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Úvodník            MD-10/2021 

Október – mesiac úcty k starším 

 Mesiac Október sa nesie v znamení úcty k starším. Tú 
môžeme chápať a prejavovať nielen v tomto 
mesiaci, ale počas celého roka, pretože naše 
mamky a starkí nás vychovali, uviedli do života 
a dali nám základ dobrej výchovy a slušného 
správania. Aj v dôchodkovom veku je potrebné 

nadväzovanie kamarátskych vzťahov, hlavne vypočuť si jeden 
druhého, pomáhať si podľa svojich schopností a pritom mať 
veľa dôvodov na radosť, ktorá nás zblíži a obohacuje náš 
život úsmevom, ktorý nič nestojí, ale mnoho prináša, lebo je 
znamením priateľstva. Dôchodkový vek sa nespája len so 
sprievodnými znakmi starnutia, ako sú napríklad vlasy 
postriebrené šedinami, ale tiež s pribúdajúcimi vráskami 
a poznačený je aj chorobami. Starnú nám aj mozgové bunky, 
ktoré by sme si mali oživovať čítaním kníh, lúštením krížoviek, 
osemsmeroviek a v neposlednom rade aj pravidelným 
pohybom v prírode. Potom náš život bude lepší, keď sa 
budeme pri najlepšej vôli takto sami sebe venovať 
a dodržiavať tieto odporučenia, pravidlá či alternatívy. 
 Zásluhu na našom zdraví má aj vedenie domova, lekári, 
zdravotný personál, personál kuchyne a prevádzky, za čo im 
patrí veľká vďaka pre ich iniciatívu a starostlivosť o nás 
obyvateľov. Srdečná vďaka patrí taktiež fyzioterapeutke 
Andrejke Kubinovej a celému oddeleniu rehabilitácie za 
ich kvalitné prevedenie zdravotných procedúr, ktoré 
vykonávajú s láskou v prospech nášho plného zdravia. Veľmi 
si to vážime a prajeme vám veľa zdravia, šťastia, Božieho 
požehnania a veľa tvorivých síl do ďalšej práce.  
 A vám, vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia dobrú 
pohodu a spokojnú myseľ pri čítaní nášho časopisu „Môj 
domov“.                                                    
             Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domáci spravodaj          MD-10/2021 

VÝLET DO ZOO BOJNICE 

Teplé počasie nám umožnilo ísť na výlet do ZOO Bojnice. 
Začali sme jazierkom s pestrofarebnými pelikánmi, 
pokračovali opicami skákajúcimi na lanách a oddychujúcimi 
levmi. V „skleníku“ sme sa pokochali na prekrásnych 
pestrofarebných motýľoch. Obedná prestávka patrila 
hranolčekom a párku v rožku. Po únavnom chodení padlo 
vhod čapované pivko a kofola. Nasledovalo terárium 

s rybičkami a hadmi rôznych veľkostí a chutné osvieženie 
kávou a zmrzlinou. K vynovenému pavilónu so slonmi sa 
vybrali tí, čo vládali. Roky sú tu dve slonice, Gula a Maja. A na 
rad prišli i medvede hrajúce sa vo vode. Prekvapením bolo 
stretnutie Magdalény Drábikovej s priateľkou, s ktorou sa 
nevideli 50 rokov! Obe mali veľkú radosť. Na záver sme si v 
stánku so suvenírmi kúpili magnetky a kúpeľné oblátky. Výlet 
splnil naše očakávania do bodky a výletníci sa iste podelia so 
svojimi zážitkami a spokojnosťou s ostatnými.    (M. Miková) 
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GULÁŠ PÁRTY 

Rok ubehol veľmi rýchlo a my sme pre vás opäť 
zorganizovali varenie gulášu.  

Táto akcia je mimoriadne obľúbená, takže sa jej vždy 
zúčastňujete vo veľkom. Sme radi, že aj počasie nám vyšlo 
a bolo príjemne teplo.  

Robota nám išla od ruky a tak o chvíľu guláš príjemne 
rozvoniaval po širokom okolí a skutočne sa nám podaril. 

Veríme, že všetkým chutil. Varili sme ho podľa novej 
receptúry obohatenej o hríby. Tento rok boli hlavní kuchári 
Martin Miško, Katka Rosová a Branislav Kerek.  

O kultúrny program sa postarali pán Rudolf Chovanec so 
svojou skupinou. Zaspievali nám mnoho pekných pesničiek. 

Svojím spevom nám guláš spríjemnili aj Betka 
Angelovičová a Saška Prášek Neumannová. Sme radi, že 
ste sa k nim spevom pridali aj vy, naši obyvatelia, a niektorí si  
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aj dobre zatancovali. 
Panovala 

výborná nálada, 
úsmevy, smiech, 
„debaty“ o všeličom 
medzi obyvateľmi a 
zamestnancami, ako 
to už u nás 
v zariadení pri týchto 
akciách býva. 

Takže môžeme 
spokojne 

skonštatovať, že 
varenie gulášu aj 
tento rok dopadlo na 
výbornú.  

Na záver by sme veľmi 
radi poďakovali 
Jaroslavovi Ružičkovi, 
Magdaléne Drábikovej 
a Beáte Révayovej za 
pomoc pri varení gulášu. 

