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 ÚVODNÍK 
 

Sila emócií 
        

Každý človek na tejto našej planéte bez ohľadu na to, čo robí, hrá 
vždy hlavnú úlohu. Je to obrovská dávka a sila emócií, lásky, pozitívnej 
energie i smútku a správna odvaha prežiť svoj život naplno aj v tomto 
našom zariadení.  

Niekedy je človek znudený stereotypom, alebo sa cíti osamelý, 
znechutený svojimi zdravotnými ťažkosťami, ale  k tomu nám naša 
vytrvalosť nepoddávať sa, dodáva optimizmus ďalej žiť v pohode, 
porozumení a vždy sa nájde východisko dostať sa z bludného kruhu a 
zvládne to aj v najťažších chvíľach svojho života. Ak sa objavia nejaké 
ťažkosti dôležité je, ako sa k nim postavíte na samom začiatku.  Od 
toho závisí, ako ich zvládneme.   K tomuto všetkému nám napokon dodáva 
silu a energiu toto všetko prežiť naše vedenie zariadenia 
a v neposlednom rade všetci zdravotní, rehabilitační, sociálni a ostatní 
zamestnanci. 0ni totiž svojim úsilím pomáhajú nám spríjemňovať život 
a ich pričinením nám vytvárajú dobré a sociálne podmienky pri zariadení 
ubytovania a ostatných záležitostí, ktoré sa nás týkajú. 

Všetkým spomínaným za to patrí srdečné  poďakovanie. 
 

Nemé slová 
 

Príliš ďaleko sme zašli, 
sladká túžba vpred nás hnala. 

 
Pod borovým lesom sme  zastali, 

kvety a tráva voňali ako hviezdy nad nami. 
Nemé slová zlatým písmom knihu šťastia z lásky písali. 

 
Náhlili sme sa nikde, krotili sme svoje úsilie, 

kvety neznášajú v láske násilie.  
V jedno ráno kvet sa rozvinie,  

v šťastí vrúcnom šeptom Ti darujem lásku úprimnú. 
 

                                                                                                       Anna  Szabová, šéfredaktorka 
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USKUTOČNILO SA 
Letné kúpalisko 

                                                                                                               
Dňa  10.07.2013 sme 
sa zúčastnili pobytu na 
letnom kúpalisku v 
Topoľčanoch. Pobyt na 
letnom kúpalisku sme 
začali zdravotnou 
prechádzkou. Po 
príchode na kúpalisko 
sme si našli príjemné 
miesto na oddych. 
Klientom sa na 
kúpalisku veľmi páčilo, 
boli spokojní. Čas sme 
vyplnili aj rozhovorom 

a čítaním časopisov. Občerstvili sme sa minerálkou, kofolou a balíčkami, 
ktoré nám nabalili v kuchyni. Atmosféra a nálada počas pobytu bola veľmi 
dobrá, ťažko sa nám odtiaľ odchádzalo. Cestou späť sme sa ešte osviežili 
chutnou zmrzlinou a do zariadenia sme sa vrátili trochu unavení, ale 
spokojní.  
                                                                                                             (gm) 

                 ZÁSNUBY V NAŠOM ZARIADENÍ 
 

15.7.2013 sa konali historicky prvé 
zásnuby v našom zariadení, kde si 
snúbenci Štefan Hučko a Simona 
Bizoňová navzájom sľúbili svoju lásku 
a oddanosť jeden druhému. Pani 
riaditeľka Ing. Viera Bútorová tu 
zastupovala Simonkiných rodičov. 
A tak snúbenec si vypýtal snúbenicu 
priamo od nej. Štefan sľúbil, že sa 
bude o Simonku dobre starať  a bude 
si ju vážiť a ochraňovať. Potom už nič 
nebránilo navliecť snúbenici prstienok. 
Cela slávnosť sa konala v kruhu 
priateľov a pozvaných hostí. 

GRATULUJEME!           (rw) 
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                                     Benefičný koncert 
 

Naše zariadenie prijalo pozvanie na 
Benefičný koncert pod záštitou 
predsedu NSK doc. Ing. Milana 
Belicu PhD. pri príležitosti 23. 
výročia založenia Zariadenia 
sociálnych služieb „VINIČKY“ v 
Nitre. Podujatie sa konalo dňa 26. 
06. 2013 v priestoroch 
Ponitrianskeho múzea. Hostí 
slávnostne privítali klienti zariadenia 
krátkym speváckym vystúpením. Po 
príhovore a priblížení stručnej 
histórii založenia zariadenia pani 
riaditeľky PhDr. Janky Moravčíkovej 
PhD. nasledoval príhovor vedúcej 
odboru sociálnych vecí a 

zdravotníctva Úradu NSK PaedDr. Miluši Budayovej. Vystúpenie patrilo 
mladým hudobníkom, ktorí prítomným zahrali na klavíri a husliach. 
Pracovníkov slávnostne ocenila riaditeľka zariadenia. Záver príjemného 
kultúrneho popoludnia patril pohosteniu od organizátora. 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                  Beseda o knihe 

