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 ÚVODNÍK 
 

Pokojná staroba s nádychom mladosti 
  

V mesiaci „K úcte starším“ si pripomíname a vzdávame hold a úctu 
svojim mamkám, starkým, pretože nás vychovali, uviedli do života a dali 
nám základ dobrej výchovy. Čím sa líši jeden domov pre seniorov od 
iného zariadenia pre starších ľudí? Takmer ničím. Všade sú staručkí 
obyvatelia a obyvateľky – so svojimi starosťami, bolesťami a niekedy 
ťažkým srdcom na svojich príbuzných.  Dnes nám vláda umožňuje prežiť 
pokojnú starobu, pretože sme zaopatrení.  
        Naše zariadenie „Môj domov“ je zariadením sociálnych služieb. 
Nachádza sa tu takmer 250 obyvateľov, ktorí sú odkázaní na pomoc 
zdravotných, rehabilitačných, sociálnych a ostatných pracovníkov. Tí im 
svojou opatrovateľskou starostlivosťou umožňujú prežiť dôstojnú 
starobu, za čo všetkým patrí veľká vďaka, hlavne vedeniu zariadenia. 
         Súčasťou nášho zariadenia je aj kaplnka, kde sa na slávení svätých 
omší nezúčastňujú len ľudia z nášho domova, ale aj ľudia z okolitých 
panelákov. Aj starnúci človek túži naďalej cítiť svoju užitočnosť, má 
potrebu vlastnej sebarealizácie.  Mnohí seniori sú plní elánu a chuti 
aktívne sa zapájať do rôznych aktivít. Plne si uvedomujú, že uchovávať 
a odovzdávať hodnoty staršej generácie mladším je z hľadiska morálky 
veľmi potrebné. Múdrosť starších ľudí potrebujeme cítiť 
a zužitkovávať, hoci si to nechceme priznať, lebo starnúť neznamená 
prestať žiť. Stretávame sa s ľuďmi, ktorí majú vysoký vek, ale sú 
naplnení vnútornou silou a optimizmom.  Práve to im umožňuje vnášať 
povzbudenie, inšpiráciu a motiváciu do svojho okolia. Aj napriek svojim 
zdravotným problémom takíto ľudia nestrácajú záujem o život. Chcú 
odovzdávať svojim spôsobom veľa zo svojich skúseností do myslenia 
a konania mladších generácií, len im treba dať šancu.  
       Starneme, odchádzame viacerí z nášho domova a pokiaľ nám 
zdravotné i duševné sily dovolia, mali by sme tento čas využiť naplno. 

  
                                                                                                 Anna  Szabová, šéfredaktorka 
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K úcte starším 
 

Milí seniori a seniorky,  
prežitá s vekom pribúdajúca staroba,  

je najlepšia škola nášho života. 
 

Našim veľkým šťastím je mať to, čo chceme mať. Ešte väčším 
šťastím je chcieť len to, čo už máme a dávame, ale najsilnejším 

prostriedkom proti starnutiu je len láska. 
 

Umenie starnúť spočíva len v tom, urobiť z konca nášho života 
pokojné obdobie ďalšieho spolunažívania a fungovania. 

 
Starkí naši, by ste nikdy nepocítili žiaľ,  

aby ste vždy mali usmiatu tvár,  
žiadne slzy, veľa lásky  

a preto vyslovujem s Božou pomocou  
tie najkrajšie vrúcne slová,  

ktoré sa s duchom a láskou v živote spoja. 
 
 

Čarovná jeseň 
 

Zahvízdal vetríček zlatožltú pieseň,  
na lístky vetvičiek namaľoval jeseň. 

Vstalo slnko hore,  
zafarbilo zore,  

na obzor zlatistom  
bozkáva sa list s listom. 

Potom ktosi odrazu,  
kradne listy z obrazu  
a napokon celé dielo  

premaľuje mráz na bielo. 
Nesmúť za kvetmi ak sa jeseň vkráda,  

veď na nimi ostala krásna farebná záhrada. 
 
                                                                                                        Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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Aj staroba má svoje čaro 
 

Tak ako každú jeseň opadá lístie zo stromov, tak aj naše roky sa 
míňajú rok za rokom. Staroba aj choroba nás častejšie navštevuje,  
i keď plány máme a ešte veľký elán do života. Plodné boli naše 
roky, niekedy smutné. Ale sme sa nevzdávali, chceli sme ešte žiť. 
Bola mladosť, zostali len spomienky, ktoré nám pripomínajú, ako sa 
nám chcelo tvoriť. Želáme všetkým seniorom nech slnko zdravia 
a šťastia žiari na ďalšej životnej púti, aby s pomocou Najvyššieho 
všetko ľahšie zvládali.  

                                                                                                   Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Pani riaditeľke k meninám 
 

V tomto mesiaci oslavuje krásne meniny pani Vierka, naša 
riaditeľka, svojim šarmom a úsmevom nám každým dňom šťastie 

prináša. 
 

Prajeme Vám v tento slávnostný deň 
veľa zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti, optimizmu, aj Božej milosti. 
 

Darujeme Vám z lásky kyticu vzácnych ruží, nech sa Vám vždy 
dobre darí aj v ďalšom období žiť spolu s nami v tomto našom 

zariadení. 
 

