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Silvester  - Nový rok 2014 

K Vianociam neoddeliteľne patrí aj Silvester, alebo oslava 

Nového roku a lúčenie sa s tým starým. Pre mňa osobne je 

kaţdý nový rok ťaţší, ale o to som radšej, keď sa s ním lúčim, 

aj keď na druhej strane čas plynie ako voda a starneme 

rýchlejšie akoby sme chceli, aj keď starnutie má aj svoje 

výhody, ale to je čisto individuálna záleţitosť a nechcel by som písať "za 

všetkých", ako by som aj mohol. Príchod nového roku som oslávil v posteli, a 

musím napísať, ţe sa mi spalo dobre aj keď boli oslavy hlučnejšie ako minulý rok.. 

ale oproti Bratislave sa na Veľkom Poli vyspíte aj na Silvestra na rozdiel od 

Bratislavy, kde ohňostroj trvá do štvrtej ráno a to mám odstopované, pretoţe 

som mal hneď prvý deň sluţbu v práci, ktorá ako mladému uchu pripadla mne, 

takţe som absolútne nevyspatý sedel v práci a akurát si spomínam, ţe mi prial 

šťastný nový rok nejaký upratovač a to bolo asi všetko. Myslím ţe nato budem 

spomínať ešte dlho. Pretoţe patrím k ľuďom čo sa nevedia odviazať som sa 

nepridal k ľuďom z bytovky, ktorý išli osláviť nový rok do kultúrneho domu. Na 

druhý deň ešte ulice "zdobili" prázdne fľaše od šampanského a odpad po 

odstrelených petardách. 



Nový rok bol aj čas tzv. "novoročných predsavzatí", ale ja som sa tejto disciplíny 

zriekol, pretoţe si nebudem sľubovať niečo, čo neviem splniť a potom sa z toho 

trápiť. V mojom prípade sa jedná o fajčenie, ale moja závislosť je uţ taká silná, 

ţe je to skôr otázka pre odbornú pomoc, ktorú sa aj snaţím vyhľadať, ale mám 

niekedy pocit, ţe sa mi vyhýba. 

Na záver chcem poďakovať zamestnancom organizácie Domov n.o. za ich sluţbu 

počas sviatkov, pretoţe viem ako to pôsobí deštruktívne na človeka, keď pracuje 

vtedy, kedy by mal čas tráviť so svojou rodinou. Moţno je to tieţ jeden faktor 

prečo nechodím do práce, ale hľadám si nejakú prijateľnejšiu alternatívu a 

rozmýšľam nad tým ako zamestnávateľovi proste povedať nie, miesto toho ako 

byť nezamestnaný. 

V Nedeľu bola odslúţená omša za klientov ústavu a aj pán 

farár si všimol, ţe je v kostole akosi viac ľudí a vyjadril 

prianie aby to tak bolo častejšie. Za seba môţem 

povedať, ţe sa aj snaţím, ale ja sa nerád ukazujem, 

hlavne keď sa nemám čím pochváliť a aj predstava 

voľného Nedeľného doobedia ma často zláka, aj keď si 

uvedomujem, ţe je to aj vďaka niekoho dobrosrdečnosti, 

ţe vôbec nejakú Nedeľu mám. Ostatne aj tá cesta ma 

často odradí... 

                                                                                                      Martin Mandák 

Traja králi 

Zjavenie Pána (Traja králi), 6. január 2013 

Sviatok Troch kráľov je uţ roky spojený s definitívnym ukončením dvanásťdenného 

vianočného obdobia. Šiesteho januára rada rodín oberá vianočný stromček, dojedajú sa 

posledné vianočné dobroty a domy obchádza trojica kráľov. Keď sa Jeţiš narodil v judskom 

Betleheme za časov kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali 

sa: “Kde je ten narodený kráľ ţidovský? Videli sme zotiţ Jeho hviezdu na východe a prišli 

sme sa Mu pokloniť. Traja králi Gašpar, Melichar a Baltazár, priniesli malému Jeţiškovi zlato, 

kadidlo a myrhu. Cestu im ukazovala betlehemská hviezda. 

