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Úvodník  
 

Prihováram sa Vám ako nový šéfredaktor mesačníka nášho 
zariadenia „Môj domov“. Bol som oslovený, aby som po zosnulom 
Jurajovi Kováčikovi viedol redakčnú radu. 
 

Oceňujem dôveru vo mňa kladenú, a to celej rade vrátane vedenia 
domova. Myšlienka, aby sme mali svoj mesačník bohatý na informácie 
a život v domove, je správna a rozširuje obzory našim obyvateľom. 
Prispieva aj k celkovej kultúrnosti a kultivovanosti. Ja sám som 
pravidelným a verným čitateľom. 

 
 Veľmi rád by som pokračoval a prispieval k tejto peknej 

a hodnotnej tradícii, avšak môj zdravotný stav mi nedovoľuje 
zodpovedne a plne sa jej venovať, čo mi je veľmi ľúto.  

 
Preto by som chcel poprosiť celú redakčnú radu, ako aj vedenie 

domova, aby našli schopného človeka medzi obyvateľmi a túto prácu, 
ktorú som mal robiť ja, nech prevezme v plnej zodpovednosti, aby 
mohol mať časopis i naďalej tak dobrú úroveň, ako doposiaľ.  

 
To, že mi veľmi záleží na chode mesačníka a účasti našich 

obyvateľov na súťaži, ktorá je súčasťou časopisu, dokazuje skutočnosť, 
že každý mesiac bude víťaz súťaže v časopise odmenený peknou cenou 
v hodnote 3,50 € (105 Sk), na konci roka zo všetkých správnych 
odpovedí bude vylosovaný jeden víťaz, ktorý si vyzdvihne cenu 
v hodnote 8,50 € (255 Sk).  
 
     Teším sa spolu s Vami na ďalšie nové čísla nášho mesačníka. 
 
 

                                                                                                          
Ladislav Páleník, obyvateľ 
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Jar  

 
Rozkvitli stromy i kvety voňavé, 
do našich sŕdc jar vstúpila zas,  
hľadáme štvorlístok v tráve,  
nespálil ho v zime celkom mráz.  
 
Jar znovu kúzlom očarila, 
odela stromy v biely šat, 
zelené sa hora i lúka ožila, 
vrátil sa život do záhrad. 
 
Jar v kvete vošla do dolín,  
prikryla nehou i náš domov, 
ako večer slnko za horou. 
 
Z tvári nám šťastie žiari, 
nevieme čo príde po jari.                                                   
                                             Anna Szabová obyvateľka 

 
Valentíinske vyznanie 
 
Valentín je sviatok krásny,  
preži si ho v láske šťastí. 
Si slnko čo mi hreje srdce i dušu,  
si vánok čo osuší mi slzu, 
si hviezda čo mi na cestách svieti. 
 
Žiadne slzy, lásky veľa, 
to ti dnes moja drahá želám. 
A preto vyslovujem tie najkrajšie slová, 
moja milá, Ľúbim ťa veľa. 
                                                          Petronela Kittlerová obyvateľka 
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Prečo som prišla do zariadenia? 
 

Pani Gabika Šutová žije a býva v našom 
zariadení ešte iba jeden rok, ale aj za taký krátky čas 
sa stihla dostať do povedomia ostatných obyvateľov, 
najmä svojou priateľskou povahou, ochotou sa 
s každým porozprávať. Je veľmi aktívnou členkou 
nášho súboru Domovníček a jej spev často znie aj po 
chodbách zariadenia.  

Neváhala a porozprávala nám svoj životný 
príbeh, ktorý pokračuje teraz v našom zariadení. 

V tomto domove som ešte iba rok, ale som tu spokojná a hlavne 
dobre opatrená. Celý život som prežila v Oponiaciach v rodinnom 
dome, ktorý sme si spolu s manželom postavili a vychovali sme v ňom  
päť detí. Môj život sa niesol v znamení ťažkej práce,  a to na mne 
zanechalo aj svoje následky.  

