. Nielenže vplýva na našu myseľ, ale aj na náš imunitný 
systém. Preto sme sa 
rozhodli niektorým našim 
obyvateľom spríjemniť 
dopoludnie vychádzkou 
do mesta až na 
námestie, a ani invalidné 
vozíky neboli prekážkou. 
Osviežili sme sa 
výbornou zmrzlinou, 
posedeli pri 
„Žochárikovi“, či 
vytryskujúcej fontáne. Cestu domov nám spríjemnil svojou 
prítomnosťou známy slovenský hokejista, Ľubomír Hurtaj, ktorý 
dnes pôsobí ako hokejový tréner v Topoľčanoch.        (K. Rosová) 

„SRDIEČKOVÝ“ RELAX  

 Na IT4 si leto vychutnávame a aj preto sme navštívili neďalekú 
kaviareň „Srdiečko“. Tešili sme sa, že sme opäť vyšli za brány nášho 

zariadenia a aj počasie 
nám prialo. Pochutnali 
sme si na dobrej kávičke 
a kofole. Pri družnom 
rozhovore nám čas rýchlo 
ubehol. Prvýkrát sa 
k nám pridala aj Terka 
Schafferová, ktorá aj 
napriek menším 
zdravotným problémom 
absolvovala návštevu na 

vozíku za asistencie Janka Móriho. Zapáčilo sa jej to natoľko, že sa 
nemôže dočkať, kedy si návštevu kaviarne zopakujeme. Srdečne 
pozývame všetkých obyvateľov, ktorí majú chuť na prechádzku 
spojenú s posedením pri dobrej kávičke.       (J. Gogolová) 
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MODLITBA nielen v našej kaplnke 

 Príroda je veľkolepým chrámom Božím a môže povznášať naše 
modlitby k Pánu Bohu. Ale je málo tých, ktorých táto príroda 
nadchne k modlitbe. Všetci 
milujeme prírodu a radi sa 
kocháme nad jej krásou. 
Preto sme sa rozhodli, že 
využijeme krásne počasie 
a vonkajšie posedenie, 
ktoré nám naše zariadenie 
ponúka a uspokojovanie 
duchovných potrieb, teda 
naše modlitby, uskutočníme 
v našom v altánku. S 
radosťou pozvanie na modlenie prijali: Anna Šatúrová,  Jolana 
Gáliková, Jarolím Kročka, Jolana Michalidesová a Johana 
Hurčíková. Počasie nám prialo a ticho okolo nás k tomu dodalo 
čarovnú atmosféru. Počas modlenia nám do pozadia „vyhrával“ vtáčí 
spev. Bola to príjemná zmena a preto by sme si to spolu s vami radi 
zopakovali.             (M. Mäsiarová) 

Napiekli sme si aj s chuťou zjedli  

 Po dlhšom čase sme sa opäť stretli v chránenej dielni a vypekali 
sme. Tentoraz sme si vybrali dolky. A že sme kuchyňu v chránenej 
dielni vyvoňali dostatočne! Pri hudbe a speve si naše gazdinky 

oprášili spomienky na domáce 
recepty. Mária Novotná vymiešala 
cesto a Valéria Bečárová zase 
tvarohovú penu. Samozrejme, že aj 
pri dolkárni a sporáku musel niekto 
dávať pozor, aby nám nič 
neprihorelo. O to sa striedavo starali 
Anastázia Klobučníková a Júlia 
Mondoková. O tom, že nám 

spoločne napečené dolky chutili svedčala dupľa, ktorú si naše 
gazdinky vypýtali a to nás veľmi teší. Verím, že pandémia nás už 
nijako neohrozí a o mesiac sa vidíme opäť.         (K. Rosová) 
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Na IT2 sa rozhodne nenudíme! 