Šťastia, zdravia, pokoj svätý vinšujeme Vám, 

Z ďaleka my ideme,  novinu Vám nesieme ,   

čo sa stalo, prihodilo v meste Betleme. 

Šťastia, zdravia, pokoj svätý vinšujeme Vám, 

všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým stvoreniam. 

Z ďaleka my ideme,  novinu Vám nesieme, 

ţe sa Kristus Pán narodil v meste Betleme. 

A to dieťa betlehemské poslalo nás k Vám, 

aby ste mu prinášali dary k jasličkám. 

Netreba mu mliečka brať, bo ho nasýtila mať. 

Krásne vinše a nič inšie máte mu poslať. 



 

                      Vinšovanie TRAJA KRÁLI 

Uţ od októbra sme trénovali naše 

vystúpenie, ktoré sa uskutočnilo 12. 

decembra v Osvetovom stredisku v 

Ţiari nad Hronom. Naše ďalšie 

vystúpenie sme mali 5. januára 2014 

v Kostole vo Veľkom Poli po sv. Omši 

venovanej Domovu n.o.. Účinkujúci 

boli: Jarko Baláţ, Roman Stoličný, Ján 

Šimon, Ferko Krajčovič, Boris Kubaliak, 

Vladko Bartošík. Nakoľko sa nám to 

veľmi páčilo, radi sme chodili na všetky 

skúšky,  buď do ateliéru alebo do 

výchovy. 

                                                                       Ján Šimon 

                                                                                                                                                                                            

Ján Šimon – oslava 50. rokov. 

 

9 . januára 2014 v jedálni Domova n.o.. 



V sobotu 4. januára 2014 o 17,05 hod. som sa doţil svojich50 – tich narodenín, 

ktoré som oslávil doma v Podbrezovej na 

Štiavničkách v Kultúrnom dome v 

spoločnosti mojej rodiny a priateľov. 

Keďţe som nebol tu v Domove n.o. moja 

oslava narodenín bola presunutá na 9. 

januára 2014 o 14,00 hod tu v 

jedálni Domov n.o.. Zuzka 

Palatínusová mi upiekla peknú a 

chutnú tortu, vedľa mňa sedel 

môj najlepší priateľz klientov 

Domov n.o Janko Záň. Spolu sme 

si vychutnali tortu, vypili detské 

šampanské a porozprávali sme sa o 

našom spoločnom ţivote tu v 

Domove n.o.. Do toho nám hrala 

Jazzová hudba „Sydney Bechet“ a 

bola veľmi dobrá nálada a 

atmosféra. Týmto článkom 

chcem poďakovať 

všetkým zamestnancom 

Domova n.o. za starostlivosť a 

opateru, ktorú mi venujú uţ 7.                                                                         

rokov môjho pobytu tu.        

                                                                                                            Ján Šimon 

                                                                                                                                                                                                          

 

Jurko Salay oslava – 40. rokov 

 



Prišiel deň 22. januára a ja som sa veľmi tešil. Volám sa Juraj Salay a dnešný deň 

je mojim vytúţeným. Dnes mám 

narodeniny. Dnes mám 40 rokov.  Len 

nedávno som oslavoval 30 a uţ je to 

zrazu o desať rokov viac. Pani 

vychovávateľky mi vystrojili oslavu. Mal 

som na nej pozvaných všetkých klientov 

nášho zariadenia ale hlavne prišiel môj 

brat Paľko a Peťko. Pani 

vychovávateľky mi upiekli krásnu 

a dobrú tortu, ktorá bola v 

červenej farbe mojej obľúbenej. 

