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Úvodník           MD-6/2015 
 

Medzinárodný deň detí 
 

Každoročne, v mesiaci jún 
oslavujeme Medzinárodný 
deň detí. Práve deti sú našou 
zárukou do budúcnosti. 
Spoliehame sa na nich, že 
v staršom veku sa o nás 
postarajú a budú nám 
nápomocní v našom ďalšom 
živote.  

Z tohto sviatku majú 
najväčšiu radosť naši 

najmenší, ktorí dostávajú od svojich rodičov sladkosti, chodia na 
výlety a kultúrne programy. Pri takýchto akciách sa nachádzajú aj 
stánky s cukrovou vatou, balónmi a samozrejme kolotoče. Deti 
majú z toho obrovský zážitok.  

Pri príležitosti stavania mája boli aj v našom domováckom 
zariadení vystupovať starší žiaci zo Základnej umeleckej školy 
Ladislava Mokrého, tiež šikovné mažoretky a napokon nás pobavili 
aj malé detičky z materskej školy.  

Boli veľmi šikovní a aktívni, potešili nás svojim programom, čiže 
spevom a vynikajúcimi tancami. 

Veľká vďaka patrí pani učiteľkám, ktoré s nimi nacvičili tento 
bohatý kultúrny program, ktorý bol na patričnej úrovni. Tiež si zaslúžia 
pochvalu aj samotní žiaci. 

Pri čítaní nášho časopisu Vám prajem príjemný zážitok. 

 
 

        
                                                                                                    Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Na slovíčko                  MD-6/2015 
 

Kristína Langheiterová: „ Verím, že 
všetko bude také, ako má byť.“ 

 

V Domovom parlamente nášho zariadenia, zastáva funkciu 
tajomníčky. Okrem toho, pracuje aj s klientmi útulku a zariadenia 
podporovaného bývania. My sme sa chceli dozvedieť viac, 
a preto sme položili Kristínke Langheiterovej zopár otázok.   

Ako hodnotíte prácu tajomníčky domového 
parlamentu?  
Pre mňa je táto úloha novou skúsenosťou, takže 
na hodnotenie ešte čas nedozrel. No keď sa 
mám vyjadriť k tomu, aký mám z toho dojem, 
tak sa z toho veľmi teším. Nápad vytvoriť 
Domový parlament je skvelou myšlienkou. 
Vďaka návrhom a pripomienkam obyvateľov, sa 
môže ich život a služby v zariadení 
skvalitňovať. Mojou úlohou je zabezpečovať 
zasadnutia DP a jeho orgánov, po stránke 

organizačnej a administratívnej. Ďakujem za túto príležitosť. 
Priblížte nám, ako sa Vám pracuje s klientmi útulku a ZPB?  
Ľudia, ktorým sa poskytujú sociálne služby na 5. oddelení, sa ocitli v 
našom zariadení dôsledkom rôznych životných udalostí a rozhodnutí. 
Pri práci s nimi volím citlivý a individuálny prístup, s ohľadom na 
ich jedinečnú osobnosť. Väčšina z nich túži po osamostatnení sa a 
zaradení do života "mimo zariadenia". Od toho sme tu my, aby sme 
ich podporovali v dosahovaní ich životných cieľov. Jedným zo 
spôsobov je aj poukazovanie na to dobré, čo sa v nich nachádza. 
Čo očakávate od svojej práce do budúcna?  
Jediné, čo očakávam je, že všetko bude také, ako má byť v prospech 
každého z nás. Verím, že my zamestnanci budeme oporou pre 
našich klientov a prinesieme im trochu slnečných lúčov do 
pochmúrnych dní. Verím, že nás bude práca napĺňať, budeme ju robiť 
s radosťou a svojou troškou prispejeme k pozitívnym zmenám v 
životoch našich klientov. Oni sa nám za to odvďačia najkrajším 
prejavom láskavosti - úsmevom.       (kl, pv) 
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Anketa            MD-6/2015 
  

Prvý jún je venovaný všetkým deťom. Slávia vtedy 
Medzinárodný deň deti. Každý z nás bol raz dieťaťom, mali 
sme svoje detské sny, túžby a množstvo zážitkov. Preto 
sme sa spýtali našich obyvateľov, ako oni prežili svoje 
detstvo, kedy tento sviatok ešte neexistoval.  
      

JOZEF BEŇO (75) 
Ja pochádzam z obce Bodok pri Horných 
Obdokovciach. Ako malý chlapec som celé detstvo 
prežil vonku, v uliciach našej obce, spolu 
s kamarátmi. Zo sladkostí som miloval cukríky, ktoré 
mi kupovali moji drahí rodičia. Keď som bol starší, 
chodili sme na ryby. Mal som pekné detstvo, na 
ktoré s láskou spomínam.  
 

