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Úvodník             MD-1/2016 

Prichádza Nový rok 

 Unavený starý rok 2015 odchádza, 
odovzdáva žezlo Novému roku 2016 
so všetkými radosťami a starosťami, 
ktoré prinesie sám život. 
 Život je ako rieka, v ktorej musíme 
všetci doplávať, ako sa hovorí „do 
prístavu“. Sme o jeden rok skúsenejší, 
bohatší duchom a snáď aj múdrejší. 
Všeličo sme  zažili, niečo nás potešilo, 
ale aj zarmútilo. 
 Ale našťastie máme okolo seba 
dobrých ľudí, to znamená vedenie 
domova, zdravotných, sociálnych, rehabilitačných a ostatných 
pracovníkov, ktorí nám pomáhajú prežiť náš ďalší život.  
 Všetci by sme si priali, aby sme boli zdraví, spokojní a šťastní, ale 
musíme všetko prijať, ako nám to Pán Boh nadeli. 
 Začínajúci Nový rok nie je len označený v kalendári, ale pre 
každého z nás znamená začiatok nových očakávaní. Aké sme si 
predsavzatie dali, aby sme v nich naďalej zotrvali, aj obstáli. Každý 
z nás zažije počas roka množstvo krásnych, ale aj smutných zážitkov, 
ktoré sa snažíme preklenúť a nepoddávať sa emóciám. 
 Ale život je aj o tom, že musíme všetko zvládať a prekonať 
v tomto našom dôchodkovom veku. Mali by sme si v našom 
domováckom zariadení vážiť jeden druhého, vychádzať si v ústrety, 
lebo len raz žijeme na tomto svete.  
  
 Vážení obyvatelia a dopisovatelia, v mene Redakčnej rady, 
ako aj Domového parlamentu, vám želám do ďalšieho života 
pevné zdravie, veľa optimizmu, Božieho požehnania a prežívajte 
šťastné chvíle s vedením nášho zariadenia. 

 
 
 
  Anna Szabová, šéfredaktorka  
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Na slovíčko                  MD-1/2016 

Viera Bútorová: Bilancujeme rok 2015 

Stojíme na prahu nového roku. Bilanciu toho uplynulého 

ako aj plány na rok 2016 vám prinášame v rozhovore 

s riaditeľkou zariadenia Vierou Bútorovou.  

Čo priniesol rok 2015 v našom zariadení? Z plánovaných činností sa nám 

darilo rozširovať rôzne formy aktivít pre obyvateľov: rozbehla sa práca 

domového parlamentu a komisií; skvalitňujeme prácu v záhrade a v areáli, 

z dopestovaných bylín sme začali vyrábať liečivé oleje, triedime odpad, 

rozširujeme prácu v chránených dielňach, reprezentuje nás práca 

DomAteliéRu, súboru Domovníček, redakčnej rady ale aj interného rozhlasu; 

otvorili sme malé jedálničky na oddeleniach pre obyvateľov, ktorí neprejdú 

do veľkej jedálne.  Zriadili a vybavili sme miestnosť pre novú tvorivú dielňu 

pod názvom PINOKIO; v januári plánujeme jej „kolaudáciu“. Vzhľadom na 

zdravotné potreby obyvateľov modernizujeme rehabilitáciu. Darí sa nám 

rozširovať uplatnenie obyvateľov v aktívne činnom veku. Na podnet členov 

domového parlamentu sme zakúpili ventilátory na všetky chodby zariadenia, 

rozmiestnili osviežovače vzduchu po chodbách, zakúpili stoličky a kreslá. 

Zaobstarali sme ďalšie polohovateľné postele, posteľné prádlo, ukončili 

domaľovanie priestorov zariadenia, vymenili časť okien a dverí, zakúpili 

radlicu na odhrabávanie snehu atď. Nepodarilo sa zatiaľ zrealizovať 

plánovanú rekonštrukciu stravovacej prevádzky. 

