
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

K radu ďalších vinšovníkov aj mi 

podľa starých dobrých zvykov,  

pripojiť chceme - keď nie inšie - 

aspoň svoje skromné vinše:  

Pekné sviatky, dobrú zhodu,  

ženám čerstvú, sviežu vodu,  

mužom tiež nech sladko je, 

nech si prídu na svoje. 

 

                                       klienti a zamestnanci CSS Slnečný dom, Prešov 

 Úvod (obsah, vinš) 

 Príhovor 

  Básnička (pripravil Tomáš Hudák) 

 Podporili nás 

 Darujte 2% dane Občianskemu združeniu VÁNOK 

 Príhovor  pracovníčky DSS 

 Gratulujeme 

 Poradňa 

 Spoločné aktivity v CSS „Slnečný dom“ 

 Predstavujeme zamestnancov 

 Predstavujeme klientov 

 Zábava (pripravila Vierka Randová) 

 Galéria (pripravil Tomáš Davidovič) 

 

 

 

  

Naša internetová 
adresa je: 

www.dssvazeckapo.sk 

 

http://www.dssvazeckapo.sk/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vážení čitatelia, 

v rukách práve držíte nové 

vydanie časopisu Vánok, 

ktorý si pre Vás pripravili 

klienti a zamestnanci 

Centra sociálnych služieb 

„Slnečný dom“ v Prešove. 

Za realizačný tím Vám 

prajem príjemné čítanie. 

Pohodové chvíle 

s časopisom Vánok 

praje  

Mgr. Soňa Floreková 

 

 

 
 Veľkonočná nádielka  

 

Na brehu potoka, 

na Jar, raz do roka, vŕby sú 

v kvete.  

A príde zajačik. 

Chlapec si korbáčik z vetvičiek 

pletie. 

 

Videl som zajačka, 

schovával vajíčka na lúke práve. 

Farebné kraslice 

sťa jarné kytice žiarili v tráve. 

 

Deti ich s jasotom 

zbadali za plotom, hneď sa tam 

hnali.   

Ako ja pred  časom, 

zízali s úžasom: “Kde sa tu vzali?“ 

 

na PC napísal Tomáš Hudák 

 



 

  
 

Naše zariadenie, Centrum sociálnych 

služieb „Slnečný dom“ dostalo pozvanie na 

slávnostné otvorenie Obchodného centra 

v Prešove. Otvorenie sa konalo 03.03.2011 na 

ulici Armádneho generála Svobodu. Pozvanie 

sme prijali a vo VIP stane nás čakalo občerstvenie, príjemná atmosféra a milí ľudia. 

Hneď v úvode nás privítala pani Lýdia Minárová, ktorá nám predstavila konateľov 

zahraničných firiem Dr. Michaela Wakolbingera, Jochena Pelzmanna, 

Alexandra Laytona a Dipl. Ing. Michaela Jahna, od ktorých sme dostali 

pozvanie. Za konateľov sa nám prihovoril Dr. Michael Wakolbinger. Pani Minárová 

nám tlmočila jeho vyjadrenia o prianí konateľov podporiť naše zariadenie finančnou 

čiastkou. Dr. Wakolbinger rozprával našim klientom a zamestnancom o zameraní 

a cieľoch spoločností, o snahách podporovať 

zariadenia ako sme my. Poďakovanie za 

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ 

vyjadril riaditeľ centra Mgr. Slavko 

Poptrajanovski, ktorý hovoril okrem iného aj 

o činnostiach a aktivitách centra, o zámeroch ďalšieho smerovania a snoch 

a prianiach našich klientov. Nasledovala vzájomná družná komunikácia. Všetci títo 

milí ľudia nám počas celej našej návštevy venovali svoj čas a pozornosť. Okrem 

finančnej podpory sa chceme poďakovať najmä za ich čas, prijatie a pozornosť 

s akou sa nám venovali. Ďakujeme!          

