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Úvodník 

  PF 2012 
 

Urobme stupaje Urobme stupaje Urobme stupaje Urobme stupaje vvvv    bielom snehu,bielom snehu,bielom snehu,bielom snehu,    
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Dajme si vzájomne lásku aDajme si vzájomne lásku aDajme si vzájomne lásku aDajme si vzájomne lásku a    nehu,nehu,nehu,nehu,    
nech osamelý nie je nikto znech osamelý nie je nikto znech osamelý nie je nikto znech osamelý nie je nikto z    nás!nás!nás!nás!    
    

    

Vážení a milí obyvatelia! 
    

Opäť prežívame prvé dni nového roka, podávame si ruky s priateľmi a známymi, 
vyslovujeme svoje želania pre rok, do ktorého sme práve vstúpili. Rok 2011, ktorý sme 
prežili v každodenných radostiach i starostiach, zostane už len v našich spomienkach a v 
našich činoch.   

 
Čas nepostojí, ide ďalej a s ním prichádzajú i nové úlohy. Rok, do ktorého práve 

vstupujeme, bude veľmi zaujímavý. Z pohľadu spoločenského nás čakajú predčasné 
parlamentné voľby. Naše zariadenie čaká množstvo práce vyplývajúce nielen z 
každodenných povinností. Pokračujeme v napĺňaní rozbehnutých projektov, rozbiehame 
projekty ďalšie, nové. Hlavnou úlohou je posúvať latku kvality poskytovaných služieb čoraz 
vyššie. Cieľom všetkých našich snažení je Vaša spokojnosť a istota, že môžete s dôverou 
vložiť do našich rúk starostlivosť o to najcennejšie – o seba samých, o svoje zdravie. 

 
V nastávajúcom novom roku 2012 Vám v mene svojom a v mene svojich 

spolupracovníkov, želám čo najviac radosti, síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite 
prosím aj želanie pevného zdravia a pohody, nech vám robia radosť vaši potomkovia a nech 
sa dlho môžete tešiť z vašich najbližších. 

 
S mojím želaním do nového roku sa chcem zároveň i poďakovať všetkým, ktorí sa 

akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj nášho zariadenia a jeho zveľaďovanie: obyvateľom, 
zamestnancom, dodávateľom, sponzorom, Nitrianskemu samosprávnemu kraju, poslancom 
a všetkým ostatným organizáciám a inštitúciám. Všetkým, ktorým záleží na nás a našom 
zariadení! 

 
S úctou 

 
Viera Bútorová, riaditeľka zariadenia 
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VÍTAME NOVÝ ROK ! 
 

V Novom roku je vždy život ľahký, 
keď máme okolo seba veľa dobrej lásky, 

život je veľká loď do neznáma, jak klam a zrada bolí, 
čo si naše srdce zvolí. 

 
Nie je dôležité koľko rokov človek žije, 

ale ako ho v budúcnosti prežije, 
aké sme si predsavzatia dali, 

aby sme v nich aj obstáli a vytrvali. 
 

Prichádza Nový rok, očakávajme príchod jari, 
nech nám slnko opäť žiari, 

v Domove i na chotári, 
nech sa zloba od nás vzdiali, 

odtráni nám rôzne sváry 
a prinesie úsmev v tvári, 

ako ruža na oltári... 
 

Anna Szabová, šéfredaktorka 
 

 
                                               

   * * * * * 

Ak na Ondreja hrmí, bude málo orechov * Biele Vianoce zelená Veľká Noc * Keď 
v decembri mrzne, sneží, úrodný rok za tým beží * Na sv. Štefana nesmie byť už barina * 
Aký je december, taký je jún                                                    

* * * * *  

 
Manželstvo býva zriedkakedy z rozumu, z rozumu je len rozvod * Oženiť sa je veľmi 
ľahké, byť ženatý to je problém * Neobyčajne krásne ženy udivujú na druhý deň menej * 
Muž, ktorý túži po šťastnom manželstve, musí držať pusu zatvorenú a šekovú knižku 
otvorenú * Pred vydajachtivými ženami ťa ochráni jedine manželstvo * Nádej je pôžička 
šťastia 

                                                          Petronela Kittlerová, obyvateľka   
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Zrealizované projekty a sponzorské 
príspevky v roku 2011 

 

V priebehu roku 2011, okrem finančných prostriedkov bežného rozpočtu 
Nitrianskeho samosprávneho kraja, naše zariadenie získalo  ďalšie účelové 
finančné prostriedky projektovou činnosťou alebo vďaka sponzorom. 
  

1. Z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny –  dotácia na polohovateľné 
kreslá pre imobilných a čiastočne mobilných klientov 

 

2. Z Nitrianskeho samosprávneho kraja: 
- automatická práčka do práčovne na budove B 
- umývačka riadu do výdajne stravy v jedálni 
- kotol do kotolne v Prašiciach 
- rekonštrukcia a výmena dvoch výťahov na P. O. Hviezdoslava – 

realizácia presunutá zo strany NSK na rok 2012 
 

3. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:  
 - vytvorenie chránenej dielne v priestoroch knižnice a čitárne – 
vytvorenie pracovného miesta a finančné prostriedky na počítač 
s príslušenstvom, tlačiareň a kopírovací stroj  
 - mzdové prostriedky na vytvorenie 14 pracovných miest  