Ako plánujete pokračovať v novom roku? V roku 2016 plánujem vytvoriť 

miestnosť pre muzikoterapiu, spomienkovú miestnosť, zriadiť novú chránenú 

dielňu, podniknúť ďalšie výlety, pokračovať v súčasných aktivitách; 

prostredníctvom projektu zakúpiť zdvíhacie zariadenie pre skvalitnenie 

poskytovaných služieb, rozšíriť kamerový systém z dôvodu zvýšenia 

bezpečnosti obyvateľov. Plánujeme prijať väčší počet zamestnancov, hlavne 

opatrovateľov. 

Máte nejaké želanie pre rok 2016? Čaká nás rok, ktorý je výročím 

otvorenia našich zariadení v Topoľčanoch aj v Prašiciach. Predovšetkým 

však prajem našim obyvateľom aj zamestnancom šťastný vstup do nového 

roku, príjemné spolunažívanie, veľa zdravia a veľa pozitívnych udalostí 

počas celého roka.  Teším sa zároveň na ďalšiu spoluprácu ako aj nové 

návrhy a podnety na skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb.  
               (vn) 
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Anketa            MD-1/2016 

Posledný deň v roku sa spája s viacerými zvykmi. Silvester, by mal 
byť dňom osláv, zábavy a radosti. Je to však aj všedný deň, ktorý 
ľudia trávia v práci. Našich obyvateľov sme sa pýtali, ako oni 
oslavovali príchod Nového roka? Ako sa zabávali a prežívali ho. 

Peter Macko (30) 
Deň sme trávili ako obyčajne. Pozerali sme 
od rána televíziu, cez sviatky išli vždy dobré 
filmy. Najradšej sme mali filmy so zimnou 
a vianočnou tématikou. Keď odbila polnoc, 
presunuli sme sa k oknu, alebo na balkón, 
pripili sme si šampanským a pozreli ohňostroj 
až do konca. Všetko v kruhu rodiny. A išli sme 
spať. 
 
 
Janka Emilová (57) 
Najskôr sme museli celý dom upratať, aby 
bolo všetko čisté a pripravené. Celý deň – 
Silvester sme trávili v kruhu rodiny. Keď som 
bola mladá, chodila som na zábavy, tancovala 
až do rána. Vždy bola dobrá nálada, 
atmosféra. Rakety sme nepúšťali, lebo vtedy 
ešte také neboli, ale ohňostroj robil vždy 
starosta. 

 

 
Ján Bitarovský (77) 
Keď som bol ja mladý, to bolo celkom ináč 
všetko. Cez tieto veľké sviatky som chodil do 
kostola, dokonca som aj miništroval. Večer 
sme s partiou chodili púšťať ohňostroj. 
Samozrejme aj na zábavy som chodil. Vždy 
sme sa dobre bavili, tancovali až do rána. To 
bola úplne iná zábava ako teraz bývajú.  
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Domáci spravodaj         MD-1/2016 

„Ho, Ho, Ho!“ 

 Tradične každý rok 6. 
decembra slávime Mikuláša. 
Samozrejme nemohol chýbať ani u nás 
a k našim obyvateľom  v Topoľčanoch 
aj v Prašiciach prišiel aj so svojimi 
pomocníkmi  - anjelom a čertom.  

 Všetkých obyvateľov 
odmeňoval sladkými balíčkami. 
Zároveň im poprial ,,Požehnané 
vianočné sviatky“ a  niektorým 
obyvateľom vypadla aj mála slzička 
z oka. Pani Valéria Krumpárová 
s Máriou Bakitovou poďakovali 
Mikulášovi krátkou básničkou. Vtipnú 

básničku pridala aj pani Valéria Palušová v Prašiciach.                 (sh) 

Stromček ako hlavná cena 

 Vianočné obdobie sme si spríjemnili kvízom, kde hlavnou cenou 
bol medovníkový stromček, ktorý nám upiekli v chránenej dielni Uvar 

si sám.  
 Otázky v kvíze boli 
vianočné, nechýbala 
tajnička, osemsmerovka, 
hľadanie odlišností na 
obrázkoch a doplnenie 
zimných pranostík.  
 Tretie miesto získal 
Ján Móri, druhé miesto 
Gabriela Šútová. Prvé 
miesto patrilo 
Miroslavovi Klemanovi, 

ktorý sa zo zisku medovníkového stromčeka úprimne tešil. Víťazi 
dostali balíčky so sladkou odmenou, ostatní cukrík, a tak nikto 
neodišiel naprázdno.            (vn) 
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Domáci spravodaj           MD-1/2016 

Vôňa Vianoc sa šírila chodbami 

 Túžba prežiť vianočné sviatky v pokoji a láske nie je ničím 
výnimočným. Preto sme si prípravu na Vianoce spríjemnili pečením 
a zdobením vianočného pečiva.  

