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Úvodník            MD-9/2021 

Jeseň života 

 Na sklonku leta prichádza pestrofarebná jeseň, ktorá nám 
svojimi farbami unikátnych stromov dodáva potrebnú energiu 

a životabudič do ďalšieho pôsobenia 
v domováckom zariadení. Pre organizmus a dušu 
sú lúče s hrejivým nádychom potrebné pre náš 
život, ktorý si máme chrániť pred ďalšími 
ochoreniami v tejto koronavírusovej situácii. 

 Jeseň prináša radosť vo forme lístia sfarbeného do 
zlatista, ako aj šťavnatého viniča, či rôzneho ovocia. K častým 
zmenám počas dňa, ako aj celého septembra patrí striedanie 
teplého počasia s chladnejšou klímou. Na takéto výkyvy nie 
sme pripravení. Počas jesene sme oveľa náchylnejší na 
rôzne ochorenia, ako je kašeľ, ktorý je spojený so zápalom 
dýchacích ciest, často sa dostaví aj zvýšená teplota. V tomto 
prípade treba chorobu riadne vyležať, dobre sa vypotiť 
a využívať naordinované lieky, ktoré predpísal lekár. Veď sami 
viete, že nedoliečená chrípka či angína je pre človeka 
nebezpečná a predstavuje pre organizmus obrovské riziko! 
 Seniori v našom domove prežívajú jeseň života určite 
spokojne. Je o nich dobre postarané ako po zdravotnej, tak aj 
duševnej stránke. Za toto úsilie a pomoc vďačíme vedeniu 
zariadenia, ale aj ostatným obetavým pracovníkom. 
 V tomto dôchodkovom veku by sme sa nemali poddávať 
a podliehať rôznym negatívnym emóciám. Každý senior by si 
mal nájsť záľuby, ktoré ho zaujímajú, tým pádom sa vyplní 
čas, ktorý ho pobaví. 

Vážení obyvatelia, čitatelia a milí dopisovatelia, prajem 
vám v mene vedenia Domováckeho parlamentu 
a Rozhlasového vysielania dobrú pohodu pri čítaní nášho 
septembrového časopisu „Môj domov“. 

                                                    
             Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domový  parlament          MD-9/2021 

Domový parlament 

Dňa 27.8.2021 sa zišiel Domový parlament za prítomnosti 
pani riaditeľky Vierky Bútorovej a vedúcej úseku služieb 
Simonky Červenej 

Otvoril ho tradične predseda DP Miroslav Kleman 
a privítal všetkých prítomných. 

Na úvod členovia Domového parlamentu poblahoželali 
pani riaditeľke k narodeninám, ktorá za blahoželanie 
poďakovala.  

Následne bola prerokovaná zápisnica z predchádzajúcej 
schôdze DP pričom bolo konštatované, že stanovené úlohy 
nestagnujú, ale sa plnia priebežne.  

Pani Magdaléna Drábiková a pán Vladimír Vacho 
zhodnotili výlety, ktoré sa v mesiaci august uskutočnili do 
obce Solčany a do Topoľčianok ako vydarené, pretože 
obyvatelia, ktorí sa ich zúčastnili vyjadrili nadšenie, pozitívne 
dojmy a spokojnosť. 

O pripravovaných akciách, ktoré sa majú uskutočniť 
v mesiaci september 2021 informovala pani Červená.  

Všetci prítomní sme boli informovaní, že sa opäť otvorila 
kaplnka na 3. poschodí budovy A, ktorá bola aj vysvätená 
a dokonca sa v nej už uskutočnila aj prvá svätá omša. Ďalšia 
omša bude dňa 15. 9. 2021. Plánované sväté omše sú jeden 
krát mesačne,  z dôvodu obmedzených personálnych kapacít 
farského úradu 

Informácie o uskutočnenej návšteve Bratislavy, ohľadne 
projektu deinštitucionalizácie, ktorá poskytuje iné formy 
bývania a práce poskytli pani Červená, pán Vacho a pani 
Beátka Révayová, ktorí sa tejto návštevy osobne zúčastnili. 

Počas diskusie boli vyslovené pripomienky rôzneho 
druhu, ktoré boli vydiskutované a riešené hneď na mieste.  
 V závere predseda DP všetkým prítomným poďakoval za 
účasť a stretnutie ukončil.    Miroslav Kleman, predseda DP 
 



 
4 

Domáci spravodaj          MD-9/2021 

OPEKAČKA 

Opäť sa nám v zariadení vydarilo jedno príjemné 
predpoludnie. Presne ako minulý rok i teraz nám prialo 
počasie, pretože bolo ako stvorené na očakávanú opekačku 
spojenú so športovými hrami, ktorú spoločne zorganizovali 
oddelenia IT3, IT4 a IT5. Od rána prebiehala príprava stolov, 
lavíc na sedenie, príprava ohniska a kotlíka s panvicou na 

opekanie 
špekáčikov. 

Pripravený bol 
magnetofón 

s nahrávkami 
na zlepšenie 

nálady. 
O veľmi dobrú 
náladu  sa 
opäť postarala 

Betka 
Angelovičová 

svojím 
hudobným 

vystúpením, 
hrou na gitare 

a spoločne 
s ňou sa dali do spevu aj mnohí naši obyvatelia.  Príjemne 
nás prekvapilo spevácke vystúpenie Viktora Jančeka.  

Dobre sme si aj zašportovali. Pri altánku sme pre  
všetkých pripravili tieto športové disciplíny: hod na terč, 
kolky, BOCCIU a streľbu na bránku. Každý, kto chcel, sa 
zastavil a niektorú z hier si mohol vyskúšať. Niekomu sa 
darilo viac, niekomu menej, ale všetci sme to brali ako 
zábavu. Následne si všetci pochutnali na kvalitne opečených 
špekáčikoch s chlebom, horčicou a  rajčinami. Niekto si  ich aj 
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Domáci spravodaj          MD-9/2021 

sám opiekol, ako Peter Macko, a niektorým sa ušla aj dupľa. 
Všetci 

sme sa 
zhodli, že 
čas rýchlo 
beží, rok 
ubehol 
ako voda 
a tretí 
ročník 
opekačky 
bol zrazu 
za nami.  
Boli sme 
radi, že 
počasie nesklamalo a spolu sme si mohli užiť jeden pekný 
letný deň. Spokojní zúčastnení skonštatovali, že už sa tešia 
na štvrtý ročník.  

