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Úvodník            MD-10/2020 

Október – mesiac úcty k starším 

 Život sa dá žiť aktívne v každom veku. Je nutné rešpektovať 
potreby tela, ktoré v tomto období vyžaduje viac starostlivosti 

a pozornosti. Starnutím vznikajú v našom tele rôzne 
fyziologické zmeny, ktoré spôsobujú najmä spomalenie 
metabolizmu a zhoršenú schopnosť regenerácie. Čiže 
týmto pádom organizmu ubúdajú sily a s prípadnými 
problémami si už nevieme poradiť, ako pred 
dvadsiatimi či tridsiatimi rokmi. Záleží aj na celkovej 

kondícii. Je veľký rozdiel, či človek celý život aktívne športoval, alebo 
väčšinu času presedel v kancelárii a pri pozeraní televízie. Vo 
vyššom veku sa zvyšuje náchylnosť na infekčné choroby, svalová 
hmota ubúda, znižuje sa chuť do jedla, ktorú zapríčiňuje degenerácia 
chuťových či čuchových buniek, a tak sa objavujú tráviace ťažkosti. 
Organizmus už nie je schopný absorbovať z potravy dostatok 
vitamínov. A to je jeden z dôvodov, prečo sú seniori pri náchylnosti 
na infekčné ochorenia najohrozenejšou skupinou. S procesom 
starnutia nič neurobíme, ale môžeme ho spomaliť a udržať v dobrom 
stave. Najdôležitejší je dostatok tekutín, bielkovín a zaradenie 
probiotík. Seniori síce majú menší pocit smädu, to však neznamená, 
že ich telo nepotrebuje vodu. Práve naopak. Ak je príjem tekutín 
znížený, sme dehydrovaní, čo sa môže prejaviť bolesťami hlavy, 
zmätenosťou, zápchou, ale aj výkyvmi krvného tlaku a zlým krvným 
obrazom. Za najvhodnejšie sa považujú čistá voda, riedené ovocné 
či zeleninové šťavy, bylinkové čaje. Čierny čaj a káva odvodňujú, 
preto s každou šálkou treba vypiť jeden pohár vody. Nápoje si treba 
brať aj na prechádzku, na cestu k lekárovi či na nákup. Prevažná 
časť imunity sídli aj v črevách, čisté črevá znamenajú pol zdravia. 
Preto by mali byť súčasťou stravy potraviny udržiavajúce črevá 
v kondícii – ovocie, zelenina s obsahom vlákniny a kyslomliečne 
výrobky, ktoré obsahujú prospešné baktérie, ale aj horká čokoláda, 
ktorá v črevách produkuje protizápalové látky.  
 Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, želám Vám v mene 
vedenia nášho domova, Domového parlamentu a Redakčnej rady 
dobrú pohodu a spokojnú myseľ pri čítaní časopisu. „Čas má svoj 
zvláštny beh, na ktorý nemusíme byť vôbec pripravení, a predsa 
je krásna tá jeseň života!“     Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domový parlament         MD-10/2020 

Domový parlament 

 Po letnej prestávke – domováckych parlamentných prázdninách, 
ktoré sme využili na príjemný oddych a regeneráciu síl, sme sa opäť 
pustili do práce a zišli sa dňa 23. 09. 2020 na stretnutí prvého 
jesenného domového parlamentu. 

V úvode predseda DP Miroslav Kleman privítal všetkých 
prítomných, samozrejme pani riaditeľku Vierku Bútorovú a vedúcu 
úseku služieb Simonku Červenú. Osobitné privítanie patrilo novým 
členkám, ktoré obohatili našu členskú základňu, a to pani Emílii 
Grežďovej a pani Emílii Hustej zo zariadenia Prašice. 
   Následne sa ujala slova pani riaditeľka nášho zariadenia, ktorá 
vyzvala jednotlivých členov DP, aby sme sa vzájomne predstavili, 
povedali niečo o sebe a došlo tak k nadviazaniu vzájomných 
sympatií, priateľských vzťahov a včleneniu sa do kolektívu.  

