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Úvodník            MD-3/2022 

Našim drahým ženám k MDŽ 

 Medzinárodný deň žien sa oslavuje každý rok 
ako deň uctievania žien a rovnoprávnosti 
s mužským pokolením. 
 Naše ženy – matky sú naj... a máme ich radi 
pre dostatočné množstvo vecí, ktoré do nás 

investujú s láskou a v každom čase. Sú nám k dispozícii vždy 
na každom kroku, keď ich potrebujeme.  
 Máme na nich nezabudnuteľné spomienky, ktoré sa 
nezmestia do žiadneho albumu. Sú naším vzorom a 
balzamom vo všetkom, čo život prináša a sú pre nás dôležité 
v tom zmysle, že nám darovali život, ktorý si ceníme 
s najväčšou úctou a nadštandardnou pokorou. 
 Vychovali nás s nezištnou láskou, 
pomohli nám prekonať šťastné detstvo 
a tak nám umožnili vstup do dospelosti 
a šťastnej budúcnosti. 
 Celé generácie by sa mali k svojim 
mamám aj babkám správať oddane 
a s úctou a venovať im čo najviac 
pozornosti aj v pokročilom veku. 
 Našim seniorkám, mamkám, babkám aj prababkám, 
želáme v deň ich sviatku v tomto našom domováckom 
zariadení hlavne veľa zdravia, Božej milosti, veľa optimizmu, 
lásky a dobrej pohody v kruhu svojich detí a vnúčat, teda 
najbližších. 
 Vážení obyvatelia, dopisovatelia, čitatelia, želám vám 
v mene vedenia Domova, Domového parlamentu, Redakčnej 
rady ako aj Rozhlasového štúdia príjemnú pohodu pri čítaní 
nášho časopisu „Môj domov“. 
  

 
             Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domový parlament         MD-3/2022 

Prvé stretnutie nového tímu 

 Stretnutie domového parlamentu, ktoré sa konalo koncom 
mesiaca február, prebehlo v duchu odovzdávania 
a preberania funkcie predsedu domového parlamentu. 
Petronela Kittlerová, podpredsedníčka a zastupujúca 
predsedníčka odovzdala svoju úlohu novozvolenému 
predsedovi Jozefovi Lisému, ktorý stretnutie viedol. 

 Okrem tejto milej udalosti, ktorú nový predseda, Jozef 
Lisý, podporil príjemným občerstvením, sme riešili aj bežné, 
prozaické záležitosti života v zariadení.  

 V prvom bode informovala vedúca úseku služieb 
Simona Červená o výsledkoch, ktoré vyplynuli z prieskumu 
spokojnosti s poskytovanými službami, medzi obyvateľmi. 
Výsledky budú zverejnené a k dispozícii všetkým obyvateľom 
aj zamestnancom.  

 V druhom bode sme viedli diskusiu k podnetom 
a postrehom členov Domového parlamentu. Z nich vyberáme: 

 obyvateľom chýbajú menovky jednotlivých zamestnancov, 
nevedia ich osloviť a u mnohých nevedia ani čo je ich 
pracovnou náplňou, tzn., na koho sa, v akom probléme 
obracať; 

 niektorí obyvatelia by uvítali, keby bolo možné, opäť sa 
stravovať vo veľkej jedálni; 

 zodpovedaná otázka bola na dôvod označovania zárubní; 

 viacerí členovia poukazujú na to, že zamestnanci, spravidla 
opatrovatelia, vykonávajú mnohé činnosti za obyvateľov, 
a to aj tých, ktorí sú schopní a dokážu byť samostatní; 

 diskusia sa viedla aj k ďalším podnetom. 

 V závere, riaditeľka zariadenia, informovala o zmene 
výšky úhrady stravy. Počnúc dňom 1. marca 2022 dochádza 
k zvýšeniu úhrady o +1,00 až +1,04 €/deň, podľa druhu diéty. 
         Viera Bútorová, riaditeľka zariadenia 
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Domáci spravodaj          MD-3/2022 