 V júli si obyvatelia IT2 mohli vybrať trávenie voľného času 
rôznymi spôsobmi. Zorganizovali sme zdravotnú prechádzku do 
centra mesta, o pár dní bola športová aktivita vo veľkej jedálni a 
koniec mesiaca vyvrcholil varením kotlíkovej kapustnice v areáli. 
Tradične sme zablahoželali aj našim oslávencom. Vladimír Remeň 

a Peter Kopál mali dvojitú oslavu, a to „meninovo narodeninovú“. 
Okrúhle výročie oslávil Vladimír Remeň v kruhu svojich priateľov v 
spoločenskej miestnosti. Ďakujem svojim kolegom a kolegyniam za 
ich pracovné nasadenie a dobrú spoluprácu.       (S. Šimková) 

Aktívny životný štýl v praxi 

 Ján Blanárik z IT3 je každé ráno svieži ako rybička. Už od 
siedmej ráno chodí do rehabilitačnej miestnosti na stacionárny 
bicykel a posilňovať s činkami, niektoré dni 
cvičí aj dvojfázovo. Riadi sa heslom 
„v zdravom tele zdravý duch“. Určite si už 
každý všimol jeho zanietenú pracovnú činnosť 
pri zveľaďovaní nášho areálu a záhradnícke 
práce. Neodmietne žiadne pracovné činnosti. 
Jeho pracovná činnosť je tak obšírna, že 
vyzdvihnem aspoň okopávanie, polievanie, 
zametanie, natieranie. Všetky sa tu totiž ani 
vymenovať nedajú. Jeho veľkou záľubou je aj 
hubárčenie, zúčastnil sa zberu húb v lokalite 
Nemečky – Kulháň. Po pracovnej činnosti si so svojimi kamarátmi 
rád zahrá „Sedmu“. Vašu prácu si vážime a oceňujeme.          (L. Bištura) 
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Každému podľa svojej chuti 

 Aj keď piatky už tradične patria na oddelení IT2 spoločenským 
hrám, väčšina obyvateľov si aj tak vyberie aktivitu podľa svojej chuti. 
Neodmysliteľnou súčasťou hier sú okrem „Človeče nehnevaj sa“ aj 
omaľovánky, medzi obyvateľmi veľmi obľúbené, a „po domácky“ 

vyrobené pamäťové pomôcky, s ktorými nám tiež čas ubieha 
veselšie. Či sú to korálky, matematické domčeky alebo ježko 
s číselnými pichliačmi, jemná motorika je zapájaná na 100 %. Keď 
ešte pridáme zmyslovú hru, pri ktorej priraďujeme správne obrázky 
k správnym zmyslom a taktiež rýchle prsty pri obrázkovom 
a číselnom pexese, je o zábavu postarané. My sa len tešíme, že sa 
vám ponúkané aktivity páčia a vyberiete si podľa chuti.        (K. Rosová) 

NÁŠ kalendár  

 Spojili sme sily, vyrobili si náš vlastný kalendár a tak skrášlili 
stenu v spoločenskej miestnosti IT1, kde sa radi stretávame. 
Usilovne ako včielky na ňom pracovali Juraj Danóczy, Ľudmila 
Raffajová, Anna Šatúrová, Jolana Gáliková, Eva Jakubčiaková, 
Helena Vestenická, Jana Hubová, Štefan Hučko a Róbert Pudiš. 
Všetci sa z neho tešíme a dúfame, že sa páči aj vám.      (M. Mäsiarová) 
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VITAMÍNY OD SPONZOROV 

 Vedenie nášho zariadenia zabezpečilo od 
neziskovej organizácie ADRA sponzorský dar – 
vitamíny Centrum, multivitamíny určené zvlášť 
pre ženy a zvlášť pre mužov. Slávnostne a 
symbolicky sme ich u nás na IT1 odovzdali 
jednému zástupcovi mužov a jednej zástupkyni 
žien v papierovej darčekovej taške, každému 
menovite. Pravidelné užívanie zabezpečíme 
spolu s klasickými liekmi trikrát týždenne, 
v pondelok, stredu a piatok. Aj keď naši 
obyvatelia pravidelne dostávajú zeleninu 
a ovocie, nie je na škodu aj takýmto spôsobom 
posilňovať ich imunitu.            (E. Jančeková) 

 S pribúdajúcimi 
rokmi rastú aj nároky 
na výživu. 
Obyvateľom zariadenia je pravidelne 
podávaná pestrá strava. Čerstvé ovocie 
a zelenina nechýbajú na jedálnom lístku. 
Aj našim obyvateľom IT2 sme distribuovali 
tieto darované potravinové doplnky 
obsahujúce vitamíny, minerály a stopové 

prvky na posilnenie 
imunity seniorov v 
darčekovom obale s 
priloženou biblickou 
myšlienkou. Ich 
podávanie je spoločne 
s liekmi v rukách 
zdravotných sestričiek.
    (S. Šimková) 

