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Úvodník  

 

ČESŤ VAŠEJ PAMIATKE, PÁN ŠÉFREDAKTOR!!! 
 

Jedného dňa vstúpil do mojej kancelárie nižší pán – 
obyvateľ nášho zariadenia: „My sa ešte osobne 
nepoznáme“, povedal. „Volám sa Juraj Kováčik. Už som 
starý, dobre nepočujem. Všetko, čo Vám chcem povedať, 
som napísal tu.“ A vytiahol kus popísaného papiera. 

Takto začal vznikať časopis MÔJ DOMOV. Hovorí sa, 
že pravda a láska sa prediera svetom potichúčku, pomaly, 
nebadane. Tak, ako dobrá myšlienka. Napríklad aj 
myšlienka obyvateľa JURAJA KOVÁČIKA - začať vydávať 
interný časopis.  

Dobrá myšlienka je ako dieťa. Dieťa, ktoré prežije 
toho, kto mu vdýchol život. V stredu, 5. januára 2011, 
pán JURAJ KOVÁČIK náhle opustil našu veľkú rodinu. 
O 23 dní by sa bol dožil 81 rokov života. 

Zanechal po sebe dobrú myšlienku, ktorú dokázal 
premeniť na skutok. A to je najkrajší odkaz, ktorý môže 
po nás zostať.  

Motívom jeho myšlienky založiť časopis „pre 
obyvateľov našej malej dediny“, ako pán Kováčik  nazýval 
naše zariadenie, bolo - šíriť informácie.  

Zdvihol tým latku kultúry, kultúrnosti a 
informovanosti. Bez silných rečí, bez kriku či búchania do 
stola. Celkom potichúčku... 
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Vážený pán šéfredaktor, pán Juraj Kováčik,  
s Vašim dovolením, aj naďalej budeme pokračovať vo 

Vašej myšlienke, aj naďalej budeme napĺňať ciele Vášho 
projektu – informovať všetkých obyvateľov zariadenia, aj 
tých, alebo hlavne tých, ktorí už dnes sami, bez pomoci, 
nedokážu prejsť prah svojich izieb a nemajú tak toľko 
možností zostať v kontakte s najbližším okolím. 

Nech Váš odkaz, ktorý zostane naplnením dôstojnosti 
a kultúrnosti, je pre nás  vzorom a výzvou k napĺňaniu 
zmyslu našej existencie - lásky k blížnemu. Ťažko sa nám 
bude zapĺňať Vaše miesto v redakčnej rade! 

ĎAKUJEME, PÁN ŠÉFREDAKTOR! 
 

S úctou 
Viera Bútorová, riaditeľka 

Rekviem 
 

Jurko, odišiel si, nevieš kam,  
zanechal si slzy nám, 
smútime za Tebou  všetci,  
nie je nám ani do reči. 
 

Budeme spomínať na Teba s láskou,  
hoci je nám to aj ťažko. 
Žil si život plný lásky,  
preto Ti nezostali na tvári žiadne vrásky. 
 

Zbohom sa maj navždy,  
pôjdeme tam každý,  
nech nad hrobom tulipán zakvitne  
a prajeme si, nech nikdy neodkvitne.     

Autorka:  Szabová Anna, obyvateľka                                
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Prečo som prišiel do zariadenia? 
 
 

Malý človek s veľkým srdcom, ktorý je vždy 
usmiaty, aktívny čitateľ a tanečník - JANKO 
ŠKOREC. Žije v našom zariadení už 18rokov. Podelil 
sa s nami o svoje spomienky z obdobia, keď prišiel do 
nášho zariadenia. 

Žil som spolu s manželkou v štvorizbovom 
rodinnom dome. Vychovali sme tu spolu sedem detí, 

ktoré sú už dospelé a samostatné. Po ich odchode z rodného domu, sme 
v ňom s manželkou zostali sami. 

 Jedna z dcér však žila so svojou štvorčlennou rodinou iba v jeden 
a pol izbovom byte. Tak sme sa rozhodli, že dom predáme dcére a my 
pôjdeme žiť do domova dôchodcov. Načo by sme obývali taký veľký 
dom, keď dcéra sa tlačila v malom byte so svojou rodinou. 

   Uskutočnenie môjho plánu však trvalo tri roky pokiaľ sa 
uvoľnilo miesto pre nás oboch v domove dôchodcov. 2. augusta 1993 
sme spolu s manželkou prišli žiť do domova dôchodcov. 

Ešte som bol v tom čase veľmi vitálny, pán riaditeľ sa nás hneď 
spýtal, či chceme aj pomáhať. A tak sme si s manželkou zobrali 
políčko, o ktoré sme sa starali.  