Prišla mi zagratulovať aj pani 

Štefančová – naša sociálna a  aj pán 

zástupca Jarko Detvan, ktorý robil fotky uţ 

sa na ne veľmi teším. Keď budú hotové 

chcel by som poslať mojej mame a pani Slávikovej, ktorá je ako moja druhá 

mama. Veľmi ju mám rád a je mi ľúto ţe sa nemohla zúčastniť mojej oslavy. Na 

záver sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom v zariadení, ţe sa o nás 

vzorne starajú a pani 

riaditeľke, ţe je ku mne veľmi 

dobrá. 

                                                                                                            Jurko Salay 

 

 

 

 

 

 

 



Jaroslav Baláž oslava – 65. rokov 

 

Dnes ráno som sa zobudil do krásneho dňa. 

Je 5. februára a ja viem, ţe ma čakajú 

krásne chvíle. Dnes mi pani 

vychovávateľky zorganizovali 

narodeninovú oslavu. Slávim 65. 

narodeniny, čo je uţ celkom pekný vek. 

Touto cestou sa chcem veľmi pekne 

poďakovať zamestnancom za 

zorganizovanie a uskutočnenie, počnúc 

pani riaditeľkou, ktorí mi poskytujú 

odbornú starostlivosť.  Na oslave mi hrá CD s príjemnou hudbou a samozrejme 

mám aj výbornú tortu, ktorou rád 

pohostím mojich kamarátov Miška 

Godányho a Ferka Krajčoviča a 

samozrejme všetkých klientov 

zariadenia. Zagratulovať mi 

prišla pani riaditeľka, pán 

zástupca a pani sociálna. Veľmi sa 

teším na fotky, ktoré mi budú 

pripomínať túto chvíľu aj neskôr. 

Som rád , ţe v našom zariadení sú 

zamestnanci, ktorí sú vţdy ochotní 

nám v čomkoľvek pomôcť a 

spríjemniť nám naše ţivotné jubileá. 

Keď sme sa pohostili na káve a 

torte, išiel som do svojej izby a 

večer som zaspával s pocitom „ a 

zase som o rok starší“. 

                                                                                                                        

Jaroslav Baláţ 

           

 

 

 



 

 

List pre dcéru od Borisa Kubaliaka 

Milá moja Barborka, 

dlho som sa Ti neozval , lebo sa u nás 

nič zvláštne nestalo. Aţ teraz som sa  

dozvedel , ţe budeme mať maškarný 

bál. Naša partia hercov sa dozvedela, ţe 

bude vystupovať v scénke „ Na basovú 

nôtu“. 

Pochovávali sme tam basu, volala sa 

Dolly a ja som tam hral jedného z 

dvoch zlodejov. Scénka sa nám podľa 

všetkého podarila, lebo obecenstvo tlieskalo ako divé. Mne sa vystúpenie veľmi 

páčilo, najskôr som cítil trému ale potom tréma opadla. 

Mám veľkú túţbu a to je zahrať si Jánošíka, ale budem to 

mať ťaţké lebo nevládzem na nohy. Ale moţno sa to časom 

upraví. Jánošík ma fascinuje bol veľmi dobrý i v podaní Miška 

Dočelomanského. 

Druhého zlodeja môjho kamaráta hral Roman Stoličný. Dolly 

hral pán Muţík. Na záver môjho listu Ťa čo najsrdečnejšie 

pozdravujem a bozkávam. 

Tvoj ocino Boris                                                                                                            

 

 

 

 

 

 



Boris Kubaliak 

 

FAŠIANGY 

Fašiangy: (mjasopust) je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou 

stredou. Potom nasleduje 40 dňový pôst (zavedený až koncom 4. storočia kresťanskou 

cirkvou) až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou. 

Názov: 

Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy sa u nás v 9. storočí používal termín mjasopust 

(koniec jedenia mäsa pred pôstom). V Česku sa toto slovo zachovalo ako masopust, na 

Slovensku sme však neskôr prebrali anglickeho názov fašiangy (fašangy). 