 
4. Sponzorské príspevky: 

• Finančné zabezpečenie výletov pre obyvateľov 
 - Mgr. Tomáš Galbavý, poslanec NR SR 
 - pani Bezáková Františka 
 - rodina Mandúchová 
 - pán Gulika Ivan 

 

• Občerstvenie pre kultúrno-spoločenské podujatia, stretnutia, 
posedenia, výlety  

 - INMEDIA, s. r. o.  
 - M-TEAM, s. r. o.  
 - TEKOO, s. r. o. 
 - TOPEC, a. s. 
 - DEMIFOOD, s. r. o. 
 - pán Anton Adamička 
 
• Hudobná produkcia pri kultúrno-spoločenských stretnutiach  

– skupina FUNNY  BOYS § GIRLS 
– HASIL-HD, s. r. o.  
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– skupina ORION 
– skupina UNI-TRIO-BAND 

 

• Materiálová a materiálno-technická pomoc  
 - HARTMANN-RICO, s. r. o.  
 - KIMBERLY-CLARK, s. r. o 
 - SCA Hygiene Products, s. r. o. 
 - lekáreň PILULKA 

   - ALW, s. r. o.  
   - PC-COM, s. r. o. 
   - TOGATO, s. r. o. 
   - EKO stavin, s. r. o. 
   - TOPEC, a. s. 
   - ČESMAD, a. s. 
   - SLOVENSKÝ OROL 
   - Ing. Krcho Stanislav 
   - MUDr. Ašverusová Katarína 
   - pani Daniela Adamiková 
   - pani Viera Vavrová 
   - pani Janka Oravcová 
   - Mgr. Ivan Šimko 
   - pán Pavol Majlath  
   - pán Július Cyprich  

   - pani Viera Vavrová  
   - pán Albín Botka  
   - pán Jozef Makový 
   - pán Jaroslav Ruman 

 - pani Anna Kurucárová 
 - pán Jozef Chrkavý 

 

• Vianočné príspevky pre ZSS pod Kalváriou 
 - Obecný úrad Horné Obdokovce 
 - Obecný úrad Tovarníky 

   

• Oblečenie pre klientov 
 - Ing. Emília Mokrá 
 - rodina Katzbundová 

 

• Potravinová pomoc Vlády Slovenskej republiky z prostriedkov 
EÚ 

 

Organizáciám, dodávateľov, klientom aj zamestnancom, vďaka ktorým máme 
možnosť skvalitňovať a skultúrňovať život v našom zariadení ĎAKUJEME! 
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V mesiaci december sa uskutočnilo...  
  

NÁVŠTEVA MIKULÁŠA V ZSS MÔJ DOMOV 
Dňa 05. 12. 2011, tak ako každoročne, do nášho ZSS „Môj domov“ zavítal 

Svätý Mikuláš spolu s čertom a anjelikom. Spoločne s riaditeľkou zariadenia 
Ing. Vierou Bútorovou a s vedúcou úseku služieb 
Mgr. Danou Neumannovou navštívili postupne 
všetkých obyvateľov nášho zariadenia na ich 
izbičkách s mikulášskymi balíčkami. 

Obyvatelia mali veľkú radosť z mikulášskej 
nádielky, potešili sa balíčkom a niektorí sa sv. 
Mikulášovi poďakovali aj básničkou či krátkou 
pesničkou. (dn) 

 
PRIVÍTANIE MIKULÁŠA V ŽELIEZOVCIACH  

Dňa 07. 12. 2011 sme sa zúčastnili podujatia Privítanie Mikuláša, ktoré 
organizovalo ZSS „PERLA“ Želiezovce. Zúčastnili sa ho obyvateľky  Medová 

Natália a Bakitová  Mária 
Program zahájil pán riaditeľ JUDr. Zoltán 

Holop. Príhovor mali aj sponzori podujatia: 
primátor mesta, náčelník MsP, riaditelia 
miestnych organizácií, ktorí výrazne prispeli 
k spokojnému priebehu akcie.  

Pri znení melódie Roľničky  vstúpil do sály 
Mikuláš, s mikulášskymi balíčkami.  

Niektorí sa s Mikulášom pofotili a 
nasledovala tanečná zábava. Do tanca hrala živá hudba, ktorá spríjemňovala 
naše posedenie. Obed bol veľmi chutný. Na stoloch nechýbalo ovocie, pagáče, 
kofola, minerálka, káva i obložené chlebíčky.  

O 14,30 h nastalo veľké prekvapenie. Zhasli svetlá  a do sály priviezli 1,5 
m vysokú tortu s blikajúcimi fontánkami. Na torte bola otvorená mušľa - 
perlorodka s perlou a okolo torty guľôčky - perly - symbol ZSS v Želiezovciach. 
Pred  rozkrojením torty pán riaditeľ ZSS Želiezovce objasnil prečo Perla je 
symbolom ich domova. Tortu rozkrájali a každý jeden zúčastnení z nej ochutnal. 
Mušľu - perlorodku samozrejme s marcipánu i s perlou dostala PaedDr. Miluša 
Budayová, vedúca odboru sociálnych služieb  NSK . 
   Všetci sme sa dobre bavili, tancovali a mali radosť zo života. Vo večerných 
hodinách plný dojmov a zážitkov s dobre pripraveného podujatia  sme sa vrátili 
do svojho zariadenia. (aj) 
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SENIORSKÉ VIANOCE 2011 
Dňa 13. 12. 2011 sme sa s našimi obyvateľmi zúčastnili kultúrno- 

spoločenského podujatia pod názvom „SENIORSKÉ VIANOCE 2011“  v Dome 
kultúry Topoľčany. Podujatie organizoval Mestský úrad a Mestské kultúrne 
stredisko Topoľčany. Podujatia sa zúčastnili Rudolf Sokolík, Zuzana 
Belkovičová, Rozália Trepačková, Anton Illáš, Jaroslav Krištof, Štefan Vanek, 
Eva Kohútová,  Vladimír Remeň, Jozef Skladaný, Antónia Feketeová a Štefánia 