Keď nám pán riaditeľ vychádzal v ústrety, tak aj my sme 
pomáhali. Ručne som kosil celý trávnik v zariadení, Milan Jančovič mi 
často pomáhal. 14 rokov som bol aj v speváckom súbore až pokiaľ 
neprišli problémy so sluchom. 

Keď som sem prišiel bývať veľmi sa mi tu páčilo, ale postupom 
času, ako sa menia ľudia v tomto zariadení menia sa aj vzťahy, aj môj 
zdravotný stav a už to nie je to čo to bývalo. 

 
 

Zuzana Michalková, sociálna pracovníčka 
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Zo zápisu z Výboru obyvateľov 
 

Na schôdzi Výboru obyvateľov pani riaditeľka oboznámila členov  
s novým Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja, 
ktorý súvisí so zmenami úhrad klientov všetkých zariadení sociálnych služieb 
v Nitrianskom samosprávnom kraji. 

 

1. Mení sa úhrada za stravovanie. Platili sme náklady na stravnú jednotku 
(suroviny). Od 1. 1. 2011 budeme platiť aj 20 %  z režijných nákladov 
súvisiacich s prípravou stravy (mzdy, odvody, spotreba elektrickej 
energie, vody, plynu, odpisy, spotreba čiastiacich prostriedkov, opravy 
a údržba, vodomateriál, elektromateriál, ďalší všeobecný materiál 
a pod.), čo tvorí sumu 0,40 € na deň a klienta v ZSS Topoľčany a v ZSS 
Prašice 0,42 € na deň a klienta. 

2. Mení sa úhrada za používanie elektrospotrebičov nasledovne:       
- úhrada vo výške 1 € mesačne -  za rádio, HIFI vežu, počítač, 

televízny prijímač, žehličku, mikrovlnnú rúru                
- ďalšie úhrady: 1,66 €  za práčku; 2 € za rýchlo varnú kanvicu; 

3 € - chladnička, elektrická rúra a klimatizačná jednotka; 5 € - 
elektrický varič; 6,64 € - elektrický sporák 

- za využívanie iného vlastného elektrospotrebiča je úhrada vo 
výške 0,50 €. 

3. Iné úhrady 
a/ napr. poskytnutím služieb klientovi z dôvodu nadmerného požitia 

alkoholických nápojov, omamných látok a pod. Výška úhrady za poskytnutú 
službu je stanovená sumou 10 €. 

b/ pokiaľ bude čas sprevádzania opatrovateľom zariadenia do nemocnice 
dlhší ako 1 hodina, úhrada za túto službu  bude 5 €. Sprevádzanie na čas kratší 
ako jedna hodina je bezplatné. Oslobodenie od platieb za tieto činnosti sa  bude 
vzťahovať  na tých klientov, ktorým budú poskytnuté v prípade úrazu, resp. 
akútneho zhoršeniach zdravotného stavu 

c/ výška úhrady za obslužné a ďalšie činnosti v týchto prípadoch bude 
zvýšená nasledovne:  

- za upratovanie      0,33 € denne 
- za pranie           0,26 € denne 
- za žehlenie a údržbu bielizne a šatstva   0,13 € denne  
- za úschovu cenných vecí                        0,06 € denne 

Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č.7/2010 je 
vyvesené k nahliadnutiu obyvateľom  na každej budove „A“ a  „B“ aj 
v Prašiciach. 

   Zapísala: obyvateľka Szabová Anna 
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Uskutočnilo sa v mesiaci január  

 

Koledovanie Troch kráľov 
Dňa 05. 01. 2011 nás v našom 

zariadení navštívili cestou do Jeruzalema 
Traja králi (Peter Macho, Milan Šimko, Ján 
Bohumel), ktorých viedla žiarivá Hviezda 
(Radek Malošík, ktorého sprevádzal Ján 
Vlčko), aby zvestovali narodenie Ježiša 
a odkázali mu naše pozdravy.  

Ich príchod oznamoval zvonením zvonca Róbert Pudiš. Taktiež 
nám zaželali spokojný, šťastlivý a hojný nový rok bez chorôb a najmä 
veľké príjmy a malé dane. Nakoľko mali za sebou dlhú cestu, 
riaditeľka zariadenia Ing. Viera Bútorová im pripravila malé 
občerstvenie aby si zamaškrtili a zahnali smäd. Tiež vedúca úseku 
sociálnych služieb Bc. Danka Neumannová im ponúkla sladkú dobrotu, 
aby si  doplnili energiu na šírenie svojho posolstva a zaželala im 
šťastnú cestu. 