STREĽBA NA HOKEJOVÚ BRÁNKU 

Zimné obdobie naplno ukazuje svoju krásu. Počas Vianoc 
sme väčšinu času pozerali televíziu, tešili sa z darčekov 

a prejedali sa sladkosťami, čo k nim už tradične patrí. Asi 
každému pribudlo na váhe kilo, dve i viac. A preto sme 
zintenzívnili pohybové aktivity a rozhodli sa zašportovať si. 
Popri tom prebieha množstvo vtipných rozhovorov o zážitkoch 
z mladosti. Peter Macko a Jozef Lisý prišli oblečení 
v hokejových dresoch HC Topoľčany, čo prispelo k vytvoreniu 
športovej atmosféry. Nezabudli sme ani na Olympijské hry 
v Pekingu, kde pozorne sledujeme športové výkony našich 
športovcov. Aj keď sa víťazom napokon stal Peter Stolár, 
ktorý preukázal svoje majstrovstvo narábaním hokejkou, 
športové zanietenie nechýbalo žiadnemu zo zúčastnených! 
Ešte si túto aktivitu zopárkrát zopakujeme a zorganizujeme 
turnaj v streľbe na hokejovú bránu.        (L. Bištura) 
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Domáci spravodaj          MD-3/2022 

MASÁŽ AKO OD PROFESIONÁLOV 

 Cvičenie jemnej 
motoriky má veľký vplyv 
na funkčnosť, obratnosť 
a koordináciu rúk, čo 
úzko súvisí s čiastočnou 
sebaobsluhou a 
sebestačnosťou. Toto je 
u nás na oddelení IT2 
vzhľadom na vysoký 
počet imobilných 
obyvateľov veľmi 
dôležité, motivujeme ich 
zábavnou formou, aby 
sa zapájali do aktivít, 
ktoré rozvíjajú nielen 
jemnú motoriku, pamäť, 
ale aj socializujú v rámci 
záujmových skupín a podnecujú k vzájomnej komunikácii. A 
takou bola aj aktivita vzájomnej masáže. Priateľstvo 
a porozumenie boli motiváciou na uskutočnenie tejto idey. 
Kreatívny darček,  „umelé ruky“ a masážnu metličku“ v tvare 
„pavúka“, ktoré som objavila v obchode a venovala našim 
obyvateľom, nás inšpirovali a obyvatelia sa nechali uniesť 
svojimi pocitmi, ktoré preniesli najmä na svoje chrbtové svaly 
a krčnú chrbticu jemným masírovaním a poklepmi. Masáž 
hlavy „metličkou“ navodila príjemný pocit pokoja, pohody a 
uvoľnenia. Zároveň sme si precvičili aj pamäť pri určovaní 
častí tela, ktorých sa pri masáži dotýkali. Dotyky, ktoré ich 
uvoľnili, im priniesli nielen jedinečný zážitok, ale aj relax pri 
nežnej hudbe, ktoré znásobila lákavá vôňa vonných sviečok. 
A úplne na záver si „umelými rukami“ navzájom upravili účesy 
a urobili so seba neodolateľné dámy.          (M. Novotná) 
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Domáci spravodaj          MD-3/2022 

MAĽOVANÉ DOMČEKY 

 Šikovné ruky obyvateliek nášho oddelenia IT1 Evy 

Jakubčiakovej, Heleny Vestenickej, Anny Šaturovej a 
obyvateľov Viliama Vaneka a 
Antona Jančoviča vytvorili 
malebné a vkusné dielo.  
 Stačilo k tomu len pár 
akrylových farieb, drevených 
lekárskych paličiek a nápad 
prišiel na svet ako lusknutím 
prstov. 
 Paličky sme ponatierali 
a polepili, a vďaka našej 
trpezlivosti nám z tohto 
predpripraveného materiálu 
vznikali „malebné domčeky“. 
Síce sme boli špinaví 
a polepení, ale výsledok 
rozhodne stojí za to!  (M. Mäsiarová) 
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Domáci spravodaj          MD-3/2022 

PRACOVNÁ ČINNOSŤ  

Staré známe heslo, že 
práca šľachtí, sme 
s obyvateľmi oprášili na 
oddeleniach v rámci pracovnej 
činnosti. S Annou Šaturovou, 
ktorá sa do toho pustila 
s vervou a chuťou, sme sa 
rozhodli vyupratovať 
spoločenskú jedálničku 

oddelenia IT1. Poumývali 
sme poličky, vydenzifikovali 
stoly, stoličky, popolievali a 
postarali sa o kvety. 
K príjemnej atmosfére nám 
prispela meditačná hudba 
z reproduktoru.  

Na oddelení  IT2 sme s 
Máriou Káčerovou 
a Antóniou Filovou 
poumývali kreslá, stoličky 
a madlá na chodbách. Práca 

nám šla od ruky a všetko sa po chvíli lesklo čistotou. Týmito 
činnosťami udržiavame u obyvateľov záujem o svoje okolie a, 
v neposlednom rade, im doprajeme pocit užitočnosti, ktorý 
potrebuje určite cítiť každý z nás. Našim milým pomocníčkam 
pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.       