Godálová. 
   Po príhovore pána primátora Ing. Petra 
Baláža nasledoval kultúrny program. Predstavili 
sa absolventi Základnej umeleckej školy 
Ladislava Mokrého Topoľčany.  Známa osobnosť 
Maja Velšicová, ktorá zaspievala so svojim 
hosťom Mirkom Švábom pekné duety. Vytvorila 
príjemne naladenú atmosféru a na záver 

programu sme si všetci spolu zaspievali pieseň Tichá noc.  
Po programe sa podávala chutná kapustnica s chlebíkom a minerálka. 

Nasledovala voľná zábava, do tanca hrala hudobná skupina Impress. Tanečný 
parket sa zaplnil, naši seniori sa dobre zabávali a tancovali. Počas prestávky sa 
vyhlasovala tombola. Celý večer  prevládala pozitívna nálada. (sš) 

 
 

VYSTÚPENIE ŠTUDENTOV SSOŠ S VIANOČNÝM 
PROGRAMOM 

 Dňa 15. 12. 2011 sa v jedálni nášho 
zariadenia uskutočnilo vystúpenie študentov SSOŠ 
s vianočným programom. Predstavenie obsahovalo 
okrem spievania  v rámci dramatického súboru i 
divadlo s vianočnou tematikou. Študenti si pre 
našich obyvateľov pripravili krásny kultúrny 
program, ktorým navodili príjemnú pozitívnu 
vianočnú atmosféru pre všetkých divákov.  

Na začiatok programu vystúpila skupinka študentov spievajúcich dojemné 
tóny vianočných kolied v kresťanskom duchu, po ktorých plynule prešli do 
divadelnej scénky s pripravenými kulisami pre silnejší zážitok programu. 
Študenti zúčastneným divákom predviedli tradičné kresťanské slovenské 
tradície a zvyky pri štedrovečernom stole a vo svojich scénkach v umeleckom 
prevedení priblížili vianočný príbeh Jozefa, Márie a narodenie Ježiška.  
        Na záver programu zaspievali vianočné piesne a za potlesku obyvateľov im 
rozdali darčeky v podobe medovníčkov. (dv)  
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VYSTÚPENIE ŠTUDENTOV SZŠ sv. VINCENTA DE 
PAUL  

        Dňa 20. 12. 2011 sa v jedálni nášho zariadenia uskutočnilo vystúpenie 
študentov Strednej zdravotníckej školy sv. Vincenta 
de Paul Topoľčany. Nieslo sa vo vianočnej atmosfére, 
v duchu vianočných kolied a príbehov.  

Účinkujúci začali svoje vystúpenie prednesom 
poézie a prózy s vianočnou kresťanskou tematikou. 
Nasledoval hudobný program doprevádzaný hrou na 
gitare a klavíri, pokračoval spevom známych i menej 
známych vianočných kolied a piesní. Aj naši 
obyvatelia sa s radosťou zapojili do kultúrneho programu. Súčasťou vystúpenia 
boli i mladí herci, ktorí sa zhostili úlohy sv. Márie a sv. Jozefa s malým 
Ježiškom v slamičke.  
    Záver programu bol obohatený o tradičné vianočné a novoročné vinše pre 
našich obyvateľov. Počas ich radostného vďačného potlesku im účinkujúci 
hostia rozdali vianočné prekvapenie v podobe malých betlehémov. Vystúpenie 
študentov sa nieslo v slávnostnej vianočnej atmosfére. (dv) 

 
BESEDA O KNIHE VIANO ČNÁ KUCHÁRKA  

Dňa 13. 12. 2011 sa v knižnici zariadenia uskutočnila beseda o knihe: 
Vianočná kuchárka, od autora Jozefa Štígela. V knihe sú uvedené tradičné 
recepty na prípravu vianočných jedál. Beseda bola živá. Obyvatelia si 
zaspomínali na štedrovečernú hostinu, ktorá  mala v minulosti svoje ustálené 
poradie. Začínala sa obyčajne prípitkom. Podávala sa ryba, hubová vianočná 
kapustnica, zemiakový šalát, pečený chlebík, štedrák, makové pupáčky, cesnak, 
oblátky, strukovinové polievky a doma pripravené sladké dobroty. 
K jednotlivým jedlám sa pripisoval symbolický význam. Vznikli tak rozličné 
povery a  zvyklosti. Veľa tradičných 
štedrovečerných jedál sa pripravuje dodnes. 