Všetkým koledníkom chceme vysloviť veľký obdiv 
a poďakovanie za zachovávanie tradície, ako aj za krásne a dôstojné 
rozlúčenie sa s Vianočnými sviatkami. 

 

Vedomostná súťaž s obyvateľmi z budoy A 

     Dňa 13. 01. 2011 sa konala v našom zariadení vedomostná súťaž pre 
našich obyvateľov z budovy A, ktorú pripravili a zorganizovali sociálne 
pracovníčky Mgr. Gabriela Mikudová a Veronika Mazúchová. 
Súťažiaci boli rozdelení do dvoch skupín, skupiny A a skupiny B. 
Súťaž prebiehala v niekoľkých vedomostných kategóriách.  

Po krátkej rozcvičke a cvičení na koncentráciu, súťažiaci 
odpovedali na súťažné otázky, za ktoré, pri správnej odpovedi, získali 
bod. Atmosféra a nálada počas súťaže bola príjemná, správne súťaživá, 
obyvatelia pozorne počúvali a reagovali na položené otázky. Na záver 
súťaže bolo vyhodnotenie. Bodové skóre bolo takmer vyrovnané, ale 
šťastie sa priklonilo na skupinu A, ktorá sa stala víťaznou. Všetci 
súťažiaci boli odmenení diplomom a drobnou sladkosťou. 
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Skupina A                       Skupina B 
Rudolf Sokolík Jozef Beňo 
Milan Božik Ján Bohumel 
Irena Fecenková Janka Šestáková 
Eleonóra Martošová  Mária Bakitová 
Imrich Vančo  Antónia  Feketeová 

Napísal obyvateľ Ján Bohumel 
 

 Vedomostná súťaž z budovy B 
Dňa 14.01.2011 od 9.00 hod. do 

11.30 hod. sa uskutočnila vedomostná 
súťaž. Do súťaže sa zapojilo 10 
súťažiacich obyvateľov. Súťaž sa 
konala v troch kolách. 

V prvom kole bolo 10 testových 
otázok. Otázky boli všeobecného 
charakteru, tvorba otázok bola veľmi dobrá a bolo to prezentované 
zábavnou formou. Otázky boli primerané veku a možnostiam 
prítomných súťažiacich. V druhom kole sa používali otázky zo 6 
oblastí – Biológia, Rieky, Politika, Šport, Hlavné mestá, Dejepis. 
Každá oblasť pozostávala zo šiestich otázok, ktoré boli označené 
číslami. V tomto kole sme mali  možnosť si vybrať tri otázky z inej 
kategórie. Následne nám bola prečítaná otázka, na ktorú sme hneď 
odpovedali. Otázky v druhom kole boli náročnejšie voči otázkam 
z prvého kola. My sme odpovedali na otázky podľa svojich vedomostí 
a schopností. Po tomto kole sa súťaž vyhodnocovala a do tretieho kola 
postúpili traja najlepší s najväčším počtom bodov. Súťažiaci boli so 
svojimi vedomosťami na vysokej úrovni, poradie po vyhodnotení 
prvého a druhého kola bolo veľmi tesné. 
Tretie kolo pozostávalo z hádania štyroch slov na základe indície. 
Súťažiaci mali vedomosť len o počte písmen, z ktorých bolo vytvorené 
slovo a videli jedno písmeno. Následne im bola povedaná indícia, na 
základe ktorej hádali. Postupne si pýtali ďalšie písmenka, za ktoré sa 
im odpočítavali body. Aj toto kolo bolo napínavé, dokonca medzi 
prvým a druhým miestom sme museli použiť roztreľovú otázku. 
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Umiestnenie súťažiacich 

1. Ing. Peter Lipták  
2. Eduard Čierny 
3. Peter Macho 
4. Radek Malošík 
5. Erik Alman 

Ján Bohumel 
6. Ján Vlčko 
Ľubomír Lučanský 

7. Milan Šimko 
Milan Mikuška 

Celá súťaž prebehla v pokojnej, uvoľnenej atmosfére a vo veselej 
nálade. Súťažiaci si súťaž chválili a bolo by dobré organizovať takéto 
súťaže pravidelne. 

Napísal obyvateľ Peter Macho                           
Správa zo žolíkového turnaja 
        Dňa 18.01.2011 sa v jedálni nášho 
zariadenia konal turnaj v žolíkových 
kartách.  

Keď sme sa všetci hráči stretli 
vylosovali sme si číslo stola, pri 
ktorom budeme sedieť a určili sme si 
pravidlá hry. Hralo sa na 10 kôl a ten 
kto chcel vyložiť karty musel mať 51 
bodov. Do finálového kola postúpil Ľubomír Lučanský, Ján Komačka 
a Simeon Masár. Finále sa hralo na 5 kôl a bolo napínavé, pretože sa 
rozhodovalo medzi Jánom Komačkom a Ľubomírom Lučanským. 
Napokon celý turnaj vyhral Ján Komačka. 