 
VINCENCIA REVAYOVÁ (75) 
Pochádzam zo Zbehov pri Nitre. Svoje detstvo som 
prežila v čase vojny. Vtedy som mala len 5 rokov. 
Nesťažujem sa, rodičia mi dopriali všetko čo mohli. 
Často sme navštevovali rodinu v Dráhovciach. V tej 
dobe sa ešte neoslavoval Deň detí, dokonca ani 
škôlky ešte neboli.  
 

 
ŠTEFAN HUČKO (56)  
Svoje detstvo som prežil za socializmu. Rodičia mi 
kupovali žuvačky pedro a lentilky. Nemám na 
detstvo pekné spomienky. Preto som svojim deťom 
kupoval všetko, čo som mohol. Dokonca som ich 
zobral do Disneylandu vo Francúzku. Spomínam si, 
že s rodičmi som chodieval na prechádzky po okolí 
Šale, kde som vyrastal.  

(pv) 
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Domáci spravodaj         MD-6/2015 

Vystúpenie študentov ku dňu matiek 
 

        Druhá májová nedeľa je 
už tradične venovaná všetkým 
mamám. Je to deň, kedy by si 
každý z nás mal uvedomiť, čo 
pre neho jeho mama znamená. 
Pre  mamy a staré mamy 
v našom zariadení sme 
pripravili program v podobe 
básní a piesní.  

Prihovoril sa aj predseda Domového parlamentu Peter Macho. 
Zaželal našim mamám veľa lásky, porozumenia a pohody na každom 
kroku. Vystúpenie spestrili študenti zo Strednej zdravotnej školy 
v Topoľčanoch, ako aj samotní obyvatelia Gabriela Šútová, 
Petronela Kitlerová, Szabová, Beata Révayová, Helena Blažiová, 
Alojz Schlenc a Augustín Rybanký, za čo im patrí veľké ďakujem.  

Verím, že pre všetkých zúčastnených bolo toto veselé  doobedie 
oddychom, kultúrou a aj povznesením ducha. 
               (sč) 

Kolkový turnaj na terase zariadenia 
Kolkový turnaj v našom zariadení je 

už tradícia. Naposledy sa konal 20. mája 
2015. Zúčastnení obyvatelia medzi sebou 
súťažili o to, kto získa čo najviac bodov 
za  zhodené kolky.  

Každá zhodená kolka bola za jeden 
bod, až na tú prostrednú. Tá sa volá tzv. 
„kráľovná“ a je za 10 bodov.  

Hralo sa na dve súťažné kolá. Turnaj 
okrem dobrej hudby sprevádzali športové pokriky aj povzbudzovania 
od ostatných obyvateľov.  

Prvé miesto získala Mária Čuliová, druhé miesto si vybojoval 
Jozef Skladaný. Tretí skončil Milan Hanzlovič. GRATULUJEME! 

              (rw) 
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Domáci spravodaj         MD-6/2015 
 

Veselica  
Grilovačka, tancovačka, 
spev a domáce koláče 
sprevádzali tohtoročné 
váľanie mája. Tejto 
tradície sa zúčastnili 
silní chlapi nášho 
zariadenia aby máj 
zvalili. Podporila ich 
väčšina našich seniorov.  

Akt váľania mája 
sme mohli sledovať 
z terasy jedálne. 

V jedálni potom prebiehala veselica. Nechýbalo nič, čo patrí k dobrej 
nálade: hudba, tanec, kultúra aj kulinárske umenie.  

Celú akciu si manažoval a moderoval Richard Wagner. Najskôr 
privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom. Po 
príhovore pani riaditeľky Viery Bútorovej  nám spestril program  
súbor DOMOVNÍČEK, svojim vystúpením. Zatiaľ Valent Jančich 
pripravoval na terase oheň na grilovanie klobások.  

Janka Gogolová nás potešila svojimi čerstvo napečenými 
pizzovými a makovými koláčikmi. 
S pečením jej pomáhali aktívni 
kuchári – obyvatelia. Ich 
kulinárske dobroty sa ihneď ujali.   

Zabaviť sme sa mohli pri 
hudbe, ktorú tentokrát 
zabezpečovala Alexandra 
Neumannová. Nezabudli sme ani 
na dodržiavanie pitného režimu. 

Spievalo sa, tancovalo, ako to 
na dobrej akcii býva zvykom. 
Prialo nám aj počasie. Májové 
slniečko umocnilo dobrú náladu. Niektorých nás prinútilo vyjsť si 
občas na terasu. A to nielen po klobásky.       (rw)  
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Domáci spravodaj         MD-6/2015 

Stretnutie pri spomienkach  
 

Koncom mája sa uskutočnilo 
v jedálni, stretnutie pri spomienkach na 
tému „Lurdská hviezda prekrásna“ , 
ktorého sa zúčastnilo 48 klientov. Nálada 
a atmosféra pri stretnutí bola plná 
očakávania a dobrej nálady, ktorá nás 
hriala na tele i na duši.  