Fašiangy na dedine: 

Oslavy fašiangov sa regionálne líšili, aj keď sa vyskytovali aj spoločné 

črty. Napríklad v regióne Liptov a v obci 

Čičmany sa varila praženica, na ktorú bola 

pozvaná celá dedina. Mládenci najprv týţdeň 

pred zábavou chodili po dedine a pozývali 

dievčatá, ale aj starších. Pri tejto obchôdzke 

nezabudli zozbierať vajíčka a slaninu. Praženicu väčšinou pripravovala 

richtárka, potom sa začínala zábava, na ktorej boli aj pražené šišky, 

karamel, závin, huspenina a ďalšie miestne špeciality. V Honte bolo zvykom robiť pálenku. 

Chlapci chodili po dedine a vyberali zrno, taktiež spojené s obchôdzkami za dievčatami a 

pýtaním slaniny, klobásy a niekde im dali aj údené mäso. 

Všetko sa odnieslo na priadky, kde dievčatá pripravili 

pohostenie. Fašiangy sa končili v utorok o polnoci. 

 

Fašiangy v meste: 

Robili ich remeselnícke cechy. Teda skôr sa tu konali zábavy, 

ktorých hlavnými organizátormi boli tovariši. Väčšinou sa konali v 

dome majstra, pretože tu sa vítali noví tovariši, ktorým bolo 

poskytnuté krátkodobé ubytovanie. V tomto období sa zvykli stávať 

z učňov tovariši. Museli však uspieť v rôznych skúškach. Napríklad 

v Kežmarku bolo typické kúpanie v studenej a potom teplej vode, 



nosenie na žrdi atď. Jednotlivé cechy konali sprievody a snažili sa o čo najväčšiu atraktívnosť. 

Mlynári behali na chodúľoch, debnári krútili nad hlavami obručami a podobne. Remeselnícke 

fašiangové zvyky zanikli pred 1. svetovou vojnou.                     Martin Mandák 

FAŠIANGY vo Veľkom Poli 

Fašiangy na bytovke 

Dňa 1.3.2014 nás doobeda na bytovku prišli pozrieť fašiangovníci v dobových 

krojoch s muzikantmi a okrem toho, ţe nám predviedli svoje umenie, pozvali do 

tanca celú bytovku. Celé to trvalo pribliţne 10 minút a potom sa pobrali ďalej. 

Fašiangy v kultúrnom dome 

Dňa 1.3.2014 večer sa konala oficiálna oslava fašiangov pre 

celé Veľké Pole v kultúrnom dome. Kto chcel a mohol z 

bytovky sa zúčastnil. 

 

FAŠIANGY očami Mariána Ertela 

 

Tu na Veľkom Poli chodili od 1. marca Fašiangovníci aj 

muzikanti po dedine od 7,00 do 19,00 hod. K nám na 

bytovku prišli o 10,20 hod., chodil aj pán starosta. Pán 

starosta sa pýtal gazdu domu 

či môţu zavinšovať Fašiangy, 

ak áno tak dal povel chlapcom 

„podpalice, Fašiangy, Ťurice, Veľká noc príde, kto nemá 

koţuška zima mu bude.“ Potom sme tancovali so ţenami. S 

Fašangom chodili pán starosta František Demeter, 

Maťka Uramová s manţelom, dcéry pani riaditeľky, 

Tiborko Unterfranc st., Timea atď.... Potom bola o 19,00 

hod zábava, muzikanti boli z Humenného a 

hrali pekné ľudové pesničky ale i 

moderné. Zábava trvala asi do 4,00 hod 

ráno. Z bytovky boli, Janko Dzura, Milan 

Kostrbík, Milan Skladan, Tóno Drahoš, 

Robko Pročka, Marián Ertel. Zábava bola 

dobrá boli aj koláče aj občerstvenie. 

 



                      

                                                                                                          

                                 Marián Ertel             

FAŠIANGY v Domove n.o. 
 