Na to, že sa tento turnaj konal po prvýkrát som spokojná a dúfam, 
že sa podujatie podobného charakteru bude konať častejšie, pretože 
mám rada spoločnosť a človeku vždy dobre padne keď sa stretne ako sa 
hovorí „stará partia“.  
                                               Napísala obyvateľka Valéria Rybanská 
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Prednáška na tému  
„ Negatívne dôsledky sociálnej izolácie seniora“ 

 
V dňoch 19.01.2011 a 21.01.2011 sa na budove A aj B uskutočnila 
prednáška na tému: Negatívne dôsledky sociálnej izolácie seniora. 
Prednáška na danú problematiku bola praktická, zo života, téma sa dala 
porovnávať aj so skúsenosťami, ktoré sme si prežili. Bolo zaujímavé 
porovnávať životné skúsenosti s teoretickými poznatkami, ktoré mali 
význam na upevnenie nášho zdravia. Samozrejme, nedalo sa to 
zovšeobecniť, pretože každý je individuálny a každý prežíva zmeny 
v starobe inak. 

               Napísal obyvateľ Július Žáčik      
 

Novoročný ples z pohľadu 
obyvateľov 
 

Dňa 20.01.2011 sa uskutočnil 
v našom zariadení „Môj Domov“ 
Novoročný ples spojený s tombolou. 
 Tanečnú zábavu zahájila milým 
príhovorom pani riaditeľka Ing. 
Viera Bútorová, privítala obyvateľov 
domova, hudobnú skupinu Funny Boys a zároveň privítala aj všetkých 
sponzorov, ktorý prispeli peknými a hodnotnými darmi.  

Po úvodných slovách pani riaditeľky vystúpil náš súbor 
„Domovníček“ so svojím programom. Po vystúpení nasledovalo 
pohostenie dobrým vínkom, osúchom a kapustnicou, ktorú pripravili 
naše pani kuchárky. Po občerstvení nasledovala tanečná zábava, ktorá 
bola prerušená tombolou. Z výhier sa všetci veľmi tešili a veľkú radosť 
mali najmä tí, ktorí vyhrali viac cien. Napr. pani Krajčíková získala až 
6 tombolových cien. Po tombole pokračovala tanečná zábava 
v príjemnej atmosfére, zabávali sa obyvatelia domova ako aj personál 
zariadenia. Zábava prebiehala vo veselej a príjemnej pohode.  

Napísala obyvateľka Petronela Kittlerová 
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Vystúpenie spevácko dramatického súboru Domovníček na 
Novoročnom plese 

Náš spevácky súbor „Domovníček“  si pripravil krátky program 
pri príležitosti Novoročného plesu. V rámci programu to boli 
novoročné vinše, piesne zo slovenského folklóru, ľudové piesne 
a prednes poézie.  

Dve básne z vlastnej tvorby zarecitvali autorky básni pani Anka 
Szabová a pani Petronela Kittlerová.  

Pán Rudko Sokolík sa postaral o zábavu recitovaním detských 
riekaniek, ktoré si pamätá ešte zo školských čias.  

Program sme usilovne nacvičovali niekoľko dní a snažili sme sa 
aby konečný výsledok bol čo najlepší. Veľmi nás potešil a boli sme 
vďační za vrelý potlesk. 
                     Napísala obyvateľka Gabriela Šutová, členka súboru  
  

LIEKY, LEKÁRI, LEKÁRNE  
verzus  

DÔCHODCOVIA a ZŤP  
 

KONEČNE DOBRÁ SPRÁVA - od apríla 2011 sa rušia 
výmenné lístky a začne platiť ochranný limit na lieky.  
DÔCHODCOVIA ZAPLATIA ŠTVRŤROČNE NAJVIAC 45 € 

Prelomilo sa tak prezidentovo veto a Ministerstvo 
zdravotníctva môže začať realizovať avizované novinky. 