 Spoločne sme zavítali do našej chránenej dielne Uvar si sám 
a pustili sa do pečenia tradičných medovníkov a lineckých koláčikov.  
 Šikovné ruky Vladka Vargu vymiesili cesto, Katarína Marková 
cesto vyvaľkala, kde vidieť, že pracovala 25 rokov ako kuchárka.  
 Ďalší obyvatelia – Peter Minka, Štefan Daniš, Jozef Hrutka, 
Alojz Schlenc vykrajovali z cesta rôzne tvary. Linecké koláčiky sme 
spájali džemom a posypali cukrom. Každý priložil ruku k dielu ako 
najlepšie vedel. S vianočným pečivom sme sa podelili na vianočných 
trhoch.              (sč) 

Oddych a relax pri filme 

Aj v predvianočnom období sme sa rozhodli sprostredkovať 
potulky kinematografiou. V jedálni nášho zariadenia sme sa posledný 
krát v tomto roku stretli pri premietaní filmu. Tentoraz sme si 
predstavili starú zimnú komédiu „Anděl na horách“. Naši obyvatelia 
si vychutnali československý rodinný film plný humoru 
a nezabudnuteľných hlášok Jaroslava Marvana. Okrem filmového 
zážitku sme našim obyvateľom ponúkli malé občerstvenie.            (apn)                                                                         
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Domáci spravodaj                                                    MD-1/2016 

Zo života zariadenia sociálnych 

služieb v Prašiciach 

 Zapálená prvá 
adventná sviečka nás 
preniesla do mesiaca 
december. Hneď na 
začiatku adventu nás 
navštívil Mikuláš so svojou 
družinou.  
 Zavinšoval všetkým 
v jedálni, ale prešiel aj k 
obyvateľom v izbičkách.  
 Advent je čas, kedy 
by sa mali ľudia stíšiť 
a duševne sa pripravovať 

na príchod Vianoc. Dnes sú ľudia uponáhľaní, vystresovaní 
a adventný čas nevyužívajú tak, ako by sa mal. Naháňajú sa za 
darčekmi, napĺňajú chladničky a špajze. A keď si sadnú k štedrému 
stolu, nevedia si vychutnať, že rodina je spolu, nedokážu sa 
obdarovať tým najvzácnejším - vrúcnym objatím a milým slovom. 
  Cez Vianoce nechce byť nikto sám, máme potrebu sa stretávať 
so svojimi blízkymi. My už medzi svojich priateľov rátame aj súbor 
Prašičan, ktorý na nás nezabudol ani tieto Vianoce. Čakali sme ich 
pri vysvietenom vianočnom stromčeku a s výbornými medovníkmi, 
ktoré napiekli ďalší priatelia v Môj domov v Topoľčanoch. Jedálňou 
zariadenia sa niesli koledy a vianočné melódie.  
 Na druhý deň nás navštívili malí koledníci z materskej škôlky. 
Pripravili si skoro hodinové pásmo básničiek, piesní a scénok.  
  Samotný Štedrý večer sa niesol v pokoji a porozumení. Pod 
stromčekom čakali všetkých balíčky. Niektorí obyvatelia odišli k svojim 
rodinám. Tí, čo zostali v zariadení, prežili štedrý večer, spolu 
s personálom, v duchu kresťanských  tradícií. Všetci v srdci  cítili, že 
malý Ježiško prichádza. Tak ho teda poprosme, aby nám doprial 
v zdraví a šťastí dožiť sa ďalších Vianoc.       (ll) 
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Domáci spravodaj         MD-1/2016 

Takto nás deti zabávajú 

 Spôsob akým sme vianočnú náladu šírili medzi našich obyvateľov 
bol čarovný a dokonalý. V podobe vystúpenia tých najmenších, ale aj 
študentov - budúcich spevákov.  