Fašiangy v kultúrnom dome 
Dňa 26.2.2014 sa pre klientov Domov n.o. 

konala fašiangová oslava. Hlavnou náplňou 

bolo predstavenie od klientov pre klientov a to ţartovné pochovávanie hudobného 

nástroja - basy, pri ktorom vystupovali postavy kňaza, kostolníka i smútiacich 

pozostalých. Nasledoval voľný 

program v ktorom si kaţdý kto chcel 

a mohol zatancoval so 

zamestnancami. Ďaľšia aktivita bola 

tombola - kaţdý dostal lístok s 

číslom a v zlosovaní čakal aţ ho vyvolajú. 

Ceny boli rôzne - od kozmetiky, kníh, 

hračiek aţ po potraviny. Hlavná cena bola 

nové rádio. O občerstvenie bolo 

postarané a to káva, šišky, pre 

alkoholikov pivo a pre fajčiarov cigarety. 

Ostatný dostali kolu a cukríky. 

                                                                                                      Martin Mandák 

                                                                                             

 



 

 

 

 

 

                        

Príbeh klienta Domov n. o. 

 
Moja závislosť, 

Volám sa Andrej a mám , respektíve 

budem mať 32 rokov, ale nie je 

dôleţitý vek, ani kto má koľko 

záţitkov a  skúseností, ale je 

dôleţité uvedomiť si o čo nás tieto 

skúsenosti obohatili, resp. čo nám 

dali alebo čo nám vzali. Čo mu 

priniesli, ale i to ako ich vyuţiť vo 

svoj prospech, ale nie len vo svoj 

prospech ale snaţiť sa obohatiť so 

skúsenosťami i iných. Ja Andrej Vám chcem preto podať svedectvo mojej cesty 

a môjho ţivota na drogách, svojich preţitkov a  halucinácií, ak sa to tak dá 

definovať. Ja to nazývam duchovno a tajomstvo. Kto si chce vypočuť môj príbeh, 

nech sa na chvíľu zastaví utíši vo svojom srdci hluk tohto sveta, otvorí svoje 

srdce, a nech počúva čo mu chce povedať priateľ. Všetko sa to začalo pred 16 

rokmi. Začal som chodiť na strednú školu v Handlovej, strojárske učilište. Bol 

som mladý, svalanatý a namyslený. Taktieţ naivný myslel som si, ţe svet je 

krásny, ale svet mi ukázal svoju pravú tvár uţ veľmi skoro. Asi pol roka keď som 

chodil na strednú mi kamarát Karol povedal, vyskúšaj si zafetovať, ja som mu 

povedal prestaň , čo Ti šije fetovať, veď to Ti zničí celé telo, ale on neprestal 

naliehať, vyskúšaj aspoň raz, vravím mu dobre, ale len chvíľu uvidím čo mi to 

spraví. Tak som skúsil, ale nič som necítil, ţiadny záţitok iba bzučanie v hlave. 

Fetoval som pribliţne 2 aţ 3 hodiny. Prišiel ďalší deň a ja som opäť prišiel medzi 

partiu na zastávku a Karol ma opäť čakal a vravel mi vyskúšaj ešte raz uvidíš 

určite uţ budeš niečo cítiť, tak som súhlasil, ale opäť nič. Tak prišiel i tretí deň a 

opäť ma čakali s plnou pol litrovkou toulénu, ale ja som mu povedal, ţe uţ teraz to 

vyskúšam naposledy, ak ak nebudem mať ţiaden pocit, tak sa nato vykašlem. 