Príklad  
Ochorenie Liek       Doplatok €/mesiac 
Astma  Symbicort turbuhaler...       9,05  
Cukrovka Novorapid flexpen...       6,29  
Vysoký TK Bisoprolol Hydrochl...      6,76  
Suma za 3 mesiace       66,30  
Automaticky vrátená suma     21,30  

Zdroj: Nový čas 
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Pripravujeme na mesiac 
február 2011 

 
 - 04.02.2011 – návšteva Galérie v Topoľčanoch spojená s posedením v cukrárni 
 
- 07.02.2011 – prednáška s besedou na tému: „Vzájomné medziľudské vzťahy 
a komunikácia obyvateľov v zariadení sociálnych služieb“ 
 
- 10.02.2011 – zdravotná prechádzka s obyvateľmi mimo areálu zariadenia 
 
- 15.02.2011 – redakčná rada časopisu „Môj domov“ 
 
- 15.02.2011 – burza ošatenia v jedálni zariadenia 
 
- 16.02.2011 – Turnaj v sedmových kartách 
 
- 17.02.2011 – „Valentínska tanečná zábava“ 
 
- 22.02.2011 – návšteva Tribečského múzea v Topoľčanoch 
 
- 25.02.2011 – turnaj v spoločenských hrách 
 

                                                     Dana Neumannová, vedúca úseku 

 

 
 
Na Jána slnko sa obracia – tuhá zima prichádza. 
Keď na Filoménu severák duje, tuhá zima nasleduje. 
Beda tomu roku, keď v januári tráva rastie. 
Dážď keď nesie január, neteší sa hospodár. 
Na Tri krále zima trvá ďalej. 
Traja králi púšťajú vodu do potoka.    
Január studený, teplý apríl. 
Občas nás január do kosti pichne, alebo sa nám na blate šmykne 

 

Petronela Kittlerová, obyvateľka                                          
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Zo života zariadenia sociálnych 
služieb Prašice 

 

       V januári po Troch kráľoch sme 
začali postupne skladať vianočnú 
výzdobu. Pani Demovičová tak ako 
v decembri pri výzdobe pomáhala aj 
teraz s upratovaním po Vianociach. 
Poukladali sme výzdobu do krabíc 

a uložili do skladu.  
       Vonku sa návaly snehu striedali s blatom a preto sme sa zdržiavali  
v teple domova. S nádielkou snehu sa popasovali pán Veselý, Sporina, 
Barta, Herda a pán Šulo, ktorí vyčistili celý dvor od snehu. 

Naši klienti veľmi radi pravidelne  sadajú k spoločenským hrám 
ako sú - Človeče nehnevaj sa, Dáma, Mlyn, Pexeso, Čierny Peter, 
sedmové karty a iné spoločenské stolové hry.  

K ďalším pravidelným aktivitám, ktoré obyvatelia radi robia je 
cvičenie v jedálni. Tu pri jednoduchých cvikoch popreťahujú 
zatvrdnuté svaly na chrbtici, rukách a nohách. Cvičíme                
pomaly a opatrne,  aby sme si cvikmi neublížili. Už vieme, čo dokážu 
endorfíny po dobrom odcvičení.  

Na krásne slovenské rozprávky, povesti, bibliu a inú literatúru sa 
tešia pravidelní poslucháči, ktorí sa stretávajú na čitateľských 
posedeniach. V našej knižnici máme  široký výber kníh všetkých 
žánrov, takže máme z čoho vyberať.    

      Väčších spoločenských akcií sme sa 
v januári nezúčastnili, ale z novoročného 
plesu, ktorý mali obyvatelia v zariadení 
Môj domov v Topoľčanoch, nám pani 
riaditeľka priniesla super dobrú 
kapustnicu, na ktorej si pochutili 
obyvatelia aj zamestnanci zariadenia.    
      V januári nám všetkým zdravíčko 
slúžilo relatívne dobre, chrípka a iné 

vírusy  obišli naše zariadenie, január končíme s plným nezmeneným 



 13 

stavom  obyvateľov, takže veselo do februára! 
Vo februári plánujeme prednášku o prevencií chrípkových 

ochorení, chrípke samotnej a  budeme sa naďalej venovať bežným 
denným aktivitám. 

Narodeninoví oslávenci v mesiaci február:       Jozef Veselý  
                                                             Poláková Mária 

                                                                 Grežďová Mária      
 

      Laciková Lýdia, sociálna pracovníčka 
 

Zdravotné okienko 
 

Chrípka   je infekčné ochorenie spôsobené vírusom . Rýchle sa šíri počas 
sezónnych epidémií a tie zapríčiňujú ekonomické škody v podobe vysokých nákladov za 
zdravotnú starostlivosť. Genetické zmeny vírusu chrípky spôsobili v 20. storočí tri 
epidémie, pri ktorých zomreli milióny ľudí. 

Príznaky: vírus chrípky napáda respiračný systém, medzi osobami sa prenáša 
predovšetkým kvapôčkovou infekciou – kýchaním, prskaním kašľaním. Príznaky infekcie 
sú: zvýšená telesná teplota, bolesti hlavy, únava (môže byť extrémna), suchý kašeľ, bolesť 
hrdla, upchaný nos, podráždené oči, zimnica. 