          (M. Mäsiarová, M. Miško) 
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Domáci spravodaj          MD-3/2022 

PRECHÁDZKY S PREKVAPENÍM   

 Blahodarné slnečné lúče 
nás „objali“ teplom a vylákali 
na príjemnú prechádzku do 
nášho parku. Súčasťou 
prechádzky bolo aj 
súrodenecké stretnutie 
obyvateľov Valérie Bečárovej 
a jej brata Ladislava Bečára, 
ktorý je novým obyvateľom 
nášho zariadenia. 
Súrodenecká láska ich vrátila 
k spomienkam na krásne 
spoločné časy detstva a 
mladosti. Obaja sú veľmi 
šťastní, že môžu byť opäť každý deň spolu. Na zdravotnej 
prechádzke sa slniečku vystavili tiež Juraj Danoczy, Agáta 
Zemaníková a Terézia Schafferová. 
Prišiel 15. február, tak krásny a teplý deň, akoby prichádzala 

jar. S našimi obyvateľmi sme sa 
vybrali na prechádzku po areáli 
a naskytol sa nám po tých pár 
veterných dňoch veľmi nepekný 
pohľad. Všade po okolí bolo 
rozfúkaných plno odpadkov. Tak 
sme sa rozhodli, že areál pekne 
poupratujeme. Do práce sa 
pustili Janko Móri, Milan 
Hanzlovič a Vojtech 

Klačanský. Ako sme tak zbierali, pozrite, akú krásu sme 
objavili! Prvé snežienky – nežné biele kvietky, ktoré nám 
symbolizujú a oznamujú, že po dlhej zime opäť prichádza 
vytúžená jar.           (M. Novotná, J. Záhradníková) 
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Domáci spravodaj          MD-3/2022 

OSLÁVENCI 

 V poslednom februárovom týždni sme spoločne oslávili 
narodeniny a meniny našich obyvateľov oddelenia IT1. 
Štefan Hučko spolu s Deziderom Končekom 
preberali spoločné témy. Pán Dezider nám 
veľa porozprával o svojich minulých aktivitách. 
Mal rád kultúru a vo voľnom čase sa venoval 
ovocinárstvu, pestovaniu ruží a mnohým 
ďalším zmysluplným činnostiam. Pri kávičke 
a maškrtách nám robila spoločnosť Mária 
Keselyová, ktorá ochotne pomáhala s prípravami oslavy. Na 

počúvanie nám hrali ľudové 
piesne od hudobnej skupiny 
Kollárovci. Imobilní 
obyvatelia sa nemohli 
zúčastniť stretnutia v 
spoločenskej miestnosti, 
preto blahoželania prijali na 
svojich bytových jednotkách. 

Stretnutie našich 
oslávencov sme uskutočnili 
aj my z oddelenia IT2. 
Februárové narodeniny s 
nami oslávili Mária 
Grendelová, Valéria 

Krumpárová a meniny oslávenkyne Gabriela Jacková 
a Gabriela Klečková. Našim oslávencom sme pripravili 
príjemné posedenie, atmosféru spríjemňovala veselá ľudová 
hudba, nechýbala voňavá kávička a sladké a slané maškrty. 
Všetkým sme zablahoželali, zaspievali „Živio“, čomu sa veľmi 
potešili, spoločne sme si zanôtili a aj si trošku zatancovali. 
Všetkým oslávencom prajeme veľa pevného zdravia a 
Božského požehnania.        (S. Šimková, A. Prášek Neumannová) 
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Domáci spravodaj          MD-3/2022 

VEĽKONOČNÉ PRÍPRAVY 

 Veľká noc sa nezadržateľne blíži a my sme sa rozhodli 
vymaľovať drevené vajíčka. Vajíčka nám pripravili zruční 
obyvatelia v stolárskej dielni Pinokio pod vedením nášho 
kolegu Peťa Krošláka. Na maľovanie sme použili farby, ktoré 
symbolizujú prichádzajúcu jar – hlavne žltú, zelenú, oranžovú 

a červenú. Vzory sme nanášali pomocou šablóny a hubky. 
Najskôr sme si techniku vyskúšali na papier a keď sme 
nadobudli trochu zručnosti, tak aj na drevené vajíčka. Napriek 
tomu, že sme museli pracovať pomaličky, aby sa nám farba 
neroztiekla, výsledok stál za to! Darilo sa našim obyvateľkám 
Anne Valentovej, Matilde Kunštárovej, Margite 
Hrebenárovej, Zuzane Belkovičovej, Anne Kulichovej, 
Daniele Veľkej a Márii Gogovej. Veríme, že vajíčka pekne 
vyzdobia a zútulnia náš interiér.         (M. Gašparíková) 
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Kaplnka            MD-3/2022