 Ani obyvatelia IT3 a 
IT4 nezostali nakrátko, vitamíny im pomôžu k upevneniu zdravia pre 
ich organizmy vyčerpané vekom a pracovnou činnosťou počas 
aktívneho veku života.                (L. Bištura) 

V MENE NAŠICH SENIOROV ĎAKUJEME! 
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Zo života zariadenia v Prašiciach 
 Čas letí, už sú tu prázdniny a leto je 
v plnom prúde. Po uvoľnení opatrení pri 
korone ľudia utekajú na dovolenky 
nielen na Slovenku, ale i do zahraničia.  
 Naše babičky a deduškovia 
s radosťou vítajú 
svojich blízkych, 
ktorí prichádzajú 
na návštevu. 
Návštevy urobia 
určite veľkú 
radosť, hlavne 
po dlhej dobe, 
ale aspoň trochu 
podobnú radosť 

vieme pripraviť 
pre nich aj my 

sociálni 
pracovníci. 

Snažíme sa 
pripravovať pre nich rôzne typy aktivít 
pracovných aj  spoločenských. 
K spoločenským patrí aj zabaviť sa pri 
tanci. Muzikoterapeutka Betka 
Angelovičová nás do tanca dostane 

svojimi 
piesňami. 
Niektorí 

si 
zatancujú len tak zo stoličiek 
a invalidných vozíkov, niektorí však 
hneď vytvoria páry a vykrúcajú sa do 
rytmu. Pozitívna a dobre naladená  
Otília Kasanová z jej invalidného 
vozíčka vyzvŕtala tiež „vozíčkara“ 

Jožka Kuchára.  
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Lacko Stanko zase vykrútil Milku Hustú a tá dokonca ešte aj Oľgu 
Bajzíkovú. Betka sa jednoducho snažila rozhýbať všetkých. Na 
posledné tance mimo nášho zariadenia si mnohí už ani nevedeli 
spomenúť. O to 
viac im je to 
vzácne a príjemné 
a my im to u nás 
s radosťou 
doprajeme.  
 A to nie je 
všetko, inokedy sa 
zas snažíme 
inovovať cvičenie 
a kognitívnu 

rehabilitáciu. Použili sme celkom jednoduché 
oživenie pomocou kolkov. Ako vieme, kolky sa 
tradične zhadzujú pomocou loptičky 
a spočítavajú sa body. My sme to ale teraz 
urobili ináč. Všetkým účastníkom sa rozdali 
kolky rôznych farieb. Najprv sme si s nimi 
precvičili ruky a nohy, potom sme išli na 
tréning pamäte. Použili sme všetkými známu 
hru „Meno, mesto, zviera, vec“. Podľa 
prvého písmena farby kolkov museli všetci 

účastníci vymyslieť v štyroch kolách práve to – meno, mesto, zviera 
a vec. Takéto jednoduché vedomostné súťaže patria k veľmi 
obľúbeným, pretože našich súťažiacich poteší každá správna 
odpoveď. Cibrí sa tým pamäť, sústredenie, orientácia a jazyk. Všetky 
tieto schopnosti už s pribúdajúcim vekom ubúdajú, preto je potrebné 
ich obnovovať. A nás to naozaj baví! 
  Našich obyvateľov potešil a ďakujú za 
sponzorský dar – vitamíny Centrum, ktoré 
vedenie nášho zariadenia zabezpečilo od 
neziskovej organizácie ADRA.   
 Na záver vítame medzi nami novú 
obyvateľku Emíliu Hustú z Tvrdomestíc, 
ktorá k nám nastúpila v júli.   (L. Laciková) 
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Augustové medzinárodné dni 