Obdobie vianočných sviatkov považujeme za  
jedno z najkrajších období. Je zvykom, že sa rodiny 
navštevujú a strávia spolu pekné chvíle. Príjemne 
sme cítili aj v našej knižnici s čitárňou, kde sme 
počas besedy  počúvali vianočné koledy. Občerstvili 
sme sa medovníkmi. Prežili sme spolu opäť 
príjemné dopoludnie.  
 Pre obyvateľov zariadenia sa pripravuje na 24. decembra spoločná Štedrá 
večera, na ktorej určite nebudú chýbať klasické štedrovečerné dobroty, ktorých 
receptúra je podobná z knihy Vianočná kuchárka. (sš) 
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ZDOBENIE MEDOVNÍKOV V ZSS BORINKA 
      Dňa 20. 12. 2011 sa v Zariadení sociálnych služieb „Borinka“ v Nitre konalo 
predvianočné zdobenie medovníkov v spojení s pečením vianočných oblátok. 
Akcie sa zúčastnili Anna Szabová, Antónia Feketeová a Zuzana Belkovičová. 
Do Nitry sme sa dopravili autom. Mali sme aj príjemných spolucestujúcich - 
deti zo Zariadenia sociálnych služieb „Harlekýn“, ktoré sa spolu s nami tešili na 
zdobenie medovníčkov.  
 Po privítaní a  príhovore pani riaditeľky 
Zariadenia sociálnych služieb „Borinka“ Ing. 
Jozefíny Vlčkovej nasledoval príhovor 
predsedu  Nitrianskeho samosprávneho kraja 
doc. Ing. Milana Belicu PhD. Pozvanie prijala 
aj vedúca odboru sociálnych vecí 
a zdravotníctva PaedDr. Miluša Budayová.    
  Naše obyvateľky zdobenie veľmi bavilo, 
dôkazom boli ich finálne výtvory. Oblátky piekli profesionálky, ktorým nerobilo 
problém urobiť aj trubičky. Všetko čo sme upiekli, vrátane občerstvenia, ktoré 
bolo pre nás pripravené, bolo veľmi chutné. (sš) 

 
TVORIVÉ DIELNE v ZSS „HARLEKÝN“  

               Dňa 14. 12. 2011 sme sa s našimi obyvateľkami zúčastnili predvianočnej 
akcie v ZSS „HARLEKÝN“ – pečenie vianočných koláčikov a príprava 
vianočných dekorácií.  
   Úvod podujatia začal predstavením a vzájomným 
zoznámením tvorivých tímov z jednotlivých zariadení. 
Všetkých zúčastnených privítala riaditeľka ZSS Harlekýn 
Mgr. Alena Gričová. 

Dopoludnia naše obyvateľky vyrábali rôzne 
vianočné dekorácie – vence, svietniky, piekli oblátky 
a ozdobovali medovníčky za pomoci pracovníkov 
zariadenia. Potom nasledoval obed pre hostí – tradičná slovenská kapustnica, 
a prestávka, po ktorej začalo pečenie koláčikov v pripravených kuchynkách. 
Obyvateľky už mali predpripravené cestá, z ktorých potom vykrajovali a tvorili 
koláčiky, na základe svojich vopred daných receptov. Po dopečení sa všetci 
zúčastnení hostia premiestnili do jedálne zariadenia, kde s radosťou ochutnávali 
svoje nápadito napečené koláčiky.  

Ukončenie predvianočnej akcie bolo spestrené občerstvením. Naše 
obyvateľky boli veľmi spokojné s príjemne stráveným dňom. Mali radosť zo 
svojich vlastnoručne vyrobených dekorácií, ako aj zo svojich chutne upečených 
vianočných koláčikov.  (dv) 
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VIANOCE AKO DOMA  
Dňa 16. 12. 2011 Stredná odborná škola potravinárska Nitra usporiadala 

pod záštitou NSK pre klientov  zariadení sociálnych služieb akciu  zdobenia 
medovníčkov. Jednou z najkrajších  tradícií  je pečenie vianočných oblátok, 
pečenie a zdobenie medovníkov, s ktorým ozdobovali vianočný stromček a  
obdarovali koledníkov. Žiaci strednej odbornej školy potravinárskej rozdali 
upečené medovníky a zdobiacu hmotu. Našou úlohou bolo ich čo najkrajšie 
ozdobiť.  

Skúsili sme si, ako sa zdobia medovníčky, že na túto prácu je potrebná 
zručnosť, pevná ruka a aj kus fantázie. Všetci zúčastnení sa snažili so svojich 
medovníkov urobiť tie najkrajšie výrobky. Počas našej práce nám spieval koledy 
spevácky zbor pod vedením  zbormajsterky, ktorá speváčky doprevádzala hrou 
na harmonike. Nakoniec sme si spolu zaspievali „Tichá noc, svätá noc...“. A kto 
vyhral?  No predsa všetci, veď každý jeden vyrobený kúsok bol originál. (aj) 

 
ŠTEDRÁ VEČERA V NAŠOM ZARIADENÍ  

  Štedrým dňom, 24. decembra, začíname sláviť Vianoce. Na východnom 
a čiastočne aj strednom Slovensku sa tento deň nazýva „vilija“ alebo „vigílija“, 
čo znamená „predvečer sviatku“. Štedrý deň, resp. večer je u nás známy od 14. 
storočia a ako napovedá názov, spojený je najmä s obdarovávaním. Štedrá 
večera sa začala o 16.00 h v jedálni nášho zariadenia. 