 Spev, tanečné 
kreácie, hovorené 
slovo, ale aj herecké 
výkony detičiek 
z materskej školy 
Tribečskej bol 
vynikajúcim relaxom 
a uvoľnením. Deti 
vyčarovali úsmevy, 

a študentom 
nechýbala odvaha a 

nadštandardné 
výkony.  

 Atmosféra sa niesla v duchu Vianoc a načerpania pozitívnej 
energie. A rozdávali sa aj darčeky. Výkony pravých profesionálov sme 
si mohli vychutnať prostredníctvom tanečného súboru mažoretiek - 
TOSUMA.                                                                                          (zb) 

Pripomíname si staré zvyky 

 Pri našich stretnutiach pri spomienkach sme si s našimi obyvateľmi 
pripomenuli Vianoce, ktoré sa slávili aj v období ich mladosti.  
Pripomenuli sme si zvyky a tradície jednotlivých regiónov nášho 
krásneho Slovenska.  
 Jedálňou sa niesli melódie vianočných kolied,  voňala škoricová 
a vanilková  vianočka, na stoloch bol teplý čaj a kto mal chuť 
i kávička. Sviatočná atmosféra, slová vďaky a lásky navodili príjemnú 
atmosféru   
 Na úvod nám znela pieseň „Čas radosti, veselosti“ zaspievali Mária 
Sušelková, Simeon Masár, a samozrejme prítomní sa pridali. Po 
piesni sme si spomínali na krásne chvíle Vianoc v období nášho 
detstva a mladosti.                 (aj) 



 9 

Domáci spravodaj         MD-1/2016 

Spevavé dopoludnie 

 Vôňa vareného punču, medovníkov, oblátok, sa niesla celým 
zariadením. Čarovné 
doobedie bolo obohatené 
vystúpením súboru 
Slnečnica.  
 Vianočné koledy za 
sprievodu gitary a ústnej 
harmoniky chytili za srdce 
nejedného obyvateľa. Na 
oplátku náš spevácko-
dramatický súbor 
Domovníček spríjemnil 
doobedie nielen našim 

hosťom. Okrem vianočných dobrôt, sme prezentovali jedinečné 
výrobky, ktoré vznikli pod rukami našich obyvateľov. Veríme, že čaro 
Vianoc dýchlo na každého kto sa zúčastnil.                                       (sč) 

Štedrá večera po našom 

 V našom zariadení sme 
tak ako aj po iné roky, 
spoločne absolvovali Štedrú 
večeru s tradičnými 
vianočnými zvykmi.  
 Gazda  úvod začal s 
vianočným vinšom. Na výzvu 
gazdu gazdiná nakŕmila 
svoje štyri  kúty. Začala sa 
spievať Tichá noc, svätá noc. 
 Na stole počas večere 
horelo „betlehemské“ svetlo. 
V pokoji sme sa všetci spolu 

navečerali, vychutnali si vianočnú atmosféru sviatočnej chvíle. Našu 
myseľ na Vianoce upriamujeme aj na tých, ktorí nás predišli do 
večnosti a  chýbajú nám.                 (rw) 
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Aktivity            MD-1/2016 

Aj v decembri sa športovalo 

 V  stolnotenisovej hale v 
 Topoľčanoch  sme sa začiatkom 
decembra zúčastnili vianočného 
turnaja seniorov v stolnom tenise.  
 Za naše zariadenie sme vyslali 
dvoch obyvateľov - Milana 
Hanzloviča a Alojza Schlencza. 
Turnaj zahájil predseda MsO – JDS 
v Topoľčanoch Milan Páleník.  
 Poprial súťažiacim dobrý 
pohyb a športové úspechy. 
Hlavným sponzorom bol Karol 
Gerhát. Športovci boli odmenení za 
svoje výkony pamätnými 
plaketkami.                   (rw) 
 

Práca, ktorá chutí 

 Neopakovateľnú atmosféru sme 
zažili v ZSS ,,Harlekýn“ na vianočných 
tvorivých dielňach s Máriou 
Sušelkovou a Vladkom Vargom. 
 Zúčastnení boli rozdelení na dve 
skupiny. Jedna skupina vyrábala 
vianočné dekorácie a druhá vypekala 
vianočné koláčiky.  
 Naši obyvatelia zožali veľký 
úspech svojou šikovnosťou 
a zručnosťou. Tvorivé doobedie sme 
zavŕšili zdobením perníkových 
snehuliakov.  
 Na vianočných dielňach vznikli 
jedinečné dekorácie a vianočné pečivo 
vyrobené pod rukami aj našich obyvateľov.          (sč) 
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Aktivity            MD-1/2016 