Váš život nech plný radosti, šťastia a dobrých činov, nech Vás 
láska ráno budí nech je s Vami kto Vás ľúbi to Vám prajú Vaši 

Domováci. 
                                                                                                        Anna Szabová, šéfredaktorka 

 
Blahoželanie k narodeninám Simeonovi Masárovi 

predsedovi výboru obyvateľov 
  K Vašim slávnostným narodeninám Vám z celého srdca 
prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, Božej milosti, veľa optimizmu 
a všetko to, čo robí život krásny. Do ďalších rokov všetko najlepšie 
želajú členovia redakčnej rady, členovia súboru Domovníček 
a členovia výboru obyvateľov. 
                                                                                                               Anna Szabová, šéfredaktorka        
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Postreh 
 

Sú medzi nami obyvatelia, nami označovaní ako bývalí 
inteligenti, ktorí nie sú s ničím spokojní. Ako príklad vyťahujú čo im 
niekedy navarila ich manželka, prípadne priateľka s ktorou žili.. 
Stále sa im niečo nepáči. Boli zvyknutí, že sa s nimi jednalo ako 
s malými deťmi. Miláčik je dobre o teba postarané. Si napapaný 
a so všetkým spokojný? Samozrejme, že tu v domove sa im nikto 
nebude zalíškávať a preto sú arogantní a sebeckí. Nevážia si nič 
a vyhadzujú odpadky von oknom, čím lákajú hlodavcov. Týmto 
láskavo prosíme spoluobyvateľov, ktorí si vážia čistotu okolia, aby 
týchto ľudí upozornili, prípadne to oznámili vedeniu domova. Vďaka 
tým, ktorí si čistotu vážia a okolie nášho domova skrášľujú.  

                                                                                                       Simeon Masár, obyvateľ 

 
Čo sa deje v našom meste 

 

Mesto začalo s výstavbou sociálnych bytov na pozemku vedľa 
bývalej „Palandy“. Stavba je financovaná prostredníctvom úveru zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania a dotáciou MV SR. Plánuje sa 
výstavba 36 bytových jednotiek.  

Mesto plánuje rekonštrukciu futbalového štadiónu, s finančnou 
podporou vlády SR vo výške 750 000,-- €, s podmienkou, že 40 % 
zo získanej sumy si prefinancuje mesto z vlastného rozpočtu, čo 
predstavuje sumu vo výške 500 000,-- €. Práve táto skutočnosť 
rozdelila občanov mesta na dva tábory. Jeden hovorí, že peniaze 
by sa dali využiť lepšie, druhí, že je najvyšší čas futbalový štadión 
zrekonštruovať. Do zastupiteľstva prišlo pár desiatok občanov 
mesta aby vyjadrili svoj názor. Poslanci nakoniec výstavbu štadiónu 
jednohlasne odsúhlasili.         (vb) 
 

Výrok  
na 

zamyslenie 
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USKUTOČNILO  SA 
Cez ruky k srdcu 

 
Dňa 24.09.2013 sme s dvomi 
obyvateľkami – pani Máriou 
Sušelkovou a Andreou 
Lakatošovou prijali pozvanie 
na celokrajskú prehliadku 
ručných prác klientov 
zariadení sociálnych služieb, 
ktorá sa uskutočnila v ZSS 
„JESEŇ ŽIVOTA“ v Leviciach. 
Táto prehliadka zahŕňala 
slávnostné vyhodnotenie 
ručných prác. Naše 
zariadenie reprezentovali 

ručné práce p. Gabiky Šútovej, Zuzky Belkovičovej, Daliny 
Cápayovej, Gabiky Křížovej, Štefánie Godálovej, Pavlínky 
Krajčíkovej  a Tonky Feketeovej, ako aj klienti Špecializovaného 
zariadenia spoločným výtvorom.Po príchode na akciu sme mali 
možnosť vidieť všetky práce, z ktorých sme tiež vyberali 
a hlasovali. Výber bol veľmi ťažký, ale museli sme vybrať iba jednu 
z mnohých nádherných prác. Po privítaní všetkých prítomných a po 
príhovoroch Mgr. Anny Psárskej, riaditeľky ZSS „JESEŇ ŽIVOTA“ 
v Leviciach a PaedDr. Miluše Budayovej, vedúcej odboru 
sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 
ručných prác, ktoré bolo popretkávané pohľadom do histórie 
ručných prác, ako aj spevom a tancom.  
     V závere akcie sme mali možnosť sa občerstviť pripraveným 
pohostením a vidieť aj workschopy – paličkovanie, zdobenie 
kraslíc, ako aj bábik. Aj napriek tomu, že naše ručné práce neboli 
nominované na prvých troch miestach, ďakujeme našim dámam, 
ktoré majú šikovné ruky, že sme sa na tejto prehliadke stretli s ich 
prácami.             (gr)  
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Zdravotné prechádzky 
 

Dňa 20.09.2013 sa naši obyvatelia zúčastnili zdravotnej 
prechádzky , ktorej  cieľom bolo načerpanie pozitívnych myšlienok, 
spomienok na časy mladosti   a občerstvenie na terase v Centrum 
Juh.  

Prezreli sme si ZOO predajňu, predajňu talianskych špecialít 
a v kaviarni pri káve a kofole sme si oddýchli. Rozprávali sme si 
o umení jak literárnom tak výtvarnom. Skoro každý s prítomných 
poznal  podľa uvedeného názvu knihy spisovateľa ktorý ju napísal. 
Cestou domov sme sledovali vkrádanie sa jesene do našich duší.  