Vo veku 60 rokov som ochrnula a mojím nevyhnutným 
spoločníkom je môj invalidný vozík. Päť rokov sa o mňa starala 
nevesta so synom. Keď sa im však narodila dcérka, sama som videla, 
že je to na nich už veľa a nechcela som im priťažovať. Sama som si 
popremýšlala a navrhla som im takéto riešenie. Samozrejme, aj keď to 
bolo moje vlastné rozhodnutie, veľmi ťažko som prežívala odchod 
z domu. Starší človek predsa nerád mení svoje prostredie, v ktorom 
prežil väčšinu svojho života.  

Moje obavy však boli zbytočné, pretože v tomto domove mám 
veľmi dobrú opateru. Všetkým, ktorí sa tu o mňa starajú, by som chcela 
vysloviť vrelú vďaku za to, že sa tu cítim dobre a môj život je 
plnohodnotnejší ako doma. Môžem sa tu venovať svojim záľubám, 
neviem čo je to nudiť sa. Som tu veľmi spokojná, deti ma často 
navštevujú a občas ma vezmú aj domov. Ešte raz „ĎAKUJEM ZA 
VŠETKO.“ 
 

 
Zuzana Michalková, sociálna pracovníčka 
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Uskutočnilo sa v mesiaci február 
 
 

Prechádzka do centra mesta spojená s návštevou cukrárne 
a galérie zo dňa 04. 02. 2011 

 
Prechádzka sa mi páčila, ja sa rád prechádzam po čerstvom vzduchu. 
Bolo to príjemné vytrhnutie zo stereotypu. Cukráreň je veľmi pekne 
zariadená, príjemne sa sedelo a kávičkovalo. Rád sa zúčastním aj 
nabudúce. Bola to príjemná zmena. Škoda, že galéria bola prázdna. 
 

             Napísal Rudolf Sokolík, obyvateľ 
 
Pracovná brigáda zo dňa 09. 02. 2011 
 

Dňa 09.02.2011 sme sa zúčastnili pracovnej brigády zameranej na 
úpravu areálu zariadenia.  Počas brigády sme sa občerstvili minerálkou 
a na záver sme sa zahriali teplým čajíkom a dobrou kávičkou. Všetkým 
účastníkom pracovnej brigády vyslovujeme veľkú pochvalu, nakoľko 
sme čistili okolie budov od povyhadzovaného jedla a papierov, ako aj 
fliaš.  
 

Týmto by sme chceli poprosiť všetkých obyvateľov zariadenia, 
aby nevyhadzovali von z okien a balkónov zostávajúce jedlo 

a papiere. Všetci chceme žiť a bývať v príjemnom prostredí bez 
neporiadku pod oknami. 

 
Obyvatelia, ktorí sa zúčastnili úpravy areálu zariadenia:  
 

Erik Alman, Róbert Pudiš, Ján Vlčko, Jozef Skladaný, Rudolf Sokolík, 
Milan Šimko, Milan Mikuška, Ján Bohumel, Milan Jančovič 

 
       Napísal Milan Mikuška, obyvateľ  
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Správa z prechádzky po okolitom sídlisku zo dňa 10. 02. 2011 
 

Po čerstvom vzduchu bolo dobre sa prejsť, poprezerali sme si 
okolité uličky. Mám rád čerstvý vzduch a prechádzky, keď nachvíľu 
vyjdeme zo zariadenia. Aspoň rýchlejšie ubehne čas.  

Počasie bolo príjemné, ako stvorené na prechádzku. Zároveň sme 
sa porozprávali a vyjadrili názory na rôzne spoločenské problémy 
a témy. 
 