Lebo, ako iste všetci 
dobre viete, základ je 
príprava, a čistenie 
a krájanie množstva 
cibule, zemiakov a mäsa 
dokonca s úsmevom na 
tvári je veľké plus. 

Všetci sa už teraz 
tešíme na ďalší ročník tejto 
milej tradície nášho 
zariadenia. 

(M. Miško) 
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SEPTEMBROVÍ OSLÁVENCI 

Na oddelení ITA bolo 11 
narodeninových oslávencov. 91 rokov 
dovŕšili Jolana Gáliková a Helena 
Paulovičová, 93 rokov Viliam Fodor a 
Irena Hrdličková. Najstaršou 
oslávenkyňou je Mária Tílešová s 
krásnymi 97 rokmi. Nezúčastnených 
sme si menovite pripomenuli 
a zaspievali im „Živio“, zahrali si 

spoločenské hry, ale najviac sme sa tešili na zákusky, ktoré 
zabezpečila p. Gáliková. Boli výborné. Vyspievali sme celý 
náš repertoár a sľúbili si, že o mesiac sa stretneme znova. 

Septembrové stretnutie oslávencov IT3 bolo vskutku 
bohaté na občerstvenie. Príbuzní Márie  Cvopovej  pripravili 
slávnostné stoly, pričom stred stola zdobila jej krásna 
narodeninová kytica. Nechýbala okúzľujúca čokoládová torta, 
ktorú pre svoju babku pripravila jej vnučka a chutné zákusky. 
O slané pochutiny sa postarali príbuzní narodeninového 
oslávenca Viktora Jančeka. 
Oslávili sme i meniny, ktoré mali 
Márie a zaspievali si zmes 
ľudových piesní. Príbuzní p. 
Cvopovej vyjadrili spokojnosť, že sa  
cítili príjemne a pozvaní hostia si 
pochvaľovali bohaté narodeninové 
stoly, pretože sa cítili, akoby sedeli 
na svadbe. 

S príchodom jesene sa mení 
celá príroda, mení sa všetko vôkol 
nás. Na poliach dozrieva úroda a 
ovocné sady nám odovzdajú svoje 
plody, na ktoré sa tak veľmi tešíme.  
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Jesenné plody sú plné vitamínov, ktoré náš organizmus 
potrebuje. Šťavnaté jabĺčka sme použili na obrátený jablkový 
koláč, ktorý sme upiekli na septembrovú oslavu oddelenia IT4  
s Magdalénou Drábikovou, Dankou Veľkou a Zuzkou 
Belkovičovou. Okrúhle 80. narodeniny oslávila Anna 
Kulichová. Milan Klačanský a Anastázia Opáthová si 
pochutili na kávičke so zákuskom a Mária Gogová v jeden 

deň oslávila zároveň svoje 
narodeniny aj meniny. 
Prišla medzi nás aj 
najmladšia oslávenkyňa 
Natálka Medová.  

Ďakujeme všetkým 
príbuzným našich 
oslávencov za bohaté 

občerstvenie 
a oslávencom prajeme 
veľa zdravíčka a Božieho 
požehnania! 

(E. Jančeková, A. Prášek 
Neumannová, S. Šimková) 
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DARY JESENE  

 Na dvere nám zaklopala jeseň a my sme ju privítali 
zberom tekvíc. S našimi dámami Annou Šaturovou, Evou 
Jakubčiakovou, Helenou Vestenickou, Valériou 
Krumpárovou, Máriou Bakitovou a aj s naším gavalierom 
Jarolímom Kročkom sme sa pustili do vydlabávania tekvíc. 
Následne sme si oddelili dužinu od semiačok, z ktorých sme 
si niektoré odložili 
na sadenie v 
budúcom roku, 
a na zvyšku si 
pomaškrtíme, keď 
ich umyjeme, 
zasolíme a dáme 
upiecť. A nakoniec 
nám vydlabané 
tekvičky poslúžia aj ako pekná jesenná výzdoba. Veď posúďte 
sami.          (M. Mäsiarová, P. Jamrichová) 
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JESENNÝ DomAteliéR 

Prišla jeseň, ochladilo sa nám, častejšie nás pokropí aj 
dážď, a tak už nie je úplne ideálny čas na prechádzky po 
upravenom areáli nášho zariadenia, ako tomu bolo v lete. 

Pokiaľ je počasie úplne neprajné, vyrábame 
v DomAteliéRi rôzne výrobky.  

S Beátou Révayovou, Máriou Hajnovičovou, Zuzkou 
Belkovičovou, Annou Valentovou, Matildou Kunštárovou 
a Katkou Fáberovou sa vždy pustíme do nejakej zmysluplnej 
práce. Témou tentoraz boli, ako prináleží k jeseni, jesenné 

výrobky. Z farebného papiera a kartónu sme vytvorili 
slnečnice a hríby. Vďaka nim si vyzdobíme chodby nášho 
zariadenia. 