 6. augusta 1945 bola na japonské mesto Hirošima zhodená 
jadrová bomba, preto sa tento deň stal Svetovým dňom boja za 
zákaz jadrových zbraní. 9. august je Svetový deň Nagasaki, ktoré 
v tento deň postihla rovnaká udalosť. Bolo to nešťastie pre ľudí, 
prírodu, hospodárstvo, skrátka pre všetko. Ľudia celého sveta tento 
čin USA dodnes odsudzujú.  
 Záhaľčivý deň si užijeme 10. augusta. Lenivý som aj ja, vlastne 
asi všetci. Niektorí si to pripúšťajú, iní nie, ale nikto nie je dokonalý. 
 12. 8.  oslavujeme   Medzinárodný  deň  mládeže,  na  ktorej  
si tak zakladáme, veď je to naša budúcnosť.  
 Je veľa ľudí, ktorí majú rovnaký život ako my, len ľavú ruku majú 
„šikovnejšiu“ ako pravú. Poznám veľa ľavákov, ktorí sú múdri 
a šikovní. Nepodceňujme ich! Veď aj preto majú 13. augusta svoj 
medzinárodný deň.  
 Humanita je pomoc slabším a chudobnejším. Musíme si 
pomáhať, kým môžeme. Nikdy totiž nevieme, kto z nás bude kedy 
potrebovať pomoc, aj preto patrí 19. august Svetovému 
humanitárnemu dňu.  
 Ľudstvo a dejiny majú veľa temných stránok. Ako výstraha bol 
23. august vyhlásený za Európsky deň obetí stalinizmu 
a nacizmu a taktiež za Medzinárodný deň spomienky na obchod 
s otrokmi a jeho zrušenie.      Štefan Hučko, obyvateľ 

Splnený tajný sen 

Kde sa skrývaš slovko Taj? 
Z vnútra plávaš na povrch, srdiečko mi oznámilo, 

že sa máš, i v dušičke fajn. 
Keď sa tešíš tak naozaj, keď ti je dobre, šťastie vrelé 

tak od srdca, po rokoch sa vracia zase, vďaka svojim priateľom. 
Kde sa skrývaš slovko Taj? 

Tuším, že si zmizlo zo mňa, spoznala som život iný, lepší, 
vidieť, že je to už raj. 

V sníčkoch som si vysnívala, aby sa mi splnilo  
posledné to prianie moje,  

veď o dobrom snívala som, pravda musí pri mne stáť. 
             Beáta Révayová, obyvateľka 
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ČARO LETA 

Zavčas rána bzučí včielka, že navštívi každý kvet,  
nabzučí sa veru veľa, kým vyrobí sladký med. 

Pridal sa i vietor miki a ten hojdá konáriky, 
večer plný medu, volá včielky na návštevu. 

Dve zvedavé lienočky našli v tráve kvietočky,  
chceli by piť ich sladkú šťavu. 

A už padá kvapka za kvapkou, 
je z nich dážď, čo dodá kvietkom sladkú šťavu. 

Mračno slnko stratilo, slnko kvety sušilo. 
                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Aforizmy              
Keď ide o peniaze, všetci ľudia sú rovnakého náboženstva. Je ľahšie 
milovať všetkých ľudí, ako jedného človeka. Malá láska sa časom 
zmení na priateľstvo, veľká na nenávisť. Žena vie, že zostarla, keď ju 
do postele chce dostať už len chrípka. Stratení synovia sa 
najčastejšie vracajú z krčmy. Niektorým vydavateľom sa nedarí 
povydávať ani vlastné dcéry. Šťastie ženatého muža spočíva 
v množstve žien, s ktorými sa neoženil.       Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Porekadlá                           
Aký je august spočiatku, taký je až do konca. V auguste veľké rosy 
zvestujú pekné časy. Keď august páli, bude páliť aj víno. Ak je na 
Vavrinca slnce, budú medu plné hrnce. Matka Božia varí, sv. Michal 
dovára. Keď je na Vavrinca pekná teplá chvíľa, nastane aj jeseň 
sedliakovi milá. Horúčosť na sv. Dominika znamená, že nastane 
veľmi tuhá zima. Horúčosť v auguste ničomu neškodí, iba čo sa 
mlynár po potoku brodí.          Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Výroky slávnych 

Chamfort: Aby sme dožili život akceptovateľným, musíme si 
zvyknúť na dve veci: na nepríjemnosti doby a na krivdy od ľudí. 
Marcus Aurelius: Môžeš si zlomiť srdce, ale ľudia aj tak budú 
naďalej konať tak ako doteraz. France: Aby sme niekoho mohli 
súdiť, musíme počkať na koniec jeho života. Pacala: Aj choroba má 
v živote človeka zmysel a aj chorí ľudia medzi nami sú pre zdravých 
zdrojom poučenia.                                            Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Tajnička 

29. augusta 1944 vypuklo v Banskej Bystrici ozbrojené 
povstanie domáceho odboja počas 2. svetovej vojny proti vstupu 
nemeckej armády na naše územie. Časť jednotiek prešla na 
partizánsky spôsob boja. Tajnička prezradí názov štátneho sviatku.  

