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ÚVODNÍK 
 

Tradícia o Veľkej noci 
        

Veľká noc je pre kresťanov najväčším sviatkom v roku.  
Na rozdiel od Vianoc sa k nej však viaže tragický príbeh 
„O zrade, mučení a ukrižovaní Ježiša Krista.“ Hoci v Biblii je 
utrpenie Božieho syna opísané presvedčivo, ľudia už dve 
tisícročia túžia mať rukolapný dôkaz, že sa to naozaj stalo. 
Práve o tom hovoria Kristove relikvie .....  Najznámejšou 
relikviou je Turínske plátno, ide o pohrebný rubáš, do ktorého 
bolo zahalené Kristovo telo a bolo uložené do hrobu. Ďalšie 
relikvie boli: Longinová kópia, kríž aj klince, ako aj Veronikina 
šatka. 
       Veľkonočné sviatky mnohí vnímajú  aj ako sviatky jari. 
V našom živote sa odvtedy traduje, že na Veľkú noc sa polieva 
a je zvykom, že dievčatá maľujú veľkonočné vajíčka pre 
svojich vyvolených a týmto spôsobom sa im takto odvďačia 
a obdarúvajú ich svojou pozornosťou.  Takto sme každý rok 
oslavovali Veľkú noc. 

Anna  Szabová, šéfredaktorka 
 

Vážená pani šéfredaktorka, pani Anička Szabová, 
 

 tento mesiac slávite svoje narodeniny. Dovoľte mi 
v mene všetkých zamestnancov aj obyvateľov poďakovať 
Vám pri tejto príležitosti za Vašu aktívnu činnosť, vďaka 
ktorej výrazne prispievate k rozvoju kultúry nášho 
zariadenia.  
 K Vašim narodeninám Vám prajeme veľa zdravia, 
šťastia, lásky, spokojnosti, elánu a ešte veľa nápadov pre 
spestrenie života nás všetkých, obyvateľov aj 
zamestnancov. 

      Viera Bútorová, riaditeľka zariadenia 
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                                   Príchod  jari 
 

Po zime príde znovu vytúžená jar, v srdci nám nastane túžba aj naďalej 
v dobrom zdraví, šťastí a pokoji svoj život žiť. 

 

Na jar stromy  rozkvitajú, vtáčiky sťa hrdličky pekne spievajú a do života 
nám nádej a optimizmus dodávajú. 

 

Jarné slnko sa usmieva, teplom lásky nás ohrieva, kúzlom očarila stromy 
v biely šat, vrátil sa život do záhrad. 

 

Vŕba v našom krásnom parku prvú miazgu dáva a tak nám na vedomie 
príchod jari rozdáva. 

                                 Anna  Szabová, šéfredaktorka  
 

Požehnaná Veľká noc 
      

Príchodom slávnostnej Veľkej noci 
ukrižovaný Ježiš sa k nám blíži, 
vrúcne vďaky mu vzdávajme, 

znovu ho medzi nami privítajme. 
 

Obetoval sa za nás na kríži, 
vstal už  z mŕtvych celkom živý, 
vykúpil nás z nášho trápenia, 

sme mu vďační za veľa. 
 

Ježišu náš sladký, milý, 
čakáme Ťa v každej chvíli, 

pomôžeš nám v našom trápení, 
aj v každom súžení. 

                                                                         Anna  Szabová, šéfredaktorka 
 

Slovák dušou i telom 
 

Ja som malý, ale Slovák. Slovák dušou i telom. 
Kto Slováka nenávidí, nie je mojim priateľom. 

Jeden pán mi pred nedávnom pekný dukát prisľúbil, 
aby som reč, nie slovenskú ale cudziu zaľúbil. 
Pekný je ten Váš dukátik, ale krajšia moja reč, 

ktorú si ja nie za dukát, ani za svet nedám preč.           
Vojtech Hano, obyvateľ 



 4 

Stalo sa v mesiaci marec 
Zdobenie medovníkov 

 
Dňa 06.03.2013 sme spolu 
s našimi klientmi trávili 
dopoludnie tvorivou činnosťou. 
Venovali sme sa  zdobeniu  
veľkonočných medovníkov. 
Klientky boli veľmi kreatívne, 
medovníčky ozdobili 
rôznofarebnými motívmi. 
Hotovými výrobkami sme si 
vyzdobili spoločenské priestory 
nášho zariadenia. Samozrejme 
nechýbala ochutnávka pri 
kávičke a dobrej nálade.  
                                                                                                                           (sš) 

 