Na úvod nášho stretnutia znela 
úvodná pieseň „Lurdská hviezda 
prekrásna“ za pomoci Gabiky Šutovej, 
Majky Sušelkovej a Simeona Masára. 
Pieseň  spievali všetci , nezabudli sme ani 

na piesne  Anjelským pozdravením a Celá krásna si Mária. 
Rozprávali sme sa o zjavení v Lurdoch, o uzdravení a zázrakoch.    
               (aj) 

V chránenej dielni sa vypeká  
 

Tento mesiac sa v chránenej dielni 
vypeká „o sto šesť.“ Na každú príležitosť 
pripravujú naši klienti chutné dobroty. 
Janka Gogolová im s tým ochotne 
pomáha, aby každý zákusok alebo koláčik 
mal ten správny pomer chutí 
a ingrediencií.  

Pri príležitosti kolkového turnaja 
napiekli „naši kuchári“ slané pagáčiky. Ako 
dezert po obede sa podávali sladučké 
muffiny. Každý z obyvateľov si 
pochvaľoval tieto maškrty. Vladko Varga 
spolu s Ankou Revayovou upiekli ovocný 
koláč, ktorý sa im vydaril na jednotku.  

Sme radi, že naši obyvatelia sa 
aktívne zapájajú do varenia a pečenia. Vďaka ich snahe si všetci 
pochutia na poctivo upečených dobrotách ako od mamičky.      (pv)               
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Domáci spravodaj         MD-6/2015 

STRETLI SA  
ZÁSTUPCOVIA OBYVATEĽOV 

Zástupcovia 
obyvateľov sa stretli 
na druhom zasadnutí 

domového 
parlamentu. 

Predsedovia 
jednotlivých komisií 
predkladali svoje 
návrhy, o ktorých 
členovia domového 
parlamentu hlasovali. 

Niektoré návrhy neprešli - neboli schválené z dôvodu, že nemali 
dostatočnú podporu väčšiny. Dohodli sme sa:  
 na zavedení nových druhov jedál do jedálneho lístka 
 na doplnení interného cenníka o poplatky za znečisťovanie okolia 
 na vytvorení fondu pre obyvateľov, ktorí sa podieľajú na 

prácach v zariadení. Fond bude spravovať komisia pracovno-
aktivizačná, ktorá pracuje 
pod vedením Emílie 
Toporovej 

 na zavedení popolníkov 
naplnených vodou na 
terasách 

 schválili sa opravy lavičiek 
na terasách 

 že na chodbách B budovy 
budú parfumované 
rozprašovače; Vladimír 
Remeň poukázal na to, že 
na A budove sa náplne do rozprašovačov nevymieňajú 

 na využívaní priestoru kaplnky na duchovné cvičenia 
 na opravách lavičiek v kaplnke 

Obrázok 1 členovia Komisie pracovno-aktivizačnej 

Obrázok 2 členovia Komisie kultúrno-spoločenskej 
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Domáci spravodaj        MD-6/2015 
 na výsledkoch prieskumu dodržovania čistoty a hygieny 

v zariadení. Prieskum vykonali Petronela Kittlerová a Vladimír 
Remeň. Vyjadrili 
spokojnosť s udržiavaním 
hygieny v zariadení 

 návrhoch k hre Boccia, 
ktoré predložili Beáta 
Révayová a Vladimír 
Remeň  

 na realizácii súťaži 5 proti 
5, na podnet Štefana 
Hučku 

 na doplnení komisie 
zdravotnej o novú členku 

pani Annu Szabovú, po 
zosnulej Anne Fábikovej. Jej odchod sme si uctili minútou ticha 

 na ďalšom členovi stravovacej 
komisie - Štefanovi Hučkovi. 

 

Do diskusie sa zapojila aj Martinka 
Chanátová. Predseda domového 
parlamentu Peter Macho sa ujal svojej 
funkcie bravúrne. Viedol celé 
zasadnutie a spolu s Kristínou 
Langheiterovou sa podieľali na jeho 
organizácii.  

Riaditeľka zariadenia Viera 
Bútorová odpovedala na otázky členov 
domového parlamentu.  Skonštatovala, 
že „ak má byť Domový parlament 
naozaj poradným orgánom riaditeľky 
zariadenia, tak v tomto prípade tomu 
tak naozaj bolo“.      
         

               (kl)
  

      Obrázok 3 členovia Komisie služieb 

Obrázok 4 členovia Komisie športu a 
duchovnej podpory 
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Domáci spravodaj         MD-6/2015 

Zo života zariadenia sociálnych 
služieb v Prašiciach 

 

Máme za sebou  máj - krásny jarný mesiac, ktorý má niekoľko 
prívlastkov, ale najznámejšie je, že patrí láske. Veľa  ľudí, a nie len 
mladých si pripomína svoju lásku pod rozkvitnutou čerešňou. 
Lásku v máji si prejavujú nielen zaľúbenci, ale aj deti svojím matkám. 
Desiaty máj patril totiž všetkým matkám. Každá matka by v ten deň 
mala pocítiť lásku a poďakovanie od svojich detí.  