              Miroslav Kleman, obyvateľ 
Hádanka č. 1: 

Kto napísal a naspieval slávnu pieseň „YESTERDAY“? 

a.)  Jožo Ráž  

b.) John Lennon 

c.) Freddie Mercury        Beáta Révayová, obyvateľka                                                                                                
 

Hádanka č. 2: 

Čo je to „CUK“? 

a.) Prievan  

b.) Vánok 

c.) Vietor            Eva Kohútová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 24.7.2020 svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 7/2020 sa stávajú: 

Beáta Révayová a Petronela Kittlerová 

Srdečne gratulujeme! 

 

 
          Nelákaj 

   
        Veľkooký 

 
  

        Zrania 

 
  

        Patriaci Adamovi 

 
  

        Obracia 

 
  

        Tlačil 

 
  

        Väzenie (hov.) 

 
  

         

 
  

        Klesne 

 
  

        Útek 

 
  

        Mládenec 
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Zasmejme sa 

Kam sa chystáte tento rok na dovolenku? Do Benátok. A prečo práve 
tam? Moja žena stále hovorí – Vidieť Benátky a zomrieť! 

Manžel môj, dnes je veľmi teplo, môžeš ísť na pivo. Nejdem! A to už 
prečo? Chcem, aby aspoň raz bolo po mojom. 

Treskúca januárová zima. Trojčlenná rodina býva v jednej izbe, pretože 
v ostatných sa nekúri. Tu manžel za bieleho dňa zatúžil po nehe, preto 
vraví svojmu synčekovi – Pozeraj sa stále do okna. Keď uvidíš pána 
s čiernym klobúkom, dostaneš korunu. Vzadu šuchoce posteľ a synček 
s nosom na skle vraví – Oco, to milovanie ti príde draho, vonku ide celý 
pohrebný sprievod.             Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Ženy fakt vedia robiť viac vecí naraz. Dnes som jednu videl zároveň sa 
maľovať, telefonovať a letieť cez predné sklo auta... 

Večer som čakala muža v posteli. Čierna čipkovaná spodná bielizeň, 
čierny hodvábny župan... A ten debil príde domov a povie – Nazdar, 
Batman, večera je hotová? 

Stretnú sa dvaja kamaráti. Ako sa máš? Dlho som ťa nevidel. Ďakujem, 
dobre. Dnes som sa stal šťastným otcom. Tak ti gratulujem! A ako sa má 
žena? Zatiaľ dobre. Dúfam, že sa to nedozvie.      Magdaléna Drábiková, obyvateľka 

Miláčik, opravoval si už niekedy práčku? Ešte nie, drahá. Tak rýchlo, 
začni, prichádza manžel!     

Posedávajú kamaráti pri orosenom moku a samozrejme príde reč na 
manželky – Tak tá tvoja dala 20 eur za bahennú masku?! A pomohla jej 
aspoň? No, dva dni bolo dobre, ale potom to z nej opadalo... 

Strážca hovorí väzňovi – Prišla vám na návštevu svokra. Mám jej niečo 
povedať? Väzeň sa zamyslí a povie – Povedzte jej, že nie som doma... 

Otecko mi na Vianoce nasľuboval hory-doly. A splnil ti želania? Áno, kúpil 
mi atlas hôr...             Eva Kohútová, obyvateľka 

Je zaujímavé, že každý spí iným spôsobom. Ja na bruchu, môj pes na 
chrbte a môj bývalý s každou ľahkou ženskou, ktorú stretne. 

Krutá životná pravda: mladým ľuďom sa zdá, že peniaze sú to 
najdôležitejšie v živote. Keď zostarnú, vedia to už naisto. 