Na záver srdečne ďakujeme všetkým zainteresovaním 
zamestnancom, ktorí pomáhali s prípravou aj realizáciou!     

      (J. Záhradníková, Z. Richter, Z. Kováčiková, L. Petráková, L. Bištura) 
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Domáci spravodaj          MD-9/2021 

AUGUSTOVÍ OSLÁVENCI 

Z času načas príde v živote každého človeka deň, ktorý je 
niečím výnimočný, dôležitý. Takýchto dní je v ľudskom živote 
niekoľko a uchovávajú sa v pamäti až do konca. Sú nimi aj 
gratulácie našim oslávencom. 

Na našom ITA sa krásneho jubilea 90 rokov dožili Anna 
Belohorcová, Valéria Bečárová a Bernardína Mojžišíková. 
Nemohli sme ich privítať medzi nami zo zdravotných dôvodov, 

ale o to srdečnejšie sme im poslali pozdravy na diaľku. Meno 
Helena sa ukázalo ako populárne, lebo u nás máme tri 
Helenky: Paulovičovú, Korcovú a Vestenickú. Posedenie 
pri kofole a koláčiku sme si spestrili aj kreslením omaľovánok, 
ale hlavnou náplňou bolo obľúbené spievanie. Zistili sme, že 
si budeme musieť doplniť repertoár, lebo sme vyspievali 
všetky pesničky. Tak sme čas vyplnili aj čítaním vtipov 
z nášho časopisu. 

Atmosféru  stretnutia  oslávencov  nášho  oddelenia  IT3 
spríjemňovala   ľudová  hudba  a  bohaté   pohostenie   vďaka 
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Domáci spravodaj          MD-9/2021 

príbuzným oslávencov. 
Slávnostné stoly zdobili krásne 
narodeninové kytice, 
okúzľujúca slaná aj sladká 
torta Solčianskeho 
skladaníka, ktoré pre 
narodeninovú oslávenkyňu 
Antóniu Feketeovú upiekla jej 
nevesta. Zároveň sme popriali 
krásne meniny aj Marcelke 
Kudryovej. Nechýbali ani 
slané pochutiny, za čo veľmi 
pekne ďakujeme rodinným 

príbuzným. Pozvaní hostia, príbuzní p. Feketeovej, ako aj 
všetci prítomní vyjadrili spokojnosť, že sa príjemne cítili, 
zaspievali si a zaspomínali na staré časy. Torty chutili 
fantasticky! K záveru sme si zaspievali ľudové piesne a 
popriali ešte raz všetko dobré, veľa zdravia a Božieho 
požehnania. 

My z IT4 sme opäť s 
Margitou Hrebenárovou, 
Zuzanou Miklósovou, 
Zuzanou Belkovičovou a 
Jarmilou Huslicovou 
v chránenej dielni vypekali 
pre potešenie aj oslávencov. 
Zachutili nám linecké koláčiky 
plnené ovocným džemom 
a posypané cukrom. Boli 
mäkučké a nálada počas oslavy výborná. Naša najstaršia 
narodeninová oslávenkyňa, Irena Gričová, oslávila krásnych 
88 rokov. Všetko najlepšie sme zablahoželali aj ostatným 
oslávenkyniam, do tanca a spevu nám hrali obľúbené ľudové 
piesne.     (E. Jančeková, A. Prášek Neumannová, S. Šimková) 
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Domáci spravodaj          MD-9/2021 

VÝLET DO TOPOĽČIANOK 

Celodenný výlet do okresu Zlaté Moravce začal parkom 
Topoľčianky, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou. Po 
vstupe do parku nás cestička zaviedla na nádvorie Zámku 
Topoľčianky. Prezreli sme si nádvorie s fontánou 
a pokračovali v prechádzke parkovou výsadbou. Pristavili sme 
sa pri voliére s pávmi a smerovali ďalej k jazierku pri kaplnke, 
kde sa nachádzajú divé kačky. V severnej časti jazierka sa 
nachádza umelý ostrovček, na ktorý sa dalo bez problémov 

prejsť po mostíku a pozorovať húfy rôznych druhov rýb. 
Prechádzka čerstvým vzduchom nás aj trochu unavila, tak 
sme zamierili na sýty obed.  Po ňom naša  cesta  smerovala  
2 km za Topoľčianky a to na miesto v nádhernej prírodnej 
scenérii s názvom Pstruhový raj. Tu bolo tiež čo pozorovať, 
či už zvieratká z mini ZOO – kozy, kačky, bažanty, papagáje 
a iné, alebo rybárov, ktorí sa snažili uloviť si vlastného 
pstruha. Posedeli sme si na slniečku, osviežili sa nápojmi 
a kto chcel, ochutnal i pečeného pstruha. Celý výlet sa niesol 
v duchu priateľskej atmosféry a výbuchmi veselého smiechu. 
V prípade dobrého počasia  ho zopakujeme.   (Z. Richter, L. Bištura) 
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Domáci spravodaj          MD-9/2021 

SOLČIANSKY VÝLET 

Vo štvrtok 26.08.2021 bolo síce zamračené počasie, ale 
„výletuchtiví“, s dávkou odvahy, sme sa predsa len vybrali na 
výlet do neďalekej známej obce Solčany a to v zmiešanej 
zostave jednej dámy, Natálii Medovej, a šiestich pánov –
Vladimíra Kopála, Petra Kopála, Vladimíra Vacha, 
Miroslava Arpáša, Milana Klačanského a Milana 
Hanzloviča. Ako prvé sme si vybrali návštevu sochy Jána 
Pavla II., kde sme sa odfotili a pokračovali pešo do parku, 
ktorý je umiestnený hneď za kaštieľom. Počas celej cesty 
panovala príjemná nálada. V parku sme sa poprechádzali 
a povedali si niečo málo o histórii obce aj spomínaného 
kaštieľa. Pán Milan Klačanský, ako správny rodák z obce 
Solčany, nám porozprával o vzácnych stromoch, ktoré v parku 
rastú už dlhé roky. Výlet sme zakončili posedením 
v reštaurácii Sližár, kde sme sa príjemne občerstvili. Počasie 
nám nakoniec prialo a my sme sa zhodli, že aj prichádzajúca 
jeseň je vhodná na výlety rôzneho druhu.      (P. Krošlák) 
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Domáci spravodaj          MD-9/2021 