Súťaž „Hod v kocky“ 
 

Dňa 21.03.2013 sme v jedálni 
nášho zariadenia usporiadali 
súťaž ,,Hod v kocky,“ ktorej 
sa zúčastnilo 15 aktívnych 
hráčov. Všetkých 
zúčastnených organizátorka 
privítala a oboznámila 
s pravidlami hry. Súťažiaci 
hrali  5 súťažných kôl, ktoré 
boli napínavé a potom im boli 
zrátané body. Atmosféra bola 

vynikajúca. Hráči sa navzájom povzbudzovali, netrpezlivo čakali na 
každý hod spoluhráča a spočítavali spoluhráčom body. Nakoniec sme 
vyhodnotili troch najlepších hráčov. 
Na treťom mieste sa umiestnil pán Štefan Hučko, na druhom mieste 
pán Milan Hanzlovič a víťazom sa stal pán Pavol Dobrík. Víťazi boli 
odmenení šumivými vitamínmi. Po záverečnej spoločnej fotke,  sme sa 
rozišli s prísľubom účasti na ďalšej súťaži.                                               
                                                                                                                           (sč) 
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Sviatok MDŽ 
 
Dňa 8. 3. 2013 sme si 
pripomenuli Medzinárodný 
deň žien. Pri tejto 
príležitosti pani riaditeľka 
Ing. Bútorová navštívila 
naše klientky v zariadení 
„Môj Domov“ Topoľčany 
a Prašice. Prijatie klientiek 
bolo veľmi úprimné 
a spontánne. Zaspomínali 
si spoločne na sviatok, 
v minulosti veľmi vážený  

Pani Antošová, obyvateľka ZSS Prašice       a obľúbený. Pani riaditeľka 
Viera Bútorová, riaditeľka ZSS       darovala obyvateľkám  
vitamínový darček a popopriala im veľa zdravia a šťastia. 
                                                                                                                (mg) 

 
 

Kultúrny program detí k MDŽ 
 

Tak ako každý rok, tak aj 
tento sme si pripomenuli 
Medzinárodný deň žien. 
13. marca prišli našim 
babičkám, mamičkám 
a tetám zarecitovať 
a zaspievať aj deti 
z Materskej školy na ulici 

Gagarinovej 
v Topoľčanoch. Všetky 
ženy po krásnom 
kultúrnom programe 
obdarovali ručne 
vyrobenými srdiečkami 

a my sa už tešíme do skorého videnia.   
                                                                                                                                                                 (zv) 
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Zdravotné prechádzky 
 
          Po zimnom oddychovaní sme dnes 01.03.2013 odomkli 
pomyselným kľúčom cesty a chodníky k naším pravidelným 
prechádzkam. Pred odchodom k poznávaniu krás prebúdzajúcej sa 
prírody do jarného ošatenia sme si zaspievali pesničku „Cestička 
v údolí“...      Dnešný skoro jarný deň nám dodával  silu a energiu.  Prešli 
sme okolo školy umenia a centra voľného času  pod  Krušovskú cestu 
a chodníkom sa vrátili k Junioru, kde sme si v reštaurácii pochutili na 
káve a limonáde. Rozprávali sa o prežitom zimnom období a plánovali 
prechádzky počas teplých dní, ktoré nás čakajú.  Cestou domov sme 
počúvali štebotanie vtáčikov na stromoch. Príroda ešte driemala a jarné 
kvetinky sme zatiaľ nenašli . Na ich  vôňu  si  musíme ešte troška 
počkať. 
          Piatok 08.03.2013  sme sa vybrali na prechádzku z úmyslom 
priniesť do zariadenia bahniatka, baburiatka. Popri malých záhradkách 
sme prešli na Krušovskú cestu  a prešli na sídlisko „F“. Keďže  bol aj 
sviatok všetkých žien dostali všetky ženy dnešnej prechádzky gratuláciu  
a chutnú lízanku  od našich mužov. Cestou domov sme sledovali políčka 
na ktorých sa už začali objavovať prvé jarné kvetinky ako prvosienky, 
frézie ale i fialka sem tam vykukla.  
Dnešný deň nám  vlial do tela  troška jarného tepla, príjemný vánok sa 
pohrával s našimi vlasmi  a tak sme mali v duši nový optimizmus 
a radosť zo života . 

                                                                                                                (aj) 

BESEDA O KNIHE 
 

Dňa 05. 03. 2013 sa konala v knižnici zariadenia beseda o knihe: 
Slávne osobnosti filmu, od autora Ladislava Volku. Mená významných 
osobností filmu, ktoré boli prínosom a zároveň posunuli filmové umenie 
dopredu nájde čitateľ v uvedenej publikácii. Filmové umenie je 
najmladšie zo všetkých umení. Zo slovenských predstaviteľov sme si  
prečítali o Paľovi Bielikovi, ktorý vystupoval v úlohe Jánošíka. Pán Jozef 
Makový  za čias, keď navštevoval mešťanku, nemal možnosť pozerať 
televíziu. Pamätá si, ako spolu s ostatnými vrstovníkmi film zašiel pozrieť 
do kina v rodnej obci. Obľúbeným francúzskym komikom sa stal Louis de 
Funes, ale aj Laurel a Hardy, Charles Chaplin. Z českých komikov bol 
známy Vlasta Burian.                                                                          (sš) 
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Stretnutie pri  spomienkach 
                                    