Dňa 27.09.2013 Prezreli sme si centrum voľného času, 
umeleckú školu, popri garážam uličkami sme na trávnikoch  
sledovali a obzerali jesennú flóru sídliska. Posledné kvety myšieho 
chvostu, pyšteka alebo čakanky skrášľovali zatiaľ zelený trávnik, 
kde bolo vidieť spadnuté pestrofarebné lístie. Listy na stromoch 
pomaly sa sfarbujú, tráva stráca svoju sýtozelenú farmu. Z vlasmi 
sa pohráva jesenný vetrík, ktorý sa nám chcel dostať i pod sveter. 
                                                                                                                                                       (aj) 
                                         Fajn úroda 

 
Výživový asistent nášho 
zariadenia pani Tökölyová 
nás oslovila, že by bolo 
vhodné v časopise 
uverejniť kratučký rozhovor 
s pani Čuliovou. Podarilo 
sa jej totiž vypestovať na 
políčku v zariadení 
zeleninu, ktorá sa len tak 
nevidí. Stálo by zato vraj aj 

foto. My sme pani Čuliovej položili pár otázok. „Pani Čuliová od 
kedy sa venujete záhradke?“ Asi štyri roky. „Už ste mali takú 
bohatú úrodu?“ „Verte, ešte nie.“ „Čomu pripisujete taký 
pestovateľský úspech? Veľa ste zem polievali?“ „Práve že bol 
mimoriadne suchý rok. Zem bola väčšinou bez vlahy. Aj preto som 
rada, že sa podarila taká fajn úroda.“       (rw)                                      
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INDIÁNSKE DOPOLUDNIE 
 

 
Dňa 24.09.2013 sme 
sa s našimi klientkami 
Beátkou Révayovou, 
Ankou Révayovou 

a Simonkou 
Bizoňovou zúčastnili 
podujatia indiánske 
dopoludnie. Konalo sa 
v zariadení sociálnych 
služieb „Harlekýn“ 
Topoľčany. Na úvod 
nás organizátori 
podujatia, oblečený v 

indiánskych kostýmoch, srdečne  privítali a oboznámili 
s programom. Súťažiacich rozdelili do skupín a pridelili 
indiánskemu tútotovi. Súťažilo sa v piatich disciplínach: v maľovaní 
na totem a na tvár, vo výrobe indiánskych čeleniek, v lukostreľbe, 
v pílení dreva a v jazde na koni. Atmosféru dopĺňala príjemná 
indiánska hudba a indiánske kulisy. Po absolvovaní všetkých hier 
a súťaží sme si mohli posedieť pri indiánskom ohni, kde sa naši 
indiáni občerstvili kávičkou, koláčikmi a tiež opekaním špekáčikov.  

                                                                                                                                             (gm) 
 

Stretnutie obyvateľov pri  spomienkach 
 
Dňa 12.09.2013 sa konalo v jedálni zariadenia  stretnutie  pri 
spomienkach na tému: „Úcta k Sedembolestnej Panne Márii“  
patrónke Slovenska. Úvodná pieseň „O Mária bolestivá „otvorila 
naše spomienky na  Sedembolestnú Pannu Máriu, ktorej sviatok si 
pripomíname 15. septembra. Porozprávali sme si o histórii sviatku, 
o chráme - bazilike v Šaštíne, o jej  pomoci veriacim i neveriacim 
a o siedmich bolestiach  Panny Márie. Zaspievali sme piesne  
k Sedembolestnej P. Márii, pomodlili modlitbu  Zdravas Mária 
a vyslovili svoje vrúcne  prosby. 
                                                                                                                                             (aj) 
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Celodenný výlet  do Šaštína a na Červený                   
Kameň 

 
Absolvovali sme celodenný poznávací  výlet  do pútnického miesta 
baziliky v Šaštíne a navštívili sme prekrásnu historickú pamiatku 
starovekých dejín Slovenska Červený Kameň. Socha 
Sedembolestnej 
Panny Márie 
pochádza z roku 
1564. Neznámy 
ľudový rezbár ju 
vyhotovil 
z hruškového 
dreva na 
objednávku 
Angeliky 
Bakičovej 
manželky grófa 
Imricha Czobora. 
Grófka ju dala 
vyhotoviť z vďaky 
za vyslyšanie prosby o obrátenie manžela a za urovnanie 
manželstva. Sochu dala umiestniť na miesto, kde ju manžel vysotil 
z koča.  Dominantou oltára je polychromová plastika  85cm vysoká 
a 93 cm široká. Sediaca  Panna Mária drží v lone Kristovo mŕtve 
telo, ktorého pravá ruka visí bezvládne nadol. Pravou rukou 
podopiera Kristovu hlavu. Tvár sochy vyjadruje  bolesť a je 
umiestnená na vrchu hlavného oltára  prepojená s kalváriou. 
Hlavný oltár zdobia anjeli archanjeli Michael, Rafael a Gabriel. 
Červený kameň je renesančným zámkom, kde prevláda 
štukatérska práca, fresky, intarzia, biblické výjavy na kopulách 
izieb. V zámku je veľká zbierka nábytku, obrazov šľachticov  Márie 
Terézie  a jej detí. Je tu veľa zbraní, brnení, vypchaných zvierat, 
ktoré páni lovili na svojich radovánkach. Celú prehliadku, ktorá 
trvala asi hodinu sme mali čo pozerať a počúvať odborný výklad. 
                                                                                                                                                        (aj) 
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Druhý ročník krajskej súťaže v stolnom tenise 
 