“ČO JA VIEM“ 

18. augusta sa uskutočnil už 3. ročník vedomostnej 
súťaže „Čo ja viem“. Pripravené otázky preverili vedomosti 
našich súťažiacich vo všeobecnom prehľade. Atmosféra 
počas súťaženia bola veselá, ale miestami sa dalo napätie 
krájať. Všetci zúčastnení sa veľmi snažili a preukázali aj svoje 
životom nadobudnuté znalosti. Maximálny počet bodov, ktoré 
mohli dosiahnuť bol 40. A tu máme víťazov: 

Na 3. mieste sa umiestnil Štefan Hučko s počtom bodov 
19, na 2. mieste sa umiestnil Milan Klačanský s 24 bodmi 
a 1. miesto obsadil Miroslav Kleman s počtom bodov 26. 
Každý z víťazov vyhral praktické ceny alebo maškrtu. 
Všetkým víťazom ešte raz gratulujeme a tešíme sa na vás aj 
v nasledujúcom ročníku.          (P. Krošlák) 
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MALÁ SKÚŠKA ČUCHU A SLUCHU 

 Máme 5 základným zmyslov – zrak, čuch, chuť, sluch a 
hmat. Tentoraz sme precvičovali čuch a sluch. Predstavili 
sme si ich a pustili sa do hádania vôní. Ako pomôcka poslúžili 
koreniny, ktorých vôňa je výrazná, pochutiny ako horčica, 
kečup, citrusové šťavy, jahodový sirup, ocot, med, cesnak, 
cibuľa atď. Niektoré vône sme uhádli hneď, pri iných pomohol 
zrak. Pri toľkom ovoniavaní sa nám chcelo 

kýchať! Tiež sme si povedali, pri príprave ktorého jedla by sa 
daná korenina dala použiť. Pri precvičovaní sluchu sme 
hádali bežné zvuky, ale so zavretými očami. Napr. šuchot pri 
krčení papiera, strihanie papiera nožnicami, listovanie strán 
v časopise, potlesk rukami z rôznych smerov miestnosti. Na 
sťaženie situácie sme zvuky vydávali za chrbtom hádajúceho. 
Zrak a chuť si precvičíme nabudúce.      (M. Gašparíková) 
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Domáci spravodaj          MD-9/2021 

UHORKOVÁ SEZÓNA 

Naše oddelenie IT5 dostalo dar od nášho psychológa, 
Braňa Kereka, v podobe zdravia a vitamínov – uhorky. Aby 
sme uchovali ich chuť aj v zimných mesiacoch, rozhodli sme 
sa ich s obyvateľmi v Chránenej dielni – Uvar si sám najmä 

zásluhou Evky Želískovej a Pavla Karadiho zavariť. Pri 
zaváraní je najdôležitejšia čistota. Preto sme uhorky dôkladne 
umyli, poukladali do pohárov a zaliali nálevom. Sterilizované 
uhorky sa použijú ako súčasť jedálneho lístka našich 
obyvateľov IT5. Tešíme sa, ako si na nich v zime pochutíme. 
                  (Z. Kováčiková) 
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PINOKIO 

V stolárskej dielni sme 
s Petrom Mackom, Milanom 
Klačanským a Mirkom 
Arpášom vyrábali pomôcky, 
ktoré využijeme na 
skupinových i individuálnych 
aktivitách – farebné kocky 
s číslami na kognitívne 
cvičenia a doštičku s klincami 
na precvičovanie jemnej 
motoriky a citlivosti rúk. Avšak 
aj praktické „prezenty“ – 
originálne stojany na perá. 

      (P. Krošlák, Z. Richter) 
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NAŠA ÚRODA 

Kto si zaseje, bude aj 
žať. Na našom políčku 
IT5 sme aj túto jar 
zasadili zeleninu rôzneho 
druhu. Pravidelnou 
starostlivosťou našich 
obyvateľov, teda 
polievaním, pletím 
a okopávaním, sa toho 
roku mimoriadne darilo 
rajčinám, ktoré ešte aj 
teraz postupne 
dozrievajú na slniečku, 
ktoré však už nie je tak 
horúce, ako bolo 
uprostred leta. Vydarili sa 
nám aj zemiaky, ktoré 

sme ale radšej pred 
nástupom daždivých dní 
vykopali. Boli skutočne veľmi 
pekné a zdravé. Zbavili sme 
ich prebytočnej hliny 
a pretriedili, aby sme ich 
mohli uskladniť a vydržali 
nám pokiaľ možno v čo 
najlepšej kvalite čo najdlhšie. 
Naši obyvatelia si z nich 
v Chránenej dielni – Uvar 
si sám určite uvaria chutný 
obed. Veď napr. zemiakovým 
plackám neodolá väčšina. 

                                (Z. Kováčiková) 
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KREATÍVNE NÁPADY 

V DomAteliéri vždy panuje dobrá nálada, pozitívna 
energia, kreativita 
a rôznorodé nápady. 
V jedno piatkové 
dopoludnie sme sa 
venovali voňavej 
levanduli, ktorá má 
široké využitie. Rozhodli 
sme sa ju pripraviť na 
sušenie a neskôr 
vysušenú použiť na 
plnenie vrecúšok. Ale 
zviazali sme si aj si 
s našimi šikovnými 
obyvateľkami Dankou Veľkou, Zuzkou Belkovičovou, 
Ankou Valentovou, Katkou Fáberovou a Julkou Kissovou 

voňavé kytičky, ktoré 
rozvoňajú ich izbičky. 
Ďalšiu spoločnú 
hodinku sme pre 
zmenu venovali 
zdobeniu venčekov na 
dvere. Najskôr sme si 
vybrali a pripravili 
umelé kvietky, ktorými 
sme venčeky zdobili. 
Nápadom sa pri 
zdobení medze nekladú 
a každý venček je iný. 