Pani riaditeľka ako tradične nezabudla zablahoželať 
narodeninovým a meninovým oslávencom, ktorí svoje jubileá 
oslavovali práve v priebehu parlamentných prázdnin a zorganizovala 
pre nich drobné chutné pohostenie. Predseda domového parlamentu 
zároveň poblahoželal samotnej pani riaditeľke, ktorá taktiež v tomto 
prázdninovom období oslavovala svoje narodeniny. 
         Schôdza pokračovala diskusiou, kde členovia DP poukazovali 
na nedostatky v medziľudských vzťahoch obyvateľov, vyslovili svoje 
návrhy a pripomienky na zlepšenie kvality života v zariadení a pod.: 
Bernardína Bencová má záujem o bývanie v 1-posteľovej izbe,  
Beáta Révayová informovala o zlých medziľudských vzťahoch 
dvoch obyvateliek budovy B, Emília Hustá vyslovila pochvalu 
personálu v Prašiciach, niektorí poukazovali na neskoré príchody do 
jedálne, či navrhovali nové oblečenie pre Domovníček atď. 
  V rámci diskusie predseda domového parlamentu navrhol, aby 
tri neospravedlnené absencie neúčasti na zasadaní DP mali za 
následok, že jeho ostatní členovia budú hlasovať o zotrvaní resp. 
nezotrvaní tohto člena v domovom parlamente. O tomto návrhu sa 
hlasovalo a bol jednohlasne prijatý. 
          Schôdza bola ukončená poďakovaním predsedu parlamentu  
všetkým prítomným a termín ďalšej schôdze bude priebežne 
spresnený, o čom budú členovia DP informovaní. 
          Miroslav Kleman, predseda DP 
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Domáci spravodaj          MD-10/2020 

NÁVŠTEVA POSLANKYNE NR SR 

 Dňa 14. 9. 2020 naše Zariadenie sociálnych služieb Môj domov 
v Topoľčanoch navštívila pani poslankyňa Národnej rady Slovenskej 
republiky Lucia Drábiková, na podnet a v sprievode Eleny 
Novotnej a Dagmar Kačírekovej, prednostky Okresného úradu 
Topoľčany. 

 Vzhľadom na začínajúcu 2. vlnu pandémie, stretli sme sa len 
v zasadačke zariadenia, aj to v rámci dodržiavania prísnych 
hygienických a epidemiologických opatrení. 

 Pani poslankyňa za zaujímala o našich obyvateľov, o druhy 
sociálnych služieb, ktoré poskytujeme, ako aj o problémy súvisiace 
s ich poskytovaním. 

 Hlavnou témou bola diskusia k návrhu novely zákona 
o sociálnych službách, praktické postrehy a námety zo strany nášho 
zariadenia k novele zákona.     Viera Bútorová, riaditeľka 

Na obr. zľava: 

Dagmar Kačíreková, Viera Bútorová, Lucia Drábiková, Elena Novotná 
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Domáci spravodaj          MD-10/2020 

GRATULUJEME !!! 

 Oznamujeme Vám radostnú správu. Dňa 18. 9. 2020 svadobné 
zvony zazneli našej milej kolegynke, pracovníčke pre rozvoj 
pracovných zručností Martinke Rusňákovej.  
 Manželstvo uzatvorili v kostole Božieho milosrdenstva 
v Jacovciach, kde im prišlo zablahoželať množstvo ľudí. Krásne 
slnečné počasie si vybavili na jednotku, koláčiky chutili vynikajúco 
a Martinka ako nevesta bola najkrajšia princezná na svete. Veľmi im 
to spolu svedčalo.  
 Novomanželom Jankejeovým prajeme veľa zdravia, lásky a 
všetko dobré na spoločnej ceste životom.      (A. Prášek Neumannová) 

OPEKAČKA  

 Ešte za priam 
letného počasia sme 
zorganizovali 
očakávanú opekačku. 
Od rána prebiehala 
dôkladná príprava 
stolov, lavíc na 
sedenie, ohniska 
a kotlíka s panvicou na 
opekanie špekáčikov. 
Nechýbal  magnetofón 
s nahrávkami pesničiek 
Kollárovcov a Duchoňa 
na zlepšenie nálady. 
O výbornú náladu sa 
starala svojím živým 
hudobným vystúpením 
– hrou na gitare a spevom Betka Angelovičová. Spoločne s ňou sa 
dali do spevu mnohí z nás. Niektorí si špekáčiky sami opiekli na 
roštoch, niektorým sme ich poopekali my zamestnanci, ale spolu 
s chlebom a horčicou si na nich pochutnali všetci. Viacerí si dali aj 
dupľu. Zhodli sme sa, že čas rýchlo beží, rok ubehol ako voda 
a druhý ročník vytvorenej tradície opekačky v našom zariadení bol 
zrazu za nami. Ani tretí ročník si nenechajte ujsť!         (L. Bištura)  
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Domáci spravodaj          MD-10/2020 

„ČO JA VIEM“ 

 24. septembra sme si pre Vás pripravili 2. ročník vedomostnej 
súťaže „Čo ja viem“. Tohtoročné otázky boli zamerané na témy 
z rôznych oblastí na precvičenie pamäte a vedomostí: šport, história, 
príroda, geografia a všeobecné otázky o Slovensku. Atmosféra 
počas súťaženia bola skutočne napätá, veď všetci naši súťažiaci boli 
naozaj veľmi múdri a šikovní. Avšak vyhrať mohli len prví traja. 