 
Dňa 14.03.2013 - 66 

klientov  sa zišlo v jedálni 
nášho zariadenia, kde sme  
si spomínali na Poslednú 
večeru Pána Ježiša a jeho 
rozjímanie v záhrade 
Getsemani pred jeho 
ukrižovaním. Slovo „Kristus“ 
pochádza z gréčtiny 
(Christos) a znamená 
„Pomazaný“. (Po hebrejsky 
znie toto slovo „Mesiáš“.) 
„Posledná večera“... výjav,  
ako si Ježiš sadol so svojimi učeníkmi k stolu a oznámil, že jeden z nich 
ho zradí. „Hovorím vám, jeden z vás ma zradí.“ 

 V tento večer ustanovil dve sviatosti: kňazstva a eucharistie. V 
Zelený štvrtok sa večerná svätá omša slávi na pamiatku ustanovenia 
Sviatosti Oltárnej. Vo štvrtok prestávajú zvoniť zvony, ako znak 
spoluúčasti s utrpením Krista. Ich zvuk sa ozve až na slávnostnú Glóriu 
na vigíliu vzkriesenia na Bielu sobotu a namiesto nich sa používajú 
rapkáče. Po skončení svätej omše si pripomíname Pána Ježiša, ako v 
Getsemanskej záhrade bdie v modlitbe. Apoštoli od únavy zaspali a 
Ježiš zostáva celkom sám, opustený. Obnažené oltáre symbolizujú 
opustenosť Krista v Getsemanskej záhrade. Judáš Iškariotský bozkom 
zrádza svojho učiteľa a dáva vojakom znamenie, vzápätí ho zlapajú 
a vedú pred Piláta, ktorý ho na naliehanie prítomných odsúdi na smrť 
ukrižovaním v tú chvíľu sa začína Krížová cesta plná bolesti a utrpenia.  

Pane Ježišu, Ty si povedal: „Pokoj vám zanechávam, svoj 
pokoj vám dávam, ale ja vám nedávam, ako vám svet dáva. Nech 
sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.“ (Jn 14,27) Daj nám poznať, 
že i na krížovej ceste, o ktorej budeme rozjímať, Ty zostávaš Pánom, 
kniežaťom pokoja, a že svojím pokojom môžeš naplniť i naše srdce, 
keď na nás prichádzajú skúšky. Ty, ktorý očisťuješ srdce a čisté srdce 
miluješ, zmocni sa môjho srdca a bývaj v ňom... Vtlač do môjho srdca 
obraz svoj.  Vtlač do môjho srdca svoje milosrdenstvo. Boh je Bohom 
môjho srdca a podiel večitý. 

                                                                                                                                                              (aj) 
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BIELA SOBOTA: DEŇ TICHA 
 

Veľkonočné tríduum predstavuje jadro celého liturgického roka. Hoci 
jednotlivé dni tohto trojdnia, počnúc omšou na pamiatku Pánovej večere 
na Zelený štvrtok až po 2. vešpery Veľkonočnej nedele, oplývajú 
bohatosťou obradov a symbolov, osobitné miesto medzi nimi zaujíma 
Biela sobota – deň Kristovho zostúpenia k zosnulým. Spolu s Veľkým 
piatkom patrí v katolíckej cirkvi Biela sobota k tzv. aliturgickým dňom. 
Znamená to, že počas týchto dní sa neslúži obeta sv. omše. Keďže 
samotná omša je nekrvavým sprítomnením Kristovej veľkonočnej obety, 
na Veľký piatok ju vykonáva sám Boží Syn, a to krvavým spôsobom. Na 
Bielu sobotu zasa cirkev svätá bdie a medituje pri Pánovom hrobe, 
pričom tiež „v modlitbách a pôste očakáva jeho vzkriesenie“. Aj preto ju 
možno označiť za deň ticha. Špecifickým vyjadrením spomínaného 
„Božieho mlčania“ je v našom geografickom okruhu zvyk stavania tzv. 
Božieho hrobu. Zvyk ukladať sochu zomretého Krista do hrobu k nám 
prišiel z Východu, pravdepodobne z Jeruzalema, a udomácnil sa aj v 
západnej liturgii. Dodnes sa však uchoval len v krajinách strednej Európy 
bývalého Rakúsko-Uhorska. V niektorých krajinách hrob strážia rytieri 
(Grabensritter), ktorí v rytierskom výstroji neprestajne, teda aj v noci, 
strážia Boží hrob od skončenia veľkopiatkovej liturgie až do začiatku 
veľkonočnej vigílie. 