JEŽIŠ JE S NAMI STÁLE  

 Americký vedec Edward Lacomte si dal námahu a 
zozbieral posledné výroky slávnych ľudí. Výsledkom bola 
kniha: Slovník posledných slov.  Cituje  1669 ľudí všetkých 
storočí, ich posledné slová. Mnohé vyznievajú banálne, 
frázovito, iné naproti tomu vyjadrujú  odvahu, statočnosť. Len 
je škoda, že tu chýbajú posledné slová Ježiša Krista. Nie tie z 
kríža, ale tie  z hory Nanebovstúpenia: Ja som s vami po 
všetky dni až do skončenia sveta. Jeho slová nie sú len 
upokojením apoštolov pred jeho odchodom. Sú upokojením 
pre každého z nás. Vo svojich článkoch sa nezvyknem 
opakovať, ale tento krát to skúsim. Opakujem. Ježišove slová 
„Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ sú tu 
pre každého z nás.  Pre starších aj pre omladinu. Pre 
zdravých aj pre chorých. Pre mužov, aj pre ženy, aj pre deti. 
Milí moji. Veríme tomu? Alebo nie. Milujeme Boha? Alebo nie. 
Modlíme sa? Alebo nie. Preto nezabúdajme na Krista. 
Neodvráťme sa od neho. Veď Ježiš ostáva s nami, reálne, v 
Najsvätejšej Eucharistii. Nehľadajme pomoc u niekoho kto 
nám nepomôže alebo nevie pomôcť. Boh má radosť, keď 
nám môže darovať svoju milosť, a to nie preto, že sme toho 
hodní, ale preto, že sme úplne nehodní. Robiť si nárok na 
Božiu milosť môžeme jedine preto, že ju veľmi potrebujeme. 
Božia ruka je prostredníctvom Ježiša Krista vystretá celý deň 
a pozýva nás hriešnych. Ježiš Kristus, ktorý svoj život dal, 
aby mohol ľudstvo priviesť späť k Bohu, sa s láskou zaujíma 
o každého človeka.  Ako sa pastier stará o svoje ovce, tak sa 
Kristus stará o hriešnych a bezmocných, ktorí sú vystavení 
rôznym nástrahám. Pre toho, ktorý svoj život dal, aby človeka 
vykúpil, má každá ľudská bytosť hodnotu Máme prejavovať 
rovnaký  súcit a aký prejavil on nám.  Nech nám k tomu 
pomáha aj Panna Mária. Matka ustavičnej pomoci buď nám 
na pomoci.             (R. Wagner) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach      MD-3/2022 

ZMYSLUPLNÉ TRÁVENIE VOĽNÉHO ČASU 
Neodmysliteľnou súčasťou spoločných aktivít obyvateľov 
v Prašiciach sú 
spoločenské hry. 
Emília Hustá 
a Helenka 
Stanková si 
zahrali tradičné 
„Človeče, 
nehnevaj sa“. 
Pavol Zvala a 
Ladislav 
Stanko súperili 
v „Dáme“ a  pri 
hre ich 
povzbudzoval Ernest Barta. Jozefína Čižmáriková a Olinka 
Bajzíková si precvičili jemnú motoriku farebnými plastovými 
špendlíkmi, ktoré podľa predlohy zapichovali na plastovú 

tabuľku. Pani 
Čižmáriková 

spestrila 
atmosféru na 

tejto 
skupinovej 

aktivite aj 
veselými 

vtipmi. 
V príjemnej 
atmosfére, 

ktorá prúdila 
v okolí, si 

spoločenské hry vychutnávali výhercovia aj porazení. Tešíme 
sa  na  ďalšie  stretnutie  s hrami,  ktoré  nás  bavia.  Utorkové 
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Zo života zariadenia v Prašiciach      MD-3/2022 

februárové doobedie 
strávili naši obyvatelia 
v Prašiciach kreatívnou 
tvorbou. Vo dvojiciach 
spolupracovali na 
vyplnení vytlačených 
obrázkov guľôčkami 
z krepového papiera. 
Nebolo to jednoduché, 
každý si musel krepový 
papier nastrihať, alebo natrhať a prstami formovať guľôčky, 
ktoré  sa nalepovali na už predtlačenú predlohu. Helenka 
Stanková s Jožkom Kuchárom a Olinka Bajzíková s 
Jozefínou Čižmárikovou vytvárali farebný kvet. Pánska 
dvojica, Lacko Stanko a Palko Zvala, sa potrápila s rybou, 
na ktorej nešetrili farbami. Nielenže každá dvojica mohla byť 
pyšná na svoj konečný výtvor, ale si aj spoločne precvičili 
jemnú motoriku rúk. Utorky sme si preto vyhradili na kreatívne 
činnosti a uvidíme, ako nám pôjde ďalšie tvorenie.  