Výrobky nám všetkým vyčaria úsmev na tvári, stačí sa len 
poobzerať. Pri týchto aktivitách sa nielen zabavíme, ale aj 
porozprávame, preto sa sem tak radi vraciame.    (M. Miková) 
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Životné prostredie         MD-10/2021 

 ZARASTENÁ HISTÓRIA 

Chodili sme po záhrade 
a hľadali schody všade. 
Zrazu kričí Plevko práve: 

„Aha, čo sa skrýva v tráve!“ 
Zarastené schody skryté 
o chvíľu budú odokryté. 
Už sa kope, už sa čistí 
Števkovi sa čelo blyští. 

Fŕka hlina, fŕka tráva 
od radosti Števko máva. 
Oslobodil schody staré, 
históriu skrytú v tráve. 

Taký je on robotník, nevyrovná sa mu nik! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Týmto by som chcela poďakovať nášmu obyvateľovi 

Štefanovi Plevkovi za veľkú pomoc pri čistení a skrášľovaní 
veľkej záhrady v našom zariadení.      (J. Gogolová) 
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Akcie            MD-10/2021 

MEMORIÁL VILIAMA KAJZERA 

Po dlhej, takmer dvojročnej odmlke spôsobenej 
koronavírusom, sme sa opäť mohli zúčastniť akcie mimo 
zariadenia. 10.9.2021 sme sa zúčastnili v poradí už 
dvanásteho ročníka Memoriálu Viliama Kajzera v stolnom 
tenise. Konal sa v stolnotenisovej hale v Topoľčanoch. 
Podujatie začalo privítaním všetkých zúčastnených hlavným 

organizátorom, pánom Páleníkom. Potom už nič nebránilo 
tomu pustiť sa do súťaženia. Naše zariadenie reprezentovali 
Vladimír Vacho a Milan Hanzlovič. Konkurencia bola naozaj 
silná. Na medailu sme síce nedosiahli, ale to nám nevadí. 
Dôležité bolo zúčastniť sa a kvalitne si zahrať stolný tenis. 
Každý účastník dostal pamätný pohár. Samozrejme 
nechýbalo ani občerstvenie v podobe chlebíčkov. Sme radi, 
že sme sa mohli zúčastniť a s dobrou náladou sme sa vrátili 
späť do zariadenia.             (M. Miško) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach      MD-10/2021 

ROZLÚČKA S LETOM 
 Rozlúčka s letom sa niesla v duchu hudby, gulášovej 
vône a príjemných slnečných lúčov. V slnečnú stredu 

začiatkom septembra sme sa rozhodli usporiadať 
„gulášovku“. Lenka Janská sa postarala o kotol, drevo 
a gulášové ingrediencie. Zámerne sme si vybrali na varenie 
gulášu stredu, pretože sme sa tešili na príchod Betky 
Angelovičovej, ktorej hra na gitaru a piesne sú prínosom a 
príjemným obohatením každej akcie. A nemýlili sme sa.  

Zatiaľ čo Ľubomír Šenkárik zastal úlohu hlavného 
kuchára – chystal cibuľu, mäso a všetko korenie, jeho hlavná 
pomocníčka, obyvateľka Otília Kasanová, škrabala 
a nakrájala  zemiaky. Ostatní  obyvatelia za sprievodu gitary a 
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a Betky 
Angelovičovej 

spievali krátky 
slogan „len aby 
guláš neprihorel“.  

Slogan aj 
skutočne  pomohol, 
guláš sa vydaril 
a chutil všetkým, čo 
ho jedli alebo len 
ochutnali. 

Táto voňavá 
a pre chuťové 
bunky lahodiaca 
rozlúčka s letom 
bola zároveň 
uvítaním našich 
nových prašických 

obyvateľov – Albína 
Kišaca, Jozefa 
Šomšaga 
a Ladislava 
Rybnikára, ktorí sa 
prvýkrát zúčastnili 
akcie konanej 
v našom zariadení. 
A práve pozitívne 
naladený Ladislav 
Rybnikár na záver 
„vyzvŕtal“ Betku 
Angelovičovú, ako aj 
opatrovateľky. 

(J. Urbánková, 
L. Janská) 
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Kaplnka            MD-10/2021