(rw) 

Marec – Mesiac knihy 
Mesiac marec sa spája nielen s príchodom jari, ale i mesiacom 

knihy, preto sa aj v knižnici nášho zariadenia dňa 26.03.2013, konala 
prednáška spojená s besedou na tému: Marec - mesiac knihy.  

Prednášku sme otvorili citátom známeho pedagóga J. A. 
Komenského: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a 
nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“  

Knihy nám pomáhajú rozvíjať našu fantáziu, predstavivosť, nútia 
nás premýšľať, rozširujú nám slovnú zásobu, vzdelávajú nás a duševne 
obohacujú. Spolu s obyvateľmi sme si zaspomínali, ktoré knihy čítali 
najradšej. Pani Kopecká nám rozprávala ako vznikali prvé knihy a na 
záver besedy nám pán Sokolík zarecitoval báseň od Sama Chalúpku – 
Turčín Poničan. Škoda len, že v dnešnej dobe sa čím ďalej, tým viac 
začína zabúdať na knihu ako priateľa človeka. 
                                                                                                           (sh) 
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Pripravujeme pre Vás v mesiaci apríl 2013 
 
03.04.2013        spoločenská miestnosť           Prednáška s besedou na tému: 
                                                                        „Apríl mesiac lesov“ 
 
05.04.2013        centrum mesta                        Návšteva Mestskej galérie 
 
09.04.2013        spoločenská miestnosť           Súťaž o najlepšiu popolušku v ŠZ 
 
10.04.2013        kúpele Veľké Bielice             Návšteva termálnych kúpeľov 
 
11.04.2013        spoločenská miestnosť           Stretnutie redakčnej rady 
 
12.04.2013        sídlisko JUH                           Zdravotná prechádzka 
 
16.04.2013        jedáleň zariadenia                   Burza ošatenia 
 
17.04.2013        jedáleň zariadenia                   Športové hry 
 
18.04.2013        jedáleň zariadenia                   Stretnutie pri spomienkach na                                          

tému:  „ Jarný slnovrat a ľudové                          
zvyky a tradície..“  

 
18.04.2013       stolnotenisová hala                  Turnaj v stolnom tenise 
 
19.04.2013       sídlisko Východ                      Zdravotná prechádzka k rieke                                                               
 
23.04.2013       čitáreň zariadenia                     Beseda o knihe 
 
26.04.2013       centrum mesta                         zdravotná prechádzka po                   
 historických miestach 
 
26.04.2013       areál zariadenia                       Výsadba niektorých druhov      
                                                                          zeleniny  a okrasných rastlín 
 
30.04.2013       nádvorie a terasa zariadenia     Podujatie „Stavanie mája“ 
 
 

Na pripravované aktivity Vás všetkých srdečne pozývame! 
                                                                                                                (dn)                                                          
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Predbežný plán obedného menu  
od 5. do 14. apríla 2013 

 

5. 4. piatok Hrášková polievka s hubami, chlieb 
 zemiakové placky, kapustový šalát 
 

6. 4. sobota      Rajčinová polievka s ryžou 
 Holandský rezeň, varené zemiaky, čalamáda 
 

7. 4. nedeľa Hovädzia polievka s cestovinou 
 Kuracie po cigánsky, omáčka, ryža, kompót 
 

8. 4. pondelok Frankfurtská polievka, chlieb 
 Talianske cestoviny so syrom 
 

9. 4. utorok Polievka zeleninová 
 Pečené kačacie stehno, dusená kapusta,  
 knedľa 
 

10. 4. streda Fazuľová polievka kyslá, chlieb 
 Domáce koláče s posýpkou, mlieko 
 

11. 4. štvrtok Polievka slepačia s haluškami 
 Podtatranský kurací rezeň, šťava, dusená  
 ryža, uhorkový šalát 
 

12. 4. piatok Zemiaková polievka, chlieb 
 Palacinky s džemom 
 

13. 4. sobota Hrachová polievka 
 Bravčové na smotane, šťava, cestoviny 
 

14. 4. nedeľa Polievka slepačia s niťovkami 
 Pečené kura, ryža, kompót 
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Aby MÔJ DOMOV bol našim DOMOVOM 
 

          V apríli 2013 pripravujeme zmeny v organizácii práce 
zamestnancov zariadenia vytváraním multidisciplinárnych tímov. 
Cieľom je poskytovať kvalitnejšie sociálne služby 
v užšom, bližšom a osobnejšom kontakte zamestnancov s  
klientmi. V rámci zariadenia sme  vytvorili menšie komunity - 
oddelenia.   
          Každé oddelenie bude mať svojich koordinátorov, ktorí 
budú poverení organizáciou oddelenia/komunity a spolu 
s pridelenými zamestnancami oddelenia budú zodpovední za 
celkovú starostlivosť o klientov na oddelení. 
          Pri riešení zmien sme vychádzali z Koncepcie rozvoja 
sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorá 
kladie dôraz na:  

• sociálnu prácu v menších komunitách 
• individualizovaný kontakt personálu s klientom 
• kontakt s príbuznými a rodinou 
• silné tímové personálne obsadenie  
• adresné a konkrétne poskytovanie služieb 
• zameranie sa na individualizáciu a špecifikáciu potrieb. 