 Vďačnosť je 
pamäťou srdca. Ako 
poďakovanie za 
starostlivosť o otca 
a svokra Jozefa 
Krajčíka sme dostali 
od manželov 
Paškových nádhernú 
figurálnu plastiku 
motýľa vyrobenú 
z kovu a skla, ktorá je 
na obálke časopisu. 

Vždy, keď pozrieme na dar, budeme vedieť, že práca 
vykonávaná s láskou pre našich najzraniteľnejších má 
nesmierny význam.                 (J. Urbánková, K. Richter)  
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Z pera našich obyvateľov        MD-3/2022

Všetko najlepšie k sviatku 

Milé mamky, babky k vášmu sviatku 
prijmite od našich seniorov na pamiatku: 

zdravie, šťastie, Božej milosti veľa, 
čo si len vaše srdce želá. 

Čas mladosť odniesol v šíru diaľ, 
ale nie ubolené srdce. 

Všetci dnes na vás s láskou 
a vďakou myslíme vrúcne. 

Šťastie je krásne, keď človek má 
pokoj v duši, lásku v srdci 
a pritom čestný charakter. 

Popriať vám chceme radosť a zdravie 
do mnohých ďalších rokov, 

popriať vám nehynúcu vitalitu 
a čas nech ide pomalým krokom. 

                             Anna Szabová, obyvateľka 

Krásne kvietky do rúk ženám podávam 
Ženy, matky, babky, priblížil sa sviatok MDŽ 

a mojím veľkým snom je, 
že z náruče krásnych jarných kvietkov 

vám každej do rúčky jeden podám. 

Viem, že moje pocity sú vrúcne a vrelé,  
uctievam si vás za vašu lásku, obetavosť, 

za vaše ruky vypracované od ťažkej práce, 
ktoré na chlieb svojim deťom zarábali. 

Tento sviatok nezostane nepovšimnutý 
samozrejme ani v našom zariadení, 

mnohí si s úctou na každú z nás spomenú. 

Srdečne blahoželáme a nezabudnite 
v tento deň úsmevy a milé slová rozdávať. 

Beáta Révayová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov       MD-3/2022

Významné dni v marci 

04.   Svetový deň modlitieb žien  
08.   Medzinárodný deň žien  
11.   Európsky deň na pamiatku obetí terorizmu  
13. Medzinárodný deň planetárií 
15.   Svetový deň sociálnej práce   
19.   Sviatok sv. Jozefa  
20. Medzinárodný deň šťastia   
21. Svetový deň zdravého spánku  
 Medzinárodný deň lesov 
22. Svetový deň vody 
23. Svetový deň meteorológie (WMO) 
25. Deň zápasu za ľudské práva  
27. Svetový deň divadla  
28. Deň učiteľov         Štefan Hučko, obyvateľ 

Čo povedali o aktívnom životnom štýle 

Ralph Marston: To, čo urobíš dnes, môže zlepšiť všetky tvoje 
zajtrajšky. W. Dyer: Buďte nešťastní alebo sa motivujte. 
Čokoľvek spravíte, výber je vždy na vás. B. Ruth: Nie je 
možné poraziť človeka, ktorý sa nikdy nevzdáva. R. W. 
Emerson: Nič veľké nebolo nikdy dosiahnuté bez nadšenia. 
T. Baťa: Nič som nenadobudol ľahko. Každá vec ma stála 
tvrdú prácu. Nehľadaj ľahké cesty. Tie hľadá toľko ľudí, že sa 
po nich nedá prísť nikam. 

Výroky slávnych 

D. Viscotta: Ľúbiť a byť ľúbený je ako cítiť slnko z oboch 
strán. F. de La Rochefoucauld: Najväčší dar je vedieť 
posúdiť hodnotu vecí. L. Ferlininghetti: Svet je ohromné 
miesto, kam sa narodiť. Valdeyron: Ak ti všetci dávajú za 
pravdu, si buď veľmi inteligentný alebo šéf. B. Němcová: 
Láska je choroba, ktorá sa nedá vyliečiť. W. Philips: 
Charakter sa ukáže vo veľkých okamihoch, ale formuje sa v 
maličkostiach.          Magda Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-3-4/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-15/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-3-8/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-16/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-3-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-3-13/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-19/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-3-15/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-3-19/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-3-20/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-3-21/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-3-21/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-3-25/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-3-27/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2022-3-28/
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Vyberáme z tlače          MD-3/2022 

Porekadlá 

Marec bez vody, apríl bez trávy. * Koľko je v marci rosy, toľko 

v máji mrazu. * Na Gregora hory hučia, gazdovia ešte štyri 

týždne doma čušia. * Keď je marec daždivý, bude suché leto. 