Dňa 21. 06. 2013 a konala v knižnici zariadenia beseda o knihe 
Slovenský raj, jej autormi sú Ladislav Jiroušek a Karol Hric. Tento národný 
park má rozlohu 197, 63 km2. Pretekajú ním rieky Hornád a Hnilec. 
Dozvedeli sme sa , že sa tu nachádza 350 jaskýň. Naším klientom bola 
známa Dobšinská ľadová jaskyňa. Celá oblasť je bohatá na turistiku. Pán 
Štefan Hučko si pamätá ako pred niekoľkými rokmi stanoval so svojimi 
priateľmi v dedinkách Mlynky a Dedinky a vtedy im veľmi počasie neprialo. 
Zostalo mu niekoľko nenávratných zážitkov. Na záver besedy sme si 
prečítali o chránených územiach  Slovenského raja.  

Dňa 18. 07. 2013 sa konala beseda o knihe „Čo rozprávali proroci“, 
autorom tejto knihy je Zenon Kosidowski. Naši klienti pozorne počúvali 
príbehy od stvorenie sveta po Babylonskú vežu. V ich čítaní budeme spolu 
pokračovať na skupinovej aktivite, biblioterapii. Literatúra má na človeka 
vplyv, ponúka mu iný pohľad na svet, učí ho preciťovať, vnímať, správať sa. 
Biblioterapia má za úlohu posilniť a obohatiť emocionálne zdroje človeka.                                                                                       

(sš) 
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Súťaž v  Človeče nehnevaj sa 
 
Dňa 12.07.2013 sme si 
v jedálni nášho zariadenia 
spríjemnili doobedie súťažou 
v spoločenskej hre ,,Človeče 
nehnevaj sa“. Súťažiaci hrali 
v troch družstvách. Z každého 
družstva víťaz postúpil a stretli 
sa v hre o prvenstvo. Súťažné 
kolá boli napínavé, atmosféra 
bola vynikajúca, k dobrej 
nálade prispeli aj piesne od 
skupiny Profil. V jednotlivých 
družstvách sa najlepšie darilo 
pani Langovej, Belkovičovej a pánovi Hanzlovičovi. Celkovým víťazom 
sa stala Zuzana Belkovičová, ktorá bola odmenená čokoládou. Pre 
ostatných súťažiacich bolo pripravené malé občerstvenie. Prežili sme 
príjemné doobedie pri zábavnej hre.                                                  (sč) 
                                                                                                                                                                  

                             Kolkový turnaj 
 

Dňa 24.07.2013 sme si na 
terase zariadenia spríjemnili 
deň kolkovým turnajom, ktorý 
má v našom zariadení už 
tradične veľkú popularitu. 
Jednotliví súťažiaci medzi 
sebou súťažili o to, kto získa 
čo najviac bodov za  
zhodené kolky. Hralo sa na 
štyri súťažné kolá. Každý 
súťažiaci mal tri  pokusy 
v jednom kole. Všetky kolky 
mali hodnotu jedného bodu, 
až na jeden, ktorý sa 
nachádzal v strede. Nazýva sa kráľovná. Má hodnotu 10 bodov. Turnaj 
sprevádzala dobrá hudba, športové pokriky a povzbudzovania divákov.  
Prvé miesto získal Milan Hanzlovič, druhé miesto si vybojoval Viktor Halo. 
Tretí skončil Štefan Vanek. Po ukončení turnaja nasledovalo vyhodnotenie 
výsledkov. Víťazi boli odmenení  diplomami a vecnými cenami.                (rw) 
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Zdravotné prechádzky 
 