         Nitriansky samosprávny kraj chce postupne zavádzať 
komplex podporných sociálnych služieb komunitného charakteru 
a systému práce novým prístupom ku klientovi formou 
individuálneho plánovania s prihliadnutím na špecifické potreby 
a schopnosti klienta. 

MÔJ DOMOV K otázkam vznikajúcim v súvislosti 
s potrebami klientov v tejto súvislosti, 
organizujeme stretnutie s Výborom 
obyvateľov, prípadne ďalšími zástupcami 
z radov obyvateľov. 
      Bližšie informácie nájdete priebežne aj 
na nástenkách ako aj v ďalších číslach  

TU SOM DOMA! časopisu.                 (vb) 
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Zo života zariadenia sociálnych služieb 
v Prašiciach 

 

Marec ako prvý jarný mesiac by mal mať 
prevahu slnečných lúčov. To sa však o 
súčasnom marci povedať nedá. Zima nie a nie 
odísť. Už nám chýbajú prechádzky po vonku 
,no zatiaľ sa musíme uskromniť s činnosťami 
vo vnútri zariadenia. Pravidelne cvičíme, 
maľujeme, počúvame hudbu a hráme 
spoločenské hry. Na príchod Veľkej noci sa 
každý štvrtok pripravujeme aj modlitbou 
„Krížovej cesty“. Jar a veľká noc je teraz 
našim námetom pri arteterapii, kde kreslíme 
rôzne kraslice, kuriatka, zajačikov a jarné 
kvietky. 

V duchu veľkonočných sviatkov sme vyzdobili aj naše zariadenie. 
Veľkú časť veľkonočných  ozdôb tvoria ručné práce našich klientiek. 
Háčkované a štrikované kuriatka, zajačiky a vajíčka dokazujú, čo všetko 
naše babičky dokázali vyrobiť. Marec je aj mesiacom knihy. Pri tejto 
príležitosti sme si vypočuli prednášku o živote a diele našej známej 
slovenskej spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej. Jej diela tvorí poézia a 
próza, knihy pre deti i dospelých. V ďalšej zaujímavej prednáške sme sa 
dozvedeli o veľkonočných zvykoch a tradíciách. Slovenský ľud ja známy 
dodržiavaním veľkonočných kresťanských sviatkov. Tieto patria k 
najvýznamnejším v roku. Dnešná doba však aj tieto sviatky pomaly mení 
na komerčnú záležitosť. Aby sme si vynovili jarný šatník prišiel pán 
Valent Jančich, ktorý prišiel s novým tovarom. Aby nám pribúdali ďalšie 
eurá do pokladničky, naďalej skladáme krabice z mlieka. Dňa 18. marca 
nastúpila do nášho zariadenia pani Valéria Palušová, ktorá sa vrátila do 
rodných Prašíc zo zariadenia „ Môj domov“ v Topoľčanoch. Prajeme jej u 
nás príjemný pobyt. 

Na apríl plánujeme už začať so zdravotnými prechádzkami po 
vonku, pripravíme prednášku o bohatstve našich lesov a prednášku o 
živote nového pápeža Františka. 

 
Apríloví oslávenci:  

Klobučníková Matilda 
Antošová Margaréta 

Prajeme všetko najlepšie!                                                            (ll) 



 13 

ÚTULOK A DOMOV  NA  POL CESTE 
SKUTOČNÝ PRÍBEH 

 

            Rodiskom nášho obyvateľa, ktorý je hrdinom tohto príbehu, je 
mesto Topoľčany. Mesto, v ktorom vyrástol, kde aj navštevoval základnú 
deväťročnú školu. Po ukončení základnej školy sa vyučil za 
automechanika. Pracoval ako opravár cestných strojov. Na základnej 
vojenskej službe využil svoje teoretické a praktické skúsenosti, ktoré 
získal na strednej odbornej škole. Po absolvovaní základnej vojenskej 
služby nastúpil do pekárne ako pekár. To bolo krásne obdobie. Oženil sa, 
má tri krásne deti, pekárčina ho uspokojovala a napĺňala plnohodnotným 
a zmysluplným životom.  
          Ale život to zariadil trocha inak. Nastali problémy v manželstve, 
rozvod. Zostal bez práce, bez zárobku, býval v rodičovskom byte so 
súrodencami. Keď nebol zárobok, neprispieval na nájomné, musel sa 
vysťahovať. Nemal vlastné bývanie, určitý čas žil v pivnici, v 
nedôstojných podmienkach. To prinieslo zdravotné problémy, ktoré sa 
riešili liečením v nemocnici a pobytom v sociálnom zariadení.  
         V mesiaci marec si podal žiadosť na ubytovanie do Útulku. Žiadosti 
bolo vyhovené a dnes je spokojným klientom. Rád rozpráva o svojich 
deťoch, bez hnevu spomína na svojich súrodencov. V Útulku dobrovoľne 
pomáha pri prácach zveľaďovania prostredia bývania pre ostatných 
klientov. Tým dokazuje svoju skromnosť, tolerantnosť a verí že dobrí 
ľudia, ktorí radi pomáhajú iným v zložitých životných situáciách stále žijú.  
          (mg) 