                       Klienti a zamestnanci 

             Centra sociálnych služieb „Slnečný dom“    

                   Važecká 3, Prešov 



 
 

 

 
  



 

 

 

 

 
 

 

 

   Dňa 05.02.2011 sa konal trinásty ročník „Plesu 

východniarov“ v Bratislave, ktorý sa koná pod záštitou 

občianskeho združenia PATRIOT – klub východniarov. Medzi 

prioritné ciele občianskeho združenia patrí aj aktívne 

podporovanie rozvoja východného Slovenska. Od roku 2001 toto 

občianske združenie zaviedlo tradíciu finančných darov na 

sociálne zariadenia z východného Slovenska a to vo výške 10% zo 

vstupného. V tomto roku malo česť získať tento finančný dar 

Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove. Finančný 

dar centru odovzdal Ing. Jaroslav Hladík, prezident klubu 

východniarov. Aj touto cestou sa chceme poďakovať občianskemu 

združeniu PATRIOT – klubu východniarov za ich finančný dar 

a podporu. Ďakujeme! 

 

             klienti a zamestnanci 

               Centra sociálnych služieb „Slnečný dom“ 

                                 Prešov 

 

 
 



 

 

 

 

Dovoľte nám, aby sme Vás oslovili v mene Občianskeho združenia Vánok a poukázali 

na možnosť darovania  2%  zo zaplatenej dane z príjmu.  

Hlavným poslaním Občianskeho združenia Vánok je podpora mladých ľudí 

s mentálnym postihnutím a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sú 

prijímateľmi sociálnych služieb v Centre sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove.  

Jeho činnosť je zameraná najmä na:  

 zriadenie tvorivých dielní a zabezpečovanie výstav prác prijímateľov sociálnej služby 

 podpora výchovy a vzdelávania  

 poskytovanie  pomoci prijímateľom sociálnych služieb v procese sociálnej a 

pracovnej integrácie 

 zabezpečovanie športových, kultúrnych, spoločenských podujatí a organizovanie 

relaxačno – rehabilitačných pobytov 

 vykonávanie publikačnej činnosti - vydávaním časopisu Vánok  

 pôsobenie na zlepšenie vzťahov, postojov a názorov verejnosti k ľuďom s mentálnym 

postihnutím  

 vypracovávanie projektov na riešenie problémových otázok prijímateľov sociálnych 

služieb a ich rodín  

Svojím rozhodnutím prispejete ku kvalite a spokojnosti detí a mladých ľudí, ktorí sú 

v mnohých oblastiach odkázaní na našu pomoc. Želáme si, aby bol ich život krajší, plnší 

a aby bol našim spoločným cieľom ich pocit, že sú pre nás jedineční a dôležití. 

Ďakujeme Vám za Vašu podporu a prejavenú dôveru. 

Bližšie informácie a potrebné tlačivá na darovanie 2% zo zaplatenej dane z príjmu 

nájdete na stránke:  www.dssvazeckapo.sk 

       Mgr. Floreková Soňa 

                           Občianske združenie Vánok 

 

 

http://www.dssvazeckapo.sk/


 

  

 
V Centre sociálnych služieb pracujem od 1. septembra 2007. Od tohto dňa sa 

udialo množstvo zmien, a to nielen na Važeckej 3, ale aj v mojom súkromnom 

živote, kde sa moja rodina rozrástla o ďalšieho člena. V januári tohto roku som  

sa  vrátila po dvojročnej materskej dovolenke, avšak ani počas týchto rokov som 

sa s obyvateľmi „Slnečného domu“ úplne neodlúčila. Aj za to krátke obdobie som 

zistila, že akékoľvek pracovné zaradenie v CSS znamená stať sa súčasťou „veľkej 

rodiny“. Spoločne prežívame radosť, ale aj odháňame smútok, navzájom sa 

vypočujeme, potešíme, hľadáme správny smer. V CSS pracujem ako 

ergoterapeutka. Usilujem sa o to, aby klienti získali zmysluplnú prácu, ktorá ich 

bude uspokojovať a dávať im pocit potrebnosti, no mojim hlavným cieľom je 

prispieť k tomu, aby všetkým klientom CSS 

bolo umožnené žiť šťastný  život.  

Na Važeckej  3  sú obyvateľmi domu 

úžasní, výnimoční mladí ľudia, ktorí majú 

schopnosť v priebehu niekoľkých minút 

obráť vás o všetku  energiu, ale majú aj 

dar nabiť vás a posunúť vpred jediným 

úsmevom.  Tak ako sa  usilujem ja 

pomôcť im, do veľkej miery sú pre mňa 

povzbudením a oporou práve oni.  