Spoločne s Jarkou Huslicovou, Ankou Valentovou 
a Vojtkom Klačanským sa tešíme ako budú zdobiť priestory 
v našom zariadení.             (Z. Kováčiková) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach       MD-9/2021 

Augustové vychádzkové aktivity 
 August, bohatý na slnečné hrejivé lúče, nás vylákal 
takmer každý deň von. V príjemnom tieni pod slnečníkom sa 
odohrávali skoro všetky naše aktivity, až na nejaké výnimky 
a práve o nich vám chceme porozprávať.  
 Detské ihrisko, ktoré sa nachádza za cestou oproti nášmu 
zariadeniu, sa stalo svedkom toho, že nielen deti sa vedia 
hrať. Áno, aj pre starších ľudí je hra dôležitá. Celkom 

obyčajné hádzanie lopty posilňuje svaly na rukách, koordinuje 
pohyby, učí byť vnímavým a pozorným. Hod lopty sme vždy 
spojili so slovnou hrou, aby sme posilnili nielen svaly na 
rukách, ale „roztočili aj mozgové závity“. Dopoludnie na 
ihrisku nám ešte viac spríjemnili piesne Karla Gotta. 
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 Dobrodružné piatkové dopoludnie sme zase strávili 
v Tovarníckom parku, ktorý je pre mnohých našich 
obyvateľov pripomienkou ich detských a školských čias. 
Pokojná prechádzka po náučnom chodníku bola obohatená 
informáciami z histórie, ktoré sme sa mohli dozvedieť 
z náučných tabúľ, ale hlavne z rozprávania našej Oľgy 
Hiadlovskej, bývalej učiteľky histórie. A nezabudli sme ani na 
kačice. „Vyzbrojení“ 
suchým chlebom sme 
naplnili ich malé hladné 
žalúdky a potom naplnili i 
naše. Slnko nepálilo 
a sem-tam sa prehnali 
ponad nás mračná, ale 
keď sme sa vrátili naspäť 
mohli sme si zaspievať: 
„Už sme prišli z výletu, 
nezmokli sme a sme tu.“ 
 Jedným z hobby  
Olinky Hiadlovskej je 
však aj zbieranie 
a štúdium minerálov 
a drahých kameňov. Do 
tajov gemológie, vedy 
zaoberajúcej sa drahými 
kameňmi, sme sa pohrúžili v jedno dopoludnie. Aj vy máte 
určite doma nejaký ten minerál alebo drahý kameň, či vo 
forme šperkov, ako sú náramky, náušnice, brošne, alebo vo 
forme drúzy – čisto prírodného neopracovaného minerálu. Čo 
je to vlastne gemológia? Je to aplikovaná mineralógia, ktorá 
skúma vznik, lokáciu, vlastnosti a technológiu spracovania 
prírodných materiálov – drahokamov a polodrahokamov. 
Zameriava sa na ich identifikáciu a rozlíšenie od umelých 
kameňov.          (L. Janská, J. Urbánková, Z. Richter) 
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ÚPRAVA OKOLIA  

 V našom zariadení pravidelne organizujeme pracovnú 
činnosť zameranú na úpravu okolia, vrátane zbierania 
odpadkov. Ochotne sa jej zúčastnil obyvateľ Vladko Kopál. 
Spolu sme si skrášlili a vyčistili naše spoločné okolie. Veru, 

zakaždým nazbierame dosť odpadkov. Najviac sme pod 
oknami nazbierali vyhodené jablká, chleby a rôzne obaly od 
sladkostí. 

Preto prosíme našich obyvateľov, aby boli 
disciplinovaní a nevyhadzovali odpadky z okien. Na 
odpadky má predsa každý obyvateľ nášho zariadenia na izbe 
smetný kôš! Veríme, že spolu dokážeme udržiavať naše 
okolie pekne čisté – ako vizitku každého z nás.      (M. Miško) 
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Ekonomika           MD-9/2021 

PROJEKTY ZARIADENIA 

 V minulých číslach časopisu sme sa našimi príspevkami 
snažili priblížiť členov tímu zamestnancov oddelenia 

HOSPODÁRSKO-SOCIÁLNEHO, prácu, 
ktorú vykonávajú, aj s krátkym náhľadom do 
nášho súkromia – ako trávime svoj voľný čas 
a aké máme  záľuby.  
 Záleží nám na tom, aby sme sa tu všetci, 
spoločne, cítili spokojne. Jedným z našich 

cieľov, už dlhodobo je, zabezpečiť možnosť, nielen osobných 
návštev rodiny a priateľov, ale aj možnosť stretávania sa 
v online priestore, prostredníctvom PC, zvlášť v dôvodoch, 
keď, napríklad, rodinní príslušníci žijú v zahraničí.  
 Preto sme požiadali Úrad Nitrianskeho samosprávneho 
kraja o dotáciu. Ten nám obstaral prostredníctvom 
Ministerstva regionálneho rozvoja a informatizácie SR  5 
ks notebookov (prenosných počítačov) v hodnote 2 886,-- €.  
 Vypracovali sme projekt na výzvu Nadácie Henkel 
Slovensko a požiadali sme o dotáciu na rozšírenie pokrytia 
internetom v zariadení, aj z dôvodu zmiernenia miery 
odlúčenia počas karantény.  Dotácia nám bola schválená 
v hodnote 800,-- €.  
 Náš informatik Dávid Grznár už zabezpečil nákup 
materiálu a teraz pracuje na realizácii projektov. Internetový 
signál je už dostupný vo veľkej jedálni. Môže sa na internet 
pripojiť každý z nás, či už so svojím mobilom, počítačom 
alebo prostredníctvom nových notebookov. Sieť je zatiaľ 
otvorená, prístupná všetkým, bez hesla. 
 Prioritou nášho zariadenia je sústavne zvyšovať kvalitu 
poskytovania sociálnych služieb, k čomu iste prispeje aj naša 
snaha zlepšiť možnosť kontaktovať sa s rodinnými príbuznými 
častejšie, formou online komunikácie.  
        (Veronika, Monika, Andrejka, Majka, Zuzana, Miloš) 
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Podujatia            MD-9/2021 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V SEPTEMBRI 

Deň ITA IT3 IT4 IT5 IT6 

3 
modlenie spol. hry „Čaj o desiatej“ 

relaxačné cv.  
práca – areál relaxačné cv. relaxačné cv. 