 Medzi vyhodnotením sme si zopakovali otázky aj s divákmi, kde 
boli povedané správne odpovede.  
 Súťažiaci zvádzali veľký boj, ale víťazmi mohli byť nakoniec len 
traja najlepší a tu vám ich predstavujeme: 
1. miesto – Anna Zembová 
2. miesto – Miroslav Kleman 
3. miesto – Milan Klačanský 
 Otázky boli síce ťažšie ako minulý rok, naši obyvatelia však 
práve takto budú pripravení na súperov vo vedomostných súťažiach 
a olympiádach, ktoré sa konajú aj v iných zariadeniach.  
 Všetkým víťazom tejto súťaže, ktorých sme zvečnili na fotografii 
gratulujeme a pozývame vás do tretieho ročníka.   (M. Mäsiarová) 
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Domáci spravodaj          MD-10/2020 

GRATULÁCIE OSLÁVENKYNIAM 

 V septembri oslávili obyvateľky nášho IT1 Jolana Gáliková, 
Helena Paulovičová a Janka Hubová krásne okrúhle životné 
jubileá. 
Uspori
adali 
sme 
im, ale 
i 
„menin
árom“ 
a všetk
ým 
gratula
ntom 
malú 
oslavu 
v našej 
spoloč
enskej 
miestnosti pri bohatom občerstvení a kávičke. Čas sme si spríjemnili 
počúvaním rádia a spomínaním na mladosť.            (L. Petráková) 

 
Aj na IT3 pravidelne organizujú gratulácie pre našich 

obyvateľom k ich narodeninám a meninám. V spoločenskej 
miestnosti septembrovým oslávencom atmosféru spríjemňovala 
ľudová hudba a pripravené pohostenie – voňavá kávička, slané 
a sladké pochutiny. Tentoraz sme gratulovali samým ženám. 
K narodeninám aj meninám Márii Cvopovej. K narodeninám Marte 
Balážiovej a RNDr. Elene Fuskovej. K meninám Márii Rybánskej, 
Jolane Mikulovej a Jolane Mondokovej.  

Keďže september je venovaný vinobraniu, k záveru nášho 
posedenia sme si zaspievali ľudové piesne Moravanky a okoštovali 
niekoľko druhov odrôd viniča.          (A. Prášek Neumannová) 

  
Milé naše oslávenkyne, prajeme vám všetko dobré, veľa 

zdravia, šťastia, životnej pohody a Božieho požehnania!   
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Domáci spravodaj          MD-10/2020 

MATUŠOVKY 

 Podmanivý hlas nezabudnuteľného Waldemara Matušku opäť 
chytil za srdce účastníkov štvrtkového muzikohrania. Známe melódie 

im vylúdili 
úsmev na 

tvári, 
pripravené 

texty pomohli 
naštartovať 

pamäť a veru 
aj spomienky. 
„Bolo to milé“ 
tvrdí jeden 

účastník 
a pokračuje: 

„Matuška bol 
jedinečný 

spevák, vedel 
zaujať krásnym hlasom a svojou osobnosťou. Jeho pieseň Sbohem 
lásko vyšla keď som mal sedemnásť a bol som zaľúbený. Je to moja 
srdcovka.“ Iná účastníčka konštatuje: „Strašne ma boleli nohy, ani sa 
mi nechcelo nikam ísť. Nakoniec som sa došuchtala, sadla som si, 
počúvala som. Matušku veľmi „nemusím“. Ale bolesť bola menšia. 
Možno preto, že som sa sústredila na iné.“ Veru. Hudba prináša 
spomienky, tíši bolesť, ale hlavne prináša radosť a zábavu. 
Najbližšie to môžete zažiť už 15. októbra.                (A. Angelovičová) 