Kultúrne okienko očami obyvateľa 
 

        Marec je jeden z najkrajších mesiacov v roku a pre naše ženy je 8. 
marca krásny sviatok. Je MDŽ. Naše ženy v zariadení sociálnych služieb 
prišli podporiť a zagratulovať deti zo škôlky na Gagarinovej ulici. Tieto 
deti predviedli krásny kultúrny program plný veršov a piesní. Nejednej 
žene sa zatrblietali v očiach slzy. Deti ďakujeme! 
        Pani Jahodová nám v rámci svojich stretnutí pri spomienkach 
porozprávala o poslednej večeri nášho pána Ježiša Krista. Toto 
rozprávanie bolo znova podané zaujímavo. Porozprávala nám 
o Judášovej zrade, Perovej odvahe pri zajatí Pána v Getzemanskej 
záhrade. Pripomenula nám ustanovenie Sviatosti Oltárnej. Pútavým 
spôsobom ako je u pani Jahodovej zvykom nám porozprávala aj 
o potupnej smrti Pána na kríži. Na konci zaznela pieseň a modlitba. 

Štefan Hučko, obyvateľ 
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SPONZORI  2012 
 

 V roku 2012 nás podporilo niekoľko sponzorov z radov 
našich dodávateľov, obyvateľov či ich príbuzných. Vďaka 
nim sme vynovili a zariadili niektoré priestory zariadenia, 
uskutočňovali spoločenské, kultúrne a športové aktivity, 
výlety, zábavy, spoločné posedenia či ocenenia pre 
klientov, zabezpečili niektoré zdravotnícke a rehabilitačné 
pomôcky a pod. 
 Sponzormi z radov obyvateľov boli v roku 2012 pani 
Godálová, rodina Štefkovičová, rodina Krajčovičová, pán 
Majtán, pani Španková Eva, pán Adamička.  
 Spomedzi firiem a spolupracujúcich organizácií nás 
podporili: HARTMANN-RICO, a.s., KIMBERLY-CLARK, 
s.r.o., SCA HYGIENE PRODUCTS, s.r.o. – dodávatelia 
zdravotníckych a inkontinenčných pomôcok, Lekáreň 
MILLI, TEKOO SLOVAKIA, s.r.o. – veľkosklad ovocia 
a zeleniny, TOPEC – pekárne a cukrárne, a.s., PC-COM, 
s.r.o., M-TEAM, s.r.o. – dodávateľ mäsa a mäsových 
výrobkov, INMEDIA, s.r.o., veľkosklad potravín, Lekáreň 
STELLA a Lekáreň PILULKA. 
 Celková výška sponzorských prostriedkov v tovaroch 
a službách alebo na účte zariadenia predstavovala takmer 
12 000,– €. 
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sa podieľal na 
spolupráci zvyšovaním zamestnanosti a na úhradách miezd 
vo výške 4 500,– €. Získali sme kapitálové finančné 
prostriedky z U-NSK na rekonštrukciu balkónov a výťahov 
vo výške 200 000,– €. 
 Všetkým sponzorom týmto srdečne ĎAKUJEME!     (vb) 
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PRIPRAVUJEME VAČŠÍ KOMFORT  
POSKYTOVANÝCH  SLUŽIEB 

 
Jedáleň zariadenia je situovaná medzi oboma budovami, 

a teda tvorí centrum celého zariadenia. Zároveň je najväčšou 
miestnosťou v zariadení. Priestorom, kde sa môžeme stretávať 
v najväčšom počte. 

Aby priestory našej jedálne boli centrom aj skutočne, 
plánujeme vytvoriť novú podobu bývalého bufetu. Samotná 
prevádzka by mala byť zriadená v priestoroch malej jedálne, 
ktorá doteraz slúžila ako jedáleň zamestnancov. K tomu bolo 
potrebné presťahovať jedáleň zamestnancov. Nová jedáleň je 
zriadená v B budove, pri výdajni stravy, z izby č. 111.  

O jej dnešnú podobu sa od začiatku roku starali 
zamestnanci:  Peter Božik 
a Miroslav Moravčík 
o murárske práce, Juraj 
Gális, o inštaláciu vody a 
Jozef Šimko o elektrikárske 
práce. Ich pomocníkmi boli: 
Maroš Vereš a Ľubomír 
Danko pod vedením 
Valenta Jančicha. 
 