Štedrú večeru sme v tento deň, tak ako aj po iné 
roky, spoločne slávili s tradičnými vianočnými 
zvykmi. Gazda s gazdinou tri krát zaklopali na dvere 
so slovami „Otvorte!“, z jedálne sa tri krát ozvalo 
„Čo nesiete?“ a gazda s gazdinou odpovedali: „Hojné 
božské požehnanie“. Na tretí krát sme už gazdovi 
a gazdinej odvetili „Nech sa páči, vojdite!“ a pozvali ich do jedálne. Gazda  
úvod začal s vianočným vinšom, po ktorom organizátor, PaedDr. Richard 
Wagner zapálil svietnik Betlehemským svetlom. Na výzvu gazdu gazdiná 
nakŕmila svoje štyri  kúty. Začala sa spievať Tichá noc, svätá noc. Po zaspievaní 
koledy gazda svätenou vodou požehnal celú jedáleň a nasledovalo poďakovanie 
za všetku úrodu, ktorú nám Pán Boh požehnal, pretože Štedrá večera 
vyjadrovala kedysi aj vďaku roľníka za dary zeme.  

Nakoniec sme sa všetci spoločne pomodlili. Predtým ako sa všetci s 
chuťou pustili do štedrej večere, sa prihovorila naším obyvateľom aj pani 
riaditeľka  Ing. Viera Bútorová, ktorá popriala všetkým obyvateľom požehnané 
vianočné sviatky a v novom roku veľa zdravia. Vedúca úseku služieb Mgr. Dana 
Neumannová tiež prišla všetkým poprať milostiplné Vianoce. (rw) 
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PRACOVNÁ ČINNOSŤ V ZARIADENÍ 

V mesiaci  december sa uskutočnili dve brigády. Ako aj po iné mesiace roku 
aj tento posledný, sme s našimi obyvateľmi zorganizovali pracovnú činnosť pre 
skrášlenie a zefektívnenie areálu nášho zariadenia. 

02.12.2011 -  dnešný deň sme hrabali opadané lístie a kôpky nahromadeného 
lístia sme odvážali na skládku ku skompostovaniu. Všetci sme sa tešili, že pred 
napadaním prvého snehu  máme pekne vyčistené naše okolie. Obyvatelia, ktorí 
sa zúčastnili pracovnej brigády: Jozef Beňo, Štefan Vanek, Róbert Pudiš, Imrich 
Karaba 

21.12.2011 - dnešný zasnežený deň sme sa pustili do vianočného upratovania 
terasy A a B budovy, poschovávali lavičky a pozametali sneh na terasách 
a chodníkoch. Obyvatelia, ktorí sa zúčastnili pracovnej brigády: Jozef Beňo, 
Štefan Vanek, Róbert Pudiš, Imrich Karaba, Milan Galbavý, Milan Hanzlovič.             

(aj) 
Za vykonanú prácu všetkým zúčastneným ďakujeme! 

 

ŠPOROVÉ HRY V ZARIADENÍ  
 

VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ 
  Dňa 08. 12. 2011 naši športovo založení obyvatelia:  Peter Lipták, Peter 
Macho a Imrich Karaba prijali  pozvanie na každoročný Vianočný 
stolnotenisový turnaj seniorov v stolnotenisovej 
hale v Topoľčanoch. Turnaj organizovala Mestská 
organizácia Jednoty dôchodcov v Topoľčanoch. 
 Začiatok otvoril predseda  MsO JDS 
v Topoľčanoch pán Milan Páleník, ktorý privítal 
všetkých súťažiacich, ako aj hostí. Následne 
prenechal slovo primátorovi mesta Topoľčany Ing. 
Petrovi Balážovi, ktorý vo svojom príhovore ocenil športového ducha všetkých 
športovcov – seniorov.  
 Po oficiálnom otvorení turnaja nasledovalo rozdelenie hráčov do skupín, 
v rámci ktorých odohrali jednotlivé zápasy. Napriek tomu, že sa naši športovci 
na prvých troch  miestach neumiestnili, v konkurencii 19 profesionálnych 
hráčov sa držali statočne. Umiestnili sme sa v strede hracej tabuľky. Medaile 
súťažiacim odovzdal poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja JUDr. Karol 
Gerhát. Po vyhlásení výsledkov si športovci doplnili stratené kalórie 
pripraveným občerstvením. Domov sme sa vrátili síce unavení, ale spokojní 
s prežitým dňom. Ako sa vyjadril pán Peter Lipták: „Zabavil som sa a zatrénoval 
som si na zajtrajší turnaj o putovný pohár nášho zariadenia“.  (gr) 
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NULTÝ ROČNÍK KRAJSKEJ SÚ ŤAŽE  
V STOLNOM TENISE  

O PUTOVNÝ POHÁR ZSS MÔJ DOMOV  
 

Dňa 9. 12. 2011 sa v stolnotenisovej hale v Topoľčanoch stretli klienti 
zariadení sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja. Naše zariadenie 
zorganizovalo nultý ročník krajskej súťaže v stolnom tenise o putovný pohár 
klientov zariadení sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja. Do 
súťaže sa prihlásili zástupcovia zo ZSS Borinka Nitra, ZSS Clementia Kovarce, 
ZSS Harmónia Horné Štitáre, ZSS Baracha Bardoňovo, ZSS Harlekýn 
Topoľčany, ZSS Svetlo Olichov, ZSS Kreatív Klasov, ZSS Perla Želiezovce, 
ZSS Magnólia Hurbanovo, ZSS V Kaštieli Horné Obdokovce, ZSS Domum 
Krškany a domáci ZSS MÔJ DOMOV  Topoľčany. 