* Lepšie keď ťa zima chveje, než marcové slnko hreje. * Keď 

chceš mať zemiaky v hrnci, zasaď ich v marci. * Na Jozefa 

slniečko dáva chlieb aj vínečko. * Ak je na Jozefa mráz, bude 

veľa ovocia. * Ak máš v marci lúku vytopenú, nič si z toho 

nerob, zaraduj sa senu. * Daždivý marec je roľníkovo 

nešťastie, no suchý apríl ale ešte horšie. * Kto nenasial 

hrachu v marci, nebude ho variť v hrnci. * Marcový sneh nie je 

dobrý, ani keby ho vo vreci vyniesli na chotár. * Studený 

marec, mokrý máj – bude humno ako raj. 

Aforizmy 

Manželia sú ako ohne. Ak sa o ne nestaráte, vyhasnú. * Ľudia 

nemajú radi žart, ak je v ňom trochu pravdy. * Stratený je 

všetok čas, ktorý nestrávime v láske. * Len milujúci človek 

vidí to, čo je v človeku pravdivé. * Na svete nie je nič krajšie 

ako láska vydatej ženy. * Múdry človek počuje jedno slovo, 

a chápe dve. * Čím je žena cnostnejšia, tým horšie sa s ňou 

zaobchádza. * Všetko, čo sme je výsledkom toho, čo sme si 

mysleli. * Každý je géniom aspoň raz do roka. * Čestní muži 

sa rýchlo ženia, múdri nikdy. * Človek, ktorý stojí na prstoch, 

nemôže stáť dlho. * Toho, komu nezávidia, by nemali ani 

obdivovať. * Účasť neprejavujeme priateľom plačom, ale 

starosťou o nich.       Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 



 17 

Vyberáme z tlače          MD-3/2022 

Zasmejme sa 

Pri lavíne, ktorá zasypala lyžiarov, prosí muž záchranárov –
Chlapi, prosím vás, prestaňte! Je tam moja žena, aj svokra... 

Muž vlezie do postele k manželke, pritisne sa k nej a vášnivo 
jej zašepká do ucha – Som bez trenírok. Rozospatá žena mu 
odpovie – Teraz ma nechaj spať, zajtra ti jedny vyperiem. 

Zubár upozorňuje pacientku sediacu v kresle – Nemusíte až 
tak otvárať ústa. Ale veď ste vraveli, že tam idete kliešťami. To 
áno, ale ja ostávam vonku!       Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Spravila som mužovi takú scénu pre pijatiku, že sme sa tri dni 
nerozprávali. Až včera sa ma konečne odvážil osloviť. A čo ti 
povedal? Spýtal sa ma, kde som schovala vývrtku. 

Na ostrove stojí zarastený muž a máva rukami na plávajúcu 
loď. Pasažier sa pýta kapitána – Kto je to? Neviem, ale vždy 
sa takto raduje, keď plávame okolo. 

Malý Milanko príde za otcom, ktorý umýva v kuchyni riad 
s otázkou – Ocko, povedz mi, koľko rokov už slúžiš 
u mamičky?      Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

Moje deti zubami-nechtami bojujú o prežitie. To sa im tak 
nedarí? Nie, ale syn je zubár a dcéra manikérka. 

Chlapík škrtí na chodbe paneláku svoju manželku. Pristaví sa 
tam sused, chvíľu ho pozoruje a potom sa nesmelo opýta – 
Susedko, keď skončíte s touto humanitárnou akciou, nechceli 
by ste na chvíľu zavítať aj k nám?         Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život) 

Sudca Dežovi – Nedávno som vás odsúdil za krádež nohavíc 
a ste tu za to isté! A čo nejaké nohavice vydržia naveky?! 

Nikdy nespochybňuj vkus svojej ženy. Aj ty si bol jej výber... 