Obr.: J.Gális, P.Božik, M.Moravčík 
 

Vážení zamestnanci, 
v priebehu mesiaca apríl sa začneme 

stravovať v novo-vytvorených priestoroch 
novej jedálne (viď 
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ZASMEJME SA 
On a ona sa stretnú v lese s drevorubačom a spytujú sa ho na cestu: „Za 
aký čas sa dostaneme na druhú stranu lesa?“ Drevorubač odpovedá: 
„Asi za pol hodiny,  záleží však od toho, či ste manželia alebo milenci.“ 
 

Mladý zať nemôže trafiť pred svadobnou nocou do kľúčovej  dierky. 
Mladá nevesta vzdychne: „Och, to sa pekne začína.“ 
 

Tak som konečne manželovi nasadila parohy, chváli sa Anča Zuze. A čo 
on na to? Odviezol si ich na chatu.  
 

Čo robíš?  Pýta sa pri náhodnom stretnutí priateľka. Sprievodkyňu 
turistov. A poznáš cudzie jazyky? To nie, ale keď sem príde nejaký 
turista, tak mu všetko ukážem.  
                                                                       Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

„Žalúdočné problémy, vravíte? A čo ste zjedli?“ „Tri konzervy sardiniek, 
pán doktor.“ A otvorili ste ich?“ „ No vidíte, tá skleróza, tá skleróza.“ 
 

„A ty si čo dostal na narodeniny?“ „Bitku od otca.“ „ A to už prečo, čo si 
vykonal?“ „ Ja nič, ale dostal som preto, že sa kvôli mne musel ženiť.“ 
 

Obvinený vypovedá na súde. Sudca sa ho pýta: „Poviete mi už konečne, 
kto bol váš komplic?“ „Čo vám šibe? Hádam by som nezradil svojho 
vlastného brata.“ 
 

Príde muž z krčmy a hovorí svojej žene. „Hádaj, čo mám vo vrecku. 
Začína sa to na F.“ „Žeby fialky?“ „Nie, fľašu rumu. A hádaj, čo mám 
v druhom vrecku – začína sa to na E.“ „Tak to neviem.“ „Ešte jednu.“ 
 

Na Transsibírskej magistrále zastane vlak. „Čo sa stalo?“ kričia cestujúci. 
„Vymieňajú rušeň.“ Po hodine vlak stále stojí. „Čo sa stalo?“ kričia 
cestujúci znova. „ Už ste vymenili rušeň?“ „Áno, vymenili. Za vodku.“ 
                                                                           Ing. Peter Lipták, obyvateľ 

PRANOSTIKY 
                                                           * * * * * 

Suchý apríl nie je po voly gazdom. * Búrky v apríli zvestujú mokré leto. * Do 
Ďura je vždy lepší sneh ako dážď.  *  Na Ďura každá kvapka hodná je dukáta. * 
Na Ďura tráva zo zeme trčí. * Na sv. Marka  napijem sa z jarka.  * Veľký piatok 
daždivý, znamená rok žíznivý. * Keď v apríli hojne vietor duje, stodola sa 
naplňuje. * Keď v apríli  vrana kváka, bude v roku veľká psota. * Na Veľký 
piatok sa štiepia ovocné stromy. * Ak je na sv. Marka rosa, podaria sa prosá. 
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POREKADLÁ 
* * * * * 

Putá manželstva sú také ťažké, že sa musia spojiť dvaja, aby ich uniesli, niekedy 
aj traja.* Pri kúpe domu posudzuj krov, pri výbere nevesty si prehliadni matku.*  
Na kúrenie je najlepšie staré drevo, na pitie staré víno na dôverne rozhovory 
starí priatelia.  * Keby človek vedel, že si má nohu zlomiť, tak by si sadol.  * Zlá 
svokruša má aj na zadku oči. * Škoda je už dávať umierajúcim drahých liekov. *   
Kto pľuje smerom hore, sliny mu na tvár padajú.* Keby klobásy mali krídla, 
nebolo by lepších vtákov. * Spiaca mačka ešte nikdy myš nechytila. * 
Zamilovaný i blchu od milej zje. * Od roboty ešte nikto nestlstol.                                                                            

Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

KRÍŽOVKA 
V mesiaci apríl  sa stromy, lesy, parky, záhrady preberajú z driemot, začínajú 
pučať kvietky i lístky. Prebúdza sa život. Na zemi i v zemi. A možno i preto celý 
apríl poznáme ako mesiac  _ _ _ _ _. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. 2.                 3.              4. 5. 
 