Už po tretíkrát sa v 
stolnotenisovej hale 
v Topoľčanoch stretli 
klienti zariadení 
sociálnych služieb 
Nitrianskeho 
samosprávneho kraja 
na krajskej súťaži 
v stolnom tenise 
o putovný pohár 
„MÔJ DOMOV“ ZSS 
Topoľčany. Do súťaže sa prihlásili zástupcovia zo ZSS Nitrava v 
Nitre, ZSS Clementia v Kovaciach, ZSS Harmónia v Horných 
Štitároch, ZSS Baracha v Bardoňove, ZSS Harlekýn 
v Topoľčanoch, ZSS Svetlo v Olichove, ZSS Kreatív v Klasove, 
ZSS Perla v Želiezovciach, ZSS V Kaštieli v Horných 
Obdokovciach, ZSS Domum v Krškanoch a domáci ZSS „MÔJ 
DOMOV“ v Topoľčanoch. Po úvodnej prezentácii a otvorení turnaja 
Ing. Vierou Bútorovou, riaditeľkou zariadenia, prišlo dvanásť 
súťažných družstiev podporiť aj vzácni hostia doc. Ing. Milan 
Belica, PhD., predseda NSK, PaedDr. Miluša Budayová, vedúca 
odboru sociálnych vecí a zdravotníctva ÚNSK, Ing. Peter Baláž, 
primátor Mesta Topoľčany, JUDr. Karol Gerhát, poslanec NSK 
a Mgr. Janka Krahulíková, riaditeľka ÚPSVaR v Topoľčanoch. 
Dobrá nálada a súťaživosť  sprevádzala hráčov až do obeda, kedy 
sa v záverečných zápasoch stretli finálové súťažné družstvá. Všetci 
účastníci sa následne presunuli do priestorov zariadenia sociálnych 
služieb „MÔJ DOMOV“, kde bolo pre nich prichystané 
občerstvenie. Pani riaditeľka vyhlásila výsledky súťaže a odovzdala 
ceny. Na prvom mieste sa už tretí krát umiestnilo a putovný pohár 
klientov zariadení sociálnych služieb si odnieslo ZSS V Kaštieli 
Horné Obdokovce. Druhé miesto obsadilo družstvo klientov ZSS 
„MÔJ DOMOV“ Topoľčany a na treťom mieste skončilo ZSS 
Domum Krškany.                                                                        (zv) 



 11 

                                       Beseda o knihe 
 
V mesiaci septembri sme si s klientmi prečítali a priblížili 
zaujímavosti o našom hlavnom meste. Nachádza sa v strednej 
Európe. Rozprestiera sa po oboch brehoch rieky Dunaj, na upätí 
pohoria Malé Karpaty. Leží v blízkosti Česka, Rakúska a 
Maďarska. Je jediným hlavným mestom na svete, ktoré hraničí 
súčasne s dvoma krajinami (na juhu s Maďarskom, na západe s 
Rakúskom). Knihu Bratislava napísal Miro Gregor. Centrálna 
časť Starého Mesta je pamiatkovou zónou. Medzi dôležité kostoly 
patria aj Kostol a kláštor klarisiek, Kaplnka sv. Kataríny, Kaplnka 
Kristovho Tela a Kostol svätej Alžbety, známy pod názvom Modrý 
kostolík. Najľudnatejšia mestská časť je Petržalka. Svojimi 
parametrami patrí Nový most medzi svetové unikáty, je to siedmy 
najväčší visiaci most na svete a v roku 2001 bol vyhlásený za 
stavbu storočia na Slovensku.  
 
                   Prednáška s besedou 

 
V dňoch 18. a 19. septembra sa konala prednáška pre klientov 

na tému  „zdravý životný štýl seniorov“. V rebríčku hodnôt je na 
prvom mieste u väčšiny ľudí zdravie. Kvalitu života človeka 
podmieňuje dobrá fyzická a duševná kondícia. Priebeh  starnutia 
výrazne ovplyvňuje zdravotný stav, okolie a sociálne prostredie, 
ktoré sa  spoločne snažíme vytvárať v zariadení naším klientom. 
Zdravý životný štýl je cestou k dlhému a spokojnému životu.  Klienti 
sa zapájali aktívne do diskusie a nechýbali spomienky z čias 
mladosti, keď si napríklad pán Hučko zahral futbal alebo pán 
Duranzia ešte v marci tohto roku pracoval na letisku a ženy hravo 
stíhali práce v domácnosti, na poli. Dočítali sme sa, že na prvom 
mieste u seniorov je strava, ktorá má byť vyvážená, kaloricky 
hodnotná a zároveň ľahko stráviteľná! Pozor na dodržiavanie 
pitného režimu. Dostatočný príjem tekutín je základná podmienka 
pre zdravý život! Rada pre starších ľudí: pohyb je zdrojom zdravia, 
vitality, imunity a dobrej nálady. Významnou zložkou zdravého 
životného štýlu v starobe je dobrý spánok.                                               (sš) 
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Zo života zariadenia sociálnych služieb v Prašiciach      
 