Aj na stolíkoch našich babičiek pribudlo niekoľko kytičiek od ich 
detí. Kto sa nemohol stretnúť so svojimi deťmi, urobili radosť svojim 
programom deti z materskej školy. Pesničky, básničky, scénky 
a tančeky  rozcítili srdcia našich babičiek. Tešili sa pohľadu na šikovné 
deti a v duchu videli svoje pravnúčatá.  

Slzy v očiach a bohatý potlesk svedčili o tom, že  deti si 
získali ich srdcia. Deťom sa „rátal“ nielen potlesk, ale aj sladká 

odmena.  
Pred 70. rokmi bol deň 

matiek  v úzadí udalostí konca 
2. svetovej vojny. Ako to 
prebiehalo z pohľadu historika 
sme sa dozvedeli na jednej 
z prednášok. Druhá prednáška 
sa týkala ľudových pranostík 
o troch „zamrznutých“ 
Pankrácovi, Servácovi 

a Bonifácovi. Pranostiky vznikli z pravidelného, opakovaného, 
prudkého ochladenia počas týchto dní. Postupnou zmenou klímy však 
aj tieto pranostiky strácajú svoju pravdivosť.  

Nám robia radosť kvetinové hriadky,  o ktoré sa staráme ako 
vládzeme. Boli sme vďační za dažde pred koncom mesiaca, 
potreboval ich každý kúsok zeme. Hovorí sa, že kde nechodí slnko, 
chodí lekár. Preto každý slnečný deň využívame na pobyt vonku, 
absolvujeme zdravotné prechádzky a snažíme sa absorbovať 
„slniečkový“ vitamín D.          (ll) 
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Aktivity            MD-6/2015 

Svätý Antol 
 

 Za krásneho počasia, 
plný energie a očakávania 
sme sa vybrali na 
plánovaný celodenný výlet 
do Svätého Antola a do 
Banskej Štiavnice. Cieľom 
cesty bolo spoznávanie 
krás Slovenska a jeho 
histórie.  

Navštívili sme zámok, 
kaštieľ a námestie mesta 
Banská Štiavnica.  

O kaštieli sa traduje, 
že jeho stavba symbolizovala kalendárny rok – má 4 brány (ročné 
obdobia), 12 komínov (mesiacov), 52 izieb (týždňov) a 365 okien 
(dní). Dnes, po prestavbe to však už nie je možné potvrdiť. Kaštieľ 
obklopuje rozsiahly anglický park so vzácnymi stromami z 18. 
storočia. Do kompozície 
parku začlenili rôzne 
druhy drobnej 
architektúry, vodopád a 
jazierko.  
Odtiaľ sme sa vybrali 
poprechádzať sa  do 
Banskej Štiavnice,  
ktorá na nás vdýchla 
dávnu minulosť  
a preniesli sme sa do 
16. storočia.  

O výlete by sa dalo 
veľa rozprávať. Avšak i tie najkrajšie slová nedajú čitateľovi  to , čo 
dali oči nám pri vlastnom videní. Zažili sme prekrásny deň plný 
zážitkov, šťastia a spolupatričnosti. 

              (aj) 
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Aktivity            MD-6/2015 

Hosťovanie DOMOVNÍČKA  
v Kozárovciach 

Pod záštitou 
zriaďovateľa zariadení 
sociálnych služieb 

v Nitrianskom 
samosprávnom kraji sa 
každoročne koná 
celokrajská akcia 
Nitriansky Oskar. 
Jednotlivé zariadenia 
sociálnych služieb 
súťažia so svojim 
divadelným programom. 
 Nitriansky Oskar je 
určený mladšej vekovej 
kategórii. Konal sa, už 
tradične,  v Kozárovciach. 

Tento rok, na 
pozvanie Nitrianseho samosprávneho kraja, sme sa Oscara zúčastnili 
aj my, s vystúpením nášho spevácko-dramatického súboru 
DOMOVNÍČEK.  
       Účinkovali sme ako hosť, počas vyhodnocovania súťažiacich. 
Náš program sme nazvali: „A ŽE V TOM DOMOVE JE RAZ 
DOBRE“. Pri speve nám pomáhal aj Jožko Šimko. Zožali sme 
velikánsky potlesk. 
          Po našom vystúpení sa odovzdávali ocenenia. Toto podujatie 
sa našim členom súboru veľmi páčilo a tiež im spríjemnil tento májový 
deň. Okrem toho, že mali krásny výlet a videli nový kraj, všetci boli 
spokojní so svojím výkonom. Plní nadšenia sa už teraz  tešia na 
ďalšiu celokrajskú akciu, ktorou bude „Domov baví domov“ v októbri.  

Alexandra Neumannová, ktorá Domovníček sprevádzala, 
skonštatovala vystúpenie slovami: „toto bolo jedno z  najlepších 
vystúpení súboru, aké  kedy predviedli. Sme na nich veľmi hrdí 
a ďakujeme im.“            (an) 
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Aktivity            MD-6/2015 
 

SENIORIÁDA 
  Miestom konania II. 
ročníka žochársko-trogárskej 
senioriády,  sa  stal  Country 
club Sheriff a priľahlý 
Tovarnícky park. Medzi sebou 
súťažili zariadenia sociálnych 
služieb NITRAVA, VINIČKY, 
PENZIÓN a MÔJ DOMOV.  