Výzdoba IT1 k jeseni  

 Jeseň je fascinujúce ročné obdobie.  Nemusí byť len pochmúrna 
a chladná. Jesenné dekorácie sú také rozmanité a farebné ako 
samotná jeseň. Preto sa naše obyvateľky individuálne zapojili na 
svojich bytových jednotkách k tvorbe jesennej výzdoby na našom 
oddelení. Ponuky na pomoc sa ochotne chytili žienky – Jolana 
Michalidesová, Ľudmila Koštialová a Anna Šaturová. Vyrobili 
krásne maľované jabĺčka a tekvice, ktoré sa pyšne vynímajú vôkol 
nás. Dúfame, že tohtoročná jesenná výzdoba, na ktorej sme 
spoločne pracovali, sa vám na našom oddelení zapáči.      (M. Mäsiarová) 

https://www.pohodo.sk/dekoracie/jesenne
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Domáci spravodaj          MD-10/2020 

UTOPENCI 

 Už druhý rok sme sa rozhodli, že budeme robiť utopencov 
v chránenej dielni Uvar si sám s obyvateľkami Máriou 
Hajnovičovou a Máriou Rybanskou. Potrebné ingrediencie sme si 
pripravili vopred. Do pohára sme pokrájali cibuľu, natlačili špekáčiky, 
všetko prekryli jednotlivými vrstvami a zaliali nálevom. Asi 2 týždne 
to necháme 
postáť 
v chladničke.  
 Veľkú 
radosť pri 
príprave 
mala práve 
Mária 
Rybanská, 
pretože jej 
utopenci 
veľmi chutia. 
Porozprávali 
sme sa aj 
o rôznych 
druhoch 
receptov na 
toto jedlo a dúfame, že budeme mať veľa síl uvariť si síce podobné 
nevarené, nepečené, ale predsa chutné recepty.        (M. Miková) 

Jesenné upratovanie záhradky  

 Slniečko krásne svietilo, preto sme nezaváhali a využili teplý 
deň prácou na našom políčku, ktoré to už veľmi potrebovalo. Po 
daždivých dňoch sme si ho vyčistili, zozbierali sme cukety, uhorky 
a tekvice.  
 Nasadené sme nechali ešte rajčiny, papriku a jahody, ktoré 
taktiež pred zimnými mesiacmi vyčistíme. Buriny bolo neúrekom, ale 
spoločnými silami sme ju vykopali a odviezli na kompost. 
 Práca išla od ruky Michalovi Janíkovi, Jozefovi Serfőzővi 
a Jarmile Huslicovej. Pocit dobre vykonanej práce je pre týchto 
našich obyvateľov na nezaplatenie!       (Z. Kováčiková) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach 
 Súťaženie nás baví. Či sú to vedomostné súťaže, alebo 
športovo – pohybové. V rámci pohybových možností sa najviac ujal 
Turnaj v hode do kolkov. Jednoduchá hra, ktorá vyžaduje len 
dobré oko a švih v ruke. Môžu ju hrať hráči rôznych vekových 
kategórií a ďalšou veľkou výhodou je, že ju môžu hrať aj tí, ktorí sa 
pohybujú na vozíkoch.  
 Treba však dávať dobrý pozor na prešľap, aby boli všetky hody 
platné.  
 Tentoraz sa na štartovnú čiaru postavilo 10 súťažiacich z radov 
obyvateľov nášho prašického zariadenia.  
 Darilo sa im rôzne. Niekedy išla lopta presne na cieľ, inokedy 
úplne niekde inde. Obe varianty vyvolávali emócie uznania, alebo 
smiechu.  
 Najviac sa zapotili dievčatá z personálu, ktoré pomáhali stavať 
kolky a naháňali loptičky po celej jedálni. V tento športový deň si 
veru užili „pravú gymnastiku“     
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 Nesklamal tradičný favorit tejto obľúbenej športovej disciplíny 
Ladislav Stanko. Vybojoval si najvyšším počtom bodov prvé miesto.  
Víťazom gratulujeme a nabudúce si zašportujeme opäť, ale už pre 
zmenu v inej športovej disciplíne.  
 Na druhom mieste sa umiestnila Mária Michalková a na treťom 
mieste skončila Oľga Bajzíková.  
 Dňa  9. septembra  sa v našom zariadení v Topoľčanoch konalo 
stretnutie obyvateľov oboch našich zariadení za účelom diskusie ku  
kvalite  života. Za zariadenie v Prašiciach sa ho zúčastnili obyvateľky 

Emília Grežďová a Emília Hustá. Z tohto stretnutia mali dobrý 
dojem. V Topoľčanoch boli srdečne prijatí a dohodli sa aj na ďalšom 
spoločnom stretnutí ku kvalite života obyvateľov v zariadení, ale aj 
na vstupe do Domového parlamentu. DOMOVÝ PARLAMENT 
zasadal v Topoľčanoch 23. septembra. Emília Grežďová a Emília 
Hustá  sa stali hneď jeho členkami.  