Jedna zo  zdravotných  prechádzok bola  do hosťujúceho cirkusu 
„Aleš“, kde sme si chceli prezrieť  zvieratká. Do areálu sme sa nedostali, 
takže okrem poníkov a psíka sme nič nevideli. Prešli sme teda uličkou na 
hlavnú cestu a vrátili  sme sa vrátili k Junioru, kde sme si oddýchli na letnej 
terase pri  kofole a káve  rozprávaním si o cirkuse ako sme ho poznali za 
našej mladosti. Jeden z cieľov ďalšej zdravotnej prechádzky bolo posilniť 
a precvičiť pohybový aparát, spoznávať rastliny a vedieť čo rastie v tomto 
letnom období. Išli sme popri záhradkárskej kolónii, kde bolo veľa kvetov. 
Kvietky sme zbierali, určovali ich názov a využitie. Cestou sme zbierali 
rôzne kvetinky napríklad divý mak. Z púpavy sme spravili prsteň a z ruže 
ozdobu do vlasov. Nazbierali sme hluchavku, levanduľu, lipový kvet, 
materinu dúšku, podbeľ, myší chvost, pastiersku kapsičku, prasličku a iné.  
Rozprávali sme sa o rôznych druhov liečivých rastlín ukazovali sme si ich 
podľa atlasu rastlín, kde sme  spomenuli ich liečivé schopnosti ako i  časť 
ktorá sa využíva, čo sa z nich vyrába: čaj, krémy, tinktúry, sirupy alebo 

kloktadlá. Poukázali 
sme dôležitosť 
zbierania, sušenia 

uskladňovania 
a užívania. Veď vo 
väčšom množstve 
sa môžu liečivé 
účinky zmeniť na 
drogu. Okolie 
Topoľčian má 
 prekrásnu scenériu 
prírody, kde  na 
stromoch žijú rôzne 
druhy vtákov. My 
sme ich išli hľadať 
do parku 17. 
novembra. Tu sme 

sa započúvali do spevu našich operencov. V parku sme videli aj  veveričku, 
ktorá skákala z konára na konár. Silu a pozitívnu energiu sme načerpávali 
z dubového stromu a zo starého platana, ktorý sme objali a každý si prial 
svoje  tajné želania. Chvíľu sme si oddýchli a vracali  uličkami mesta 
a sídlisk domov. Cestou sme počúvali spev vtákov a určovali  ktorý by to 
mohol byť. Prechádzka sa nám páčila a tešíme sa na ďalšiu, kedy pôjdeme 
určovať  letné  kvetiny, ktoré nájdeme.                                             (aj)                                                                                                                            



 7 

Prednáška s besedou 
 

 Pri príležitosti osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na 
Veľkú Moravu sa  v našom zariadení konala prednáška s besedou na tému 
Cyrilometodské tradície na Slovensku. Viedol ju PaedDr. Richard Wagner. 
Slávni slovanskí vierozvestcovia sv. Cyril a Metod tvoria v dejinách 
Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. Roku 863 teda 
Konštantín a Metod opustili svoju rodnú zem, aby prišli na Veľkú Moravu a 
šírili tu kresťanstvo a kultúru. Správne pochopili, že ak chcú byť úspešní, 
musia sa prispôsobiť rečou i kultúrou miestnemu obyvateľstvu. Konštantín, 
ešte predtým, než odišli na svoju misiu, zostavil pre Slovanov písmo, ktoré 
je dnes známe ako hlaholika. Tá sa považuje za predchodkyňu cyriliky, 
písmo, ktoré dostalo meno práve 
po sv. Cyrilovi. Do jazyka starých 
Slovanov preložili dokonca aj celú 
liturgiu (texty bohoslužieb) a 
takisto aj časť Biblie. Bola to 
veľká revolúcia v tom čase, keďže 
pri bohoslužbách sa používali len 
tri jazyky: gréčtina, hebrejčina a 
latinčina. Keď zistili, že na našom 
území sa slávi liturgia v 
západnom (latinskom, rímskom) 
obrade, prispôsobili sa tomu, hoci predtým slúžievali v byzantskom obrade. 
V roku 867 sa vydali na cestu do Ríma, aby získali povolenie slúžiť latinskú 
liturgiu v reči ľudu. So sebou niesli aj pozostatky sv. Klementa. Pápež 
Hadrián II. ich roku 868 s radosťou prijal a vyhovel všetkým požiadavkám. 
Ostatky sv. Klementa slávnostne preniesli do baziliky sv. Klementa. Sviatok 
sv. Cyrila pripadol na 14. februára a sv. Metoda na 6. apríla. Chorvátsko, 
Čechy, Morava a Slovensko však dostali povolenie sláviť pamiatku 
obidvoch naraz, a to 5. júla. 31. decembra 1980 vyhlásil pápež Ján Pavol II. 
solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Ich sviatok 
u nás sa stal slávnosťou. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom 
a náboženskom zrode nášho národa. Ich vplyv – dedičstvo otcov, ako 
zvykneme hovorievať – cítiť dodnes. Pápež bl. Ján Pavol II. ich v roku 1980 
vyhlásil za spolupatrónov Európy, čím chcel zvýrazniť nutnosť hľadania 
jednoty medzi východnými a západnými kresťanmi. Na Slovensku je im 
napríklad zasvätených takmer 80 kostolov. A ide pritom o chrámy 
rímskokatolícke, gréckokatolícke i pravoslávne.  
                                                                                                                                                 (rw) 
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NOVÉ SOCIÁLNE SLUŽBY 
 Od septembra prichádza do platnosti nová zriaďovacia listina, ktorá 
nám povoľuje poskytovať nové formy a nové druhy sociálnych služieb. 
Okrem celoročnej pobytovej sociálnej služby pripravujeme: 