 

 
Správnu odpoveď napíšte na lístok a odovzdajte do 20. 03. 2013 
sociálnej pracovníčke Bc. Svetlane Šimkovej. Víťaz bude určený 
žrebovaním a odmenený vecnou cenou. 
Správnu odpoveď krížovky z časopisu 3/2013 nám poslali viacerí. 
Výhercom sa stáva pani Helena Junásová. Správnu odpoveď hádanky 
z časopisu 3/2013 nám poslala iba Petronela Kittlerová, ktorá tiež 
získava cenu. Srdečne gratulujeme!  (mm) 

1             
2             
3             
4             
5             
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NOVÍ ZAMESTNANCI 
 

V tejto pravidelnej rubrike Vám predstavujeme troch nových 
zamestnancov – opatrovateľov. Eva Buchelová z Topoľčian, Marián 
Lovrant z Prašíc,  Peter Tuhý z Tovarník.  

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu! 
 

    Eva Buchelová        Marián Lovrant                 Peter Tuhý 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blahoželanie 

 
PhDr. Danke Neumannovej, vedúcej úseku služieb 

Nech tento slávnostný meninový deň  16.04.2013 prinesie do Vášho 
života, šťastie, zdravie, lásku, ktorá Vás bude sprevádzať po celý čas, 
veľa optimizmu, trpezlivosti a elánu pri riešení Vašej náročnej 
a zodpovednej práci v našom zariadení sociálnych služieb. Za Vašu 
namáhavú a svedomitú prácu, ktorú pre nás obyvateľov zariadenia 
vykonávate  Vám patrí náš obdiv a vďaka. 
 
 
K Vášmu sviatku zdravia veľa,  
čo si Vaše srdce rado želá, 
veľa spokojnosti a hojnosti všade, 
plnú náruč krásnych kvetov,  
stály úsmev na ružovej tvári,  
nech sa Vám vždy dobre darí, 
nech Vám slnko stále žiari, 
od života žiadne sváry. 

                                                                             
 Anna  Szabová, šéfredaktorka 
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Prišli k nám v marci...       
 

 … pán Alojz Schlenc,  pani Zuzana Opečková, a pani Terézia 
Hátašová. 
                        
    
 

 
 

Vitajte medzi nami! 
 
                  
 

Apríloví oslávenci     
02. 04. – Miroslav Arpáš   17. 04. – Ján Rybanský 
03. 04. – Školastika Hýrošová  18. 04. – Vladimár Kováčik 
04. 04. – Mária Heldiová   19. 04. – Františka Hroteková 
12. 04. – Anna Szabová   24. 04. – Gejza Mišovych 
14. 04. – Radek Malošík   27. 04. – Anna Konská 
15. 04. – Paulína Krajčíková   30. 04. – Helena Chrenková 
  
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, Božieho 
požehnania a spokojnosti. 

- - - 

V mesiaci marec nás opustili pani Terézia Ščibrányiová 
a pani Bernardína Štefkovičová. Česť ich pamiatke! 
 

(zv) 
Hádanka na mesiac apríl 
Čo je bližšie: Mesiac či Amerika? 
 
                                                                                           Hádanku pripravil Simeon Masár 
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REKONŠTRUKCIA VÝŤAHOV 
 

V mesiaci marec 2013 sme ukončili rekonštrukciu dvoch výťahov. 
V každej budove máme jeden nový výťah. Rozdiel v porovnaní 
s pôvodným  výťahom je vo funkčnosti, v modernejšom prevedení, 
v kvalite použitých materiálov. V nových výťahoch je možné, v prípade 
potreby, prevážať klientov priamo na lôžku. Funkčnosť aj estetický 
dizajn je viditeľný. 

Porovnajte   sami.                (vb) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PO REKONŠTRUKCII                                PRED REKONŠTRUKCIOU 
 
 

♥♥♥♥♥♥ 
Časopis je interným informačným mesačníkom Zariadenia sociálnych služieb „MÔJ 
DOMOV“,  so sídlom P. O. Hviezdoslava 66, Topoľčany. ŠÉFREDAKTOR: Anna Szabová 
REDAKČNÁ RADA (rr):  Petronela Kitlerová, Simeon Masár, Peter Lipták, Štefan Hučko, Zuzana 
Vaňová (zv), Dana Neumannová (dn), OBSAHOVÁ A GRAFICKÁ ÚPRAVA: Richard Wagner 
(rw), Viera Bútorová (vb) TECHNICKÁ STRÁNKA A DISTRIBÚCIA: Milan Vaľko, Simona 
Bizoňová, Milan Mikuška, Rudolf Sokolík,  SPOLUAUTORI: Zuzana Michalková (zm), Gabriela 
Remeňová (gr), Anna Jahodová (aj), Svetlana Šimková (sš), Miroslava Grežďová (mg), Gabriela 
Mikudová (gm), Simona Červená (sč), Lýdia Laciková (ll), Miroslav Grič (mg), Mária Malinková 
(mm), Silvia Herdová (sh). 