„ŽEHNAJME SI NAVZÁJOM“  

 Milí bratia a sestry, každému z nás dobre padne vypočuť 
si úprimné želania, napr.: „Nech sa Ti darí! Želám Ti veľa 
zdravia!“ Najčastejšie si ich hovoríme len pri narodeninách a 
príležitostných stretnutiach. Iste každý z nás pocíti cez ne 
aspoň malé povzbudenie. Poteší nás v hĺbke srdca, že nám 
niekto praje niečo dobré. A máme nádej, že vyslovené želanie 
sa aj vyplní. Ja osobne sa rada vraciam k blahoželaniam, 
ktoré som kedysi dostala napr. k narodeninám alebo k 
želaniam, ktoré dostali aj naše deti pri narodení, či krste. Je 
pekné, keď si zaželáme niečo dobré. No krajšie i dôležitejšie 
je, keď si vieme navzájom ako Božie stvorenia žehnať. Zdalo 
by sa, že želať a žehnať je to isté. No je medzi nimi podstatný 
rozdiel. Želanie je prianie človeka z úprimného srdca, lásky, 
ale predsa len z ľudskej vôle. Ale pri žehnaní je v popredí 
Božia milosť a láska, na ktorú sa spoliehame, aby sa prejavila 
pri danom človeku, ktorému žehnáme v Božom mene. 
Požehnanie je tak staré ako asi ľudstvo samé. Pán Boh od 
počiatku chcel žehnať svoj ľud, zahŕňať ho svojou priazňou 
tým, aby si ľudia medzi sebou udeľovali požehnania. Najmä 
rodičia deťom, ale aj ľudia v iných než rodinných vzťahoch. 
Azda najznámejšie požehnanie z Biblie, ktoré sa v našej cirkvi 
vyslovuje na každých Službách Božích je takzvané Áronovo 
požehnanie zo 4. Knihy Mojžišovej 6,24-26. Obsahuje tri 
prosby oproti Hospodinu, aby požehnal a ochraňoval, obrátil 
svoju tvár, udelil milosť a pokoj svojmu ľudu. V doslovnom 
preklade v hebrejskom jazyku znie jedna z viet tohto 
požehnania dokonca: „Nech sa usmieva Hospodin svojou 
tvárou na teba...“. Je úžasné žehnať si, aby sa Boh na nás 
usmieval, mal z našich životov radosť, prebýval v nás Jeho 
pokoj a boli sme v Jeho ochrane a milosti. Naučme sa žehnať 
si a nezabúdajme na silu požehnania, ktorá od Pána Boha 
môže cez nás prúdiť k tým, ktorých požehnáme!  

   Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany 
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Po lete sme opäť v časopise 

Letné mesiace júl a august nám ubehli 
ako voda a zostali nám už len pekné 
spomienky na slnečné dni. Toto krásne 
obdobie sme zavŕšili športovým dňom 
zamestnancov, ktorý sa uskutočnil v Tesároch. 
Oddelenie PaM bolo jedným z organizátorov 

tohto užitočného, stmeľujúceho a príjemného podujatia. 
 Okrem úvodného vzdelávania, zameraného na tímovú, 
kolektívnu a kolegiálnu prácu, ktoré viedla Lenka Janská,  
sme si, uprostred horskej prírody, splnili aj ďalšiu praktickú 
povinnosť. Všetci  zúčastnení zamestnanci absolvovali 
školenie BOZP s Vladimírom Klukom. Vladko nám, na záver 
školenia, do dobrej nálady, zahral na akordeóne známe 
ľudové piesne. A nielen to. Čas medzi pesničkami vypĺňal 
humorom, výbornými vtipmi, na ktorých sme sa schuti 
zasmiali.  
 Po športe a školení nasledovala voľná zábava a my sme 
neodolali prezrieť si samotný areál a jeho okolie. Mali sme 
dostatok času na rozhovory o spoločných témach. 
 A aby toho nebolo málo, vydarený deň vygradoval 
spoločnou opekačkou. Pri ohníku sa opekali špeciality. 
Sponzorsky nás podporili: TOPEC, a. s., PAM fruit, s. r. o., 
INMEDIA, s. r. o., M-TEAM, s. r. o. a lekáreň. ĎAKUJEME!  

A teraz trošku z pracovnej oblasti PAM. V mesiaci 
september mnohým našim zamestnancom nastúpili deti do 
škôl, či už základných, stredných alebo vysokých. 
Zamestnancom, ktorí si uplatňujú daňový bonus na dieťa, 
vznikla povinnosť predložiť potvrdenie o návšteve školy. 
Potvrdenie predkladajú iba tí, ktorých deti ukončili povinnú 
školskú dochádzku a pokračujú ďalej vo vzdelávaní, či už na 
strednej alebo vysokej škole.        

            (Silvika, Majka, Andrejka, Editka) 
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RENOVÁCIA ZARIADENIA 

  Všetci sme sa potešili novej, 
zrenovovanej veľkej jedálni, ktorá po 
dažďoch výrazne zatekala. Teraz už jedáleň 
dýcha čistotou, je vymaľovaná príjemnými 
teplými farbami. Má zrekonštruované 
elektrické rozvody, osvetlenie, nové svietidlá, 

vďaka čomu prešla elektro-revíziami. Jedáleň je, na dôvažok, 
krásne vyzdobená jesennými motívmi. Za kreativitu pri jej 
výzdobe a za celkové zútulnenie jedálne, ďakujeme našej 
zamestnankyni Katke Rosovej.  
 Zároveň sa nám, aj vďaka sponzorom, podarilo 
zrenovovať lavice a očalúniť ich eko-kožou. Nová zelenkavá 
a krémová farba čalúnenia zapadajú do prostredia nášho 
zariadenia. Bolo zrekonštruovaných celkom 32 lavíc, v sume 
1 280,-- €. Touto cestou sa chceme poďakovať dvom 
sponzorom: Lekárni MILLI, ktorá prispela na opravu lavíc 
sumou 400,-- €, rovnako aj darca, ktorý nechce byť 
menovaný, prispel na rekonštrukciu lavíc sumou  400,-- €. 
Zvyšnú časť, vo výške 480,-- € sme uhradili z nášho rozpočtu. 
  Dar potešil nás všetkých. Je pekné, že si aj v tejto zložitej 
dobe ľudia nezabúdajú pomáhať navzájom.  
 Týmto si dovolíme vyzvať všetkých našich obyvateľov aj 
zamestnancov, aby venovali významnú pozornosť ochrane 
majetku a predchádzali škodám svojim zodpovedným 
prístupom. Každá ďalšia oprava, úprava vybavenia, 
zariadenia, areálu, jednoducho všetkého hnuteľného 
a nehnuteľného majetku, odčerpáva z rozpočtu finančné 
prostriedky, ktoré by sme mohli využiť oveľa užitočnejšie. 
Napríklad, organizovaním rôznych zážitkových foriem 
napĺňania každodenných chvíľ našich životov. 
Ochudobňujeme sa, len vďaka nezodpovednému prístupu 
niektorých jednotlivcov.   (Veronika, Monika, Andrejka, Majka, Zuzana, Miloš) 
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Oddelenie stravovania         MD-10/2021 