Na celom svete je alkoholizmus choroba. Len u nás sa 
opýtajú keď nepijete – Čo si chorý?  Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život) 
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Spoločenská rubrika         MD-3/2022 

PREDSTAVUJEME NOVÝCH OBYVATEĽOV  

                                      

                    AAnnnnaa                                    JJoollaannaa                                                    IIrreennaa  

      JJAAKKUUBBÍÍKKOOVVÁÁ                          HHAANNKKOOVVÁÁ                                MMEELLUUŠŠOOVVÁÁ  
        oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT22                        oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT22                              oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT22  

  

 
 
 
 
 

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

  
 
 
 

 

           Ladislav                                                    Ján 
            BEČÁR                                               NOVOTNÝ 
       obyvateľ IT2                                          obyvateľ IT2 

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

Jana HANOVÁ, Helena KAJNÁROVÁ – obyvateľky IT1 
Ľubomír DRAGULA – obyvateľ IT2  
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Spoločenská rubrika         MD-3/2022 

MARCOVÍ oslávenci 

01.03. Ján Vlček 
07.03. Pavel Karadi 
09.03. Miloslav Vaňo 
10.03. Margita Hrebenárová 
11.03. Ľudovít Milata 
11.03. Helena Molnárová 
11.03. Jozef Šomšag 
13.03. Mária Sušelková 
13.03. Oľga Bajzíková 
14.03. Matilda Kunštárová 
14.03. Mária Kutišová 

15.03. Emília Zubčáková 
16.03. Jozefa Jančichová 
21.03. Gabriela Bitarovská 
22.03. Gabriela Klečková 
25.03. Erika Kučová 
26.03. Ľudovít Kurucár 
27.03. Katarína Kánová 
30.03. Ernest Lopatka 
31.03. Zuzana Belkovičová 
31.03. Jarmila Huslicová

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie,  

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti 

PREDSTAVUJEME NOVÝCH ZAMESTNANCOV  

                                      

                KKrriissttíínnaa                                      BBcc..  KKrriissttíínnaa                                      HHeelleennaa  

            JJUURRDDOOVVÁÁ                                    KKOOŠŠEECCKKÁÁ                              HHOOLLÍÍČČKKOOVVÁÁ    
  ooppaattrroovvaatteeľľkkaa  IITT11                pprraakkttiicckkáá  sseessttrraa  IITT22      pprraakkttiicckkáá  sseessttrraa  IITT66  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

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.  
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Zábava a relax          MD-3/2022 

Tajnička 

 29. marca, v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa 
Komenského, učiteľa národov, si pripomíname tento sviatok 
ako oslavu práce všetkých pedagogických pracovníkov.  
 

 

Hádanka č. 1: Čo je “BŘEZEN“? 
a.) Breza b.) Marec c.) Január 

Eva Kohútová, obyvateľka 

Hádanka č. 2: Diabetes mellitus spôsobuje nedostatok: 
a.) Inzulínu b.) Minerálov 

 

c.) Vitamínov 

Magda Drábiková, obyvateľka 

Hádanka č. 3: Koľko bolo “ZHAVRANELÝCH BRATOV“? 
a.) 5 b.) 9 c.) 7 

Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 21.3.2022                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 2/2022  

sú: Anna Szabová a Beáta Révayová 

Srdečne gratulujeme! 

           Hádka (hovor.) 
           Darobne 
           Pracovná miestnosť 
            
           Losuje 
           Školiť 
           Obtočilo 
           Posledná zo sto 
           Kráčaš 
           Výber 
           Mužské meno (10.4.) 
           Ľúbiť 
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Aktuality           MD-3/2022

PLÁNY MESTA 

 Polovica februára sa niesla v znamení osláv manželstva. 
Mesto Topoľčany pripravilo pre občanov niekoľko 
online i prezenčných podujatí, ktoré vyvrcholili 
slávnostnou obnovou manželských sľubov a 
večerom pre páry. Mesto ďakuje všetkým 
zúčastneným a verí, že strávili príjemný čas vo 

dvojici. Počas Národného týždňa manželstva si obnovilo 
svoje manželské sľuby trinásť manželských párov. Najstaršie 
manželstvo oslávilo v januári úctyhodných 62 rokov. Všetkým 
manželstvám, tým dlhoročným, ale aj menej skúseným 
prajeme, aby s láskou prekonali všetky prekážky. Seminár pre 
páry pripravil Páter Robert. 
 V uliciach Topoľčian môžete stretnúť niekoľko 
pracovníkov v zelených vestách s označením MesTO. Každý 
z nich má na starosti svoj úsek, na ktorom má udržiavať 
poriadok. Veríme, že aj vďaka tomuto projektu bude naše 
mesto čistejšie a krajšie, a z trávy, ciest a chodníkov nebudú 
svietiť odhodené papiere, ale iba zelené vesty našich 
pomocníkov. Zároveň pripomíname, že zodpovednosť za 
čistotu verejných priestranstiev je na každom z nás.    
 Vo verejnom priestore, ktorý má vítať návštevníkov mesta 
prichádzajúcich zo stanice, sa v poslednom čase hromadí 
neporiadok.  