� Aký je rozdiel medzi prechladnutím a chrípkou?  
Príznaky chrípky a prechladnutia sú veľmi podobné. Pri ich rozlíšení pomôžu 
nasledujúce otázky:  
1. Objavili sa ťažkosti náhle, v priebehu niekoľkých hodín?  
2. Máte horúčku?  
3. Vyskytuje sa teraz chrípka vo vašom regióne alebo ste prišli do kontaktu s chorým 
človekom?  
4. Cítite sa slabý, unavený, „zbitý“?  
5. Potíte sa alebo máte triašku?  
6. Trpíte prenikavou bolesťou hlavy?  
7. Máte bolesti svalov a kĺbov?  
8. Trápi vás suchý kašeľ alebo bolesti hrdla?  
Ak ste odpovedali kladne na prvé tri otázky a zároveň spĺňate dve z ďalších kritérií, je 
vysoká pravdepodobnosť, že máte chrípku.  
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� Liečba prechladnutia  
Vzhľadom na možné komplikácie obyčajného prechladnutia sa odporúča: 
* obmedziť fyzickú i duševnú aktivitu, ideálne je vyležať ochorenie v posteli  
* vypotiť sa, ohriať organizmus  
* prijímať dostatok tekutín, ideálne vo forme bylinkových čajov.  
U ľudí s dobrou imunitou sa dá prechladnutie vyliečiť už za 24 hodín, u ostatných v 
priaznivom prípade do 3 dní. U oslabených jedincov môže liečba trvať do 7 dní. No 
pokiaľ sa k prechladnutiu pridruží bakteriálna infekcia, môže byť obdobie liečby 
omnoho dlhšie.  
Liečba chrípky  
Na samotnú chrípku neúčinkujú antibiotiká – liečia totiž len bakteriálne infekcie. Sú 
neúčinné pri vírusových infekciách, akou chrípka je. Lekár nasadzuje liečbu 
antibiotikami až pri niektorých komplikáciách, napr. zápale mandlí, pľúc... Pri liečbe 
chrípky je vhodná domáca liečba s využitím voľno predajných symptomatických liekov, 
ktoré zmiernia horúčku, bolesti i ostatné príznaky. Na trhu sú dostupné rôzne prípravky s 
rôznym obsahom účinných látok. Okrem toho je dôležité prijímať veľa tekutín.  

Väčšina ľudí, ktorí sa infikujú, sa zotaví počas jedného až dvoch týždňov, ale u niektorých 
sa môžu vyvinúť život ohrozujúce komplikácie (napríklad zápal pľúc). Komplikácie môžu 
nastať aj u zdravých ľudí a v každom veku. Komplikáciami spojenými s chrípkou sú 
najviac ohrození starší ľudia nad 65 rokov a malé deti. Príkladmi komplikácií sú zápal pľúc, 
bronchitída (zápal priedušiek), sínus a ušná infekcia. 

Chrípka tiež zhoršuje chronické zdravotné problémy. Ľudia s astmou môžu mať záchvaty 
počas chrípky a ľudia s chronickou poruchou srdca môžu pocítiť zhoršenie stavu. 

Prevencia 

Osobná hygiena 

• Často si umývajte ruky - mydlom a vodou. 
• Nedotýkajte sa očí a nosa skôr, než si umyjete ruky. 
• V čase prepuknutia chrípky si nevymieňajte s inou osobou ani oblečenie ani žiadne 

osobné veci. 

Vyvážená strava 
Alfou a omegou pre neporušený imunitný systém je zdravá výživa. Ako ochranný štít proti 
vírusovému ochoreniu sa odporúča denne konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu, mliečne 
výrobky a celozrnné pečivo. Obzvlášť vhodné pre obranu organizmu sú minerálne látky, 
zinok a selén. Rovnako aj vitamíny A, C, E a B6 sú výborný ochrancovia Vášho zdravia. 
Najväčšie množstvo spomínaných minerálov a vitamínov je obsiahnuté v nasledujúcich 
potravinách:vitamín A - mlieko, špenát, mrkva 

• vitamín C - pomaranče, citróny, paprika, brokolica 
• vitamín E - rastlinné oleje, orechy, ryby 
• vitamín B6 - sójové boby, ryby, vlašské orechy 
• selén - vajcia, mäso, ryby 
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• zinok - mäso, celozrnné pečivo, koreňová zelenina 

Očkovanie 

Je nepochybné, že  veľmi dôležitou formou prevencie  vzniku chrípky je  očkovanie.  Je  
indikované  hlavne u rizikových skupín obyvateľstva a  v posledných rokoch im  bolo 
poskytnuté zdravotnými poisťovňami bezplatne. Medzi rizikové skupiny patria: diabetici, 
ľudia s chronickými  srdcovými ochoreniami, astmatici, ľudia s chronickými obličkovými 
ochoreniami, starší ľudia (nad 65 rokov veku). 