 sociálne služby v dennej forme (ambulatná starostlivosť)  
 sociálne služby na kratší čas, napr. na týždeň.  
Ambulatná a týždenná pobytová forma budú zároveň aj tzv. 
odľahčovacou službou. Služba je vhodná, napríklad pre rodiny, kde 
majú ťažko zdravotne postihnutého člena. Starostlivosť o zdravotne 
odkázaného človeka je náročná práca fyzicky aj psychicky. Ak by si 
takýto člen rodiny potreboval na čas oddýchnuť a zregenerovať svoje sily 
alebo ísť na dovolenku, zamestnanci nášho zariadenia budú tí, ktorí sa 
budú snažiť vytvoriť rodine vhodné podmienky tak, že sa počas tejto 
doby postaráme o imobilného alebo inak zdravotne odkázaného 
príbuzného či blízkeho človeka. 

 Novým druhom poskytovanej služby je aj služba pod názvom 
Zariadenie podporovaného bývania. Je vhodná pre ľudí, ktorí 
potrebujú viesť k väčšej samostatnosti, napríklad v starostlivosti o 
svoju domácnosť. 

 Postupne sa budeme snažiť rozšíriť poskytovanie služieb o 
ubytovanie pre člena rodiny, partnera alebo inú osobu, ktorú si klient 
určí sám, v prípade, že budú na to vhodné dôvody ale aj podmienky 
(voľné miesto) s cieľom udržiavania sociálnych väzieb s rodinou, 
partnerom či širším spoločenským prostredím. (vb) 

 
 

 ORGANIZÁCIA PRÁCE 
 Od apríla 2013 pripravujeme "rekonštrukciu" organizácie práce. Súvisí s 
pripravovanými novými sociálnymi službami ako aj s Koncepciou rozvoja 
sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja.  
 Cieľom je skvalitňovať sociálne služby v zariadení, byť k sebe osobnejšie 
a bližšie, vnímať a napĺňať individuálne potreby obyvateľov. Tieto ciele sa 
snažíme napĺňať vytváraním samostatných oddelení - multidisciplinárnych 
tímov, v rámci ktorých služby a starostlivosť klientovi poskytuje konkrétny 
personál v multi-zložení: sociálny pracovník - sestra - opatrovateľka - 
upratovačka. Postupne sa k nim pridajú ďalšie profesie.   
 K menu každého klienta sú pridelené mená takto vytvorenej skupiny 
personálu, podľa čísla izieb a poschodí. Tieto možno vidieť na nástenkách 
pri inšpekčných izbách.  
 O definitívnej podobe organizačnej štruktúry vás budeme priebežne 
informovať.  (vb) 
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ZASADAL VÝBOR OBYVATEĽOV 
V mesiacoch jún a júl zasadal Výbor obyvateľov celkom štyri krát. 

Riešili sme vzájomné spolunažívanie, domáci poriadok, stravovanie, 
rozmiestňovanie privezeného nábytku, projekty, chránené dielne, bufet, 
rekonštrukčné práce v zariadení, podmienky pre držanie psa, otvorenie 
novej prevádzky, návrhy, riešenia a podnety zo strany členov Výboru.  

Prejednával sa aj problém nadmerného požívania alkoholu. Jeden z 
obyvateľov, ktorý po požití alkoholu svojim správaním znepríjemňuje život 
ostatným obyvateľom a zamestnancom bol na Výbor predvolaný a bol s 
ním, v prítomnosti členov vedenia zariadenia, problém riešený.  

Podstatným bodom stretnutia bolo aj prijatie nových členov, ktorí majú 
záujem o prácu pre naše zariadenie: Mária Sušelková A 306, Ľudmila 
Dúcka A 206, Štefan Hučko A 412, Jozef Sitkey B 208. 