Súťažilo sa v disciplínach: 
navliekanie hupiek na metlu, 
hod do kartónu od vajíčok, kop 

do brány, držanie krígľa s vodou a hra s plachtou na spôsob padáka.         
Reprezentovali nás: Milan Hanzlovič, Alojz Schlencz, Beata a 

Vincencia Révayové, Imrich Karaba, Rudolf Sokolík, Jozef 
Skladaný, Róbert Pudiš, Štefan Hučko, Simona Bizoňová.   

Štyri súťažné disciplíny 
hrali jednotlivci, hra s plachtou 
bola kolektívna, kde  sa 
preukázali kvality tímu. Naše 
zariadenie tu nenašlo 
konkurenciu a s veľkým 
náskokom porazilo ostatné 
zariadenia. Darilo sa nám 
nielen v tíme ale aj 
jednotlivcom.  

Prvé miesto v kope do 
brány vyhral Milan Hanzlovič. 
Druhé miesto v hode do kartónu od vajíčok získal Róbert Pudiš. 
Druhé miesto v držaní krígľa   získal Alojz Schlencz.  

Náš obyvateľ Štefan Hučko sa vyjadril: „Prostredie bolo krásne, 
nálada výborná, konkurenti žhaví po víťazstve ako my. Navštívila 
nás aj pani riaditeľka Ing. Viera Bútorová. Vďaka tejto podpore 
sme podali maximálny výkon.“            (rw) 
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Aktivity            MD-6/2015 

Športové hry v Krškanoch 
 

Súperenie, disciplína, 
radosť, súdržnosť, 
kondícia – základ v športe. 
Naše zariadenie prijalo 
pozvanie do ďalekých Krškan 
vyskúšať si, ako sme na tom 
so svojimi športovými 
výkonmi. Išlo o štvrtý ročník 
športových hier o putovný 
pohár pri príležitosti MDD. 
Zmerať sily si prišlo 13 
zariadení, v počte 42 

klientov. Takže súťaživosť a dychtivosť o putovný pohár bola naozaj 
silná.  

Keďže v dôsledku premenlivosti počasia sa disciplíny pomenili, 
naši obyvatelia mali čo robiť, aby obstáli. Prvá disciplína bola jazda 
na trojkolesovom bicykli, ktorá bola najťažšia. Ďalšou „neznámou“ 
pre našich súťažiacich bola hra molky. V zhadzovaní drevených 
kúželov už boli naši klienti o čosi istejší. Svoje prvenstvo sme 
konečne predviedli v hode kriketovou loptičkou na cieľ a v hode 
basketbalovou loptou na kôš.  

Imrich Karaba jednoznačne 
predviedol, že dlhé nohy  a dlhé ruky sú 
základ pre hod do basketbalového 
koša. Prvenstvo si vybojovali seniori 
zo ZSS Fénix, ktorý obdržali putovný 
pohár. Druhé miesto  vybojovali 
miestni klienti z „ Domum“ Krškany. 
Dievčatá zo Spojenej školy internátnej 
z Levíc si vybojovali krásne tretie 
miesto. Okrem zrelaxovania a úsmevu na tvári sme si odnesli rôzne 
dary a sladké odmeny.  

Na záver sme sa povzbudili jedným známym športovým  heslo:  
           „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa!“     (zb) 
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Kaplnka           MD-6/2015 

Božské srdce, zmiluj sa nad nami 
 

Mesiac jún je zasvätený osobitnej úcte 
k najsvätejšiemu Ježišovmu srdcu. Božské 
srdce Ježiša Krista vyjadruje celý jeho 
vnútorný vzťah lásky k ľudstvu. Srdce 
symbolicky predstavuje podstatu ľudskej 
bytosti. Hodnota človeka nespočíva preto vo 
vonkajšku, kráse a sile, ale v jeho vnútri, 
v jeho srdci. Boh skúma srdcia ľudí, aké je 
srdce, taký je celý človek.  

V Kristovom srdci teda vzdávame úctu 
jeho telu, ktoré sa stalo zdrojom posvätenia.  Preto sa úcta k 
Božskému srdcu spája s eucharistiou, adoráciami, návštevami 
svätostánku, a najmä s tzv. zmierujúcim prijímaním v prvý piatok v 
mesiaci. Sv. Margita Mária často vraví: „Božské Srdce mi 
povedalo...“ Je to to isté, ako keby povedala: „Povedal mi to 
Ježiš...“  
   Boh nám daroval svoje srdce lásky, aby sme mohli žiť. Jeho 
srdce bije pre nás. Je plné dobroty a láskavosti, trpezlivé a milosrdné. 
Je prameňom života a svätosti.  