 

Po privítaní riaditeľkou zariadenia, Ing. 
Vierou Bútorovou turnaj otvoril hlavný rozhodca 
pán Michal Vozár, bývalý predseda ŠKST 
Topoľčany. Hráči boli zaradení do súťažných 
skupín, ktoré medzi sebou začali hrať jednotlivé 
zápasy.  Súťažiacich prišli v hre podporiť aj hostia: 
vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva 
PaedDr. Miluša Budayová a poslanci Nitrianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Peter Baláž a JUDr. Karol Gerhát.  
 

Dobrá nálada a súťaživosť  sprevádzala hráčov až do obeda, kedy sa 
v záverečných zápasoch stretli finálové súťažné družstvá. Samostatnú súťaž 
tvoril tím riaditeľov, ktorí súťažili o pohár Slovenského Orla. 

 

Všetci účastníci sa následne presunuli do priestorov zariadenia sociálnych 
služieb „MÔJ DOMOV“, kde bol pre nich prichystaný obed. Po občerstvení boli 
slávnostne vyhlásené výsledky súťaže.  

 

Na prvom mieste sa umiestnilo a putovný 
pohár klientov zariadení sociálnych služieb 
získalo ZSS V Kaštieli Horné Obdokovce. 
Druhé miesto obsadilo družstvo klientov ZSS 
MÔJ DOMOV Topo ľčany: páni Peter 
Macho a Peter Lipták. Na treťom mieste 
skončilo ZSS Harmónia Horné Štitáre. 

 

Okrem víťazného putovného pohára, umiestnené družstvá získali športové 
poháre, medaile, diplomy a všetci zúčastnení tašky s vecnými cenami.  (zv) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach 
Mesiac december sa nesie celý v znamení prichádzajúcich Vianoc a s nimi 

spojenou prípravou na tieto najkrajšie sviatky v roku. S príchodom prvého 
adventného týždňa sme vyložili adventný veniec a urobili výzdobu okien a celého 
interiéru vianočnou výzdobou. Pri zdobení pomáhali pani Káčerová Františka  
a Demovičová Anna. 
            Snáď sa výzdoba páčila aj okoloidúcemu Mikulášovi, ktorý spolu s čertom 
a anjelom navštívili naše zariadenie a priniesli našim klientom balíčky plné 
prekvapení. V balíčku sa nachádzali 
darčeky, ktoré darovala sestra pani 
Káčerovej a vitamíny od pani riaditeľky. 
Spolu s rozprávkovou trojicou prišli 
pozdraviť a popriať spokojné Vianoce 
všetkým obyvateľom a zamestnancom  aj 
poslanec NR SR PaedDr. Pavol Goga, 
vedúca úradu sociálnych vecí Nitrianskeho 
samosprávneho kraja PaedDr. Miluša  
Budayová , riaditeľka zariadenia pani Viera 
Bútorová a  starostka Prašíc pani Erika Némešová. Všetci sa môžeme tešiť na 
spoločné fotografie. 

Vyzdobili sme aj dva vianočné stromčeky, na čom má zásluhu naša 
obyvateľka Anička Demovičová.. 
             Kto nemal kúpený darček pre svojich blízkych,  mohol ešte využiť 
možnosť nákupu 15. decembra, kedy prišiel s ponukou textilu pán Valent Jančich.  
              Sviatočnú atmosféru blížiacich sa Vianoc umocnilo vystúpenie súboru 
Prašičan, ktorý nás navštívil 20. decembra. Prekrásnymi  vianočnými piesňami, 
koledami a vinšami  vtlačil slzy do očí, ale hlavne priniesol pokoj do sŕdc a duší. 
              O to isté sa snažili hneď na druhý deň deti z MŠ v Prašiciach, ktorí taktiež 
prišli potešiť našich starkých s pásmom veršov,  piesní a tancov. Za snahu bola aj 
sladká odmena a šťastné úsmevy na tvárach nielen detí, ale aj ich poslucháčov. 
              Tak ako po iné roky, odchádzajú niektorí klienti na sviatky k svojim 
blízkym. Stalo sa preto zvykom, že deň pred Štedrým večerom odovzdávame 
všetkým klientom vianočné balíčky.  Tento rok to nie je inak, zase ich  čakali 
balíčky plné dobrôt. Tí, čo zostali v zariadení cez sviatky, prežili slávnostné chvíle 
narodenia pána Ježiša spolu s personálom. Personál sa postaral o bohatosť  
Štedrovečerného stola a spoločnými modlitbami a piesňami privítali  narodenie 
malého Ježiška. Zaželať hlavne veľa zdravia a spokojnosti prišla popriať aj pani 
riaditeľka s pani Kurucárovou.  
             Odchod Starého a príchod Nového roka si tí, čo vydržia, môžu vychutnať 
pri dedinskom ohňostroji.  Všetko dobré do Nového roku! 
                                           (ll) 
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ÚTULOK a DOMOV NA POL CESTE 

Skutočný príbeh 
 

V úvode dnešného príbehu chceme zamestnanci a obyvatelia útulku popriať 
Vám zamestnancom a obyvateľom domova v Topoľčanoch a Prašiciach 
v Novom roku veľa šťastia a pevného zdravia,  nech je nasledujúci rok krajší, 
lepší a veselší ako ten minulý. 
 