Týmto si dovoľujeme prizvať aj ďalších obyvateľov, ktorí majú záujem 
spolupracovať vo Výbore obyvateľov a posúvať tak život obyvateľov v 
zariadení  príjemným a užitočným smerom.      (vb) 

 

STRETNUTIE  S  PRÍBUZNÝMI 
 Na oddelení 1 (umiestnené v A budove, na 1. a 2. poschodí) sme dňa 
23. 07. 2013 zrealizovali stretnutie s príbuznými našich klientov. Za 
zariadenie sa ho zúčastnili členovia vedenia ako aj zamestnanci v priamom 
kontakte s klientmi Ing. Viera Bútorová, riaditeľka, PhDr. Dana 
Neumannová, vedúca úseku služieb, Bc. Oľga Jechová, koordinátor 
oddelenia 1, Mgr. Gabriela Remeňová, zástupca koordinátora oddelenia 1, 
Jana Tomková, rehabilitačná pracovníčka, Martina Piterková, opatrovateľka.  
 Na oddelení 1 je t. č. 50 klientov. Účasť na stretnutí, z radov príbuzných 
prisľúbilo 24 osôb. Reálne sa stretnutia zúčastnili ôsmy. Takže na prvý krát 
účasť veľmi nízka. Ale nevzdávame sa, budeme ďalej skúšať nadviazať 
užšiu spoluprácu s rodinami našich klientov. Vyskúšali sme prvý raz a 
skúsime aj ďalší krát, na ďalších oddeleniach, teraz mimo dovolenkového 
obdobia. Pretože stretnutie bolo prínosom aj napriek nízkej účasti.  
 Cieľom bolo poskytnúť informácie o systéme práce v zariadení, 
zrealizovať individuálne pohovory zamestnancov s príbuznými v jednom 
spoločnom okamihu v zostave: príbuzný, sestra, opatrovateľka, sociálny 
pracovník, riaditeľka. Výsledkom by malo byť skvalitnenie poskytovaných 
sociálnych služieb a užšia spolupráca: klient - zariadenie - príbuzný. 
 Uvidíme aká bude účasť a čo prinesie stretnutie druhého oddelenia (A 
budova 3. a 4. poschodie), ktoré plánujeme uskutočniť 12. septembra 
2013. 

                                                                                                                            (vb) 
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Zo života zariadenia sociálnych služieb 

v Prašiciach 
 

 Prišiel júl – začali sa prázdniny. Tie si plným dúškom užívajú aj prašickí 
deviataci, ktorí sa boli s nami na konci júna rozlúčiť. Prešli po areály 
zariadenia, zaspievali, zakývali a teraz si užívajú prázdniny. Užívame si 
i my, dni plné slniečka a pohody. Chodievame na pravidelné prechádzky, 
tešíme sa z pekného počasia.  
 Popri oddychu sa snažíme pomáhať pri úprave okolia, zametáme 
chodníky, pomáhame pri upratovaní sena, okopávame hriadky. Pán Barta 
Ernest pravidelne polieva. Zatiaľ nám ešte robia spoločnosť deti z materskej 
škôlky, pobehujú medzi nami, debatujú s babičkami a postarajú sa o veľa 
veselých chvíľ.  
 5. júla sme si pripomenuli sviatok svätého Cyrila a Metoda – prvých 
slovanských vierozvestcoch. O ich živote a prínose pre vtedajších Slovanov 
sme pripravili zaujímavú prednášku. Známy solúnsky bratia priniesli na 
naše územie prvé písmo v dejinách Slovanov a tým umožnili aj preklady 
bohoslužieb do jazyka zrozumiteľného obyčajnému ľudu.  
 Aby nám do kasičky pribúdali ďalšie peniažky skladáme 
a odovzdávame krabice z mlieka. Popri robote debatujeme, žartujeme 
a končíme pesničkou. Túto prácu 
začali robiť traja klienti, dnes je 
nás už plný dvor.  
 16. júla prišiel pán Jančich 
s textilným tovarom, tak sme si 
zase doplnili šatníky.   
 Ďalšiu prednášku sme 
venovali mesiacu júl v lunárnemu 
kalendári. Po zdravotnej stránke je 
v júli dobré venovať zvýšenú 
pozornosť  krvnému obehu. 
Dozvedeli sme sa aké liečivé 
rastliny sa zbierajú v júli a čo majú 
robiť v júli hospodári, záhradníci a včelári. Každý týždeň od pondelka až do 
piatka sa venujeme pravidelným skupinovým aktivitám. Obľúbená je  
stredajšia arteterapia a piatkový tréning  pamäte a pohybové cvičenia. Na 
august plánujeme stále veľa pobytu na slniečku, prechádzky po okolí. Aj 
pravidelné modlitby ruženca skúsime preniesť do areálu parčíka. Budeme 
sa starať o kvety, trávnik a zametať chodníky. Pripravíme prednášky na 
nové zaujímavé témy. 