 Domový parlament zasadá pravidelne jeden krát mesačne. Je to 
priestor na vzájomné informovanie členov Domového parlamentu = 
zástupcov všetkých obyvateľov a vedenia zariadenia, tak 
o potrebách, želaniach, pripomienkach a návrhoch obyvateľov, ako 
aj o dôležitých udalostiach zariadenia.  

 Každý, kto má záujem podať návrh alebo pripomienku, môže 
prostredníctvom prašických členiek Domového parlamentu alebo aj 

prostredníctvom novej SCHRÁNKY PRIANÍ, 
NÁVRHOV a SŤAŽNOSTÍ. Schránku by sme 
mohli nazvať aj Vox populi. 
 Ide o veľmi peknú, nevšednú, kreatívnu a 
zaujímavou technikou ručne vyrobenú skrinku. 
Vyhotovila ju Janka Gogolová, ktorá vedie 
krúžok šikovných rúk DomAteliéR.  
 Schránku sme umiestnili v spoločenskej 
miestnosti tak, aby k nej mali prístup aj 
obyvatelia, ktorí sú odkázaní na používanie 
invalidného vozíka.  
 Dúfajme, že schránka sa bude pravidelne 
plniť príspevkami od vás, milí naši obyvatelia, 
a tým sa budú plniť aj vaše požiadavky a priania. 

                   (L. Laciková)  
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Medzinárodné dni októbra 

 1. októbra máme Medzinárodný deň starších osôb. Vychovali 
nás aj naše deti. Nie všetci sme sa vydarili, ale treba na sebe 
pracovať. Pridávam sa k tým, čo si ich vážia a ďakujú za ich životné 
skúsenosti. 2. 10. je Svetový deň úsmevu. Nie každý deň je nám 
do úsmevu, ale posnažme sa. Profesia učiteľa je významná a ťažká, 
vychovávajú a učia naše deti, preto bol 5. október vyhlásený za 
Medzinárodný deň učiteľov. V súčasnosti síce píšeme maily a 
SMS, ale stále posielame aj listy a balíky, preto je 9. 10. Svetový 
deň pošty. Stále viac ľudí má počas tejto pandémie koronavírusu 
depresie, zlé myšlienky, úzkosti. Nepodľahnime im, veď nám 10. 
október pripomína Svetový deň duševného zdravia. K nemu 
spomeňme aj 15. 10. – Svetový deň umývania rúk. Čím ďalej viac 
ľudí vo svete je chudobných, tak je 17. október Medzinárodným 
dňom boja proti chudobe. 24.10. je Deň Organizácie Spojených 
národov. Táto organizácia bola založená, aby všetky národy žili 
navzájom v mieri. Svetový deň sporenia prináleží 31. októbru. 
Musíme si sporiť, veď nevieme, čo nás čaká, tak keď bude treba, 
nech máme nasporené na horšie časy.    Štefan Hučko, obyvateľ 

Poďakovanie mojej milej babičke 

 Už ako dieťa, vždy som sa tešila a ty babka vždy si rozprávala, 
ako to bolo za tvojich mladých čias. Ako si sa obliekala do kroja, 
krásne tvoje mašle vo vlasoch, spomínam si teraz babka, keď ťa 
vidím na fotkách. Rozprávaš mi, ja sa smejem, držíš ma v náručí. 
Hláskom jemným, detským, opakujem slovíčka Tebe. Spievala si 
uspávanku, takú krásnu ako Ty. A ja som ju mala rada, počula som ju 
často, dnes ju spievam svojim vnúčatám. Za rúčku brala si ma, 
húsky si vyháňala na krásnu lúku, na pašu pri potôčiku. Pri našej 
starej chalúpke, tamto v horách, cez prázdniny bola som vždy 
u Teba. Vždy si piekla najlepšie koláče a buchty, a o lokše s makom 
sme sa ako deti pobili. Spomínam, akého si mala psíka, ako Ti verne 
slúžil, ako Ťa zachránil pred zlodejmi. Detstvo, ktoré som prežila, boli 
že to šťastné chvíle, prežité u svojej milovanej babičky. A teraz, keď 
som stará, rada spomínam svojim vnúčatám o svojom detstve 
a o mojej babičke, a deti povedali, že ja som takou babkou, akú som 
im opísala.                Beáta Révayová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov        MD-10/2020

SPOMIENKY SENIOROV 

Ako vždy v jeseni opadáva lístie zo stromov, 
rovnako sa aj naše najlepšie roky míňajú. 