Napísal Radek Malošík, obyvateľ 
 
 

Valentínska tanečná zábava 
 

Dňa 17. 02. 2011 sa uskutočnila v našom domove po prvý krát 
Valentínska zábava. Všetkých prítomných privítala vedúca úseku 
služieb Bc. Dana Neumannová a zároveň ospravedlnila aj pani 
riaditeľku Ing. Vieru Bútorovú, ktorá sa nemohla pre pracovné 
povinnosti zúčastniť. Všetkým nám zaželala príjemnú zábavu. 

 Tanečná sála (naša jedáleň) bola veľmi pekne vyzdobená, za čo 
veľmi pekne ďakujeme tým, ktorí sa na výzdobe podieľali.  

Po kultúrnom vystúpení súboru Domovníček nasledovala zábava 
s občerstvením - dobrým vínkom, koláčikmi a pagáčikmi. Tanečná 
zábava prebiehala v príjemnej atmosfére, obyvatelia tancovali a cez 
prestávku sme si zaspievali piesne na želanie s naším harmonikárom. 
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 Po speve piesní nasledovali ďalšie tanečné kolá. Po rozlúčkovom 
kole, v dobrej nálade a plní príjemných dojmov a spomienok na 
Valentínsky večierok sme sa rozišli do svojich izieb.  

                       
          

Napísala Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

 
Návšteva Tribečského múzea 
 

Dňa 22. 02. 2011 sme sa vybrali do múzea na výstavu „Šálka čaju, 
prosím.“ Po príchode do múzea nás privítala pani lektorka, ktorá nás 
sprevádzala aj výstavou. Porozprávala nám históriu čaju, dozvedeli 
sme sa veľa informácii o rôznych druhoch čajov.  

Na výstave sme mohli obdivovať starodávne varné kanvice 
a rôzne porcelánové šálky. Na záver sme ochutnali aj čaj, ktorý nám 
pripravili. Výstava bola veľmi pekná a zaujímavá. 
 

   Napísal Vincent Mišuta, obyvateľ 
 

 Správa od obyvateľa zo sedmového turnaja 
 
 
Tento turnaj sa mi páčil a nie len mne, ale aj ostatným čoho dôkazom 
bola vysoká účasť. Turnaj ma bavil, trochu som sa odreagoval. Mal 
som silných súperov. Takisto i ceny sa mi veľmi páčili. Dúfam, že 
takýto turnaj sa bude konať častejšie. 
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Správa  z turnaja  v spoločenských  hrách  zo dňa  25. 02. 2011 
 
    

Dňa 25. 02. 2011 o 9.30 h sa v jedálni zariadenia uskutočnil turnaj 
v hraní spoločenských hier. Súťažiaci mali možnosť vybrať si 
z niekoľkých disciplín. Spoločenská hra človeče nehnevaj sa, stolný 
futbal, dáma, šach, alebo kartové hry. Najväčší ohlas mali samozrejme 
kartové hry, ktoré majú v zariadení už dlhoročnú tradíciu. Ale kvalitne 
obsadené boli aj človeče nehnevaj sa a stolný futbal.  

Celý turnaj prebiehal v pohodovej atmosfére, dokonca nevznikli 
žiadne nedorozumenia, alebo prenie sa o výsledok. Na záver boli všetci 
súťažiaci odmenení diplomom a čokoládovou pochúťkou.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
So sloganom „sláva víťazom, česť porazeným“, sa tešíme na 

ďaľšie podujatie.   
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Zúčastnení obyvatelia: Jozef Finta, Zuzana Budová, Jozef 
Skladaný, Ján, Škorec, Valéria Rybanská, Erik Alman, Ján Turan, Ján 
Bohumel, Jaroslav Krištof, Mária Beláňová, Júlia Zaťková, Mária 
Vančová, Imrich Vančo   

Organizátor: Boris Šujan 
Spolupracovník: Bc. Lenka Tomašovýchová 

    

V podstate som bol spokojný. Turnaj naplnil očakávania. Páčila sa 
mi možnosť výberu disciplín. Priebeh bol pokojný, kto mohol, prišiel. 
Zúžitkoval sa voľný čas. Napokon vyhral ten, na koho sa usmialo 
šťastie. Dúfam, že podobné podujatie sa ešte uskutoční.  
 