Dnešný príbeh sa začal písať už  pred 55 rokmi. Malé chlapčiatko sa narodilo 
v Topoľčanoch ako piate v poradí zo siedmych detí v rodine maliara a kuchárky. 
Opäť nič výnimočné, nič nevšedné. Viacčlenná rodina si žila svoj pokojný život, 
bez akýchkoľvek  problémov. Náš hrdina dnešného príbehu   vyštudoval 
stavebné učilište a tiež bol športovo nadaný, ako obyvateľ predchádzajúceho 
príbehu. V osemnástich rokoch, v roku 1974  reprezentoval Československú 
republiku v hádzanej. 
 

Základnú vojenskú službu si odkrútil v rokoch 1975 - 1977. Deväť rokov po 
vojne sa oženil, zariadil byt,  s manželkou sa im narodili dvaja zdraví synovia. 
Najskôr pracoval v Agrostave 7 rokov a do roku 1992 pracoval  v Pivovare. 
Zmenou spoločenského zriadenia a vyšším vekom synov mu stúpli aj životné 
náklady, preto odišiel pracovať k súkromníkovi a neskôr si sám založil živnosť. 
Pracoval v Čechách  a s príjmom bola  nadmieru spokojná celá rodina.  
 

Ako v tej českej piesni „Krásne je žiť...“ až do zimy v roku 2008, keď zostal 
kvôli nedostatku pracovných príležitostí  na 3 mesiace doma. To sa hlásil 
začiatok konca. Z chlapcov sa medzičasom stali skoro chlapi, z nich mladší 25 
ročný odišiel na  skusy  do  Anglicka. Odtiaľ mu život zasadil prvú ranu, (hovorí 
o tom a oči má ligotavé ako  hviezdy, nie však od radosti , ale naopak.) Syn mu 
pred očami vyrástol z chlapčenských nohavíc, no do chlapských už nikdy 
nedorastie. Elegantní páni v drahých čiernych oblekoch z ministerstva  
zahraničných vecí SR mu prišli oznámiť, že jeho syn zomrel vo Veľkej Británii. 
Jednoducho zomrel, dodnes nevie ako, kde  a prečo... 
 

Musel uhradiť veľké finančné prostriedky  na prevoz  domov. Ďalšia  rana na 
seba nenechala dlho čakať. V roku 2009 si manželka cez internet našla priateľa, 
za ktorým sa odsťahovala. Ďalej hovorí už len zo zovretým hrdlom. Prišiel 
rozvod, byt zostal synovi, on odišiel bývať na slobodáreň. „Od 20. decembra 
2011 som oficiálne bezdomovec“. Veľmi by chcel vrátiť čas,  no, to nedokáže 
ani Vilo Rozboril  v „Modrom z neba“! Čo dodať? Smutný príbeh na začiatok 
roka, ale ktorý je z nich veselý?    

(jg) 
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V MESIACI JANUÁR 
2012 

 
Dňa 05. 01. 2012 - KOLEDOVANIE TROCH KRÁĽOV 

po chodbách nášho zariadenia 
 

V dňoch 09. – 10. 01. 2012 - upratovanie vianočnej výzdoby 
 

V dňoch 09. – 11. 01. 2012 – súbor Domovníček  
nácvik kultúrneho programu na Novoročný ples  

 
Dňa 11. 01. 2012 opäť sa budeme venovať vzdelávaniu v jedálni zariadenia 

NOVOROĆNÉ OSEMSMEROVKY 
 

Dňa 12. 01. 2012 o 09.00 h sa bude konať v jedálni zariadenia 
STRETNUTIE/SCHÔDZA OBYVATEĽOV 

 
Deň 12. 01. 2012 o 17,30 h - NOVOROČNÝ PLES S TOMBOLOU 

 
Dňa 13.01.2012 o 13.00 h  pozývame členov redakčnej rady na  

 STRETNUTIE REDAKČNEJ RADY 
 

Dňa 17. 01. 2012 - prednáška s besedou na tému: 
„MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY A ICH VÝZNAM“ 

 
Dňa 20. 01. 2012 sa môžu naši obyvatelia zúčastniť  

NÁVŠTEVY GALÉRIE v TOPOĽČANOCH 
 

Dňa 24.01.2012 sa uskutoční v knižnici zariadenia beseda o knihe: 
„RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO“ 

 
Počas celého mesiaca v doobedňajších hodinách je otvorená 

KNIŽNICA S ČITÁRŇOU 
 

V januári 2012 začne svoje prvé vysielanie v našom zariadení 
ROZHLASOVÉ ŠTÚDIO „MÔJ DOMOV“ 

 
 

Na pripravované aktivity Vás všetkých srdečne pozývame! 
 (dn) 
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Akí sú oslávenci menín v mesiaci január 
 

Antónia - nikdy nikomu úmyselne neublížia, vždy súcitia s inými a 
snažia sa pomáhať im. Nič nežiadajú za svoju pomoc, ale napriek tomu 
vždy dostanú to, po čom túžia. Antónie sú odmeňované za všetko 
dobré hneď, nemusia čakať. Keď niekomu podajú pomocnú ruku, 
následne sa im podarí dosiahnuť niečo osobné, čo ich robí spokojnými.  
 

Vincent - títo muži sú nenápadní ľudia, o ktorých sa veľa nehovorí. 
Iba občas dokážu vybuchnúť a často menia svoju náladu. Vincentovia 
dokážu dosiahnuť všetko, po čom túžia. No niekedy sú pomalší a 
nepúšťajú sa radšej do ťažších úloh. V niektorých veciach sú 
pesimistickí, všetko im je náročné a len málokedy sa vedia uvoľniť. 
Nositeľ tohto mena musí odolať alkoholu a všetko bude v poriadku. 
 