Povedal dobre a ja som to vyskúšal.A to som nemal robiť, otvoril som okno do 

sveta, ale do sveta kde sa draho platí zdravím, stratov rokov ţivota, čo Vás čaká, 



pokiaľ sa včas nevrátite do sveta, ktorý Vám ukazuje svoju tvár, síce s pekným 

úsmevom ale démonickou tvárou. Vo svete, ktorý Vám bere všetky zábrany, 

otupuje zmysli a robí z Vás to čo sa v tomto svete nazýva zvieraťom, bez 

akýchkoľvek morálnych zábran, a ktorý Vám ničí to čo je ludské, čím sa líšime od 

zvierat a to : citmi, myslením, láskou, nehou, pochopením, pokorou teda 

ľudskosťou. Chem, aby ste to teraz všetci vedeli, lebo aţ by ste sa raz vydali 

touto cestou, tak to pochopte niet ospravedlnenia ani výhovoriek. A je iba na Vás 

či sa vrátite, resp. či  si vôbec uvedomíte, ţe sa chcete vrátiť. Moţno si ani 

neuvedomíte ako Vám to zamieša karty , tak ako ja keď som po tretí raz vyskúšal. 

Aţ vtedy som začal vidieť priehladné bytosti, ale záčitok mi veľmi utkvel v mysli 

a hlboko v pamäti.A čas ide tak rýchlo vôbec som si neuvedomoval, ţe som fetoval 

aj niekoľko hodín, pretoţe mne to pripadalo ako sekundy. Karol mi povedal po 

opísaní mojich pocitov a záţitkov, ţe sa to bude zlepšovať a ţe sa naučím tieto 

stavy ovládať. Budem si ich vedieť tvoriť sám. Áno uveril som jeho slovám, tak to 

pokračovalo asi pol roka. A bolo to presne tak postupne som sa to naučil ovládať, 

aj napriek tvrdeniam psychiatrov ţe to nie je 

moţné. Ako sa zväčšovalo mnoţstvo záţitkov, 

stúpal i môj apetít,tak som pridal i trávu. Bavil 

som sa smial som sa , ale tento stav trval asi 

pribliţne pol roka.medzi tým som  pridal i hašiš, 1 

gram stál vtedy 200 korún. Záţitky po tráve 

a hašišu prechádzali do útlmov a ja som sa 

prestával baviť na svojej droge. Boli to celé 

hodiny pozerania do prázdna, a ja som sa tak 

unavene cítil na tejto droge, ktorá mi postupom času spôsobovala neskutočné 

stavy, depresie, úzkosti a neopísateľného strachu zo smrti a z celého môjho 

bytia a vlastnej existencie.Postupne ma prestali baviť i kamaráti i moja vlastná 

rodina. Najlepšie som sa cítil sám. Jedného dňa mama zistila ţe fetujem, bola to 

moja chyba, bol som taký sfetovaný, ţe som si nevedel otvoriť dvere, keď to 

mama zbadala zobrala mi sáčok z ruky a veľmi sme sa pohádali.No v tej chvíli mi 

to bolo úplne jedno. Hneď ráno ma mama zaviedla k psychiatričke a tá ma poslala, 

hneď do Bojníc na psychiatriu. To bola moja prvá liečba. Bol som tam asi 3 

týţdne, vysvetlili mi čo je závislosť, čo spôsobuje, dôleţitosť nájdenia si pre mňa 

nových záľub, niečo čo ma bude baviť.Všetko 

som im sľúbil, len aby som z tade vypadol, ale 

vskutočnosti išlo len o to, aby som sa čím skôr 

mohol vrátiť k svojej droge. Stále som ale 

nechápal, čo to droga v skutočnosti je., teraz 

keď sa na to celé pozriem s odstupom času, 

tak vidím jasne, ţe ja som si vtedy myslel,ţe 

droga mi slúţi a nie ja jej, ale je to inak 



zotročila ma. Uţ vtedy pri svojom prvom pobyte na psychiatrii som bol jej otrok, 

ale nato som prišiel aţ podalších rokoch svojho ţivota. Moja závislosť sa stále 

stupňovala,raz som sa i predávkoval a skončil som v nemocnici. Aj keď som skoro 

umrel, droga sa stala mojou súčasťou. Mal som nezhody i s mamou, stále sme si 

menej a menej rozumeli, hádali sme sa často i nepekne nadávali. Stále viac som sa 

dostával do konfliktov nie len s rodinou, ale aj so zákonom, nakoľko som bol veľmi 

agresívny aj voči svojej matke a sestre. Stále som mal na krku políciu nielen pre 

ublíţenie na zdraví a pre krádeţe, ale aj pre vyhýbanie sa odvodovej sluţbe. 