6 
farby 

tréning pamäti čítanie kníh práca – areál  
MT 

7 
tréning pamäti spol. hry tréning pamäti 

 tréning pamäti 
farby farby práca – areál 

8 
spol. hry práca – areál spol. hry práca – interiér varenie gulášu 

práca – areál spomienky SEP SEP MT 

9 čítanie kníh 
čítanie kníh tréning pamäti 

spol. hry modlenie 
MT práca – areál 

10 
modlenie spol. hry „Čaj o desiatej“ 

relaxačné cv.  
práca – areál relaxačné cv. relaxačné cv. 

13 
farby tréning pamäti čítanie kníh 

práca – areál  
MT práca – areál práca – areál 

14 
tréning pamäti spol. hry tréning pamäti prechádzka 

do mesta 
 

farby farby práca – areál 

15 práca – areál     

16 
oslávenci modlenie 

práca – areál  oslávenci 
čítanie kníh MT 

17 modlenie spol. hry „Čaj o desiatej“   

20 
farby 

tréning pamäti čítanie kníh práca – areál  
MT 

21 
tréning pamäti spol. hry tréning pamäti 

 tréning pamäti 
farby farby práca – areál 

22 
spol. hry spomienky oslávenci práca – interiér 

MT 
práca – areál SEP spol. hry SEP 

23 čítanie kníh 
oslávenci tréning pamäti 

tréning pamäti modlenie 
MT práca – areál 

24 
modlenie spol. hry „Čaj o desiatej“ 

relaxačné cv.  
práca – areál relaxačné cv. relaxačné cv. 

27 
farby 

tréning pamäti 
čítanie kníh 

práca – areál  
MT práca – areál 
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Podujatia            MD-9/2021 
 

 

Deň ITA IT3 IT4 IT5 IT6 

28 
tréning pamäti spol. hry tréning pamäti prechádzka 

do mesta 
tréning pamäti 

farby farby práca – areál 

29 
spol. hry 

 spol. hry práca – interiér MT 
práca – interiér 

30 čítanie kníh 
modlenie tréning pamäti spol. hry 

farby 
MT SEP SEP 

 

Vysvetlivky:   SEP – sebapoznávacia skupina;   MT – muzikoterapia 

Pohybové aktivity 

Aktivita ITA IT3 IT4 IT6 

Skupinové 
cvičenie 

2,7,9,14,16,21,23,27,28,30 
2,7,9,14,16,21,

23,28,30 
6,13,20,27 

Pobyt na 
čerstvom 
vzduchu 

pracovné dni 
2,3,6,9,10,13,1
4,15,16,20,23,

24,27,28,30 
14 

Spoločné aktivity zariadenia 

Deň Aktivita Miesto Organizátor 

8 Výlet ZOO Bojnice Majka M. 

9 
Varenie 
gulášu 

areál Katka 

10 
Stolnotenisový 

turnaj 
športová hala Martin 

23 “Múdra sova“ B/4 Majka G. 

3,6,8,10,13,17, 
20,22,24,27,29, 

Šport veľká jedáleň Martin 

3,10,17,24 Domovníček jedáleň zam. Betka 

2,7,9,14,16,21,23,28,30 
Práca 

s drevom 
Pinokio Peter 

pracovné dni Šikovné ruky DomAteliéR 
Sociálni 

pracovníci 

utorok a štvrtok Masáže izby Kristián 
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Z pera našich obyvateľov         MD-9/2021

Užívajme si seniorský vek 

Prichádza znovu po lete čarokrásna jeseň, 
začína sa pomaly vkrádať do nás tieseň. 

Vetríček zahvízdal svoju zlatožltú krásnu pieseň, 
na konáre stromov maľuje už jeseň. 

Slnko hore stále hreje, zafarbilo ranné zore, 
na obzore zlatistom, túli sa list spolu s listom. 

Stromy majú svoj krásny farebný šat, 
budeme znovu zdravší zas. 

Nesmúť za kvetmi, keď sa jeseň vkráda 
veď za nami ostala krásna záhrada. 

                             Anna Szabová, obyvateľka 

Sally Garrettová – Utkané sny II. 
 Abigail odcestovala svojím obytným autom na farmu. 
Dane sa do nej ihneď zaľúbil. Odišiel do mesta za priateľmi a 
náročky priniesol odtiaľ šteniatko, aby navštívil Abigail. Bola 
oblečená v krásnom župane, tak si ju obzeral. Jej červené 
kučeravé vlasy, peknú tvár, postavu. Navrhol jej ubytovať 
sa vo vile, no ona odmietla. Pohľad jeho očí sa jej zapáčil, 
pocítila to, čo ešte k žiadnemu mužovi a uvarila mu čaj. Dane 
navrhol, aby sa obliekla a išla s ním na farmu za ovcami, ale 
nechcela. Dane teda odišiel, ona rýchlo zobrala do rúk 
šteniatko, vyšla von, ich oči sa stretli, zahľadela sa na neho 
a pobozkala ho. Keď ju pustil, ospravedlnila sa, že si to 
nemôže dovoliť, veď tam predsa prišla pracovať a šli na 
farmu. Všimla si, že je spolovice vypálená. Spýtala sa ho, kto 
to spravil a Dane odpovedal, že z pomsty jeho bývalá žena. Aj 
psov mu niekto otrávil, ale nevie kto. Ako prišli medzi ovce, 
Abigail sa pošmykla na hnoji, spadla a nemohla sa postaviť. 
Všetci zamestnanci pracujúci v nočnej zmene sa na ňu 
prekvapene pozerali a ona pocítila veľké zahanbenie. Dane 
jej však podal ruku a pomohol jej.     Beáta Révayová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov         MD-9/2021