(ll) 
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         Pripravujeme pre Vás v mesiaci august 2013 
 
02.08.2013          Zdravotná prechádzka                   sídlisko Východ 
 
03.08.2013          Výlet do Drietomy                         prehliadka dychových  
                                                                                   súborov 
 
06.08.2013           Pobyt na letnom kúpalisku            kúpalisko Topoľčany 
 
08.08.2013           Stretnutie obyvateľov pri spomienkach: 
                             „Zjavenie v Gvadalupii v Mexiku“ jedáleň zariadenia 
 
09.08.2013           Zdravotná prechádzka                    sídlisko Východ 
 
13.08.2013           Redakčná rada                spoločenská miestnosť 1 
 
14.08.2013           Športové hry                                   terasa zariadenia 
 
15.08.2013           Prednáška s besedou na tému:   „Najčastejšie úrazy a     
                             poranenia v starobe“                   jedáleň zariadenia  
 
16.08.2013           Zdravotná prechádzka                   sídlisko Východ 
 
16.08.2013           Burza ošatenia                               jedáleň zariadenia 
 
20.08.2013           Celodenný výlet do termálnych kúpeľov Chalmová 
 
21.08.2013          Ovocno zeleninová párty      jedáleň zariadenia 
 
22.08.2013           Beseda o knihe s názvom:         
   „Zdravie a sila v potrave“                knižnica zariadenia 
    
22.08.2013   Celodenný výlet      Rajecká Lesná 
 
23.08.2013           Zdravotná prechádzka                  sídlisko Východ 
 
28.08.2013           Pobyt na letnom kúpalisku           kúpalisko Topoľčany 
 
30.08.2013           Prechádzka do centra mesta         centrum mesta  
                                                                                                   
Na pripravované aktivity Vás všetkých srdečne pozývame!         (dn) 
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Kultúrne okienko očami obyvateľa 
 

 Ak  niekto  niečo nevedel o sv. Cyrilovi a Metodovi, tak sa to dozvedel 
po skvelej prednáške PaedDr. Wagnera, ktorý nás oboznámil kto, kde 
a prečo prišli na naše územie títo  rodní bratia.  
 Niektoré dátumy a činnosť týchto dvoch svätých boli pre nás 
prekvapujúce, ale vďaka prednáške sme všetci múdrejší.  
 A tak teraz vieme všetky dôležité podrobnosti o ich živote a učení. Toto 
všetko nám bolo povedané a nejasnosti v diskusii vysvetlené. Slovensko je 
jediná krajina na svete, ktorá spomína na odkaz týchto vierozvestcov 
priamo v ústave štátu. Do preambuly našej ústavy jej zostavovatelia totiž 
vložili prehlásenie, že „...v zmysle cyrilo-metodského duchovného 
dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy,.... my, občania Slovenskej 
republiky, uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto 
ústave...“  
 Konštantín a Metod zanechali v Európe stopu, ktorá je nezmazateľná. 
Ďakujeme za kvalitnú prednášku! 

                                                                                                   Štefan Hučko, obyvateľ 

                           
PRÍSLOVIA 

 

Manželstvo a makaróny, chutia len za tepla.  * Pre manželstvo si vyber 
ženu, ktorú by si zvolil ako priateľa, keby bola mužom. *  Šťastie 
v manželstve záleží na dobrom zdraví a slabej pamäti. * Učíme sa, aby sme 
niečo vedeli, inak nebudeme mať čo zabúdať.  * Parlamentný cirkus 
nemožno stiahnuť z programu, lebo je až príliš veľa platiacich divákov. * 
Viete, že dievča pre všetko, nesmie mať ani jednu ruku ľavú. * Najlepšou 
vreckovkou  na ženské slzy sú nové šaty.  * Ak si nepadnete do náručia, 
ešte vždy si môžete skočiť do vlasov. * Ani jeden rozvedený, nie je 
rozvedený z vlastnej viny. *  
                                               PRANOSTIKY 
 

Suchý august, suché víno, mokrý august, vodnaté víno. * Dážď v auguste je 
ako ženský plač. * Aký je august na začiatku, taký je až do konca. * Keď je 
v prvom augustovom týždni teplo, bude biela zima. * V auguste veľké rosy, 
zvestujú nám pekné časy. * Ako Vavrinec uvarí, Bartolomej dosmaží. * Ak je 
na Vavrinca slnce, bude medu za plné hrnce. * Na Bartolomeja každá 
plánka zrelá. * Po Vavrinci drevo už viac nerastie. *  Ak august páli, bude 
páliť aj víno. Svätý Vavrinec nesie z pola veniec. * 
                                                                                         