Predajcovia mesiaca 

 Vyhotoviť vianočné dekorácie nie je až také náročné, keď je chuť 
obyvateľov a trošku peniažkov v zariadení. My sme sa pokúsili o  
prezentáciu nami vyrobených výrobkov na vianočných trhoch 
v obchodnom centre MAX v Nitre. Prezentovali sme  výrobky, ktoré 
naši obyvatelia vyrábali v DomAteliéRi a v dielni Pinokio.  
 Prezentácie sa zúčastnili Beáta Révayová, Hedviga 

Bednáriková, Helena 
Stolárová a Magdaléna 
Drábiková, ktoré sa 
ukázali ako skvelé 
obchodníčky.   

Na naše prekvapenie, 
mali výrobky úspech. 
Každý zákazník nám 
daroval aj nejaké finančné 
ocenenie za snahu 
a kreativitu, za čo sme sa 
poďakovali niektorým 

nami ručne vyrobeným výrobkom. Okrem nás tam samozrejme boli aj 
iné zariadenia, ktoré tak isto chceli zviditeľniť svoju tvorbu.   (vn) 

Zábava až do rána 

 Naši obyvatelia sa aj tento rok zúčastnili kultúrno-spoločenského 
podujatia pod názvom Seniorské 
Vianoce 2015 v Dome kultúry.  

Úvodným príhovorom nás 
privítal pán primátor. O zábavný 
program sa postarali Robo Kajzer 
s Petrom Melušom. Do tanca nám 
hrala hudobná skupina Dukát.  
 Naši obyvatelia sa dobre 
zabávali a tancovali až do 
neskorých nočných hodín.                                                                                       
       (gm) 
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Kaplnka           MD-1/2016 

Nový rok začnime znamením kríža 

 

 Ako začíname Nový rok? Šampanským, podávaním rúk, 

bozkami, žičením všetkého dobrého? Dobre, to je ľudské. Ale 

pominuteľné. My predsa chceme v živote niečo viac.   

 Urobili sme už dnes s úctou a láskou voči Bohu na sebe 

znamenie kríža? Ak áno, tak sme vykročili do nového roka ako Dávid 

proti Goliášovi. Boh nám dal veľa darov, ktoré nás robia podobnými 

nášmu Bohu, a teda vysoko nás vyzdvihujú nad živú a neživú prírodu. 

 Sú to: rozum, slobodná vôľa, viera, schopnosť milovať. Tieto 

dary môžeme od začiatku roka ešte viac zapojiť k oslave Boha. 

Nemusíme sa spytovať, ktorý z týchto darov je najcennejší. Všetky 

môžeme využiť na oslavu Boha a získanie nových potrebných milostí 

a zásluh pre spásu nesmrteľnej duše.  

 Naučme sa často a zbožne urobiť na sebe znamenie kríža. 

Krížom začínajme deň a krížom sa ho snažme aj ukončiť. Od 

začiatku roka môžeme aj takto skvalitniť a prehĺbiť svoju vernosť k 

ukrižovanému Kristovi a tiež i k jeho matke Panne Márii. Znamenie 

kríža nás napomína, že máme bojovať proti všetkému zlu, najmä 

hriechu.  

 Kríž je neodmysliteľnou súčasťou života veriaceho kresťana.  Od 

prvého dňa nového roka začnime v mene živého Boha v znamení 

kríža, a to dôstojne, s úctou a láskou k Bohu, naplnení vďakou za dar 

vykúpenia. Buďme presvedčení, že tento rok prežitý s krížom  nám 

nebude na záhubu, ale na večnú spásu.                                Richard Wagner 
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Z pera našich obyvateľov       MD-1/2016

Šťastný Nový rok  
 

Prichádza Nový rok a s ním možno šťastný krok, 
odstráňte v mysli pochybnosti, 

odchádza rok do minulosti, 
do nenávratných diaľav. 