Prešlo leto, teplých dní ubúda  a po oblohe sa preháňajú mračná 
plné dažďa. Už len výnimočne sa nám podarí odchytiť teplejšie 
poludnia na prechádzky po vonku. Nechceme sa rozlúčiť 
s prechádzkami, tak sa dobre oblečieme a absolvujeme zdravú 
chôdzu. Na lavičkách sa už nedá dlho sedieť, hrozí prechladnutie, 
tak radšej zohrievame telá prácou. Vypleli sme kvetinové hriadky, 
pozbierali semená z odkvitnutých letničiek, vykopali a uskladnili 
cibule gladiol. Pomáhame pri upratovaní dvora a zametaní 
chodníkov. Ako som už spomínala, počasie nás čoraz viac tlačí, 
aby sme sa už zdržiavali vo 
vnútri. Teraz nám už lepšie 
padne teplučký čaj, alebo 
káva pri stredajšej 
arteterapii. Kreslíme, 
debatujeme a popíjame 
obľúbené nápoje. Pri 
skupinových pohybových 
cvičeniach, tí čo poctivo 
cvičia už na sebe cítia, že 
sú ohybnejší a lepšie sa 
pohybujú. Nie každý však 
môže chodiť na skupinové cvičenia. S tými cvičíme individuálne v  
izbičkách. Cvičenia sú nenáročné, cení sa hlavne snaha a záujem.  
V rámci biblioterapie  a duchovných potrieb sa  venujeme aj 
prednáškam. Je veľa zaujímavých tém, ale nakoľko sú naši klienti 
prevažne nábožensky založení, veľmi radi počúvajú prednášky na 
cirkevnú tematiku. Na september som pripravila prednášky 
o zjavení Panny Márie na hore Zvir v Litmanovej   a vo 
francúzskych Lurdoch. Niekomu boli tieto veci známe, niekto o nich  
počul prvýkrát. S ponukou jesenného textilu po prázdninovej 
prestávke prišiel aj pán Jančich. Nakúpili sa  teplejšie veci nielen 
pre klientov, na výber mali i zamestnanci. Začiatkom septembra 
nastúpila do nášho zariadenia  nová klientka pani Margita 
Urminská z Tesár. Prajeme jej u nás príjemný pobyt.  Október sa 
bude niesť v znamení úcty k starším.                                         (ll)                          



 13 

ÚTULOK   A   DOMOV   NA  POL CESTE 
 
Náš   obyvateľ  „Domova  na   pol ceste“  sa  narodil  v  rómskej 
rodine. Vyrastal v detskom domove, absolvoval základnú 
deväťročnú školu.   Vyučil   sa   v  strednom   odbornom   učilišti    
za  opravára automobilovej techniky. Po dokončení štúdia sa k 
vlastnej biologickej rodine nevrátil, dal sa na cestu dospelosti 
a samostatnosti. Zamestnal sa  v  našom  meste v podniku, ktorí sa 
zaoberá prepravnou a opravárenskou  činnosťou.  Mladí  muž  
nastúpil  do práce s optimizmom a elánom. Toto  nadšenie  mu 
bohužiaľ  dlho nevydržalo. Peniažky  sa  rýchlo rozkotúľali a  
uvedomiť si  že  urobil chybu je veľmi ťažké. Začína  od znova 
získať  sebaúctu  a dôveru  voči sebe a okoliu. Nie je to vôbec 
jednoduché. Za spolupráce pracovníkov nášho zariadenia veríme, 
že sa mu to podarí. Dočítania.                                                 (mg)  
                                 

Úspechy našich potomkov 
 

  
 Na obrázku z obalu 
časopisu EVA 
je fotografia modelky 
Viery Schottertovej, 
ktorá je dcérou nášho 
obyvateľa a 
zároveň vnučkou našej 
obyvateľky.  
 Tešíme sa, že 
potomkovia našich 
obyvateľov sú úspešní!   

(vb) 
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Pripravujeme pre Vás v mesiaci október 2013 
 

03.10.2013 Stretnutie obyvateľov 
   a zamestnancov     jedáleň zariadenia 
 
04.10.2013         Zdravotná prechádzka                 Tribečské múzeum  
                                                                                    
07.10.2013         Súťaž meno, mesto, zviera vec    spoločenská miestnosť A/2 
 
08.10.2013         Beseda o knihe s názvom:         
    „Tisícročné módy“                        knižnica zariadenia 
 
10.10.2013          Redakčná rada                       spoločenská miestnosť A/2 
 
11.10.2013          Zdravotná prechádzka                   sídlisko Východ 
25.10.2013          Zdravotná prechádzka                   sídlisko F 
 
04.,09.,11.,    Nácvik s „Domovníčkom“  na 
15.,21.,22. 10.    Októbrovú tanečnú zábavu  jedáleň zariadenia 
 
15.10.2013 Kurz žurnalistiky   jedáleň zariadenia 
 
16.10.2013         Stretnutie pri spomienkach na 
                           tému „Úcta k starším“  jedáleň zariadenia 
 
16.10.2013          Burza ošatenia                             jedáleň zariadenia        
                   
17.10.2013  Októbrová tanečná zábava           jedáleň zariadenia        
 
21.,22.10.            Nácvik s „Domovníčkom“  na  
2013                    Domov baví Domov                    jedáleň zariadenia 
 
23.10.2013          Domov baví Domov           Nové Zámky 
 
24.10.2013          Stretnutie priateľov a príbuzných          
                            klientov  ZSS  B budova              jedáleň zariadenia   
 