Najvhodnejší spôsob, ako predísť ochoreniu je sústavne posiľňovať svoj imunitný systém 
ochrannými látkami. Odborníci na metabolizmus odporúčajú užívať denne pred raňajkami: 
 
- 1 lyžicu rastlinného oleja lisovaného za studena pred raňajkami, ktorý posilňuje telové 
bunky a dodáva organizmu vitamín E. Okrem toho olej chráni vitamín A a karotenoidy, 
ktoré samy posilňujú obrannú pevnosť bunky. 
- pivovarské droždie obsahuje komplex vitamínov B a veľa selénu. Ten napomáha 
v bunkových vrstvách vznik obranných molekúl . 
- čerstvé ovocie (napríklad 2 – 3 jablká denne s vysokým obsahom vlákniny  a vitamínu C, 
výrazne zvyšujú odolnosť organizmu voči ochoreniu a zároveň liečia) 
- zeleninu 
- bielkoviny obsiahnuté v klíčkoch a výhonkoch, ako sú semiačka, orechy, jadierka, 
hrach, fazuľa (pretože surová fazuľa aj jedovatú látku fazín, ktorá sa varením úplne 
rozkladá, nekonzumujeme fazuľu surovú ani naklíčenú!). 

Tieto zložky, v ktorých sa nachádza aj zinok (orechy, semiačka), pomáhajú organizmu 
nielen v boji proti voľným radikálom, vírusom, baktériám, mikroorganizmom, ale aj proti 
stresu a oparu a zvyšujú jeho imunitu. 

- Keď sme v núdzi a nemáme žiadnu liečivú bylinku, môžeme si proti kašľu pripraviť 
aj zápar majoránu (majoránky), ktorý máme iste v kuchyni medzi koreniami. Z korenín 
nám poslúžia i klin čeky, ktorých silica má výrazný dezinfekčný účinok a pri nepríjemnom 
(aj fajčiarskom) kašli pomôže klinček (Flos caryophilli), ak ho pomaly rozhrýzame 
v ústach. 

- Dráždenie ku kašľu zmierňuje aj zavarená cibuľa s cukrom (cukru má byť dva krát viac 
ako cibule). Všetko zvaríme na hustú zmes a užívame po lyžičkách. Alebo dáme jednu 
rozotretú cibuľu do pohára s vodou a troškou vínneho octu. Po 2 – 3 hodinách precedíme, 
osladíme medom a v ˝ hodinových intervaloch po lyžičke užívame. 

- Pri chrípke a zápale priedušiek má veľmi priaznivý účinok med, ktorý po hltoch pijeme 
v 40 – 50° C teplom mlieku alebo v čaji z fenikla, tymianu a šalvie. Zriedeným medovým 

roztokom môžeme aj kloktať hrdlo a preplachovať nos.                                                               
Melušová Eva úseková sestra 
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Manžel a manželka sa pohádali. Manželka volá svojej mame a hovorí: 
„ Zase sa so mnou pohádal, prídem bývať k Tebe.“ 
Mama odpovedá: „Nie miláčik, on musí za svoje chyby zaplatiť. 
 To ja prídem bývať k vám.“  
 
Mladík hovorí slečne: „ Slečna, dám vám 100 € len za pramienok 
vašich vlasov.“ 
Ona na to: „ Dajte mi 200 €  a ja vám dám celú parochňu.“ 
 
Mamička ide s malým Jankom na prechádzku. Stretne ju priateľka 
 a chváli malého aký je pekný a milý. 
Janka sa pýta: „A na koho Janko vyzeráš?“     
On odpovie: „ Neviem, mamička mi to ešte nepovedala.“ 
 

Petronela Kittlerová obyvateľka 
          
Pani Anička sa dostane do neba. Pri nebeskej bráne sa jej sv. Peter pýta:  
„ Bola si niekedy neverná?“ 
„Nikdy!“ 
Svätý Peter prikázal anjelom, aby priniesli krídla a ona sa pýta: 
„ Stane sa zo mňa anjel?“ 
„Nie, hlúpa hus.“  
 
 „Prečo sa na mňa tak sladko usmievate?“ 
„ Lebo mám cukrovku.“          

         Peter Lipták, obyvateľ   
 

Tak ako ste sa mali v tých kúpeľoch? , pýta sa lekár pacienta. Výborne 
pán doktor, ale viac tam nepôjdem, lebo od tej vody sa veľmi zabúda. 
Zoznámil som sa s jednou dámou, výborne sme si rozumeli a teraz mi 
napísala, že to nedostala a ja si neviem spomenúť, čo som jej mal 
poslať.                                                          

 Simeon Masár ,obyvateľ 
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Noví obyvatelia 
 
V mesiaci január sme v našom 
zariadení v Topoľčanoch prijali 
nových obyvateľov: 

 Helenu Kopeckú 
 Milana Hanzloviča 
 Petra Klenku 
 Máriu Erazmusovú 
 Katarínu Janáčovú 
 Boženu Gajdošovú 
 
Vitajte medzi nami a cíťte sa 
s nami dobre!  
  