Nielen v mesiaci jún, ale každý prvý piatok  mesiaca si môžeme 
uvedomiť hodnotu nádherného obrazu Ježišovho srdca, ktoré bude 
vždy  bohaté na lásku pre tých, ktorí ho vzývajú slovom, pokáním a 
životom. Pre koho bije moje srdce? Pre koho pracujem, obetujem sa, 
namáham, pre koho žijem? Komu patrí moje srdce? Je naplnené 
láskou, priateľstvom, pokojom?  

„Božské srdce sa môže stať pre nás hlbokou inšpiráciou, 
aby aj  naše srdce bilo pre druhých v tomto našom zariadení 
sociálnych služieb ako aj pre  ľudí, ktorí túžia po našej láske.“ 
               (rw)               
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Z pera našich obyvateľov       MD-6/2015 
 

Aj to sa stane 
 

Aj to sa stane, 
kvety opäť vykvitnú 
v krásnej záhrade, 

treba ich len polievať 
v šťastnej nálade. 

 
Ten kvet už vykvitol, 

treba ho aj objať 
a pohladiť, 

v záhrade presadený 
kvitne neprestajne. 

     Strhla sa silná búrka, 
bili divé obrovské blesky, 

vyvrátil víchor strom, 
kvietok ležal na dne, 

nerozvinie sa už spiatky. 
 

Len čo v lete sa znovu 
zem roztaje, 

zažiaria opäť kvety 
na skale. 

           Anna Szabová, šéfredaktorka 
 

Prístav lásky nájdený v mojom živote 
 

Si mojim kvietkom, 
so svojou krásou, ktorú nosíš v sebe,  

ako dieťa dospelé, 
disharmóniou stvorené. 

 
Nájdený prameň života, snov, 

rieka ktorá prúdi v mojich žilách, 
stroskotám, ako keď loď búrkou zmetená,  

nenájde svoj prístav.  
Si oáza mojich snov a citov, 

vždy ma ovlažíš. 
 

Nechcem sa ťa dotknúť, 
keď perami od medu bozkáš moje líce. 

Si dobrý pasažier mojich citov, 
polemika mojich stratených túžob, 

nádej, o ktorú som sa oprela.  
 

Tvoje ruky, obdivujem ich, je v nich cit, 
i starecké ryhy prácou vymodelované. 

Nestratím, iba nájdem. 
Beáta Revayová, obyvateľka 



 17

Z pera našich obyvateľov       MD-6/2015 
 

Umelecká práca z nášho DomAteliéRu 
pokračuje 

 

Začiatkom februára 
oslávil DomAteliéR svoje 
prvé výročie vzniku. Otvorili 
sme tak brány našim 
klientom, ktorí svojimi 
originálnymi výrobkami ako 
napr. papierové príšerky, 
držiaky na ceruzky, výroba 
vtáčikov, papierové motýle 
či májové farebné stuhy, 
skrášlili naše zariadenie. 
 

Šikovné ruky 
a pracovitosť našich seniorov v DomAteliéRi, je ocenená svojou 
kvalitou. Naše „malé umelecké diela“, sú pestrofarebne zladené 
a naši seniori sa veľmi tešia z práce ručne vyrobených výrobkov. Je 
cenné i to, že sme zohraný a dobrý kolektív.  

Výrobky zdobia celé naše zariadenie. Či už vo výkladných 
skrinkách pri vchodoch do oboch budov, alebo v jedálni. Aj samotní 
obyvatelia majú svoje „umelecké diela“ v svojich izbách. DomAteliéR 
funguje každý pondelok v dopoludňajších hodinách 
v spoločenskej miestnosti na treťom poschodí v B budove.  

Pri pohľade na krásne ozdoby, každého očaria precízne výrobky 
a detailná práca našich atelieristov – klientov. 

 Našim novým ergoterapeutkám Janke Gogolovej a Monike 
Kršákovej patrí úprimné poďakovanie za to, že sú obetavé, trpezlivé 
a pracovité. ĎAKUJEME!            

          Beáta Revayová, obyvateľka 
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Obyvatelia zozbierali        MD-6/2015 
 

Pranostiky 
 

Ladislav huby sial, Peter, Pavol ich pozbieral* Daždivý jún celé leto 
pokazí* Netreba v júni v dážď prosiť, príde až začneme kosiť* Na sv. 
Norberta, zima ide do čerta* Slávik len do Víta spieva* Na sv. Jána nie 
je noc žiadna* Keď na Jána kukučka kuká, pekný čas sa vykuká* Keď 
na Petra, Pavla slnko svieti, má byť pekná žatva* Medardové mrazy, 
vínne révy nepokazí* Keď prší na Medarda, namokne každá brázda* 
Po Jane je i múka zrelá* Pavel žitu korienky natrhne* Mrkva sadená 
na Jána je zdravá* 