KLADIEME DÔRAZ NA ČISTOTU 

 Napriek tomu, že aj zamestnanci kuchyne 
čerpali dovolenky, stravovacia prevádzka 
fungovala ako má. Príprava jedla ide ruka 
v ruke s udržiavaním HYGIENY. Nielen na konci 
ale aj počas pracovnej zmeny, sa vždy 

vykonáva pravidelné čistenie, umývanie a dezinfekcia 
pracovných plôch, riadov a podláh. Každý štvrtok sa 
zamestnanci kuchyne naplno venujú sanitácii - dôslednému 
hĺbkovému čisteniu kuchynských priestorov, zariadenia 
a kuchynských riadov. Preto sa práve vo štvrtok podáva 
suchá večera. Všetky nerezové plochy sa po dôkladnom 
čistení a následnej dezinfekcii leštia špeciálnym prípravkom, 
ktorý je určený na povrchovú úpravu, s cieľom zabezpečiť 
maximálnu hygienu, ochranu a životnosť kuchynských 
spotrebičov a príslušenstva. Všetky povrchy, ktoré sa 
pravidelne čistia, sú 
zaznamenané do 
formulárov, ktoré sú 
neoddeliteľnou 
súčasťou systému 
správnej výrobnej 
praxe, teda systému 
HACCP. 
 Veríme, že aj 
takýmto dôkladným 
čistením dokážeme 
predchádzať vírusovým 
ochoreniam a vás, naši obyvatelia, môžeme dostatočne 
chrániť.  
 Na fotke môžete vidieť ako vykonávajú čistenie 
zamestnanci: Mária Zvalová, Erika Valapková, Zuzana 
Merková a Dominika Kubrická.        (L. Rumančíková, M. Chropeňová) 
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Podujatia           MD-10/2021 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V OKTÓBRI 

Deň ITA IT3 IT4 IT5 IT6 

4 
farby 

tréning pamäti čítanie kníh práca – areál  
MT 

5 
tréning pamäti 

spol. hry 
tréning pamäti 

 tréning pamäti 
farby práca – areál 

6 
spol. hry farby spol. hry práca – interiér 

MT 
hudba SEP SEP SEP 

7 čítanie kníh 
čítanie kníh tréning pamäti 

spol. hry modlenie 
MT práca – areál 

8 modlenie relaxačné cv. 
„Čaj o desiatej“ 

relaxačné cv.  
relaxačné cv. 

11 
farby 

tréning pamäti čítanie kníh práca – areál  
MT 

12 
tréning pamäti 

spol. hry 
tréning pamäti 

 tréning pamäti 
farby práca – areál 

13 
hudba 

farby 
spol. hry 

práca – interiér MT 
práca – areál práca – areál 

14 čítanie kníh 
modlenie tréning pamäti tréning pamäti 

farby 
MT SEP SEP 

15 
oslávenci spol. hry 

„Čaj o desiatej“   
modlenie práca – areál 

18 
farby 

 čítanie kníh práca – areál  
MT 

19 
tréning pamäti oslávenci tréning pamäti 

 tréning pamäti 
farby spol. hry práca – areál 

20 
spol. hry farby spol. hry práca – interiér oslávenci 

hudba SEP SEP SEP MT 

21 čítanie kníh 
čítanie kníh tréning pamäti 

tréning pamäti  
MT práca – areál 

22 
modlenie spol. hry „Čaj o desiatej“ 

relaxačné cv.  
čítanie kníh relaxačné cv. relaxačné cv. 

25 
farby 

tréning pamäti čítanie kníh práca – areál  
MT 

26 
tréning pamäti 

spol. hry 
tréning pamäti 

 tréning pamäti 
farby práca – areál 
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Podujatia           MD-10/2021 
 

Deň ITA IT3 IT4 IT5 IT6 

27 
spol. hry 

farby 
spol. hry 

práca – interiér MT 
hudba práca – areál 

28 čítanie kníh 
modlenie nácvik zmyslov  spol. hry 

modlenie 
MT SEP SEP 

29 
modlenie 

práca – areál „Čaj o desiatej“   
práca – areál 

 