A tak aj touto cestou by som chcela 

poďakovať všetkým klientom  CSS za to, 

že mi pomáhali počas tehotenstva, že na 

mňa nezabúdali ani v období mojej materskej dovolenky, za ich úsilie a snahu pri 

zhotovovaní výrobkov, za ich radosť z úspešne vykonanej práce,  za každý ich 

darovaný výkres, za ich objatia, za to že chodia s radosťou do nášho „Slnečného 

domu“, skrátka za to, že mi spríjemňujú každý deň v práci.  Ďakujem. 

           „Ak chcete vidieť úsmev na tvárach výnimočných, usmejte sa na nich!“  

                      Mgr. Erika Ivančová 



 

Touto cestou chceme popriať veľa zdravia, šťastia a lásky 

tým, ktorí v predchádzajúcom období mali svoj sviatočný 

deň, alebo ho ešte len budú mať. Všetko najlepšie... 

 

 Andrea Rusinková (05.01.)       

 Rastislav Tomečko (13.01.)     

 Tomáš Davidovič (07.03.)    

 Tomáš Hudák (07.03.) 

 Marián Sabol (25.03.)   

 Miroslav Vužňák (29.03.) 

 Miroslav Mesarč (29.03.)   

 Igor Hanudeľ (10.04.) 

 Marek Stašík (25.03.) 

   Ladislav Vrábel (26.01.) 

  Matúš Vasko (22.02.) 

  Rastislav Tomečko (08.03.)      

  Štefan Dutko (27.03.) 

  Andrea Rusinková (28.03.)   

  Viera Randová (29.03.) 

  Marek Stašík (03.04.)  



 

 

 

Spracovala: Mgr. Iľková Zuzana 

 

Peňažné príspevky na kompenzáciu 

§ 39 a § 40  

Peňažný príspevok na opatrovanie ( ďalej len „PP na O“ ) 

Podmienky nároku:  
- PP na O  možno poskytnúť fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu 

s ŤZP staršiu ako šesť rokov odkázanú podľa komplexného posudku na 

opatrovanie podľa § 14 ods. 4 zákona,  

- za fyzickú osobu na účely poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie 

sa považuje manžel, manželka, rodič alebo fyzická osoba, ktorá prevzala 

dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe 

rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka 

fyzickej osoby s ŤZP, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, 

zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec, a iná fyzická osoba, 

ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP a býva s fyzickou osobou s ŤZP 

(spoločný trvalý alebo prechodný pobyt),  

- fyzická osoba môže vykonávať opatrovanie, ak je plnoletá, má spôsobilosť 

na právne úkony v plnom rozsahu, je fyzicky a psychicky schopná vykonávať 

opatrovanie a fyzická osoba s ŤZP jej udelila písomný súhlas s opatrovaním,  

-  PP na O možno poskytnúť aj vtedy, ak fyzická osoba, ktorá opatruje 

fyzickú osobu  s ŤZP, vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto 

zamestnania nie je vyšší ako        2-násobok sumy životného minima pre 

jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného v zákona   o životnom minime, 

pričom vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom 

opatrovania fyzickej osoby s ŤZP, 

- PP na O  možno poskytnúť iba za dni, počas ktorých fyzická osoba 

vykonávala opatrovanie, ak zákon neustanovuje inak,  

-  PP na O možno poskytnúť aj vtedy, ak si fyzická osoba, ktorá opatruje 

fyzickú osobu s ŤZP zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, 

kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo 

formou externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania 

kvalifikácie zabezpečí opatrovanie fyzickej osoby  s ŤZP inou fyzickou 

osobou, 



 

- PP na O  možno poskytnúť najviac za 30 dní v kalendárnom roku aj vtedy, ak 

sa fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP, poskytuje 

odľahčovacia služba,  

- PP na O možno poskytnúť aj vtedy, ak sa fyzickej osobe s ŤZP poskytuje 

opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne,  

- PP na O nemožno poskytnúť, ak sa fyzickej osobe s ŤZP poskytuje peňažný 

príspevok na osobnú asistenciu, alebo ak sa tejto fyzickej osobe poskytuje 

opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne, týždenná poskytovaná 

sociálna služba alebo celoročná pobytová sociálna služba. 