 

V Novom roku v našom Domove 
je vždy život ľahký, 

keď máme  zo strany vedenia 
veľa úprimnej lásky. 

 

Keď sme duchom obohatení, 
všetko je tak krásne zas, 

kým bude láska trvať v každom z nás. 
 

V Novom roku šťastia veľa, 
nech si každý z nás niečo želá. 
V Domove sa všetci majme radi, 
nech nám Božie slnko na cestu 

nášho života aj naďalej žiari. 
             

            Anna Szabová, obyvateľka 
 

Traja králi prichádzajú 
 

Po ceste tajomnej hviezdy vykročili – nemeškali 
do ďalekej krajiny šli východní traja králi. 

 

Všetci nevítajú kráľa, netešia sa mu svoji 
zavraždiť ho chce Herodes a úklady už strojí. 

 

Len pastieri nosia dary, nič nečakaj za to 
cudzí králi mu dávajú myrhu, kadidlo a zlato. 

 

Chceli sa skloniť pred Pánom čo v ľudských dušiach tróni, 
jemu v ústrety kráčajú ľudia i slony. 

 

Čo učencov viedlo k nemu, aká magická veda, jas, 
ktorý vidí len srdce a hlas čo počuť sa nedá. 

 

             Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov       MD-1/2016 

Vitaj „Nový rok“ 

Po pekných, niekedy dojemných sviatkoch, akými Vianoce sú, 
prichádza deň veselosti, bláznovstva a zábavy.  

Starý rok sa  končí,  začína nový, plný predsavzatí. Podľa môjho 
názoru nesplnených. 
Ľudia si dávajú 
predsavzatia, ako 
napríklad „prestanem 
fajčiť, piť“, ženy 
väčšinou „schudnem, 
budem kľudná, 
nekonfliktná. Po týchto 
okamihoch, ktoré trvajú 
naozaj krátko, vítame 
Nový rok. Chceme 
v ňom zažiť pekné 
chvíle, ba celé obdobia. 
Niektorých čakajú 

starosti, iných zase radosti.  
Vždy túžime, aby ten ďalší, nasledovný rok bol krajší. Nie vždy 

nám to vyjde, ale aj s prekážkami je každý rok pekný a šťastný. 
Prajem si, aby sme žili tak, aby sme mohli splniť všetky sny, aby 

sme prekonali prekážky. Pozrime sa okolo seba, ľudia v našom okolí, 
naši príbuzní, sú milí a plný životného elánu. Nemusí sa nám páčiť 
politika, hospodárstvo ani kultúra. No napriek všetkým strastiam, ktoré 
nás počas života stretli, a nepochybne aj stretnú, buďme k sebe 
prívetiví a vľúdni. 

 
Ja vám prajem v mene redakčnej rady, aby bol tento nový 

rok čo najkrajší, najzdravší a plný šťastia a radosti. A keď nám 
niečo nevyjde podľa našich predstáv, nezúfajme, príde ďalší rok, kde 
máme možnosť to  zmeniť. 

 
 
            Štefan Hučko, obyvateľ 
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Spoločenská rubrika        MD-1/2016 

Vitajte medzi nami!                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Privítali sme dvoch nových obyvateľov aj do Útulku Pod Kalváriou. 

 

Januároví oslávenci 

01.01  Milan Šimko    20.01 Margita Sroková 
01.01 Mária Brišková   21.01 Štefan Hučko 
05.01 Ján Ševela             22.01 Margita Závadská 
05.01 Ján Mucha      22.01 Mária Čurgaliová 
05.01 Dobruša Žitňanská  27.01 Terézia Slimáková 
06.01 Michal Žovinec          28.01 Amália Kučerková  
07.01 Emília Galisová             28.01 Pavlína Gulíková 
08.01 Valéria Rybanská           28.01 Mária Vilinová 
08.01 Anastázia Klobučníková  29.01 Zdenek Tichanský      
11.01 Irena Hupková   29.01 Matilda Maringová 
14.01 Róbert Pudiš    29.01 Miroslav Bečica 
16.01 Martina Chanátová                29.01 Matilda Hudecová  
16.01 Janka Oháňková   30.01 Hedviga Bednáriková 