                                                                                                Petronela Kittlerová, obyvateľka 



 13 

       ZASMEJME SA 
 
Aký je rozdiel medzi Angličanom , Francúzom a Slovákom? Angličan má 
ženu a milenku. Ľúbi ženu. Francúz má ženu a milenku.  Ľúbi milenku. 
Slovák má ženu a milenku. Ľúbi si vypiť. 
 

Gynekológ prijíma novú sestričku do svojej ordinácie. Okrem iného  sa 
pýta?   „Koľko ste mali sexuálnych partnerov? Sestrička sa zamyslí 
a hovorí: „ 5 alebo 6?“ „No, to nie je až tak veľa“ „ Máte pravdu. Bol to taký 
nudný víkend.“  
                                                                                                               Ing. Peter Lipták, obyvateľ 
 

                                                                                                                                                                   
Pred sobášom boli budúci manželia  na spovedi. Pán farár sa pýta budúcej 
nevesty: „Bolo niečo medzi vami? Nevesta odpovie: „ Nie nič ani košeľa.“ 
 
„Ako sa ti vodí. Dlho som ťa nevidel“. „Ďakujem, dobre. Dnes som sa stal 
šťastným otcom“. „ Tak ti teda gratulujem. A ako sa má žena?“ „Zatiaľ dobre. 
Dúfam, že sa to nedozvie.“ 
 
„Nevieš čo je s Jožom?“ Kamarát odpovie: „ Leží v nemocnici s rozbitou 
hlavou. „Zaujímavé, ešte pred dvoma dňami som ho videl v bares takuo 
peknou blondínkou.“  „Veď práve. Aj jeho žena ho tam videla.“ 
 
„Už ťa manžel pristihol s cudzím chlapom?“ „ Ale kdeže, vždy to bol niekto 
s jeho kamarátov.“ 
 
Príde Janko do školi s veľkou gučou na hlave a učiteľka sa ho pýta: „ A čože 
je to za guča? Čo sa ti stalo?“ Chcela ma poštípať osa ale nestihla. Ocino ju 
zabil lopatou.“  
                                                                                                       Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 
 
 

Manželka hovorí manželovi: „ Drahý, chcela by som ísť do ZOO.“ „ 
A nebudeš sa tam v klietke nudiť?“   
 
Viete prečo blondínka tancuje pri semafore? Lebo si myslí, že je tam 
diskotéka.                                                                      
                                                                                                    Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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ÚTULOK   A   DOMOV   NA  POL CESTE 
Náš obyvateľ „Útulku“ sa narodil a prežil podstatnú časť svojho života 

v rómskej komunite. Navštevoval základnú deväťročnú školu ale ju 
nedokončil, nemal potrebnú podporu od rodičov a prostredie v ktorom 
vyrastal mu nedoprialo venovať sa školským povinnostiam. Realita 
v rómskom prostredí bola tvrdá, zima, chodenie po kontajneroch, 
nepravidelná strava. Využil možnosť zamestnať sa v Technických službách, 
kde má trvalé pracovné miesto, pravidelný príjem a zamestnávateľ je s jeho 
prístupom a zodpovednosťou k práci spokojný už niekoľko rokov.  
 Vlastné bývanie sa mu zabezpečiť nepodarilo, pretože väzba na 
rómsku komunitu je veľmi silná, využil možnosť prechodného pobytu 
v útulku. Patrí medzi klientov bezproblémových. Je dôkazom toho, že aj 
rómsky spoluobčan za aktívnej pomoci pracovníkov nášho zariadenia získal 
správne sociálne kontakty smerom k spoločnosti. Preto podajme Rómom 
pomocnú ruku a pomôžme im spolu prekonať úskalia, ktoré im život 
prináša. Dočítania!           (mg) 
                                                                                                                                                  

Interné rozhlasové štúdio Môj domov 
 Milí naši obyvatelia, každý deň od pondelka do štvrtka, v čase od 
13.00 do 14.00 hodiny sa Vám snažíme spestriť a spríjemňovať 
poobedňajšie chvíle príjemnými, veselými melódiami a zaujímavosťami z 
diania z nášho zariadenia, ako i zaujímavosťami z oblasti zdravého 
životného štýlu, z oblasti kultúry, športu a spoločenského života.  
 Prihovárajú sa Vám moderátori z vašich radov. Touto cestou im 
chceme poďakovať za spoluprácu! Srdečne Vás pozývame na  počúvanie 
nášho vysielania!          (gm,sč)               