Opustili nás... 
 

Opustili nás v mesiaci január: pán Jozef Vančo, pani Helena 
Blašková, pán Juraj Kováčik, pán Jozef Pecháč a pani Adela 
Töröková. 
 
 Česť ich pamiatke! 
 
Z nášho zariadenia sa v mesiaci január odsťahovali pani Mária  
a Marta Paulíkové. 
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Oslávenci 
 V mesiaci február oslávia svoje narodeniny naši drahí 
obyvatelia:  
  
01. 02. – Agáta Zemaníková 
02. 02. – Eva Hrnková 
02. 02. – Hedviga Mištunová 
05. 02. – Mária Podobová 
06. 02. – Augustína Haringová 
09. 02. – Augustína Martošová 
10. 02. – Júlia Šrajová 
10. 02. – Emília Baraňová  
10. 02. – Jozef Makový 
17. 02. – Ladislav Páleník 
20. 02. – Valéria Krumpárová 
21. 02. – Valéria Markovičová 
23. 02. – Mária Fabiánová 
24. 02. – Anna Kopecká 
24. 02. – Margita Lysáková 
26. 02. – Jozef Benedikovič 
27. 02. – Bernardína Candráková 

 
 

Všetkým oslávencom prajeme pevné 
zdravie, veľa šťastia, Božieho požehnania 

a spokojnosti.   
      

                ZZuuzzaannaa  VVaaňňoovváá  ssoocciiáállnnaa  pprr aaccoovvnnííččkkaa 
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Prečítajte si, akí sú januároví oslávenci 
menín....  
   
Antónia  
Nikdy nikomu úmyselne neublížia. Vždy súcitia s inými a snažia sa 
pomáhať im. Keď dáme dieťaťu takéto meno, ako by sme mu dali dar. 
Toto meno má vynikajúcu pozitívnu vibráciu. Vhodná farba je červená. 
 

Emil 
Takýto človek je stále pod vplyvom očakávania nejakej závažnej 
udalosti. Potrebuje stále niekoho po svojom boku, lebo tak dosiahne 
úspech. Vhodná farba je modrá. 
 

Ernest 
Keď niekto má takéto meno je v bezpečí a nehrozí mu nič nepríjemné. 
Dokáže si získať podporu u každého. Vhodná farba je žltá. 
 

Drahomíra 
Je to výrazná osobnosť plná energie a vie sa postarať aj o seba 
a svojich blízkych. Má slabé miesto – city. Nevie odolať láske. Je to 
verná a stabilná partnerka. Vhodné farby hnedá a fialová. 
 

Gejza 
Tento muž je silný a schopný. Dokáže dosiahnuť akýkoľvek cieľ. 
Spolieha sa iba na seba. Vhodná farba je zelená. 
 

Vincent 
Túži po úspechu a nikdy neriskuje. Je to oddaný muž, ktorý miluje 
svoju rodinu a nikdy nezradí svojich priateľov. Vhodná farba je modrá. 
 
                                                              Napísal obyvateľ Milan Vaľko 
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Hádanky 
Uhádnete, kto bol Milan Rastislav Štefánik? 
 
1. prezident slovenskej republiky 
2. meteorológ 
3. politik, astronóm, vojenský letec 
 
Správnu odpoveď označte krížikom a odpovede na papieri s uvedením 
svojho mena odovzdajte do 20.2.2011 sociálnej pracovníčke Lenke 
Tomašovýchovej. 
 
Správne odpovede budú zverejnené v budúcom čísle časopisu. 
Víťaz bude vyžrebovaný zo správnych odpovedí a odmenený .  
 

Autor: Páleník Ladislav, obyvateľ  
     
Odpoveď na hádanku, ktorá bola v časopise č. 1 
 
Hmoty poznáme:  

1) Tuhé - napr. drevo, kovy.... 
2) Plynné - napr. propán-bután, metan, etan... 
3) Kvapalné - napr. voda, vodík... 
 

Správnu odpoveď za mesiac január odovzdal obyvateľ Ján Bohumel 
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