Koľko normálnych ľudí sa vojde do rokovacej siene parlamentu? Ani 
jeden. Všade sedia poslanci.     Mária Grendelová, obyvateľka 
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V AUGUSTE 

Na oddeleniach 

Deň IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

10 spol. hry farby tréning pamäti 
spol. hry 

práca – areál spol. hry 
práca – areál 

11 práca-interiér 
tréning pamäti spol. hry 

tréning pamäti 
výlet na 

Duchonku 
farby 

MT spomienky 

12 tréning pamäti hudba 
farby čítanie kníh práca-interiér 

MT 
SEP „Čaj o desiatej“ SEP 

13 farby modlenie 
čítanie kníh 

práca – areál spol. hry modlenie 
spol. hry 

14 MT tréning pamäti relaxačné cv. 
tréning pamäti 

relaxačné cv. 
šport 

relaxačné cv. tréning pamäti 

17 spol. hry  tréning pamäti spol. hry práca – areál spol. hry 

18  tréning pamäti 
spol. hry tréning pamäti 

 farby 
spomienky práca – areál 

19 
oslávenci 

hudba 
farby 

čítanie kníh   
tréning pamäti práca – areál 

20 farby  
oslávenci 

SEP SEP 
modlenie 

čítanie kníh čítanie kníh 

21  spol. hry 
práca – areál 

relaxačné cv. 
tréning pamäti šport 

relaxačné cv. relaxačné cv. tréning pamäti 

24 spol. hry 
oslávenci 

tréning pamäti spol. hry práca – areál spol. hry 
farby 

25 modlenie tréning pamäti 
spol. hry „Čaj o desiatej“ 

 farby 
spomienky tréning pamäti 

26 tréning pamäti 
hudba práca – areál 

SEP 
práca-interiér 

MT 
práca – areál SEP SEP 

27 
farby 

tréning pamäti 
čítanie kníh oslávenci 

spol. hry 
oslávenci 

práca-interiér spol. hry MT modlenie 

28 MT spol. hry relaxačné cv. relaxačné cv. relaxačné cv. 
šport 

tréning pamäti 

31 
spol. hry 

 tréning pamäti  práca – areál spol. hry 
práca-interiér 
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Pohybové aktivity 

Aktivita IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

Skupinové 
cvičenie 

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

 
3,10, 
17,24,

31 

Prechádzky 
v areáli 

3,5,7,10,12,
14,17,19,21

24,26,28 

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

26,27,28,31 

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

27,28,31 

11,17,
28 

 
4,10, 
17,20,
24,31 

Vychádzky 
do mesta 

 25 5,14,21,28 
7,13, 
14,20,
21,26 

4,18  

Celé zariadenie 

Deň Aktivita Miesto Organizátor 

6 
Turnaj v 
kolkoch 

veľká jedáleň Martin 

13 Grúňovky veľká jedáleň Betka 

20 Výlet 
Tovarnícky 

park 
Ladislav 

25 Výlet Oponice Majka G. 

6,13 
Práca 

s drevom 
Pinokio Janka G. 

3,5,10,12,17,19,24,26,31 Šport veľká jedáleň Martin 

3,10,31 Domovníček veľká jedáleň Betka 

3,4,5,10,11,12,20 Šikovné ruky DomAteliéR Janka G. 
 

Vysvetlivky:   
 

SEP – sebapoznávacia skupina 
MT – muzikoterapia 

Čo povedali o aktívnom životnom štýle 
B. Disraeli: Človek dosiahne všetkého, čo si zaumieni, len keď to 
chce naozaj. Ž. Petan: Byť človekom je celodenné zamestnanie. 
Neznámy autor:  Aby sa v práci darilo, nestačí sa jej iba venovať, 
treba sa na ňu aj tešiť a robiť v radostnom duchu. 
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„Napodobňujte teda Boha               

ako milované deti...“ 

 Efezským 5,1 
 Milí čitatelia, bratia a sestry, 

 posledné týždne zamestnávali našu spoločnosť a politickú 
scénu kauzy okolo pochybných diplomových prác niektorých 
politikov. Tieto práce boli kritizované, že sú takzvanými plagiátmi – 
teda sú v nich prevzaté z veľkej časti texty z iných prác resp. kníh, 
ktoré napísali iní autori a dotyční politici ich len skopírovali a použili 
ako súčasť „svojho“ diela. Či už to tak naozaj urobili, či nie, 
všeobecným faktom zostáva, že preberať dielo niekoho iného, 
myšlienky, slová, skutky a pripisovať ich sebe je podvod. 
Kopírovanie diel je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu autora.  