Emil - títo muži žijú v uzavretom svete. Svoje myšlienky a city sú 
málokomu prístupné, ani dokonca svojim najbližším. Emilovia sú skôr 
plachý a preto potrebujú mať niekoho pri sebe, aby im pomohol v ich 
sebadôvere. Ak nenájdu, čo hľadali, stávajú sa z nich zatrpknutí 
ľudia, ktorí myslia pesimisticky. Zdravie majú v poriadku, ale mali by 
si dávať pozor na žalúdok.  
 Milan Va ľko, obyvateľ 
 
 

VIANO ČNÝ STROMČEK PRE LENIVÝCH 
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Do posilňovne príde muž a ihneď osloví trénera. Zajtra mám rande s krásnou 
ženou, ktoré zariadenie mám použiť, aby som na ňu zapôsobil? Tréner 
odpovedá: Bankomat, hneď pri vchode... 
 
Malý chlapec píše Santa Clausovi - pošli mi bračeka! Santa Claus odpovedá  - 
pošli mi mamičku! 
 
Čie je to dieťa? Pod oknom pôrodnice stojí otecko: Tak, čo to je? – pýta sa 
manželky. Chlapec, odpovedá manželka. Na koho sa podobá? Nepoznáš -  
odpovedá manželka... 
 
Nová žena na obzore – Vraví chirurg mužovi. Keď vaša manželka opustí našu 
kliniku, budete mať celkom novú ženu! To je pravda pán doktor, ale odkiaľ to 
viete vy?! 
 
Manželka hovorí mužovi: Ak neprestaneš piť, tak ma z teba porazí! Sľubuiješ 
drahá? – pýta sa muž. 
                                                                              Petronela Kittlerová 
  

LOGICKÁ MATEMATIKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

Prišli k nám v decembri...       
 
… pani Marta Kopecká a pani Anna Kolinková.  
                    

Vitajte medzi nami! 
 

Januároví oslávenci       
01. 01. – Milan Šimko    19. 01. – Anton Beňo 
01. 01. – Mária Rusznyaková   19. 01. – Ľudovít Čachan 
01. 01. – Michal Grznár   22. 01. – Margita Závadská  
02. 01. – Jaroslav Krištof   28. 01. – Paula Guliková 
05. 01. – Ján Mucha    28. 01. – Amália Kučerková 
06. 01. – Michal Žovinec   28. 01. – Ľubomír Lučanský 
06. 01. – Františka Bezáková   29. 01. – Miroslav Bečica 
08. 01. – Valéria Rybanská   29. 01. – Matilda Hudecová 
10. 01. – Oľga Chropeňová   31. 01. – Mária Čuliová 
14. 01. – Róbert Pudiš   31. 01. – Imrich Karaba 
16. 01. – Valéria Schuchmannová   
17. 01. – Jolana Laššová    
  
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, Božieho 
požehnania a spokojnosti. 

- - - 

V mesiaci december nás opustili  
 

• Jozef Cabaj 
• Ing. František Grznár 
• Vladislav Hrudka 
• Ladislav Mládek 
• Rozália Lisyová 
• Paulína Opáthová  

 
Česť ich pamiatke! 
 
Pobyt v našom zariadení ukončil pán Vincent Mišuta. 

(zv) 
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KRÍŽOVKA 
                                                                   

1. nápad, idea 
2. šibal 
3. mužské meno 24.12. 
4. sprievodný úkaz pri búrke 
5. pohorie pri Topoľčanoch 
6. množstvo 
7. prostriedok na vertikálnu prepravu   
8. symbol zimy 
9. stroj na úpravu ľadu na štadióne 
10. denná tlač 
11. kreslím na  
12. základná dĺžková jednotka 
13. celkom máličko 
14. druh ryby 

 
 

 
                        

 
 

KRÍŽOVKU pre vás pripravila 
Mária Malinková  

 
 

PPrreeddssttaavvuujjeemmee  nnoovvýýcchh  zzaammeessttnnaannccoovv  
 

V decembri k nám do zariadenia nastúpili noví, sympatickí 
opatrovatelia: 

Marek Trsťan z Preselian, ktorý sa popri práci venuje i  
štúdiu a  
Rozália Navrátilová z Topoľčian s bohatými pracovnými 
skúsenosťami a praxou. 

                                  Tešíme sa na spoluprácu! 
 
  
 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             
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VÁŽENÍ OBYVATELIA! 
Redakčná rada nášho časopisu Môj domov, ako aj Výbor obyvateľov 
želajú všetkým našim obyvateľom v novom roku 2012 pevné zdravie, 

ktoré je v našom živote to najcennejšie, bez čoho sa nemôžeme 
zaobísť a kúpiť si ho za žiadne peniaze. Tiež veľa optimizmu, 
pochopenia jeden pre druhého, dobré spolunažívanie v ďalšom 
pôsobení u nás v Domove a veľa úsmevov na Vašich tvárach!! 

 

 

 
 

Správne riešenie OSEMSMEROVKY z časopisu č. 12 poslal pán 
Pavel Dobrík! 

Výherca vyhráva vecnú cenu. 
 

GRATULUJEME! 
 
 
 

HÁDANKA 
 
KTORÝ ROK BUDE PRIESTUPNÝ?  
 
A) 2012      B) 2013     C) 2014 
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