18.01 Ľubomír Bako   31.01 Mária Čuliová 

19.01 Milan Blaži    31.01 Imrich Karaba 
        31.01 František Bošanský 

 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 

 

    Vojtech Klačanský     Sidónia Valentová     Jozefína Gogová 
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Podujatia           MD-1/2016 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V JANUÁRI  

04.01 Novoročné príhovory    jedáleň  riaditeľka 
04.01 Novoročné stretnutie Domového parlamentu  Kristínka 
07.01 Stretnutie obyvateľov  IT3   B/2   Anička 
11.01 Upratovanie vianočnej výzdoby    Janka G. 
11.01 Redakčná rada     B/2   Veronika 
12.01 Stretnutie obyvateľov IT2   A/2   Zuzka 
13.01 Turnaj v stolnom tenise   jedáleň  Richard 
14.01 Súťaž v „človeče nehnevaj sa“  jedáleň  Anička 
15.01 Otvorenie novej dielne obyvateľov PINOKIO  Ivanka 
18.01 Tribečské múzeum    mesto  Janka R. 
19.01  Stretnutie pri spomienkach   jedáleň  Anička 
21.01 Prechádzka do mesta     mesto  Veronika 
22.01 Súťaž v pečení pagáčikov   jedáleň  Simonka 
25.01 Prechádzka kinematografiou  jedáleň  Anička 
26.01 Novoročné osemsmerovky   jedáleň  Silvia 

  

INDIVIDUÁLNA PRÁCA 

A ROZHOVORY NA IZBÁCH 

 

Simonka  (A1)  denne 09.30-10.30  pon,str,pia 14.00-14.45 
Betka  (A2)  denne 08.45-09.45    13.00-14-30 
Zuzka  (A3)  denne 08.45-09.45    14.00-15.00 
Janka  (A4)  ut,str,pia 09.30-11.00    13.30-15.00 
Anička  (B1)  denne 08.45-09.45    12.30-13.15 
Saška  (B2)  denne 08.45-09.45    12.30-14.00 
Veronika  N. (B3)  denne 08.45-09.45    13.00-14.30 
Richard  (B4)  denne 09.00-09.45    13.00-15.00 
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Podujatia           MD-1/2016 

POHYBOVÉ AKTIVITY 

RHB  Cvičenia v rhb miestnosti  7.00-8.00  Janka   
   Cvičenia v rhb miestnosti  7.00-8.00 Andrejka 
 

izby   Cvičenia na izbách B/1-4   8.00-11.00  Janka 
Cvičenia na izbách A/3-4   8.00-10.00  Andrejka  
Cvičenia na izbách A/1-2   8.00-10.00 Simonka 
 

posilňovňa Individuálne cvičenia   08.45-11.45 P. Macho 
RHB  Cvičenia v rhb miestnosti   12.15-13.15 Simonka 
posilňovňa Individuálne cvičenia      14.00-15.00 P. Macho 
 

chodba  Skupinové cvičenia B/1.-4.  13.30-14.00 Janka  
   Skupinové cvičenia A/3.-4.  13.30-14.00 Andrejka 
   Skupinové cvičenia A/1.-2.  13.30-14.00 Simonka 
 

areál  Pracovné aktivity                          denne  T. Marko 
 
 

 
 
 
 

 

Miesto pre šikovné ruky, originálne nápady,  

                                    tvorivé mysle  

Príď a buď  kreatívny! 
 

Sme na B budove na 3. poschodí 

 

Pondelok a Utorok 

od 9.30 do 11.15 
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Zábava a relax          MD-1/2016 

Zasmejme sa 

Hosť v reštaurácii: „Pán hlavný, v tej držkovej polievke nie je ani jedna 
držka!“ Hlavný odpovie: „Však ani v maďarskom guláši nie sú Maďari.“ 
 

Idú rozhádaní manželia v aute okolo prasacej farmy. Manžel sa pýta 
manželky: „Rodina?“ Manželka na to: „Svokrovci.“ 
 

Babka napomína svojho vnuka: „Chlapče, ty tak hrešíš, že mi mráz 
behá po chrbte.“ „Babi, keby si počula ocka, tak  zamrzneš.“ 
                   Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