 V duchovnom živote sme ale bratia a sestry 
dostali právo kopírovať – napodobňovať. Nie len 
tak hocikoho, ale samotného Pána Boha. Udelil 
nám „copyright“ – teda kopírovanie možné. 
Dokonca nás priam k tomu nabáda vo svojom 
slove „Napodobňujte Boha...“ prevziať si od 
nášho nebeského Pána spôsob Jeho konania, 
Jeho sväté slovo, Jeho postoje, Jeho vôľu do 

svojho života je úplne dovolené. Nikto nás za to nebude pranierovať.  
 Keby som to chcela vyjadriť tak naozaj veľmi obrazne, povedala 
by som, že žiť životom Pána Ježiša to je taký „povolený plagiát“, za 
ktorý sa nemusíme hanbiť. Práve naopak. Je to žiaduce.  
 My ľudia by sme mali byť podobní svojmu Stvoriteľovi, 
stelesňovať Jeho lásku, dobrotu, pokoru. Usilovať sa z Neho vziať si 
čo najviac a používať každý deň. To sa Pánu Bohu páči, tomu sa 
teší. Keď Ho dietky kopírujú. Nuž teda, milí moji s odvahou 
a s chuťou „Hor sa do toho!“.  

 Napodobňujme Boha a nenapodobňujme svet.  

 Potom bude iste vo svete, nielen pri diplomových prácach, 
menej podvodov. 
 Krásny zvyšok leta vám všetkým želá vaša 

             Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany 
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V mesiaci JÚL k nám prišla   

  

    

Emília Hustá 

    

VITAJTE MEDZI NAMI! 

    
 

AUGUSTOVÍ oslávenci 

01.08. Irena Gričová 
06.08. Jolana Mikulová 
07.08. Mária Rybanská 
12.08. Anna Novotná 
19.08. Antónia Feketeová 
20.08. Justína Liptáková 
22.08. Marta Candráková 
22.08. Bernardína Mojžišiková 

22.08. Klaudia Košťálová 
23.08. Antónia Jamrichová 
23.08. Jozef Pavlovič 
23.08. Stanislav Černý 
27.08. Jozefa Herdová 
28.08. Valéria Bečárová 
31.08. Anna Belohorcová

 

 

Všetkým oslávencom prajeme  

pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

 

V mesiaci JÚL nás opustili 

 

Lýdia Pavlíčková, Katarína Lukačková 
Prašice – Viktor Gajdošík 

 

Česť ich pamiatke! 
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 Novinky našej rodinky 

Výsledky Prieskumu spokojnosti 
 

V mesiaci jún sme zrealizovali anonymný prieskum 
spokojnosti adresovaný našim obyvateľom. Základom pre získanie 
informácií o spokojnosti bol dotazník, ktorý je považovaný za 
výskumný nástroj zameraný na hromadné a pomerne rýchle 
zisťovanie informácií o názoroch a postojoch respondentov na 
reálnu situáciu.  

Dotazník bol osobne doručovaný obyvateľom prostredníctvom 
sociálnych pracovníkov. Zber a spracovanie dotazníkov boli 
zabezpečené vedúcou úseku služieb. Cieľom prieskumu je 
zmapovanie spokojnosti, prípadne nespokojnosti s poskytovanými 
službami.  

Zistené názory, postrehy sú pre nás prínosom, aj pre našu 
prácu a snahu zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. 

V rámci prieskumu boli vyhodnotené jednotlivé odborné 
a obslužné činnosti. Do prieskumu spokojnosti sa zapojilo 148 
obyvateľov zo všetkých oddelení, čo je 62 % z celkového počtu 
obyvateľov. V úvode sme sa zaujímali o skutočnosť, ako sa máte. 
Potešilo nás zistenie, že 120 z vás sa má dobre.  

Spokojnosť s bývaním vyjadrilo 98% obyvateľov.  

Spokojnosť so stravou s porovnaním s minulým rokom stúpla 
o 3 %. Dozvedeli sme sa, čo by ste uvítali v jedálnom lístku. 
Napríklad by ste uvítali smažený syr s hranolkami, praženicu, lokše, 
perky, šúľance, zemiakové placky. Jednotlivé želania budú 
odkomunikované s výživovou asistentkou.  

Spokojnosť s vykonávanou údržbou v zariadení dosiahla 
takmer 100%. Služby upratovanie a pranie si udržali svoje skóre.  