24.10.2013           „Október mesiac úcty k starším“ Dom kultúry 
                         
Vystúpenie detí k Mesiacu úcty k starším                jedáleň zariadenia       (zm)                                                                             
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ZASMEJME SA 

„Ach jaj! Moja stará začala chodiť po krčmách.“ „A sakra. A teda 
ako? Pije veľa?“ „Čo by pila? Hľadá ma“ 
 
Babka s dedkom nakupujú v drogérii kondómy. Babka sa teší, že 
konečne niečo bude. Pred obchodom zrazu dedko hodí balíček na 
zem, podupe po ňom a hovorí: „No a takto som prestal aj fajčiť.“  
 
Muž príde so ženou do obchodu a hovorí: „Dajte mi zelenú 
kravatu.“ Žena na to: „Ale miláčik, čosi vojak alebo policajt?“ „Tak 
mi dajte modrú.“ Zasa žena: „Ale čo si sa zbláznil? Veď modrá ti 
nepristane.“ Muž vytiahne pištoľ, zastrelí manželku a hovorí: „ Už 
som sa rozhodol, dajte mi čiernu.“ 
 
V krčme sadia dvaja kamaráti. Jeden je smutný a ten druhý sa ho 
pýta: „Čo sa ti stalo?“ „Ale, prišiel som domov a môj najklepší 
priateľ mi obšťastňoval starú.“ „To je smola. A čosi mu povedal?“ 
Fuj, Gaston, k nohe.“  
                                                                          Ing. Peter Lipták, obyvateľ 
 
„Prechádza babka cez cestu a policact na ňu kričí: „Babka a po 
prechode by to nešlo?“ „Ale išlo, ale nie si môj typ.“ 
 
„Miláčik čoskoro budeme traja.“ „Super drahá. Tiež si myslím. Moji 
rodičia sa rozvádzajú a mamička príde bývať k nám.“ 
 
Nad ránom sa vrecia domov muž. Pýta sa ho ženička: „Kde si bol 
tak dlho? Sľúbil si, že o tretej budeš doma.“ „Prepáč, ale než sa mi 
podarilo prehovoriť tú tretiu, tak to trvalo dlhšie ako som 
predpokladal.“ 
 
„Počuj priateľko vraj si sa po ženinej smrti oženil s jej sestrou?“ „No 
áno.“ „A čo sa tak podobali?“ Nie, ale som nechcel riskovať novú 
svokru.“  
                                                                     Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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PRANOSTIKY 
 

Ak sa v októbri blýska, zima je už blízka. * Ak je október zelený, 
bude január studený. * Mnoho dažďa v októbri, mnoho vetrov 
v decembri. * Búrlivý október, sotva bude zima stála. * Na Šimona 
a Judy prikrývajú hrudy. * Keď mravce robia veľké kopce, bude 
tuhá zima. * Ak sa vrchy zbližujú, manželia sa radujú. * Vrchy sa 
zbližujú, bude tuhá zima. * Keď má prísť dážď, škrípe celé leto. 
Babie leto prináša pekné dni v jeseni. * Teplý október, studený 
november. * V piatok ak voda leje, v sobotu sa slnko smeje. 
 
                                               POREKADLÁ 
 

Sú muži, ktorých možno klamať s každou ženou. * Muži žiarlia na 
svojich predchodcov, ženy na tie čo prídu. * Keby manželia nežili 
spolu, bolo by viac manželstiev. * Každý človek má srdce, žiaľ nie 
každý ju má na správnom mieste. * Správne vychovaný muž žije 
u svojej milenky a umiera u svojej manželky. * Pre muža nie je 
módou to čo sa bude nosiť, ale čo sa bude vyzliekať. * Neobyčajne 
krásne ženy udivujú na druhý deň menej. * Pri cestách už postáva 
viac prostitútok ako stopárok. 
                                                                                                Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 
 

 

Všetkým našim obyvateľom – seniorom 
prajeme z príležitosti Mesiaca október - 
Mesiaca úcty k starším veľa zdravia, 
šťastia, lásky pohodových a kľudných 
chvíľ, aby sme sa spoločne v našom 
domove cítili dobre, príjemne 
a radostne. 

Ing. Viera Bútorová, riaditeľka 
za všetkých zamestnancov MD ZSS 
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Noví obyvatelia    
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               
 Priska Némethová        Andrea Lakatošová        Helena Hamouzová          Helena Beniaková 
                                                                        
Pani Priska Némethová, slečna Andrea Lakatošová , pani Helena 
Hamouzová, pani Helena Beniaková, pán Emil Duranzia  a pani Mária 
Maxová.   Vitajte medzi nami! 
 

Októbroví oslávenci     
03. 10. – Štefánia Godálová  12. 10. – Emil Kollár 
05. 10. – Vladimír Minárik  18. 10. – Anna Hortová 
06. 10. – Irena Vančová  24. 10. – Viktor Ďurech 
06. 10. – Rudolf Sokolík  26. 10. – Klára Schniederová 
07. 10. – Simeon Masár   27. 10. – Imrich Vančo 
10. 10. – Marta Mokošová  27. 10. – Mária Poluchová 
10. 10. – Terézia Kupková  27. 10. – Helena Stolárová 
11. 10. – Gabriela Staňová  29. 10. – Viliam Vanek 
11. 10. – Marián Grác   30. 10. – Gustáv Rybanský 
12. 10. – Anna Kolinková   
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, 
Božieho požehnania a spokojnosti. 