Významné dni v septembri 

08.   Medzinárodný deň gramotnosti (UNESCO) 
10.   Svetový deň prevencie samovrážd 
11.   Svetový deň prvej pomoci 
13.   Medzinárodný deň čokolády 
15.   Medzinárodný deň demokracie 
16. Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy 
21. Svetový deň vďačnosti 
 Medzinárodný deň mieru 
26. Medzinárodný deň nepočujúcich 
27. Deň železničiarov 
28. Medzinárodný námorný deň (IMO) 
29. Sviatok sv. Michala, patróna chorých 
30. Medzinárodný deň prekladateľov    Štefan Hučko, obyvateľ 

Čo povedali o aktívnom životnom štýle 

J. Fonda: Nikdy nie je neskoro začať znova a nikdy nie je 
neskoro byť šťastný. W. Churchill: Ak kráčate peklom, 
kráčajte ďalej. M. A. Lucanus: Veľký strach sa dá zakryť 
odvahou. Seneca: Život je dosť dlhý, keď vieš, ako ho prežiť. 
Meriame ho skutkami, nie časom. D. Ambani: Ak nebudete 
pracovať na svojom sne, zamestná vás niekto iný, aby ste 
pracovali na tom jeho. J. Campbell: Jaskyňa, do ktorej sa 
bojíš vstúpiť, ukrýva poklad, ktorý hľadáš.  

Výroky slávnych 

J. Nestroy: Feničania vymysleli peniaze, ale prečo tak málo? 
E. M. Remarque: Bez lásky je človek iba mŕtvolou na 
dovolenke. J. Jesenský: Keď človek vie, prečo miluje, tak 
nemiluje. B. Pascal: Stačí akákoľvek hlúposť, aby človeka 
zabila. Slovenské príslovie: Do žihľavy hromy nebijú. W. 
Shakespeare: Kto ranu nepocítil, ranám sa smeje. J. A. 
Komenský:  Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Ten, 
kto nemiluje múdrosť stáva sa hlupákom. 
       Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-9-8/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-9-10/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-16/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-9-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-19/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-9-13/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-20/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-9-15/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-9-16/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-9-21/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-9-21/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-9-26/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-9-27/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-9-28/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-9-29/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-9-30/
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Vyberáme z tlače          MD-9/2021 

Porekadlá 

Na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží. * Panny 

Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie. * Keď na Michala 

prší, nebude veľkej zimy do Vianoc. * Keď sú smreky jasno 

zelené, budeme sa tešiť z dlhej jesene. * Aký je september, 

taký bude i marec. * Septembrový dážď poľom potrava, 

vinohradom otrava. * Ak sú do Michala vtáci doma, nebude 

tuhá zima. * Na sv. Václava, býva blata záplava. * Za teplým 

a suchým septembrom ide chladný a mokrý október. * Ak sa 

osy v septembri tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú zimu. * 

Aké je počasie v prvých dňoch septembra, také bude celý 

mesiac. * September - z poľa ber! * Po Matúši ľahko na duši. 

* Jasné nebo v noci pred Michalom zvestuje, že po ňom 

treskúca zima nasleduje. 

Aforizmy 

Dostaneš dobrú ženu, budeš výnimkou, dostaneš zlú staneš 

sa filozofom. * Bohatí sa tešia peniazom, chudobní deťom. * 

Mužom sa páči futbal, ženám futbalisti. * Srdiečko by 

povedalo, ale ústa nechcú. * Neverte, že keď sa vydáte za 

včelára budete mať stále medové týždne. * Manželstvo je 

pamiatka na lásku. * Z ruín sa národ dokáže vyhrabať, ale 

z morálneho bahna sotva. * Mám pocit, že staré dobré časy 

musel niekto ukradnúť. * Každá vláda sa musí naučiť, kedy 

nemá počúvať za dverami. * Spoločnosť potrebuje otrokov, 

nie vzbúrencov. * Človek si v živote ten sex nestačí ani užiť. 

Najskôr sa bojí, že ho prekvapia rodičia, potom deti a 

nakoniec infarkt. * Kto spí na zemi, nikdy nespadne z postele. 
             Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 
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Vyberáme z tlače          MD-9/2021 

Zasmejme sa 

Mamička dá Jankovi na výlet 20 eur, ten nepoďakuje, tak mu 
hovorí – Nezabudol si niečo povedať? Čo poviem ockovi, keď 
mi dá peniažky na nákupy? Janko na to – To prečo tak málo?! 

Inzerát v novinách: Prosím teroristu, ktorý mi zaslal ucho, dva 
prsty a kúsok nosa mojej svokry o ďalší dôkazový materiál. 
Zn. Chcem predísť omylu. 

Malý Jožko sa doma zrazu spýta – Mami, po kom som zdedil 
rozum? Mamička pohotovo odpovie – Určite po ockovi. Ja ten 
svoj totiž ešte stále mám...       Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Viete, kedy je blcha najviac nahnevaná? Keď skočí 
holohlavému na hlavu a nestihne zabrzdiť. 

Ako sa začína privatizačná rozprávka? Kde bolo, tam 
nebude... 

Na potápajúcej sa lodi pribehne pasažier ku kapitánovi – Ako 
ďaleko je najbližšia pevnina? 2 míle. Skvelé! A ktorým 
smerom? Dole.  Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

Veštkyňa vraví mladému mužovi – Ste šťastný muž. Vy nikdy 
nebudete vedieť, ako vyzerá choroba. To ste ma teda 
nepotešili. Ja totiž študujem medicínu. 

Pesimista vidí na konci tunela tmu. Optimista prichádzajúce 
svetlo. A rušňovodič vidí dvoch kreténov na trati. 