Ocenili ste spokojnosť s poskytovanou zdravotnou 
a opatrovateľskou starostlivosťou. Utvrdili sme sa v tom, že 
aktívne využívate komunikáciu s psychológom, ktorá je často 
považovaná za liečbu pomocou slova.  

V rámci mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19 
študenti z odboru masér sa nezúčastňovali praxe v našom zariadení,  
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neorganizovali sme tradičné zábavy a neorganizovali zdravotné 
prechádzky do mesta, čo už všetci očakávate v druhom polroku 
2020. Už teraz sa tešíme na študentov zo Strednej zdravotnej 
školy Vincenta de Paul a organizáciu akcií zatiaľ len v kruhu našej 
rodiny. Môžete sa tešiť na výlety do prírody, varenie kapustnice, 
opekačku či dožinky v našom zariadení.  

Súčasťou preventívnych opatrení bolo aj zakúpenie mobilného 
telefónu a možnosť telefonickej komunikácie s vašimi príbuznými. 
Telefonický kontakt sprostredkovávali naši zamestnanci. Aj týmto 
spôsobom ste mohli byť  spojení s vašimi blízkymi osobami. 
Využívali ste možnosť rozhovoru, ale aj videočetu.   

Ožívajú aj posedenia na našich terasách, úspech má skupinové 
rehabilitačné cvičenie spojené s hudbou. Od začiatku roka sa 
spoločne tešíme z činnosti muzikoterapeutky. Hudba prináša 
radosť, uvoľnenie i zážitok.  

Zaregistrovali ste aj zintenzívnenú činnosť zo strany sociálnych 
pracovníkov počas predĺžených víkendov a sviatkov. Bolo cítiť 
súdržnosť, spolupatričnosť, spoluzodpovednosť a blízkosť 
z každej strany. Z prieskumu sme sa tiež dozvedeli, že prijaté 
preventívne opatrenia ste vnímali za dostatočné, prijaté včas a podľa 
vášho vyjadrenia za dobre prepracované.  

Záver prieskumu patril vašim návrhom, vyjadreniam. Priestor 
ste využili na vyjadrenie pochvaly konkrétnym zamestnancom, 
poďakovanie celému oddeleniu a vyjadrenie celkovej 
spokojnosti.  

Výsledky prieskumu sú jedným z faktorov, ktoré nám pomôžu pri 
skvalitňovaní poskytovania sociálnych služieb.  

Analýza prieskumu spokojnosti s kvalitou poskytovaných 
sociálnych služieb síce preukázala dostatočnú úroveň spokojnosti s 
poskytovanými sociálnymi službami, avšak pre udržanie úrovne 
spokojnosti je potrebné neustále sa zaoberať ďalším rozvojom 
kvality poskytovaných sociálnych služieb. 

Ďakujeme všetkým obyvateľom za vyplnenie dotazníka a 
vyjadrenie názorov, pochvaly a pripomienok, ktoré budeme 
riešiť.                  (S. Červená) 



 
24 

Fotografia mesiaca         MD-8/2020 

TAKTO SME SI NA NÁMESTÍ  

POSEDELI SO „ŽOCHÁRIKOM“   

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

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, Miriam Grežďová  OBSAHOVÁ A GRAFICKÁ ÚPRAVA: Miriam 

Grežďová, Viera Bútorová TECHNICKÁ STRÁNKA A DISTRIBÚCIA: Beáta Révayová, 

Miroslav Kleman, Vladimír Vacho SPOLUAUTORI: Simona Červená, Veronika Halová, Eva 

Jančeková, Alžbeta Angelovičová, Richard Wagner, Mária Mäsiarová, Lenka Petráková, Peter 

Krošlák, Svetlana Šimková, Katarína Rosová, Martin Miško, Monika Šmotláková, Mária Miková, 

Martina Rusňáková, Ladislav Bištura, Natália Bujnová, Janka Gogolová, Mária Gašparíková, 

Jana Záhradníková, Zuzana Kováčiková, Lýdia Laciková, Magdaléna Drábiková, Beáta 

Révayová, Eva Kohútová, Mária Grendelová, Miroslav Kleman, Eva Kahanová-Bašová, 

Redakčná rada si vyhradzuje právo príspevky v prípade potreby upraviť, prípadne 

neuverejniť. Neprešlo jazykovou a štylistickou úpravou. 