Pohybové aktivity 

Aktivita ITA IT3 IT4 IT6 

Skupinové 
cvičenie 

5,7,12,14,19,21,26,28 
5,7,12,14,19, 

21,26,28 
4,11,18,25 

Pobyt na 
čerstvom 
vzduchu 

pracovné dni 
4,5,7,11,12, 
14,18,19,21, 

25,26,28 
21 

PRVÁ POMOC 

ZACHRAŇUJE ŽIVOT 

 Poskytovanie prvej pomoci je 
kľúčovou kompetenciou 
zamestnancov zariadení sociálnych 
služieb. Preto sa v mesiaci 
september uskutočnil u nás kurz 
Prvej pomoci. Bol realizovaný v 
súčinnosti so spoločnosťou Depend 
a SKSaPA, pod vedením Viery 
Kazimírovej, vedúcej oddelenia 
sociálnej pomoci a ošetrovateľskej 
starostlivosti NSK. Zopakovali 

a utvrdili sme si vedomosti a zručnosti pri poskytovaní prvej 
pomoci, čo bolo aj cieľom. Informácie boli podané na vysoko 
profesionálnej úrovni, s praktickými ukážkami a  zrozumiteľne. 
 Pre každého účastníka boli veľkým prínosom.    (K. Rosová)  
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Z pera našich obyvateľov        MD-10/2021

Štyri ročné obdobia ako život 

Leto už svoje horúce lúče schováva, 
pestrofarebná jeseň už zase nastáva. 

Opadáva zo stromov lístie a dážď ho rosí, 
dozretá úroda v záhradách nás teší. 

Pokiaľ príde tuhá zima a mráz, 
Slniečko zubaté poteší nás iste nie raz. 

Takže žiadna nostalgia, smútok,  
takýto je predsa odnepamäti poriadok. 

Najskôr jar ako narodenie a detstvo,  
potom ako dospievanie a radosť leto, 
jeseň ako znak zrelosti a skúseností, 

a zima zavŕši kolobeh životných udalostí. 
                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Sally Garrettová – Utkané sny III. 
 Druhý deň včasne ráno sa Abigail zobudila a šla do 
kuchyne, kde už boli všetci Danovi zamestnanci a raňajkovali. 
Po raňajkách Dane rozdelil prácu, ktorú bolo treba spraviť. 
Abigail pridelil tú istú prácu, ako deň predtým, tak začala kŕmiť 
senom jahňatá. Večer ju navštívil Dane a videl jej ruky 
s veľkými otlakmi. Rany jej ošetril a dal jej kožené rukavice. 
Abigail bola po celom dni unavená a keď si ľahla, spala 
takmer 24 hodín. Dane šiel večer za ňou, vstúpil do obytného 
voza a videl ju, ako spí. Keď vstala okolo štvrtej hodiny ráno, 
bolo jej divné, že ju po celý čas nikto neprebudil. Obliekla sa 
a šla do kuchyne. Videla, že sa tam už svieti a uvidela Dana, 
ktorý sa jej spýtal, či nepripraví raňajky. Ona súhlasila. 
 Danova sezónna kuchárka Wilma ho poprosila, aby 
Abigail šetril, chránil ju a on to sľúbil. Zároveň sľúbil Abigail, 
že u neho môže ostať pol roka ako stážistka. Nasledujúci deň 
pri poobednej službe Abigail stretla Wilmu, ktorá jej povedala, 
nech sa čo najkrajšie oblečie, lebo pôjdu na zábavu.  
               Beáta Révayová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov        MD-10/2021

Významné dni v októbri 

01.   Medzinárodný deň hudby 
02.   Medzinárodný deň nenásilia 
04.   Svetový deň ochrany zvierat 
05.   Medzinárodný deň učiteľov (UNESCO)  
09.   Svetový deň pošty 
10.   Svetový deň duševného zdravia  
10.   Deň starých rodičov  
11. Svetový deň proti bolesti 
15. Svetový deň umývania rúk 
16. Svetový deň potravy 
17. Medzinárodný deň boja proti chudobe  
20. Medzinárodný deň stromov  
24. Deň OSN  
25. Európsky deň občianskeho práva  
31. Svetový deň sporenia       Štefan Hučko, obyvateľ 

Čo povedali o aktívnom životnom štýle 

J. Filip: Neplač, ak sa na ceste života potkneš, je to len znak 
toho, že kráčaš. A. France: Mám radšej omyly nadšenca, než 
ľahostajnosť mudrca. V. Havel: Človek nie je iba hračkou 
okolností, ale vždy aj ich tvorcom. V. van Gogh: Výsledkom 
myslenia nemá byť pocit, ale čin.  M. Jókai: Pravá bieda sa 
začína vtedy, keď sa nám znechutí práca. N. Mandela: 
Odvaha nie je neprítomnosť strachu, ale prekonanie strachu. 

Výroky slávnych 

Herakleitos: Oči a uši sú zlými svedkami ľuďom, ktorí majú 
barbarské duše. M. Dobbertin: Zostarneme vtedy, keď 
začneme panáčkovať pred mládežou. V. Butulescu: Pegas, 
ktorý prišiel o krídla je vždy viac ako kôň. R. Guardini: 
Mlčanie je prejavom vnútorného stavu človeka. F. Deák: Moc 
je iba nástroj, konečným cieľom je šťastie národov. S. Čech: 
Predstierať sa dá činnosť, a nie výsledky.        

        Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-8/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-8/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-10-4/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-15/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-10-5/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-16/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-16/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-19/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-10-10/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-20/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-10-10/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-10-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-10-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-10-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-10-17/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-10-20/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-10-24/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-10-25/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-28/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-10-31/
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Vyberáme z tlače          MD-10/2021 

Porekadlá 

Začiatok októbra hoci pekný býva, druhej polovici severák 

podúva. * Teplý október, studený november. * Dažde v októbri 

predpovedajú úrodný rok. * Ak je október studený, bude 

január úrodný. * Mnohé hmly v októbri prinášajú zimu 

a mnoho snehu. * Keď sa v októbri blýska, zima je blízka. * 

Na Šimona a Judy, mrznú v poli všetky hrudy. * Keď je 

v októbri mnoho sršňov a osí, bude dlhá zima. * Ktorého dňa 

tohto mesiaca padne sneh, toľkokrát bude cez zimu padať. * 

Keď si sedliak hľadá v októbri kabanicu, neuvidí potom na jar 

húsenicu. * Ak opadá lístie do polovice októbra, bude mokrá 

zima. * Keď sa drží list v mesiaci októbri na stromoch pevne, 

to znamená krutú zimu. 

Aforizmy 

Sú muži, ktorých možno klamať s každou ženou. * Pre muža 

nie je módou to, čo sa bude nosiť, ale čo sa bude vyzliekať. * 

Čím je jeho žena staršia, tým je pre neho zaujímavejšia. * 

Niektorým vydavateľom sa nedarí povydávať ani vlastné 

dcéry. * Láska je, ak nás dvoch dokáže osviežiť jedna kvapka 

vody. * Žena vie, že zostarla, keď ju chce do postele dostať 

už len chrípka. * Láska na diaľku je síce márna, ale sterilná. * 

Osedlaj si takého koňa, čo sa dokáže sám vrátiť do stajne. * 

Stratení synovia sa najčastejšie vracajú z krčmy. * Povedz mi, 

čo si o mne myslíš a ja ti poviem, či to neboli tvoje posledné 

slová. * Na Slovensku sa denne ukradne 20 bicyklov čo 

naznačuje, že je tu záujem o šport. 
           Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 
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Vyberáme z tlače          MD-10/2021 

Zasmejme sa 

Majitelia firiem medzi sebou – Dávaš výplaty zamestnancom 
keď je kríza? Nedávam, a ty? Nedávam. A chodia do práce 
i tak? Áno, chodia. A nemali by sme od nich vyberať vstupné? 

Muž na liečení sa zoznámi s krásnou dámou. V prvý večer jej 
pohladí ruku, druhý lakeť, tretí ju poškriabe za uchom. Žena 
už nevydrží a spustí – Hýbte sa, o týždeň idem domov! 

Staršia dáma kupuje papagája. Jednému hovorí – Tak čo, ty 
malý hlupáčik, vieš rozprávať? Papagáj na to – A vieš ty, stará 
čarodejnica, lietať?       Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Traja chlapci ťahajú na internát kravu. Vrátnik – Kam s tou 
kravou? Máme radi mlieko, tak si ju budeme chovať a dojiť. 
A čo ten smrad a neporiadok? Hádam si postupne zvykne. 

Kohút ukazuje sliepkam pštrosie vajce – Milé dámy, nechcem 
vás kritizovať, len upozorniť na to, čo sa vyrába v zahraničí. 

Vlkovi ukážu v pôrodnici syna a ten sa rozplýva – Je krásny! 
Tie očká, to som celý ja, a ten ňufák tiež. Tie uši... Ja toho 
zajaca roztrhám!     Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

Novinári sa pýtajú hovorcu polície – Ako je to možné, že ste 
tých zlodejov z obchodu s liehovinami chytili tak rýchlo? 
Nebolo to ťažké, utekali totiž po štyroch. 

Dcéra volá svojej mamičke – Zase sa ten môj Jožo so mnou 
vadil, prídem bývať k tebe. Nie, miláčik, on musí zaplatiť za 
svoje chyby. Ja prídem bývať k vám!    Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život) 

Vnuk sa pýta dedka – Kde sú muchy v zime?  To neviem, ale 
mohli by tam byť aj v lete... 

Dnes mi chodia po rozume samé prasačiny: Klobása, 
tlačenka, slanina... 

Škoda, že to s mužmi nie je ako s melónmi – pobúchaš po 
hlave a vyberieš normálneho...        Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život) 
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Spoločenská rubrika         MD-10/2021 

PREDSTAVUJEME  

NOVÝCH OBYVATEĽOV
  

  

  

  

  
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

  

  

  

    

AAnnnnaa  ZZÁÁVVOODDNNÁÁ                                                                                  PPeetteerr  JJAANNKKOOVVIIČČ  

    oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITTAA                                                                                            oobbyyvvaatteeľľ  IITT33  
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

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

OKTÓBROVÍ oslávenci 

01.10. Eva Takáčová 
01.10. Eva Valentová 
05.10. Terézia Schafferová 
09.10. Pavel Medo 
10.10. Mária Káčerová 
11.10. Marcela Kudryová 
12.10. Jolana Mondoková 
16.10. Ladislav Stanko 
18.10. Vojtech Klačanský 

19.10. Pavol Zvala 
22.10. Štefan Rehák 
23.10. Ernest Barta 
25.10. Helena Vestenická 
27.10. Helena Stolárová 
28.10. Ján Móri 
28.10. Beáta Žáčiková 
29.10. Viliam Vanek 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie,  

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti 

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

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.  
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Zábava a relax          MD-10/2021 

Tajnička 

 Prišla jeseň, listy hrajú všetkými odtieňmi žltej, hnedej 
a červenej. A práve jeden z jesenných mesiacov, október, 
má prívlastok – Mesiac... Odpoveď je  v tajničke.      