- - - 
V mesiaci september nás opustili pani Margita Schwarzová, 
pani Helena Červeňová a pán Vojtech Kupec. Česť ich 
pamiatke! 
 

Do súkromia odišiel pán Štefan Vanek.                      (zv) 
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KRÍŽOVKA 
 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

Správnu odpoveď napíšte na lístok a odovzdajte do 20. 10. 2013 
sociálnej pracovníčke Mgr. Svetlane Šimkovej, ktorá má na starosti 
odovzdávanie cien. Víťaz bude určený žrebovaním a odmenený 
vecnou cenou.  
Správnu odpoveď krížovky z časopisu 9/2013 nám poslali viacerí. 
Výhercom sa stáva Beáta Révayová.  
Výhercom hádanky z časopisu 9/2013 sa stáva Petronela 
Kittlerová.  
Srdečne gratulujeme!  
Hádanka na tento mesiac znie: Ako znie meno maršála, pod 
vedením ktorého bola oslobodená Bratislava? A tu sú možnosti:  
A: Korev B: Malinovskij C: Jegorov 
                                                                                                     Hádanku dodal Rudolf Sokolík, obyvateľ 

1           vlastním 
2           hlavné jedlo dňa 
3           Matica slovenská 
4           piaty deň v týždni 
5           nie ľavá 
6           medveď 
7           eso 
8           mačkin partner 
9           ŠPZ Topoľčian 

10           ypsilon 
11           park kultúry a oddychu 
12           žiadali 
13           múr 
14           prvá žena 
15           meniny má 5. 10. 
16           meniny má 7. 10.  
17           európan 
18           nie sem 
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 OCENENIE PRE NAŠE ZARIADENIE 

V októbri sme si boli 
v Brne prevziať 
ocenenie Poslanie 
opatrovať za najlepší 
príbeh roka 2013. Zo 
100 zaslaných 
príbehov sa víťazným 
stal príbeh, ktorého 
autorkou bola Ing. 
Viera Bútorová, 

riaditeľka zariadenia. Príbehy hodnotila nezávislá komisia 
v zložení: Miroslav  Cangár z MPSVaR, Michaela Šopová -
riaditeľka odboru SVaZ Bratislavského samosprávneho kraja 
a Vladislav Matej 
z nadácie SOCIA.  
Získali sme aj vecné 
ceny - kávovar a 
darčekový šek. 
   V kategórii Projkt 
roka 2013 ocenenie 
Poslanie opatrovať 
získala „Borinka“, 
ZSS Nitra, kde je 
pani riaditeľkou Ing. 
Jozefína Vlčková. 
 Obe ocenenia tak putovali do Nitrianskeho 
samosprávneho kraja!  
 Rovnako dve ocenenia získala aj Česká republika.   

(vb) 
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Čo bude dnes na obed ? 
 

Po  7.10. zeleninová polievka 
  sekaná pečienka, varené zemiaky, miešaný šalát 
Ut  8.10. špenátová polievka, chlieb 
  debrecínsky guláš, knedľa 
St  9.10. zemiaková kyslá, chlieb 
  palacinky s džemom 
Št 10.10. hovädzia polievka s cestovinou 
  bravčové na šampiňónoch, tarhoňa, miešaný šalát 
Pi 11.10. paradajková s ryžou 
  granatiersky pochod, uhorkový šalát 
So 12.10.  polievka mrkvová 
  belehradský bravčový rezeň, zemiaky 
Ne 13.10. hovädzia polievka s rezancami 
  smažený kurací rezeň, ryža, kompót 
 
Po 14.10. kelová polievka, chlieb 
  karbonátok s ovsenými vločkami,zemiaky, šalát 
Ut 15.10. polievka s opraženou krupicou 
  bravčové po srbsky, halušky 
St 16.10. šošovicová kyslá, chlieb 
  domáce buchty 
Št 17.10. hovädzia s pečeňovými haluškami 
  kuracie po cigánsky, slovenská ryža, šalát 
Pi 18.10. polievka paradajková, chlieb 
  žemlovka s tvarohom 
So 19.10. zeleninová polievka 
  kurací perkelt, cestovina 
Ne 20.10. slepačia polievka s cestovinou 
  bravčový rezeň, ryža, kompót 
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Po 21.10. polievka rascová s vajcom 
  štefánska sekaná, zemiaky, cvikla 
Ut  22.10. drožďová polievka, chlieb 
  maďarský bravčový perkelt, ryža 
St 23.10. zemiaková kyslá, chlieb 
  domáce buchty 
Št 24.10. hovädzia polievka s cestovinou 
  kuracie na cesnaku, tarhoňa, uhorkový šalát 
Pi 25.10. cesnaková polievka, chlieb 
  zeleninový rezeň, zemiaková kaša, cvikla 
So 26.10. zeleninová polievka 
  mexický guláš, ryža 
Ne 27.10. kuracia polievka s rezancami 
  kurací rezeň v cestíčku, varené zemiaky, kompót 
 
Po 28.10. zemiaková polievka so zeleninou 
  talianske cestoviny so syrom,  
Ut 29.10. fazuľová s párkom, chlieb 
  dukátové buchtičky 
St 30.10. polievka krúpková 
  bravčový guláš, knedľa 
Št 31.10. slepačia polievka  s cestovinou 
  prírodný hov. rezeň, slovenská ryža, šalát 
Pi  1.11. špenátová polievka, chlieb 
  cestoviny s kakaom a maslom 
So  2.11. rajčinová polievka s ryžou 
  sekaný kotlet, varené zemiaky, šalát 
Ne  3.11. hydinový vývar s cestovinou 
  kuracie po cigánsky, ryža,kompót 



 22 

Čo bude dnes na raňajky ? 
 