Staroba a choroba častejšie nás navštevujú,  
aj keď ešte plány máme a veľký elán do života. 

Plodné boli tie roky i keď občas smutné, ale sme sa nevzdávali! 
A chceli by sme si ešte ďalšie užiť... 

Mladosť bola krásna a teraz zostali už len spomienky.  
Želáme si, nech slnko šťastia a zdravia žiari nám na životnej púti, 

aby sme s pomocou Najvyššieho všetko ľahšie znášali. 
                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Aforizmy              
Ťažko udrieť ženu kvetinou, keď zvykne byť o facku rýchlejšia. 
Kreativita je inteligencia, ktorá sa zabáva. Bez vášne nemáte 
energiu, bez energie nemáte nič. Láska ak spí je verná, ale tá 
skutočná je verná aj keď sa zobudí. Život sa v kartách nevyhráva, 
ale prehráva. Jednou z výhod lásky k sebe samému je, že sa 
začnete cítiť dobre. Ak o tom viete snívať, dokážete to aj robiť. 
Disciplína váži kilá, výčitky vážia tony.       Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Porekadlá                           
Teplý október, studený november. Ak je október zelený, bude január 
studený. Keď je v októbri mnoho sršňov a osí, bude dlhá zima. 
Dažde v októbri predpovedajú úrodný rok. Keď na Vendelína 
nekrákorí vrana, budú veľké strapce hrozna. Mnohé hmly v októbri 
prinášajú zimu a mnoho snehu. Keď v októbri prídu tuhé mrazy, 
v januári zima nás málo omrazí. Mnoho dažďa v októbri, mnoho 
vetrov v decembri.                Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Výroky slávnych 

Marcus Aurelius: Svet je plný zmätku, hľaď, aby si sa mu 
nepodobal. Steinbeck: Zo všetkých tvorov len človek pije – hoci 
nemá smäd, je – hoci nie je hladný, a hovorí – hoci nemá čo 
povedať. Žáčka: S pravdou je to ako so ženou, všetci s ňou flirtujú, 
ale málokto ju chce mať na krku celý život. Sofokles: Pamätaj, že aj 
tá najťažšia hodina v tvojom živote má iba šesťdesiat minút.  
Andrews: Keď ťa baví byť verný, tak je to láska. 
                                                                                                              Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Podujatia           MD-10/2020 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V OKTÓBRI 

Na oddeleniach 

Deň IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

9 
práca – areál 

spol. hry 
oslávenci 

relaxačné cv. 
DomAteliéR šport 

MT relaxačné cv. relaxačné cv. tréning pamäti 

12 spol. hry 
oslávenci 

tréning pamäti spol. hry práca – areál spol. hry 
 

13 
modlenie tréning pamäti spomienky 

tréning pamäti DomAteliéR 
farby 

práca – areál MT spol. hry čítanie kníh 

14 oslávenci hudba farby práca – areál práca-interiér MT 

15 farby čítanie kníh 
čítanie kníh oslávenci tréning pamäti modlenie 

spol. hry MT SEP oslávenci 

16 MT spol. hry relaxačné cv. relaxačné cv. relaxačné cv. 
šport 

tréning pamäti 

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

20 modlenie tréning pamäti 
spomienky 

tréning pamäti DomAteliéR 
farby 

spol. hry čítanie kníh 

21 
tréning pamäti 

hudba 
farby čítanie kníh práca – areál 

 
práca – areál SEP SEP SEP 

22 farby čítanie kníh spol. hry 
„Čaj o desiatej“ 

spol. hry modlenie 
relaxačné cv. 

23  
spol. hry 

práca – areál práca-interiér DomAteliéR 
šport 

 tréning pamäti 

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

27 modlenie 
tréning pamäti spomienky tréning pamäti 

práca-interiér farby 
MT spol. hry SEP 

28 tréning pamäti 
hudba 

farby práca-interiér spol. hry  
MT 

29 
farby 

čítanie kníh 
čítanie kníh MT 

SEP modlenie 
práca – areál spol. hry SEP 

30 MT spol. hry relaxačné cv. 
tréning pamäti 

relaxačné cv. 
šport 

relaxačné cv. tréning pamäti 
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Podujatia           MD-10/2020 