                                                                                              Miroslav Kleman, obyvateľ                                                                                                                                                          

Hádanka č. 1: Čo je “SNÍDANĚ“? 
a.) Desiata b.) Obed c.) Raňajky 

Eva Kohútová, obyvateľka 

                                                                                                

Hádanka č. 2: Odkiaľ je rozprávka “NO POČKAJ, ZAJAC“? 
a.) Poľsko b.) Rusko 

 

c.) Maďarsko 

  Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 20.10.2021                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 9/2021 

sú: Petronela Kittlerová a Anna Szabová 

Srdečne gratulujeme! 

           Sililo 
           Samec kozy 
           Špagát 
           Urobí 
            
           Výplň okna 
            
           Osol 
           Indiánsky symbol 
           Opak záporu 
           Nenapusti jedom 
           Bližšia ako kabát 
           Pochádzajúci z Írska 
           Silná vôňa 
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Aktuality           MD-10/2021

ZBER POUŽITÉHO  

KUCHYNSKÉHO OLEJA 

 Zodpovedné narábanie s kuchynským odpadom 
je dôležitým nástrojom na ceste k udržateľnému 
spôsobu života. Mesto Topoľčany v rámci systému 
triedeného zberu prichádza so zberom 

kuchynských olejov a tukov z domácností. Pripravili sme 
pre vás krátky prehľad o tom, ako a kam tento druh odpadu 
môžete odovzdať. Použitý olej bude ekologicky zužitkovaný 
na výrobu biopaliva – bionafty. Bionafta je šetrná k 
životnému prostrediu a pomáha udržať motor automobilu v 
dobrej kondícii.  

Ako zbierať olej?  
 Po použití v kuchyni je treba olej nechať vychladnúť a 
následne precediť cez sitko, zaliať do uzatvárateľnej 
(priehľadnej) plastovej fľaše (napríklad od minerálky) a 
odniesť na zberné miesto. To sa nachádza v kompostárni 
bioodpadov na Pivovarníckej ulici, ktorá je otvorená v 
pondelok - piatok od 7:00 do 15:30, v sobotu od 9:00 do 
11:00. 
Olej by nemal obsahovať hrubé nečistoty a zvyšky potravín.  

Čo tým získate? 
 Za odovzdaný použitý kuchynský olej máte na výber z 
dvoch možností:  
 za každý celý liter použitého kuchynského oleja 

dostanete liter octu, 
 za celých 6 litrov použitého kuchynského oleja dostanete 

jeden liter nového slnečnicového oleja. 

Aké oleje nezbierať? 
 minerálne 
 motorové 
 iné odpadové        (Zdroj: https://www.topolcany.sk) 

https://www.topolcany.sk/
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Od nás pre vás          MD-10/2021

Komunitné stretnutie so starostami 

 Naše zariadenie, spolu s Implementačnou agentúrou 
MPSVR, zorganizovalo komunitné stretnutie so starostami 
obcí v okolí 20 km od Topoľčian, ktoré sa uskutočnilo v rámci 
Národného projektu Deinštitucionalizácia – Podpora 
transformačných tímov. Celým stretnutím prítomných 
sprevádzala naša pani riaditeľka Vierka Bútorová a v rámci 
informačného bloku sa predstavili aj naše pani konzultantky. 
Koordinátorkou projektu je Natália Bujnová. Priestory na 
stretnutie poskytla pani primátorka Alexandra Géciová na 
Mestskom úrade v Topoľčanoch. Cieľom bolo poskytnúť 
informácie o projekte, príprave plánu poskytovania sociálnych 
služieb komunitnou formou tak, aby každý občan, ktorý 

potrebuje sociálnu službu, mohol zostať, ak má záujem, vo 
svojom prostredí – vo svojej obci. Formu komunitného 
bývania predstavujú napr. novopostavené bezbariérové 
domky v meste Topoľčany a v okolitých obciach vo veľkosti 
rodinných domov, v ktorých budú poskytované sociálne 
služby a zostanú súčasťou komunity obce, pričom 
poskytovateľom by naďalej zostalo naše zariadenie. Prebehla 
diskusia a prítomní starostovia prejavili záujem o individuálne 
stretnutie a zapojenie sa do projektu, do ktorého sme 
zapojení od r. 2019. Absolvovali sme rôzne vzdelávania, 
supervízie a konzultácie. Na základe získaných informácií 
a nových vedomostí sme mohli predstaviť starostom naše 
zariadenie, prácu a víziu deinštitucionalizácie, ktorú postupne 
spracovávame v transformačnom pláne.     (N. Bujnová) 
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