 

NOVÍ ZAMESTNANCI 
Minulý mesiac sme rozšírili rady zamestnancov aj v Prašiciach o dve 
opatrovateľky, Evu Kozáčkovú a Zuzanu Michalkovú. Z Prašíc do Topoľčian 
na oddelenia prišla na pol roka na výpomoc sestra Ľubomíra Hrutková z 
Prašíc. Do Topoľčian sme prijali opatrovateľky: Barboru Bagovú, Hanu 
Košíkovú. Na zastupovanie počas dovoleniek nám bude vypomáhať naša 
bývalá sestra Hedviga Petrášová. Prostredníctvom Úradu práce sociálnych 
vecí a rodiny nám budú vypomáhať: Ing. Zuzana Božiková, Božena 
Gajdošová, Marián Kvasnica a Ľubomír Danko.  
Bagová Barbora      Ing. Zuzana Božíková     Michalková Zuzana          Košíková Hana         Petrášová Hedviga 
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Noví obyvatelia 
   Pani Zdenka Karasová, pani Helena Šumerajová, pán Augustín Rybanský, pani 
Katarína Marková, pán Štefan Jakab, pani Oľga Jakabová,  

                                 
pani Beáta pani Vincenzia 
Révayová Révayová      
 
      
           
    pani Sklenárová Margita 

    pani Marta Sklenárová          
     
 
  pani Marta              VITAJTE    pán Vít Huba 
Petrášová   MEDZI        
        NAMI!              
    
                

Augustoví oslávenci     
02. 08. – Marta Kopecká   20. 08. – Mária Ďurčeková 
02. 08. – Ing. Peter Lipták   20. 08. – Gabriela Křížová 
03. 08. – Zuzana Opečková   22. 08. – Klaudia Košťálová 
07. 08. – Jana Udvardyová   22. 08. – Mária Filipejeová 
07. 08. – Mária Rybanská    23. 08. – Jozef Pavlovič 
08. 08. – Mária Vančová   24. 08. – Rozália Jančeková 
11. 08. – František Molnár   24. 08. – Eleonóra Martošová 
12. 08. – Anna Novotná   24. 08. – Jozef Štefkovič 
12. 08. – Lýdia Bittarová   28. 08. – Mária Stančeková 
14. 08. – Gabriela Šutová   29. 08. – Teofil Gajdoš 
18. 08. – Mária Mondeková   29. 08. – Jozef Beňo 
19. 08. –Antónia Feketeová   30. 08. – Július Melna 
 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, Božieho 
požehnania a spokojnosti. 

- - - 

V mesiaci júl nás opustili pani Mária Šupová, pani Jolana Petrušová,  pani 
Vilma Holanová a pani Augustína Martošová. Česť ich pamiatke! 
 
Do iného zariadenia sa odsťahovala pani Júlia Hynková.              (zv) 
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KRÍŽOVKA 
 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Správnu odpoveď napíšte na lístok a odovzdajte do 20. 08. 2013 sociálnej 
pracovníčke Mgr. Svetlane Šimkovej. Víťaz bude určený žrebovaním a odmenený 
vecnou cenou. 
Správnu odpoveď krížovky z časopisu 7/2013 nám poslali viacerí. Výhercom sa 
stáva Beáta Révayová. Správnu odpoveď hádanky z časopisu 7/2013 nám poslali 
viacerí a výhercom sa stáva Petronela Kittlerová. Srdečne gratulujeme! Hádanka 
na tento mesiac znie: Ktorá rieka preteká Londýnom? A tu sú možnosti: 
A: Rýn B: Temža C: Seina 
                                                                                   Hádanku dodal Rudolf Sokolík, obyvateľ    

  
  

♥♥♥♥♥♥ 
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,  Milan Mikuška, Rudolf Sokolík 
SPOLUAUTORI: Zuzana Michalková (zm), Gabriela Remeňová (gr), Anna Jahodová (aj), Svetlana 
Šimková (sš), Gabriela Mikudová (gm), Simona Červená (sč), Lýdia Laciková (ll), Miroslav Grič (mg),  
Mária Malinková (mm), Silvia Herdová (sh) 

1           Verdiho opera 
2           plavidlá 
3           kráľ zvierat 
4           les 
5           stromoradie 
6           odoberaj 
7           tu máš ! 
8           zviera s klepetami 
9           prehra v šachu 