     Napísal Ján Bohumel, obyvateľ 
 
 
 

 

 
  

 

Svätá Agáta býva na sneh bohatá. 

Prešli Hromnice, koniec sanice. 

Ak na Hromnice mrzne, bude dobré leto. 

Ak je na Blažeja pekne, veľká noc biela je.  

Plačlivá Dorota, omrzla robota.  

Svätá Veronika mráz seká z rybníka. 

Na svätého Valentína zamrzne aj okolo mlyna. 

Petronela Kittlerová, obyvateľka          
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Pripravujeme na mesiac 
marec 2011 

 
 - 02. a 04. 03. 2011 -  Nácvik kultúrneho programu „Pochovávanie basy“ so  
súborom Domovníček 
 
- 07. 03. 2011 – Fašiangová zábava v zariadení spojená s programom 
„Pochovávanie basy“ 
              
- 08. 03. 2011 – Fašiangové slávnosti 2011 v Dome kultúry v Topoľčanoch 
 
- 11., 18., 25. 03. 2011 – Krížová cesta s obyvateľmi v kaplnke zariadenia 
 
 - Vystúpenie detí z MŠ s kultúrnym programom k MDŽ 
 
- 11. 03. 2011 – Zdravotná vychádzka mimo areálu zariadenia 
 
- 14. 03. 2011 – Posedenie pri knihe pri príležitosti mesiaca „Marec mesiac 
knihy“ 
 
- 15. 03. 2011 – Prednáška spojená s besedou pre obyvateľov na tému:  
                        „Vplyv hudby na osobnosť seniora v zariadení“ 
 
- 15. 03. 2011 – Redakčná rada časopisu „Môj domov“ 
 
- 17. 03. 2011 – Burza ošatenia v zariadení 
 
- 21. 03. 2011 – súťaž „Hod v kocky“ v zariadení 
 
- 22. 03. 2011 – Zdravotná vychádzka do centra mesta Topoľčany spojená 
s posedením  cukrárni 
 
24. 03. 2011 – prednáška spojená s besedou pre obyvateľov na tému:  
                      „Význam pohybu a športu u seniorov v zariadení“ 
 
30. 03. 2011 – Športové hry v zariadení 
 
                                                               Dana Neumannová, vedúca úseku 
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Ako trávia čas naši obyvatelia       
v Prašiciach 

      

       Vo februári navštívili našich starkých deti zo susednej materskej 
škôlky v karnevalových maskách. Za veselého štebotu a spevu 
ponavštevovali všetky izbičky  obyvateľov. A tí, nadšení z milej 
návštevy, vkladali do malých rúčok  čo mal kto poruke. Niekto jabĺčko, 
niekto cukrík, niekto lízanku. Malé princezničky, zbojníci, lienky 
a ostatné rozprávkové bytosti prešli našim zariadením, aby v ňom 
zanechali chytľavý detský smiech a radosť.  
 

          
 
        V priebehu mesiaca oslavovali naši 
traja klienti životné jubileum. Bola to 
pani Poláková Mária, Grežďová Mária 
a pán Jozef Veselý. Všetci traja sa 
v relatívne dobrom zdraví dožili pekných 
rokov a do tých ďalších im prajeme veľa 
zdravia a spokojnosti.  
 
        15. februára prišiel s ponukou textilných výrobkov pán  Valent 
Jančich. Z bohatej ponuky spodného i vrchného ošatenia si vybral 
každý čo potreboval. 
 
        O tom, že chrípka je nepríjemné ochorenie, ktoré nám môže 
poriadne skomplikovať život sme sa dozvedeli z prednášky sociálnej 
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pracovníčky pani Lacikovej. Väčšina obyvateľov je proti chrípke 
očkovaná, ale chrípkové vírusy sú potvory a v prípade chrípkovej 
epidémie môžete ochorieť aj niekoľkokrát.  
  