Aj vzhľadom na vysoký vek krovín a zelene prišiel čas na 
obnovu celého priestranstva na Ul. 17. novembra. Mesto 
preto plánuje odstránenie prestarnutých dosluhujúcich drevín 
a výsadbu novej okrasnej zelene. 

Krajšie a reprezentatívnejšie okolie ocenia nielen 
okoloidúci, ale iste si ho zaslúži aj pamätník SNP v jeho 
centre. A keďže veríme, že prostredie vychováva, plánujeme 
týmto spôsobom aj zamedziť hromadeniu neporiadku na 
tomto mieste.                (Zdroj: https://www.topolcany.sk) 

https://www.topolcany.sk/
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Od nás pre vás          MD-3/2022

Vyhodnotenie „Dotazníka hodnotenia“ 

 Začiatok roka patril aj hodnoteniu spokojnosti 
s poskytovanými službami zo strany obyvateľov. Zisťovanie 
prebiehalo prostredníctvom Dotazníkov. 

 Do „Dotazníka hodnotenia“ sa v mieste poskytovania 
sociálnych služieb v Topoľčanoch zapojilo 87 PSS 
/prijímateľov sociálnej služby/ zo 184 PSS, čo je 47 % 
z celkového počtu PSS. 

 Do Dotazníka hodnotenia sa v mieste poskytovania 
sociálnych služieb v Prašiciach zapojilo 14 PSS z 20 PSS, 
čo je 70 % z celkového počtu PSS.  

 Spoločne sa tak zapojilo 101 PSS, čo je 49,5 %.  

 Prinášame Vám otázky a zhrnutie odpovedí v skratke: 

Ktoré jedlo považujete za výnimočné? 
Prvenstvo získal Rezeň, v tesnom závese Pečené mäso 
s kapustou a knedľou, potom Pečené kuracie stehno 
a Koláče. 

Ktoré jedlo by ste do jedálneho lístku nezaradili? 
Zhodli ste sa v dvoch jedlách – Gulášovej polievke 
a Krupicovej kaši.  
Z rôznorodosti odpovedí je možné skonštatovať, že jedálny 
lístok je pestrý, každý obyvateľ považuje za výnimočné iné 
jedlo, z čoho vyplýva, že pestrosť je na mieste a každý si 
môže a dokáže nájsť to svoje výnimočné jedlo.  

Ktorú činnosť v zariadení považujete za výnimočnú? 
Za výnimočnú považujete opatrovateľskú činnosť. 

Ktorú aktivitu v zariadení považujete za výnimočnú? 
V odpovediach sa potvrdila široká škála ponúkaných aktivít, 
avšak práve za výnimočnú aktivitu ste označili Hranie 
spoločenských hier. 
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Od nás pre vás          MD-3/2022

Ktorú zamestnankyňu/nca považujete za 
výnimočnú/ného? 
Označili ste 38 mien zamestnancov. Je možné skonštatovať, 
že poznáte zamestnancov, máte vytvorený vzťah dôvery a 
oceňujete prácu konkrétneho zamestnanca považovaním za 
výnimočného.  

Čo považujete za najväčší nedostatok v zariadení? 
Skutočnosť, že je zariadenie zatvorené návštevám. 

Ako ste spokojná/ý v zariadení v mieste poskytovania v 
Topoľčanoch? 
Úplnú spokojnosť vyjadrilo 35 z Vás, spokojnosť 60 
obyvateľov, skôr nespokojnosť 4 a nespokojnosť vyjadrili 2 
obyvatelia.  

Aký je dôvod Vašej najväčšej spokojnosti? 
Celková starostlivosť zo strany personálu, poriadok a čistota, 
ústretový personál, dobré ľudské vzťahy, zveľaďovanie 
priestorov bývania, možnosť samostatnej izby, veľký areál, 
aktivity, pohoda, teplo domova, kolektív, strava.    

Aký je dôvod Vašej najväčšej nespokojnosti? 
Obmedzenie návštev. 

V priestore pre pripomienky, postrehy a návrhy ste 
uviedli tieto odpovede: 

 Zastrešiť terasy 
 Ďakujem 
 Oceňujem personál 

 Na záver možno skonštatovať, že otvorené otázky 
priniesli detailnejšie informácie.  

 Vedenie zariadenia, koordinátorky oddelení, zamestnanci 
sa budeme zaoberať získanými informáciami a snažiť sa ešte 
viac skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb aj 
prostredníctvom získaných informácií a podnetov.  (S. Červená) 
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Fotografia mesiaca         MD-3/2022 

SPOLOČENSKÉ HRY      

V PRAŠICIACH  

  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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