Aforizmy 
 

Nedopusti, aby malá výmena názorov ukončila veľké priateľstvo* 
Nezabúdaj, že mlčanie je niekedy najlepšou odpoveďou* Nie diaľka, 
ale zabudnutie je koniec priateľstva* Keď lúčenie bolí, znamená to, že 
chvíle prežité spolu neboli zbytočné* Mladosť nie je obdobie života, 
ale duševný stav* Málo myslíme na to čo máme, ale vždy len na to, 
čo nám chýba* More nevypiješ, hviezdy nespočítaš* Láska je ako 
slza, rodí sa v očiach a padá k srdcu* Na všetko, čo má človek 
zakázané, dostane slinu* Zdravie nie je všetkým, ale bez neho je 
všetko nanič* Občas musíš byť potichu, aby ťa počulo* Každý je 
zrodený pre inú lásku k životu* Bez bolesti nemožno žiť v láske* 
Najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je láska* Veľké šťastie kričí, 
no veľká bolesť je nemá* 

Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Výroky slávnych 
Max Frisch: Kríza je produktívny stav. Človek z nej musí odstrániť iba 
príchuť katastrofy. 
Johann Wolfgang Goethe: Problémy narastajú, čím viac sa človek 
blíži k cieľu. 
Mark Twain: Neodpútavaj sa nikdy od svojich ilúzií! Keď zmiznú, 
budeš ďalej existovať, ale prestaneš žiť. 
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Spoločenská rubrika        MD-6/2015 

Prišli k nám OBYVATELIA 
                  
                        
 
 
 
 
 

Aurélia Masaryková          Bernardína Bencová             Darina Mikátová 
 
 
   

Elena Lazanyiová       Ernest Martonka                  Mária Bazalová 
 

Vitajte medzi nami! 
Júnoví oslávenci 
04.6 – Mária Páleníková 
04.6 – Pavel Dobrík 
05.6 – Ladislav Výčapi 
06.6 – Eva Beňová 
09.6 – Dobruša Feranská 
11.6 – Viktória Čerňanová 
13.6 – Mária Manduchová  

18.6 – Vilma Krížová 
19.6 – Helena Korcová 
21.6 – Vít Huba 
25.6 – Margita Sklenárová 
26.6 – Marta Pavlíková 
30.6 – Petronela Kittlerová

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

__________________________ 

V máji nás opustila 
 

Rozália Gažová  
 

Česť jej pamiatke 
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Podujatia           MD-6/2015 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V JÚNI 
02.06  Beseda o knihe „Ovocná záhrada“  knižnica  Silvia 
04.06 Zdravotná prechádzka    sídlisko F  Simonka 
01-08.06 Komisie Domového parlamentu 
09.06  Výlet – Kaštieľ The Chateau   Šalgovce  Simonka 
09.06 Stretnutie redakčnej rady   jedáleň  Petra 
12.06 Prechádzka kinematografiou: Kameňák jedáleň  Anička 
16.06 Spomienky:„Na Jána, otvára sa brána“ jedáleň  Anička 
16.06 Domová rada      zasadačka Kristínka 
16.06  Burza ošatenia     jedáleň  Valent 
17/18.06 Prednáška: Nácvik pamäti seniorov B1/A4  Gabika M. 
18.6  Zdravotná prechádzka    sídlisko  Saška 
23.6  Vedomostná súťaž: Ukáž čo vieš  jedáleň  Saška 
24.6  Turnaj v stolnom tenise    jedáleň  Richard 
25.6  Ranč pod Babicou – výlet   Bojná  Zuzka 

CHRÁNENÉ DIELNE 
PONDELOK – UTOROK  
knižnica  vypožičiavanie kníh         Milan 
rozhlas  vysielanie interného rozhlasu 13.00   Zuzka,Petra 
posilňovňa individuálne cvičenia    9.00 a 14.00  Jozef 
STREDA - ŠTVROK 
knižnica  vypožičiavanie kníh         Milan 
rozhlas  vysielanie interného rozhlasu 13.00   Zuzka,Petra 
posilňovňa individuálne cvičenia    9.00 a 14.00  Jozef 
kuchynka  kurzy varenia, pečenia  13.30   Janka  
PIATOK 
knižnica  vypožičiavanie kníh         Milan 
posilňovňa individuálne cvičenia    9.00 a 14.00  Jozef 
kuchynka  BYLINKÁREŇ    13.30   Janka 
   

PRACOVNÉ AKTIVITY 
PONDELOK – PIATOK    AREÁL     Tonko, Valent 
Pracovné aktivity sú zamerané na zveľaďovanie prostredia: práca na 
záhradkách, kosenie, hrabanie, okopávanie, sadenie, polievanie, starostlivosť 
o kvety a záhony, starostlivosť o kvety v črepníkoch, zametanie, čistenie 
a polievanie chodníkov, terás, príjazdovej cesty, ničenie burín, zbieranie 
odpadkov, cigaretových ohorkov a zametanie popola po obyvateľoch, 
ktorí znečisťujú areál.       
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Podujatia           MD-6/2015 
 