Pohybové aktivity 

Aktivita IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

Skupinové 
cvičenie 

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

15,22 
 

5,12, 
19,26 

Prechádzky 
v areáli 

2,5,7,9,12, 
14,16,19, 
21,23,26, 

28,30 

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

26,27,28,31 

1,2,5,6,7,8,9, 
12,13,14,15,16,
19,20,21,22,23,
26,27,28,29,30 

8,9,16, 
21,23 

  

Vychádzky 
do mesta 

 25 2,16,23,30 
2,16, 
22,28,

29 
13,27  

Celé zariadenie 

Deň Aktivita Miesto Organizátor 

8 Milionár veľká jedáleň Martin 

15 
Mesiac úcty 
k starším + 

Muzikohranie 
veľká jedáleň Betka 

22 
Streľba na 

hokej. bránku 
B/2 Ladislav 

1,8,15 
Práca 

s drevom 
Pinokio Janka G. 

5,7,12,14,19,21,26,28 Šport veľká jedáleň Martin 

5,12,26 Domovníček veľká jedáleň Betka 

5,6,7,12,13,14,19,20,21,26,27,28 Šikovné ruky DomAteliéR Janka G. 
 

 

Vysvetlivky:   
 

SEP – sebapoznávacia skupina 
MT – muzikoterapia 

Čo povedali o aktívnom životnom štýle 
M. Twain: Umenie napredovania spočíva v tom, že začneme. N. 
Bonaparte: Každá hodina strateného času v mladosti je zárodkom 
nešťastia v budúcnosti. W. Saroyan: Dajte si čo najviac práce, aby 
ste skutočne žili. J. Renard: Lenivosť, ako je známe, je neodolateľná 
chuť odpočinúť si ešte skôr, než sa človek unaví.  
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Od nás pre vás          MD-10/2020

Novinky našej rodinky 

Tak ako končí leto a začína jeseň, prichádza staroba nenápadne 
a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť. Staroba je výzva a neznamená koniec 
životnej aktivity.  

Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravé starnutie ako 
proces chopenia sa optimalizácie príležitostí pre fyzickú, sociálnu a 
duševnú pohodu počas celého života tak, aby sa predlžovala 
očakávaná dĺžka života prežitého v zdraví.  

Dôležitá je kvalita života, sociálne prostredie i samotný postoj 
seniora. Veľký význam má fyzická sebestačnosť. Ide o schopnosť 
zvládať základné činnosti.  

Práve o podporu samostatnosti sa snažíme aj my. Každému 
obyvateľovi poskytujeme 
primeranú podporu 
a pomoc podľa jeho 
skutočných potrieb 
s využitím vlastného 
potenciálu. 

Podporujeme aktivity 
na udržiavanie a rozvoj 
sociálnych, pracovných 
zručností a tvorivosti na základe individuálneho prístupu 
k obyvateľom.   

Dôležité je zachovávať si aj psychickú aktivitu v dôchodkovom 
veku ako čítanie, lúštenie krížoviek, tréning pamäti.  

Každoročne v septembri si spolu s inými krajinami  pripomíname 
Svetový deň Alzheimerovej choroby. 

Ide o kampaň, ktorá je zameraná na zvyšovanie povedomia 
a upozorňovanie na problémy, ktorým čelia ľudia postihnutí 
demenciou. Je to príležitosť pre ľudí, aby preukázali, ako môžeme 
prekonať problémy a pomôcť ľuďom dobre žiť s demenciou. 

Témou tohtoročnej kampane je „Hovorme o demencii“. 
V rámci aktivít zameraných na posilnenie funkcií mozgu sme 

využili pracovné listy, ktoré nám poskytol Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Topoľčanoch. 

Obyvatelia tak mali možnosť zapojiť sa do kampane a precvičiť 
si pozornosť, myslenie a reč.        (S. Červená) 
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Spoločenská rubrika         MD-10/2020  

V AUGUSTE a SEPTEMBRI k nám prišli   

  

    Jozefína Jančichová 

Blažena Hazuchová 

Margita Hrebenárová 

     

VITAJTE MEDZI NAMI! 