 

Výška peňažného príspevku:  
- PP na O sa poskytuje mesačne vo výške 111,32 % sumy životného minima pre 

jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú v zákone o životnom minime pri 

opatrovaní jednej fyzickej osoby s ŤZP, t. č. 206,37 eura a mesačne vo 

výške 148,42 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 

ustanovenú v zákone o životnom minime  pri opatrovaní dvoch alebo 

viacerých fyzických osôb s ŤZP, t. č. 275,14 eura  

- PP na O sa poskytuje mesačne vo výške 98,33 % sumy životného minima pre 

jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú v zákone o životnom minime, t. č. 

182,29 eura, ak fyzickej osobe s ŤZP odkázanej na opatrovanie sa 

poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské 

zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne peňažný príspevok 

na opatrovanie sa poskytuje mesačne vo výške 139,15 % sumy životného 

minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú v zákone o životnom 

minime, t. č. 257,96 eura, ak fyzická osoba opatruje najmenej dve fyzické 

osoby s ŤZP odkázané na opatrovanie, ktorým sa poskytuje denná pobytová 

sociálna služba, alebo ktoré navštevujú školské zariadenia v rozsahu viac ako 

20 hodín týždenne  

- PP na O sa poskytuje mesačne vo výške 144,71 % sumy životného minima 

pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú v zákone o životnom minime, t. 

č. 268,27 eura, ak fyzická osoba opatruje fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na 

opatrovanie, ktorej sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo 

navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, 

a súčasne opatruje aj fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie, ktorej 

sa denná pobytová sociálna služba neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu 

najviac 20 hodín týždenne, alebo ktorá nenavštevuje školské zariadenie 

alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu najviac 20 hodín týždenne 

 



 
- ak je príjem fyzickej osoby  s ŤZP  vyšší ako 1,3- násobok sumy životného 

minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného v zákone o životnom 

minime, t. č.        240,994 eura, výška peňažného príspevku na opatrovanie sa 

zníži o sumu prevyšujúcu tento príjem; ak je fyzickou osobou s ŤZP 

nezaopatrené dieťa, peňažný príspevok na opatrovanie sa zníži o sumu, ktorou 

príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje 3-násobok sumy životného minima pre 

jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného v zákone o životnom minime 

- ak fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP, poberá starobný 

dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu 

schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok 

alebo invalidný výsluhový dôchodok, peňažný príspevok na opatrovanie sa 

poskytuje mesačne vo výške 46,38 % sumy životného minima pre jednu 

plnoletú fyzickú osobu ustanovenú v zákone o životnom minime, t. č. 85,98 

eura a mesačne vo výške 61,22 % sumy životného minima pre jednu plnoletú 

fyzickú osobu ustanovenú v zákone o životnom minime pri opatrovaní dvoch 

alebo viacerých fyzických osôb s ŤZP, t. č. 113,49 eura; a to i v prípade, ak 

fyzická osoba poberá okrem uvedených dávok dôchodkového poistenia alebo 

dávok výsluhového zabezpečenia poberá súbežne aj iné dávky dôchodkového 

poistenia alebo výsluhového zabezpečenia ak fyzická osoba vykonávajúca 
opatrovanie fyzickej osoby s ŤZP poberá uvedené dávky dôchodkového 
poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia,  pri určení výšky PP na 
O sa nezohľadňuje  príjem fyzickej osoby s ŤZP, 

- výšku PP na O možno zvýšiť o  49,80 eura mesačne, ak je fyzickou osobou s 

ŤZP  jedno alebo viacero nezaopatrených detí a  fyzická osoba nemá v čase 

opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia 

alebo dávky výsluhového zabezpečenia, 

- ak fyzická osoba s ŤZP poberá zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, výška  

peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre 

bezvládnosť. 