Móricko mamičke – Mám jednu dobrú a jednu zlú správu. 
Začni tou dobrou. Zhorela nám škola. Preboha! Tak čo potom 
tá zlá? Že sa učitelia stihli zachrániť.    Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život) 

Ja by som bez problémov schudla, keby nebolo ľahšie spraviť 
si chlieb vo vajci ako sto drepov. 

Bože, som taký hladný... Asi si idem niečo naliať. 

V poslednom čase si nejaký šťastný. Niekoho si si našiel? 
Áno, psychológa...      Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život) 
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Kaplnka            MD-9/2021

“Božie inštrukcie sú vždy správne“  

Moji drahí, jedna poviedka rozpráva, že do mlyna šiel s 
posledným vrecom sedliak, ktorý všetko prepil a prehral 
v kartách. Popritom bol aj lakomý až no. Keď bol mladý, bol 
celkom iný. Bol dokonca miništrant. Anjel strážca tohto 
sedliaka prosil Pána Boha, aby pre tie zásluhy z detstva mal 
sedliak ešte jednu možnosť všetko zmeniť a napraviť. Preto 
Boh poslal anjela strážcu, aby gazda mohol znova prísť 
k peniazom a tak splatiť dlžoby. Anjel mal každé zrnko, ktoré 
mu podaruje sedliak, odmeniť zrnkom zlata. Čo myslíte, koľko 
zrniek zlata dostal sedliak? Len jedno. Kde je hriech, tam 
človek Boha nevpustí. Boh nerobí zázraky nasilu. Srdcia 
mnohých ľudí ostávajú práve pre náš hriech prázdne. Ježiš 
ich nemôže naplniť svojimi milosťami. Ba čo viac. Hriech sa 
stal mnohým ľuďom zábavou. Z hriechu sa smejeme. Kto  
hreší tak ten je frajer. Kto nadáva a vyjadruje sa oplzlo tak ten 
je múdry. A hrá sa na šéfa. Že on si to môže dovoliť. Aj vy ste 
už počuli niečo podobné? Keby som ja bol Kristus, ja by som 
to ináč zariadil. Keby som bol Boh, dal by som im to pocítiť. 
Takéto a podobné slová až rúhania počuť z úst slabých a 
hriešnych ľudí. Iní zasa, ktorí sa považujú za racionalistov, 
nechcú počuť o zázrakoch a o Bohu nič. Popierajú každý 
prejav, ktorý hovorí o Božej moci. Nosia všelijaké stužtičky, 
veria v mimozemšťanov typu UFO, čítajú horoskopy, nosia 
talizmany s tým, že im pomôžu. Čistá katastrofa a nešťastie. 
A ostávajú smutní, sklamaní. Kristus  neprišiel, aby nás obral 
o radosti. Naopak, našim radostiam žehná. Či o tom nehovorí 
svadba v Káne Galilejskej?   

Nechcime byť Bohom. Plňme si svoje povinnosti, aby sme 
naplnili svoje životy Božím slovom, sviatosťami a sami 
spoznáme už tu na zemi, ako chutí dar, ktorý môže dať jedine 
pravý Boh. Ja vám to všetkým zo srdca prajem.  
             (Richard Wagner) 
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TOPOĽČIANSKE HODY 

Kultúrny program 27. ročníka začal už v piatok 
vystúpením lokálnych kapiel. V sobotu od 16:00 h, na 
spoločenskom podujatí Stôl štedrého Žochára, sa 
podarilo vytvoriť slovenský rekord v príprave 

vajíčkovej omelety z 1020 vajec na panvici širokej 1,61 m 
pod dohľadom komisára slovenských rekordov Jozefa 
Nemca, ktorý omeletu ochutnal s vyjadrením: „Vajíčka sú 
prepočítané a môžem skonštatovať, že pri príprave nevznikli 
žiadne straty. Podarilo sa nám teda prekonať rekord zo Žiliny 
z roku 2016 zo 718 vajec,“ Aj primátorka mesta Topoľčany 
Alexandra Gieciová omeletu pochválila. „Mám radosť nielen 
z nášho nového rekordu, ale aj z charitatívnej zbierky, ktorá 
toto podujatie sprevádzala a dokázala skutočnú štedrosť. 
Spolu sa pre Nadáciu mesta Topoľčany podarilo vyzbierať 
788,91 €, ktoré poputujú rodine z Topoľčian na kúpu kočíka 
pre ich zdravotne postihnutú dcéru," Udialo sa tak aj vďaka 
partnerom hodov, ktorí poskytli občerstvenie a pripravovali 
pokrmy. Na Námestí M. R. Štefánika sa uskutočnil kultúrny 
program a podstatná časť hudobného programu v Parku 
športovcov. „Park sa ukázal ako skvelé miesto na organizáciu 
tohto typu podujatí. Má veľkorysú rozlohu a výbornú klímu 
vďaka zeleni. Hody v parku mali jedinečnú, takmer festivalovú 
atmosféru a prebehli bez problémov a incidentov, za čo patrí 
poďakovanie nielen mestu, polícii a ľuďom z organizačného 
tímu, ale aj návštevníkom,“ povedal Miroslav Bakura, riaditeľ 
Mediálnej a kultúrnej spoločnosti.  

Headlinermi hodov boli kapely Heľenine oči 
a legendárna Tublatanka, ktorá sa v Topoľčanoch predstavila 
po 23 rokoch. Príjemným prekvapením bola formácia Taste 
of Brass, ktorá sa so svojou orchestrálnou adaptáciou hudby 
60-tych a 70-tych rokov postarala o vynikajúcu atmosféru.  