       V marci sa začne pôstne obdobie pred Veľkou nocou. Prestieranie 
oltára dostane pôstne farby, vymeníme sviece. Narežeme 
a naaranžujeme baburiatka do vázičiek. 
        

Marec sa nesie v znamení knihy. Preto si vyberieme nejakého 
známeho slovenského spisovateľa a pripravíme prednášku o jeho živote 
a tvorbe. Zúčastníme sa dedinských kultúrnych podujatí, ktoré poriada 
Obvodný úrad v Prašiciach pri príležitosti MDŽ. Pripravíme prednášku 
o tom, ako vznikala  história MDŽ. 
 
V mesiaci marec oslávia svoje narodeniny:   
 pani Oľga Vozníková 
 pán  Jozef Šulo  
 

      Laciková Lýdia, sociálna pracovníčka 
 
 

M Ú D R O S T I 
 

Nikto nedá viac, ako ten čo dáva 

Morálny môže byť každý sám, ale na hriech treba dvoch 

Nehovor čo vieš, ale vždy sa snaž vedieť čo hovoríš 

Milovať znamená nájsť svoje bohatstvo mimo seba 

Kto nemá chuť pracovať, ten stratí ihlu i náprstok 

Muž sa oženil vtedy dobre, keď chápe čo jeho žena nepovedala 

Magdaléna Drábiková obyvateľka 
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Zdravotné okienko 

  
 

V súčasnosti máme veľa poznatkov o vplyve výživy na vznik 
ochorení. Nesprávna výživa sa podieľa na vysokej  chorobnosti 
a predčasnej smrti.  

Pri výžive sa zaujímame o energetickú hodnotu jedla, treba rátať 
s tím, že vekom sa potreba energie znižuje, takisto zníženie pohybovej 
aktivity znižuje potrebu energie. Priemerná potreba energie pre 
staršieho človeka je 8 500 – 9 500 KJ/deň. Energetickú hodnotu 
potravín môžeme nájsť na obaloch potravín.  Správne zloženie jedál: 
bielkoviny, tuky a sacharidy.   

Bielkoviny sa podieľajú na stavbe buniek tela, vhodné sú hlavne 
živočíšne bielkoviny (mäso, mliečne výrobky, vajcia), aj keď vo 
vyššom veku by mali prevažovať bielkoviny rastlinné (strukoviny, 
zemiaky, obilniny. 

Tuky by mali pokrývať menej než 30 %  celkovej energie, sú 
dodávateľom energie pre telo, sú vhodné pri potrebe zvýšeného  
energetického príjmu (u podvyživených osôb). Aj tu musíme rozlišovať 
tuky užitočné pre organizmus a menej užitočné, ktoré obsahujú 
zvýšené množstvo cholesterolu. Zdravé tuky sú predovšetkým 
rastlinného pôvodu – rastlinné oleje – slnečnicový, olivový ale aj 
napríklad rybí olej. Potraviny živočíšneho pôvodu 
(bravčová masť, maslo) obsahujú  zväčšené množstvo 
cholesterolu a tým  sú menej vhodné.  

Sacharidy majú zabezpečovať až 60 % energie, 
mali by sa prijímať vo forme komplexných sacharidov 
(zemiaky, obilniny), nie cukru. 
 
 

Zásady správnej výživy 
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1. Energia - príjem energie taký aby sa udržala normálna hmotnosť, 
kto je chudý tak vyšší prijem, kto je pevnejší tak nižší príjem. 
 