SKUPINOVÉ AKTIVITY 
 
Spoločenské miestnosti  PONDELOK 
A2   spoločenské hry    9.30     Peter   
A4   práca s farbami, ručné práce  9.30     Zuzka 
A4   uspokojovanie duch. potrieb  13.30    Gabika M.                               
B1      spoločenské hry    9.30     Saška   
B2   trénovanie pamäte   9.30    Richard 
B3    DomAteliéR    9.30     Monika,Janka 

UTOROK 
A2   práca s knihou a hudbou  9.30      Peter     
A4    uspokojovanie duch. potrieb  9.30         Zuzka  
B1    chvíle s hudbou      9.30         Saška  
B2   práca s hudbou      9.30    Anička 
B3    DomAteliéR    9.30         Janka,Monika
  

STREDA 
A2    trénovanie pamäte    9.30    Peter     
A4     trénovanie pamäte    9.30    Gabika M.  
B1   uspokojovanie duch. potrieb   9.30    Saška 
B3   práca s knihou     9.30    Monika 
jedáleň/areál  športový deň     9.30    Richard 

ŠTVRTOK 
A2   trénovanie pamäte    9.30    Peter 
A4    uspokojovanie duch. potrieb   9.30    Zuzka 
B1   práca s farbami, ručné práce  9.30    Anička  
B2   práca s hudbou       9.30    Richard  
B3   spoločenské hry      9.30    Monika 

PIATOK 
A2   práca s farbami, ručné práce 9.30    Simonka 
A4   spoločenské hry     9.30    Zuzka 
B1   spoločenské hry      9.30    Anička 
B2    uspokojovanie duch. potrieb    9.30    Richard 
 

POHYBOVÉ AKTIVITY 
PONDELOK – STREDA – PIATOK          Janka, Andrejka, Simonka 
rehabilitačná miestnosť  zdravotné cvičenia      7.00    
areál / okolie   zdravotné prechádzky    13.30 
oddelenia    individuálne cvičenia na izbách      7.20    
     masáže        maséri 
UTOROK - ŠTVRTOK 
rehabilitačná miestnosť zdravotné cvičenia          7.00   
oddelenia    skupinové cvičenia na chodbách           13.30   
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Zábava a relax          MD-6/2015 
 

Zasmejme sa 
 

Syn si píše úlohu zo slovenčiny. „Otec, aký je to 
čas?“ Mamička sa rozpráva so susedou a kričí : 
„stratený synku, stratený.“ 
 
Vonku je búrka. U Novákovcov ktosi klope na 
dvere. Muž ide otvoriť a pred dverami stojí 
svokra. Keď ju zbadá hovorí: „mama prečo tu stojíte, prečo radšej 
nejdete domov?“ 

Petronela Kittlerová, obyvateľka 
                    
 

Manželia cestujú na dovolenku. Pred hraničným 
priechodom žena kontroluje batožinový priestor auta 
a hovorí: „ stan je tu, spiace vaky tiež, kartón piva, 
konzervy, tri kufre.“ „Tisíc hrmených,“ skríkne manžel. 
„A dieťa sme nechali v garáži.“ 
 

„Jano, ako si dovolenkoval?“ „Hrozne, stále pršalo.“ „Ale azda by si sa 
nemal toľko sťažovať, veď si celý hnedý.“ „Ja nie som opálený, ale 
hrdzavý.“ 

Peter Lipták, obyvateľ 
 

Rybár chytí zlatú rybku 
a pýta sa: „ splníš mi tri 
želania?“ A rybka 
nahnevane odvrkne : „ Nie, 
koľkokrát ti mám 
opakovať, že mám 
žltačku!“ 
 
„Pán zverolekár čo mám 

robiť?“ „Náš pes prenasleduje ľudí na bicykli.“ „No, tak mu ten bicykel 
zoberte.“ 
              Simeon Masár, obyvateľ 
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Zábava a relax          MD-6/2015 
 

Tajnička 
 

1. Vládca inak 
2. Predchodca Ježiša Krista na 
zemi 
3. Na čom bol ukrižovaný Ježiš 
Kristus 
4. Modlitba, kde sa modlíme 10-krát 
Zdravas Mária 
5. Chrám inak 
6. Ako sa začína modlitba k Panne 
Márii - ....... Mária 
7. Meno manželky Noeho 
8. Deň a ... 
9. Deň v týždni 
10. Podobenstvo o Márnotratnom...  
11. Kto sa Ježiša pýtal: „Si židovský 
kráľ?“ 
12. Ako sa volajú sviatky narodenia Ježiša Krista 

      Beáta Révajová, obyvateľka 
 
 
Hádanka: 
Čo znamená slovo špajza? 

a.) dielňa  
b.) komora 
c.) pivnica 

    Rudolf Sokolík, obyvateľ      

 
Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 06. 2015 svojmu sociálnemu 

pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena! 
 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádanky z časopisu 05/2015 sa stávajú: 
 

 

Anna Szabová a Petronela Kittlerová. 

Srdečne gratulujeme! 
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FOTO MESIACA 

 

Putovný pohár v Krškanoch 
 

FFOOTTOO--  ZZuuzzkkaa  BBoožžííkkoovváá 
  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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