„Ďuro, sviňa ti utiekla z chlieva a pred chvíľou vbehla do krčmy.“ Na to 
Ďuro hovorí: „Nech, veď je medzi svojimi.“   
 

Dôchodca si hovorí: „Keď pôjdem do dôchodku, budem žiť zo svojich 
úspor. Čo však budem robiť na druhý deň, to neviem.“  
 

Rozhovor dvoch susedov: „Na Vianoce si kúpim borovičku.“ „Máš 
pravdu, smrek hneď opadáva.“ „Aj to, a nedá sa vypiť.“   
                                  Peter Lipták, obyvateľ 
 

Rozhovor dvoch blondínok: „Počula si, že tento rok má byť Silvester 
v piatok?“ „Ja len dúfam, že to nebude trinásteho.“ 
 

Veliteľ sa pýta svojich vojakov: „Vie tu z vás niekto hrať na heligón?“ 
Prihlásili sa štyria. A veliteľ na to: „Výborne, nafúkate člny.“  
 

„Obžalovaný, čo ste urobili s ukradnutou pálenkou?“ „Predal som ju.“ 
„A čo ste urobili s peniazmi?“ „Prepil som ich.“ 
             Magdaléna Drábiková, obyvateľka 

Výroky slávnych 

Janovic: Čo si ľudia nevymyslia, len aby nemuseli myslieť. 
Hemingway: Staroba nie je priveľkým nešťastím, ak uvážime aj druhú 
možnosť. 
Neznámy autor: Láska nie je slepá, pretože vidí veci, ktoré iným 
unikajú. 
Neznámy autor: Šťastie je ako slnko. Aj tieň musí byť, aby sme sa 
cítili dobre. 
Seneca: Osud vedie toho, kto chce. Kto nechce, toho ťahá.         
                                                                          Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 



 19 

Zábava a relax          MD-1/2016 

Tajnička 

Nový rok sa nespája len s veľkou oslavou, ohňostrojom či šampanským. 
Na začiatku januára máme jeden významný sviatok, ktorý súvisí 
s narodením Ježiška. Kto nám zvestoval, že sa narodil Ježiš? Odpoveď 
nájdete v tajničke.                                                                                                                

           Slovenský Rím 

                  Sito 

                  Ženské meno 

                  Obilie 

                  Meno Dubčeka 

                   

                  Zviera, ktoré dáva mlieko 

                  Jedlo z ryže 

                  Koniec modlitby 

                  Ročné obdobie 

                  Cudzopasná rastlina 
               

                                                                                                                        Simeon Masár, obyvateľ 
 

Hádanka č.1: 

Ktorý hudobný nástroj sa používa pri táborení? 

a.) gitara 

b.) husle 

c.) harmonika 
                                                                                                                                               Rudolf Sokolík, obyvateľ       

Hádanka č.2: 
Kde sídli európsky parlament? 

1.      Brusel 
2.      Štrasburg 
3.      Londýn 

                                                                                           Štefan Hučko, obyvateľ  

 
Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 01. 2016 svojmu sociálnemu 

pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  
 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádanky z časopisu 12/2015 sa stávajú: 

 
Radek Malošík a Jozef Makový 

Srdečne gratulujeme! 
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FOTO MESIACA 
  

VViiaannooččnnéé  vvýýrroobbkkyy  nnaaššiicchh  oobbyyvvaatteeľľoovv  

  

    
  

VVýýrroobbkkyy  vvyyrráábbaallii  oobbyyvvaatteelliiaa::  AAnnaassttáázziiaa  OOppáátthhoovváá,,  HHeeddvviiggaa  BBeeddnnáárriikkoovváá,,  BBeeááttaa  

RRéévvaayyoovváá,,  GGaabbrriieellaa  KKřříížžoovváá,,  AAnnttóónniiaa  FFeekkeetteeoovváá,,  AAnnnnaa  SSzzaabboovváá,,  MMáárriiaa  

RRyybbaannsskkáá,,  PPeetteerr  MMaacckkoo,,;;  ppoodd  vveeddeenníímm  JJaannkkyy  GG..  aa  VVeerroonniikkyy  NN..    

FFoottoo::  VVeerroonniikkaa  NN..  

  

  

  

  
  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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