2. Bielkoviny – príjem 10 – 15 % z celkového príjmu energie. 
 
3. Tuky -  maximálne 30 % energie, príjem cholesterolu do 300 mg. 
 
4. Sacharidy – 55 – 60 % príjmu energie vo forme komplexných 
polysacharidov. 
 
5. Vláknina -  denná spotreba 30 g, to je asi 5 - 7 porcií/deň z ovocia, 
zeleniny a celozrnných výrobkov. 
 
6. Mikronutrienty  - sú to vitamíny A, C, D, E, betakarotén 
a minerálne látky – vápnik, železo, selén. 
 
7. Alkohol – denný príjem obmedziť na max. 30 g (300 ml vína). 
 
8. Úprava potravín – škodlivá je úprava na tuku, na otvorenom ohni. 
Potraviny konzervované solením alebo údením sa tiež musia obmedziť. 
Znížiť spotrebu soli na menej ako 5 g/deň. 
 
9. Frekvencia príjmu potravy - jesť v pravidelných intervaloch, 3 
hlavné jedlá – raňajky  (25 %), obed (40 %), večera (25 %), 1 - 2  
menšie jedlá – desiata/olovrant (10 %).  
 
10. Kultúra stolovania – potrava sa má prijímať v estetickej 
a hygienicky vhodnej miestnosti, v príjemnej a pokojnej atmosfére.  
 

Mgr. Melušová Eva, úseková sestra 
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Učiteľka v triede sa pýta žiakov ako doma šetria, keď je veľká kríza. 
Prihlási sa Anička a hovorí: My sme vyhodili mačku, lebo 
veľa mlieka zožerie a tak ušetríme. 
Prihlási sa Janko: My sme vyhodili psa, lebo veľa 
mäsa zožerie. Prihlási sa Jožko: My sme vyhodili 
otecka.  
Učiteľka sa čuduje prečo otecka?  
Jožko odpovedá: Otecko už nevládze, ja ešte 
nemôžem a sused sa naje doma. 

Petronela Kittlerová obyvateľka 
 
 

V kupé sedí mladá mamička s dieťatkom, ktoré stále 
plače. 
Čo s ním niečo nerobíte, hovorí nervózny dedko 
cestujúci v kupé. Viete, tlačia sa mu zúbky, tak 
za to plače.  
No to ja viem ako to bolí. Ako si to môžete vo 
vašom veku pamätať? No veď predvčerom som 
jedny prehltol. 
                                                          Gabriela Šutová,obyvateľka 

 
Blondínka píše z nemocnice list:  
„Milý darca, ďakujem za tvoje srdce! 
Zachránilo mi život a opäť sa môžem smiať. 
Verím, že aj ty sa čoskoro uzdravíš!!!! 
 
Škót odišiel na 5 rokov do USA, keď sa vrátil 
domov bratia mali dlhé fúzy. 
To je nejaká nová móda?  pýta sa bratov 
Nie, ale zobral si so sebou aj holiaci strojček!     
      Magdaléna Drábiková obyvateľka 
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Rada nad zlato  

 

 

........zle dopadnúť môže aj slimák................. 
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Noví obyvatelia 
 
V mesiaci február sme v našom 
zariadení v Topoľčanoch prijali 
nových obyvateľov: 

 Františka Žáčika 
 Valériu Schuchmannovú 
 Evu Beňovú 
 Jozefa Beňu 
 
Vitajte medzi nami a cíťte sa 
s nami dobre!   

 
 
Opustili nás... 

 
 

Opustili nás v mesiaci február: pán Ján Dubaj, pán Jozef 
Laštík, pán František Žáčik, pani Etela Nováková a pán 
Jozef Šimun. 
 
 Česť ich pamiatke! 
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Oslávenci 
 

 V mesiaci marec oslávia svoje narodeniny naši drahí 
obyvatelia:   
 
09. 03. – Ján Kováč 
15. 03. – Gejza Krošlák 
18. 03. – Helena Daňová 
20. 03. – Zuzana Maleková 
23. 03. – Anna Adamičková 
24. 03. – Jozef Streďanský 
25. 03. – Drahoslava Mučková 
31. 03. – Milan Kapusta 

 
 

Krásne okrúhle životné jubileum 80 rokov oslávia: 
dňa 09. 03. 2011 pán Ján Turan  
dňa 11. 03. 2011 pani Janka Šestáková.  
 