Všetky trestné stíhania boli zastavené pre stav v akom som sa raz ocitol: 

„nepríčetnosť“. Je to stav kedy uţ človek nedokáţe rozpoznať správnosť svojho 

konania. Práve preto súd rozhodol, nariadil mi súdnu psychiatrickú liečbu v 

Sučanoch, ktorá trvala takmer 9 rokov.Boli to dlhé roky, veľa som tam zaţil, či 

uţ dobrého alebo zlého, Trochu som tam oplešatel ale čo je najdôleţitejšie rodina 

mi začala opäť veriť a aj brat s ktorým som mal veľmi naštrbený vzťah, verí mi i 

sestra a mama mi odpustila, všelijako ma preskúšala, aj keď povedala ţe mi verí 

stále zostáva slovo ale čo keď............................ Aké je ponaučenie z tohto 

ţivotného príbehu, - je iba na Tebe čo si z neho zobereš a či tento príbeh, prímeš 

ako záchranný pás, ale rozhodni sa hneď,  zajtra uţ môţe byť neskoro! 

 

                                                                                                   Andrej Lehoczký 

 

 

 

 

Zimné OH v Soči 

 
Hokejisti Slovenska mali súperov 

Slovinsko, Rusko, Ameriku atď. USA – 

Slovensko sa skončilo 1 : 7. Prehrali 

sme, za nás dal gól Tatár za Usa dal 

dva góly Šťastný, televízia vysielala 

tento zápas o 13, 15 hod. na TV – 

Markíza. V sobotu sa odohral ďalší zápas Slovensko – 

Slovinsko  a prehrali sme 1:3. Za Slovensko dal gól 

Jurčo a za Slovincov Kopytár. Mali sme i zraneného 

hráča volá sa Kopecký. V ďalší deň o 13,30 hod. sa 

odohral zápas Slovensko – Rusko. V bráne Slovenska 

chytal Halák. Rozhodcovia boli z ruska na čiarach boli z 

Bieloruska. Počas celého sledovania jednotlivých 

zápasov som bol veľmi nervózny, radšej som išiel hrať 

hry, niekedy sa dala nervozita krájať adrenalín u nás stúpal na maximum. Aj sme 



povzbudzovali aj nadávali, nevyuţili sme niekoľko šancí ako napr. Surový nedal 

Slovincom gól mal čistú šancu. Bronko Radivojevič mal tak istú perfektnú 

moţnosť a nedal gól. Po tretej tretine bol stav nezmenaný ale po samostatných 

zájazdoch sme prehrali. Ďalšie zápasy neboli o nič pozitívnejšie . Preto chlapcom 

hokejistom budeme drţať palce aţ o rok. 

                                                                                                          Marián Ertel 

 

VIETE ŢE …............ 
 

 

1. Vedeli ste, ţe priemerný človek zaspí za sedem minút 

 

2. Vedeli ste, ţe medveď má 42 zubov 

3. Vedeli ste, ţe oko pštrosa je väčšie ako jeho mozog 

 

4. Vedeli ste, ţe väčšina rúţov obsahuje rybie šupiny 

 

5. Vedeli ste, ţe dve kukuričné vločky nikdy nevyzerajú rovnako 

citróny obsahujú viac cukru ako jahody  6. Vedeli ste, ţe 

7. Vedeli ste, ţe 8% ľudí má jedno rebro navyše 

8. Vedeli ste, ţe homáre majú bezfarebnú krv, ktorá po pôsobení kyslíka 

zmodrá 

9. Vedeli ste, ţe pásavce majú vţdy štyri mláďatá rovnakého pohlavia 

10. Vedeli ste, ţe soby majú radi banány  

11. Vedeli ste, ţe vtáky by bez gravitácie nedokázali prehĺtať 

 