                       (Zdroj: https://www.topolcany.sk) 
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Spoločenská rubrika          MD-9/2021 

PREDSTAVUJEME  

NOVÝCH OBYVATEĽOV 
  

              

        MMáárriiaa            RRuuddoollff                      AAnnttóónniiaa  

            ŠŠIIŠŠKKOOVVÁÁ                                          RRAAUUČČIINNAA                              MMAATTEEJJOOVVÁÁ  

      oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT33                          oobbyyvvaatteeľľ  IITT33                      oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT33  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

EEdduuaarrdd  SSTTAANNKKOOVVSSKKÝÝ,,  PPaavveell  ŠŠTTEEFFAANNKKAA,,  

HHeelleennaa  MMOOLLNNÁÁRROOVVÁÁ  ––  oobbyyvvaatteelliiaa  IITT33  
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

        

              AAllbbíínn                                                          JJoozzeeff                                                  LLaaddiissllaavv    

            KKIIŠŠAACC                                                  ŠŠOOMMŠŠAAGG                                      RRYYBBNNIIKKÁÁRR  

  oobbyyvvaatteeľľ  IITT66                                    oobbyyvvaatteeľľ  IITT66                              oobbyyvvaatteeľľ  IITT66  
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Spoločenská rubrika          MD-9/2021  

SEPTEMBROVÍ oslávenci 

01.09. Viliam Fodor 
01.09. RNDr. Elena Fusková 
05.09. Rozália Gavalcová 
06.09. Mária Bakitová 
06.09. Jozefína Čerňanová 
09.09. Irena Hrdličková 
09.09. Zuzana Šarkőziová 
09.09. Marta Balážiová 
10.09. Natália Medová 
11.09. Mária Bajtálová 
11.09. Jozef Kuchár 
12.09. Mária Gogová 
12.09. Anna Kulichová 
13.09. Anna Revayová 
13.09. Beáta Révayová 

14.09. Mária Cvopová 
15.09. Helena Paulovičová 
15.09. Jolana Gáliková 
16.09. Vladimír Vacho 
19.09. Magdaléna Drábiková 
19.09. Anastázia Opáthová 
19.09. Viktor Janček 
20.09. Albín Kišac 
22.09. Emília Štefkovičová 
22.09. Jozefína Cvrčková 
23.09. Pavel Štefanka 
24.09. Andrea Múdra 
25.09. Milan Klačanský 
27.09. Štefan Plevko 
28.09. Mária Tílešová 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa 

šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 

PREDSTAVUJEME NOVÚ 

ZAMESTNANKYŇU 

 

 

 
Dana KRAJČOVIČOVÁ 

opatrovateľka IT3 
 

   

 

Prajeme si spoločne, aby sme sa tu vzájomne cítili dobre! 

 

Fotografie sú vyhotovené v zmysle výnimky z nosenia  rúšok  Vyhlášky 

MZ SR pre fotografované osoby a zároveň je pri fotografovaní dodržiavaný 

sociálny odstup 2 metre.  



 
30 

Zábava a relax           MD-9/2021 

Tajnička 

Pápež Pavol VI. ju v r. 1966 vyhlásil za hlavnú Patrónku 
Slovenska a 15.9. si Slovensko a Katolícka cirkev pripomína 
Sviatok Sedembolestnej... Tajnička vám prezradí odpoveď.  
    

                                                                                              Miroslav Kleman, obyvateľ                                                                                                                                                          

Hádanka č. 1: 
Čo je “KOLO“? 
a.) Koleso b.) Okolo c.) Bicykel 

Eva Kohútová, obyvateľka                                                                                               

Hádanka č. 2: 
Koho zožral vlk v “Rozprávke o Červenej čiapočke“? 
a.) Hájnika b.) Babičku c.) Karkulku 

Beáta Révayová, obyvateľka                                                                                                

Správnu odpoveď odovzdajte do 23.9.2021                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 8/2021 

sú: Anna Szabová a Petronela Kittlerová 

Srdečne gratulujeme! 

           Šetril peniaze 
           Vsiaklo, vpilo 
           Rúbem, sekám 
           Mužské meno (8.7.) 
           Rozrývať, kopať 
            
           Nehovorí pravdu 
           Podáva udanie 
           Robil črty 
           Dokedy 
           Praje, žičí 
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Od nás pre vás           MD-9/2021

NÁVŠTEVA BRATISLAVY 

Naše zariadenie je zapojené do projektu 
Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb, ktorá 
predstavuje zmenu – transformáciu inštitucionálnej sociálnej 
starostlivosti na starostlivosť komunitnú.  

Od Agentúry podporovaného zamestnávania sme 
dostali pozvanie prísť k nim do Bratislavy a oboznámiť sa 
s rôznymi formami aktivizácie a zamestnávania osôb so 
zdravotným znevýhodnením. Exkurzie sa zúčastnili Beátka 
Révayová, Simonka Bizoňová, Katka Kánová, Milan 
Mihálik, Vladko Varga a Vladko Vacho.     

Čakali nás pani Viera Záhorcová a Renáta 
Zelezníková, ktoré nám porozprávali a ukázali ich skúsenosti 
dobrej praxe v realite.  

V rehabilitačnom stredisku sme mali možnosť vidieť ako 
prebieha podpora sociálnej a pracovnej rehabilitácie. 
Vyskúšali sme si piecť slané oblátky, videli sme množstvo 
výrobkov, ktoré klientky vyrábajú – tašky, vankúše, dekorácie. 
 Občerstvili sme sa kávičkou a koláčikom a pokračovali 
sme v našej exkurzii ďalej.  

Ďalšou zastávkou bolo Zariadenie podporovaného 
bývania. Videli sme dve formy bývania a to v garsónke 
a v domčeku pre šesť klientov.  

Rozprávali sme sa s pani Dankou, ktorá sa postupnými 
krokmi osamostatňuje.  

Na záver sme navštívili sociálny podnik – hotel BIVIO. 
 Ľudia so zdravotným postihnutím sa zaúčajú 
v jednotlivých prevádzkach na profesie čašník, chyžná, 
pomocná sila v kuchyni či pracovník práčovne.  

Ochutnali sme denné menu v reštaurácii, zažili obsluhu 
klientmi.  

V praxi sme videli vzájomnú spoluprácu medzi 
odbornými činnosťami, podporu a pomoc, dohľad.    (S. Červená) 
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Fotografia mesiaca          MD-9/2021 

PRAŠICKÝ VÝLET 

V TOVARNÍCKOM PARKU  

  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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