Životné jubileum 70 rokov oslávi dňa 
28. 03. 2011 pani Helena Kopecká. 

  
Všetkým oslávencom prajeme pevné 

zdravie, veľa šťastia, Božieho požehnania 
a spokojnosti.  
  
  

MM ggrr..  ZZuuzzaannaa  VVaaňňoovváá,,  ssoocciiáállnnaa  pprr aaccoovvnnííččkkaa 
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Prečítajte si, akí sú februároví oslávenci 
menín....    
 

Erik  
Erikovia sa vedia prispôsobiť prostrediu a dostanú sa takmer z každého 
problému. Ak si vezmú do hlavy, že niečo dokážu, tak to určite dokážu. 
Sú tiež manuálne zruční a komunikatívni. Obľúbená farba hnedá 
a čierna. 
 
Veronika 
Veroniky sú skvelé kamarátky. Dokážu aj s malou finančnou sumou 
robiť zázraky a nemajú problém rýchlo sa rozhodnúť. Obľúbené farby 
sú hnedozelená, pomarančová a biela. 
 
Agáta 
Je inteligentná, chápajúca a svojim blízkym dokáže byť oporou. Milujú 
rodinné prostredie. Obľúbené farby: strieborná, zelená, biela a modrá. 
 
Gabriela 
Je prívetivá, neposedná, odvážna a zachováva si rovnováhu bez ohľadu 
na okolnosti. Obľúbené farby biela a ružová. Má vrodený šarm 
a výnimočnú pamäť. 
 
Eleonóra 
Mujú veľmi otvorenú povahu. Sú rozumné a veľmi pôvabné. 
Nezaoberajú sa iným šťastím, oni ho tvoria. Obľúbené farby sú sivá, 
zelená, čierna a modrá. 
 
Viktor  
V citovom živote sa prejavujú ako pozorný a oddaný, radi sa 
prezentujú. Obľúbené farby sú zelená, modrá a oranžová. 
                                                                                                          
                                                              Napísal obyvateľ Milan Vaľko 
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Hádanky 
 

Uhádnete? Kde začalo slovenské národné povstanie? 
 
1. na Jankovom vŕšku 
2. v Banskej Bystrici 
3. Na Troch Duboch 
 
Správnu odpoveď označte krížikom a odpovede na papieri s uvedením 
svojho mena odovzdajte do 20.3.2011 sociálnej pracovníčke Lenke 
Tomašovýchovej. 
 
Správne odpovede budú zverejnené v budúcom čísle časopisu. 
Víťaz bude vyžrebovaný zo správnych odpovedí a odmenený .  
 

Autor: Páleník Ladislav, obyvateľ  
     
Odpoveď na hádanku, ktorá bola v časopise č. 2 
 
Kto bol Milan Rastislav Štefánik? 
 
Správna odpoveď bola – politik, astronóm, vojenský letec 
 
Správnu odpoveď za mesiac február odovzdal obyvateľ : 
 

Jozef Makový 
 

ČČaassooppiiss  jj ee  iinntteerr nnýýmm  iinnffoorr mmaaččnnýýmm  mmeessaaččnnííkkoomm  ZZaarr iiaaddeenniiaa  ssoocciiáállnnyycchh  sslluužžiieebb  „„ MM ÔÔJJ  DDOOMM OOVV““   
ŠÉFREDAKTOR: Ladislav Páleník ZÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA: Anna Szabová REDAKČNÁ RADA: Peter 
Macho, Peter Lipták, Milan Vaľko, Petronela Kitlerová, Dana Neumannová, Zuzana Vaňová, Lýdia Laciková, 
Zuzana Michalková  OBSAHOVÁ A GRAFICKÁ ÚPRAVA:  Anna Kurucárová, Viera Bútorová TECHNICKÁ 
STRÁNKA A DISTRIBÚCIA: Iveta Šebíková, Eva Kohútová, Irena Šípošová     

 

 