12. Vedeli ste, ţe najčastejšie pouţívané písmeno v abecede je E 

 

13. Vedeli ste, ţe najmenej pouţívané písmeno v abecede je Q 

 

14. Vedeli ste, ţe mačka má 32 svalov v kaţdom uchu 

15. Vedeli ste, ţe mačky trávia 66% svojho ţivota spánkom 

 

16. Vedeli ste, ţe zvuk sa šíri takmer päťkrát rýchlejšie pod vodou ako 

vo vzduchu   

17. Vedeli ste, ţe jablká sú účinnejšie pri preberaní sa po rannom prebudení 

ako káva  

http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Medveď
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Zub
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Oko
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Pštros?action=edit&redlink=1
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Mozog
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Ryba
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Citrón?action=edit&redlink=1
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Cukor
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Homár?action=edit&redlink=1
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Krv
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Sob?action=edit&redlink=1
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Banán
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Vták
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Gravitácia
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Mačka
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Sval?action=edit&redlink=1
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Ucho
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Život
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Voda
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Vzduch?action=edit&redlink=1
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Jablko?action=edit&redlink=1
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Káva?action=edit&redlink=1


18. Vedeli ste, ţe chobotnica má obdĺţnikovú očnú zornicu 

 

 

 

19. Vedeli ste, ţe hrozno exploduje v mikrovlnke 

 

 

 

20. Vedeli ste, ţe vaše narodeniny s vami zdieľa ešte 9 miliónov ľudí 

 

Peter Lacko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dňa 30. 01. 2014 oslávil svoje krásne 65 narodeniny p. Lacko Peter. 

Srdečne blahoţeláme a zasielame krásne spoločné prianie. 

                               V dnešný narodeninový deň smiech za slzy rýchlo zmeň.  

                                                 Rozdaj ho všetkým naokolo a ver, 

ţe bude, ako nikdy nebolo.  

 A ţe Vás všetci stále radi máme,  

 tento veršík zo srdca Vám posielame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Chobotnica?action=edit&redlink=1
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Hrozno?action=edit&redlink=1
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Mikrovlnka
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Narodeniny


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef Kubačka 

 

 

 

 

 

 

 
Všetko najlepšie prajeme i p. Jozefovi Kubačkovi k jeho 65 narodeninám, /30.01.1949/. 

Nech je Váš ţivot ako násobilka, 

ktorá násobí radosť, 

delí starosť, 

 umocňuje lásku, 

odmocňuje nenávisť 

a všetko dobré dohromady spočíta. 

Všetko najlepšie a najkrajšie Vám prajeme.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dopoludnie s knihou 
 

Dňa  27 . marca 2014 od 9,00 hod. sme sa mali moţnosť zúčastniť 

 “Dopoludnia s knihou“. 

Čo sme čítali?  = Povesti o hradoch, Ján Domasta 

=Spevy, Ján Botto 

                             = Na kačacom dvore, H. Ch. Andersen 

            = Pohronie kniha fotografií 

Kto sa zúčastnil? -  vítaní boli všetci klienti, ale zúčastnili sa: 

Jurko Salay, Peťko Dúbravský, Joţko Ščasnár, Peťko Štulajter, Joţko 

Miklenčič, Milanko Bindas,  Jarko Ţingor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V čísle 2/2014 uvítame príspevky k sviatku  “Veľkej noci”,športové dopoludnie v DSS, stavali sme Mája, 

“Obecná vatra” , príspevok k MDD, príbehy klientov a nové námety klientov. Ďalšie číslo časopisu 

“EDITORIAL”, uverejníme  prvý júlový týţdeň. Príspevky do časopisu odovzdávajte p. Bc. Štefančovej. 

 