 

OKTÓBROVÍ oslávenci 

01.10. Elena Sílešová 
01.10. Anna Valentová 
01.10. Eva Takáčová 
05.10. Terézia Schafferová 
07.10. Margita Balková 
09.10. Pavel Medo 
10.10. Mária Káčerová 
10.10. Terézia Kupková 
11.10. Marcela Kudryová 
12.10. Jolana Mondoková 
14.10. Irma Šimovičová 

15.10. Marcela Herdová 
16.10. Ladislav Stanko 
18.10. Vojtech Klačanský 
22.10. Štefan Rehák 
23.10. Ernest Bárta 
25.10. Helena Vestenická 
27.10. Helena Stolárová 
28.10. Ján Móri 
28.10. Beáta Žáčiková 
29.10. Viliam Vanek 

 

Všetkým oslávencom prajeme  

pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 

  

    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    
 

V mesiaci SEPTEMBER nás opustili 
 

Viktória Galbavá, Alojz Schlenc 

 

Česť ich pamiatke! 
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Vyberáme z tlače          MD-10/2020 

Zasmejme sa 

Aká bola dovolenka pri mori? Horor! Celé dva týždne v kuse pršalo! Ako 
to? Veď vidím, že si opálený. To nie je bronz, ale hrdza! 

Dedko, mám pre teba darček na 80-ku. A dve správy. Jednu dobrú, 
druhú zlú. Aká je tá dobrá správa? Objednal som ti striptérku. No a tá 
zlá? Je v tvojom veku... 

Na rozvodovom konaní sa sudca pýta muža – Koľkokrát ste boli svojej 
manželke neverný? Pán sudca, ale ja som sa sem prišiel rozviesť a nie 
vychvaľovať.   

Kým bol muž na služobnej ceste, naučila som sa variť. A čo povedal, keď 
sa vrátil? Odvtedy som ho nevidela.          Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Mami, je pravda, že keď niekto umrie zostane po ňom len prach? Áno, to 
je pravda, Jožko. Mami, tak to mi niekto umrel pod posteľou! 

98% ľudí na svete je hlúpych. Našťastie ja patrím medzi zvyšných 5%. 

Pýta sa spolužiak kamaráta – Karolko, čo si kúpil mamičke 
k narodeninám? Futbalovú loptu. To je dobrý darček, ale tvoja mama 
predsa nehrá futbal. To nie, ale ona mi tiež k narodeninám dáva knižky. 

Oci, je pravda, že mrkvička je zdravá na oči? Isteže, Janíčko, už si azda 
videl králika s okuliarmi?                Magdaléna Drábiková, obyvateľka 

Prečo si zrušil zasnúbenie s Marienkou? Veď ste sa mali v zime brať. 
„No rozmyslel som si to, keď som videl, s akou silou práši koberce!  

Aká je mužská predstava romantiky? Futbalový štadión osvetlený 
sviečkami. 

Hovorí mačka kocúrovi – Chcem, aby medzi nami niečo bolo. Aj ja. 
Najlepšie nejaká stena. 

Ako je to možné, že slovenskí penzisti nepotrebujú Viagru? - Lebo ceny 
liekov v lekárňach ich vzrušia až-až.          Eva Kohútová, obyvateľka 

Prečo blondínka závidí bezdomovcom? Lebo sa dozvedela, že 90% 
úrazov sa stáva doma. 

Aký je rozdiel medzi policajtom a peniazmi? Žiadny, keď ich najviac 
potrebuješ, nie sú. 

Sudca sa pýta obvineného Lakatoša – Prečo ste nájdený prsteň 
neodovzdali na políciu? Keď na prsteni bolo vyryté: „Navždy Tvoj“. 
                  Mária Grendelová, obyvateľka 
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Zábava a relax          MD-10/2020 

Tajnička 

Nielen matky a otcovia majú svoj medzinárodný deň. Je tu aj 
niekto, koho vnúčence milujú, pretože s nimi majú trpezlivosť, sú 
k nim láskaví a majú na nich oveľa viac času ako pracujúci rodičia. A 
práve 11. október je Dňom... Tajnička prezradí odpoveď.    

                 Miroslav Kleman, obyvateľ 
Hádanka č. 1: 
Koľko zubov má dospelý človek? 

a.)  31  

b.) 32 

c.) 33           Magdaléna Drábiková, obyvateľka                                                                                                
 

Hádanka č. 2: 
Ako nazývame cudzím slovom „ŤAŽKÚ VOĽBU“? 

a.) Odsek  

b.) Hlavná myšlienka 

c.) Dilema        Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 26.10.2020 svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 9/2020 sa stávajú: 

Simona Bizoňová a Anna Szabová 

Srdečne gratulujeme! 

 

           Zloba 

           Jednotka objemu (L) 

           Kričal 
           Základná číslovka 

           Opak starého 

           Onemocnel 

            

           Ker 

           Topánka po česky 

           Obec 

           Horský potok 

           Točil 

           Psovitá šelma 

           Slovenská rieka 
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Fotografia mesiaca         MD-10/2020 

BEZPEČNÝ POZDRAV Z NR SR 

  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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