Po  7.10. chlieb, rožok, syr, paprika, čaj 
Ut  8.10. chlieb, rožok, maslo, med, biela káva 
St  9.10. chlieb, rožok, párok s horčicou, čaj 
Št 10.10. koláč, chlieb, maslo, mlieko 
Pi 11.10. chlieb, rožok, drožďová nátierka, čaj 
So 12.10.  chlieb, rožok, šunka, maslo, rajča, čierna káva 
Ne 13.10. bábovka, chlieb, maslo, džem, kakao 
 

Po 14.10. chlieb, rožok, syr, rajča, čierna káva 
Ut 15.10. koláč, chlieb, masl, mlieko 
St 16.10. chlieb, rožok, paštéta, čierna káva 
Št 17.10. chlieb, rožok, maslo, eidam, čaj 
Pi 18.10. chlieb, rožok, cesnaková nátierka, biela káva 
So 19.10. chlieb, rožok, maslo, salám, čaj 
Ne 20.10. vianočka, chlieb, maslo, džem, kakao 
 

Po 21.10. chlieb, rožok, maslo, rajča 
Ut  22.10. chlieb, rožok, tvarohová nátierka, čierna káva 
St 23.10. chlieb, rožok, lunex, čaj 
Št 24.10. koláč, chlieb, maslo, biela káva 
Pi 25.10. chlieb, rožok, lunex, rajča, čaj 
So 26.10. chlieb, rožok, salám, maslo, čaj 
Ne 27.10. bábovka, chlieb, maslo, džem, kakao 
 

Po 28.10. chlieb, rožok, maslo, rajča 
Ut 29.10. chlieb, rožok, párok s horčicou, čaj 
St 30.10. chlieb, rožok, syr, čaj 
Št 31.10. koláč, chlieb, maslo, biela káva 
Pi  1.11. chlieb, rožok, rybacia nátierka, čierna káva 
So  2.11. chlieb, rožok, maslo, salám, čaj 
Ne  3.11. vianočka, chlieb, maslo, džem, kakao 
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Čo bude dnes na večeru ? 
 

Po  7.10. nadstavovaná kaša s cibuľkou, uhorka, čaj 
Ut  8.10. slovenská ryža s dusenou zeleninou a syrom, čaj 
St  9.10. gulášová polievka,chlieb, čaj 
Št 10.10. pečeňový syr, rajča, chlieb, čaj 
Pi 11.10. kurací šalát s cestovinou, čaj 
So 12.10.  tekvicový prívarok, varené vajce, chlieb, čaj 
Ne 13.10. lunex, paštéta, chlieb, paprika, čaj 
 

Po 14.10. frankfurtská polievka, chlieb, čaj 
Ut 15.10. ryžová kaša, čaj 
St 16.10. opečená sekaná, šťuchané zemiaky, čaj 
Št 17.10. tlačenka, cibuľa, chlieb, čaj 
Pi 18.10. zeleninové rizoto so syrom, cvikla, čaj 
So 19.10. francúzske zemiaky, čalamáda, čaj 
Ne 20.10. vlašský šalát, chlieb, čaj 
 

Po 21.10. trenčiasnsky párok, chlieb, čaj 
Ut  22.10. krupicová kaša, čaj 
St 23.10. jaternica, chlieb, čalamáda, čaj 
Št 24.10. chlieb, eidam, maslo, čaj 
Pi 25.10. šošovicová kyslá polievka, chlieb, čaj 
So 26.10. zapekané cestoviny, uhorka, čaj 
Ne 27.10. treska, chlieb, čaj 
 

Po 28.10. sekaná, paprikové zemiaky, čalamáda, čaj 
Ut 29.10. granatiersky pochod so slaninkou,čalamáda, čaj 
St 30.10. ryžová kaša, čaj 
Št 31.10. salám, maslo, chlieb, čaj 
Pi  1.11. pečené zemiaky, kyslá smotana, čaj 
So  2.11. topoľčianska polievka, chlieb, čaj 
Ne  3.11. šampiňónový šalát, chlieb, čaj 
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OTVÁRAME NOVÚ SLUŽBU 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

  
            

♥♥♥♥♥♥  
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). Reakčná rada si vyhradzuje právo príspevky v prípade potreby upraviť, 
zostručniť, pripadne neuverejniť. Neprešlo jazykovou a štylistickou úpravou. 

K otvoreniu novej sociálnej služby – 
ambulantná (denná) starostlivosť sme 
potrebovali pripraviť priestorové 
podmienky pre prijímaciu a oddychovú 
miestnosť. K tomuto účelu naši šikovní 
údržbári zrekonštruovali priestory 
obytnej bunky 109  budovy A.  

Sociálna služba je určená 
pre osoby - ZŤP, seniorov, 
ktorí budú potrebovať 
starostlivosť odborného 
personálu počas dňa, bez 
prenocovania. 