 

Bližšie informácie o podmienkach nároku a o výške ďalších peňažných 
príspevkov sa dočítate na stránke www.upsvar.sk  ( sociálne veci a rodina 
/ťažko zdravotne postihnutí/peňažné príspevky na kompenzáciu ťažko 
zdravotne postihnutých) 

  

http://www.upsvar.sk/


   

 

 

 V decembri nás navštívil umelec Dr. Klauna so svojim vystúpením, 

 tak ako každý rok v tomto mesiaci, nasledoval celý rad vystúpení pri 

príležitosti Mikuláša 

 k decembru neodmysliteľne patria vianočné trhy, my sme sa zúčastnili 

na Výstavných trhoch v DSS Volgogradská a zároveň sme mali na dva 

dni prepožičaný stánok na hlavnej triede v meste Prešov, 

 začiatok roka začal netradične a to vystúpením zamestnancov DSS, 

ktorý si pripravili vystúpenie pre svojich klientov pod názvom „Ťahá 

dedko repku“, 

 ďalšou aktivitkou bola diskotéka, 

 február sa niesol v znamení Karnevalu  

 Ples v Ptíčom   

 v mesiaci február sme zorganizovali ples pre klientov zariadenia, ktorý 

sa konal v našom DSS na Važeckej, 

 v mesiaci marec sme sa zúčastnili slávnostného otvorenia obchodného 

domu,  

 Dr. Klaun v marci opäť zorganizoval vystúpenie v našom zariadení, 

 marec mesiac knihy sme doplnili návštevou divadelného predstavenia 

v DJZ Prešov pod názvom „Traja tučniaci“, 

 v apríli sa zúčastníme Jarných výstavných trhov v DSS Volgogradská, 

 pripravujeme ďalšie zaujímavé aktivity. 

 

Spracovala: Mgr. Soňa Floreková 



 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 Milí čitatelia, chcem Vám predstaviť pani Jarmilu 
Semanovú, opatrovateľku v DSS. 

Koľko máte rokov?  Odpoveď: 49 
Koľko rokov pracujete?  V tomto zariadení som 
zamestnaná 8 rokov. Predtým som pracovala v 
Detskom domove v Prešove na Požiarnickej ulici. 
Máte rada svoju prácu?  Áno, pretože som tu pre 
vás, ktorí ste dostali mimoriadne obdarovanie - čisté 
duše.       
Máte deti?  Mám troch synov a tri dcéry. 
Čo robíte vo voľnom čase?  Myslíš čas, kedy 
nerobím to, čo musím? Alebo aj čas, kedy robím to, čo 
mi prináša radosť? Vybrala som si sama veľkú rodinu 
a aj túto prácu. A okrem starostí mi moje deti a aj vy 
všetci prinášate aj radosť, obohatenie, nové poznanie.  
Aké je Vaše obľúbené jedlo?  Nie som prieberčivá, 
ak som hladná, zjem takmer všetko. Nemám však 

rada veľmi kombinované jedlá, mám problém stráviť 
napríklad važeckú pochúťku. No vždy si viem vychutnať 

čerstvú zeleninu, ak je to šalát, tak určite bez majonézy. 
Rada čítate?  Veľmi rada - nie však romány. Mám rada knihy o hľadaní zmyslu života, 
o učení sa pravým hodnotám, ktoré prinášajú krásu, úctu a dôstojnosť každému z ľudí.  
Máte rada hudbu?  Áno, hudbu mám rada. Ľudovú, modernú a aj vážnu. Z opier 
najviac milujem Nabucco od Verdiho. 
Aké pesničky máte rada?  Melodické, rytmické, ľudové, ale aj moderné mám rada. 
Nepáčia sa mi tie,  v ktorých sú použité vulgarizmy. 
Máte rada tanec?   Áno. Tanec je pre mňa výzvou na zosúladenie sa s hudbou - a som 
vďačná za každú chvíľu, kedy môžem tancovať. Zvlášť za možnosť v tanci súznieť okrem 
hudby aj s ďalším človekom. 
Akú máte rada hudobnú speváčku, speváka a skupinu? 
Zo speváčok ma vždy chytí za srdce spev Darinky Laščiakovej. Mám rada tiež Ivu 
Bítovú. Zo spevákov je to Andrea Bocelli a za skupinu Gregorian a ich chorály. 
Čo rada robíte?  Rada tvorím nové veci, poznávam nové skutočnosti a prekonávam 
samu seba. 
Aká je Vaša obľúbená farba?  Kombinácia červenej s bielou. 
Ktoré ročne obdobie máte rada? Jeseň a tiež aj jar. 
Chodíte rada do prírody?   Prírodu priam milujem. Spolu s rodinou chodievame 
takmer každú nedeľu do Slánskych vrchov, ktoré máme na skok z našej dediny. A nikdy 
si nenechám ujsť príležitosť navštíviť končiare našich nádherných veľhôr.  
Rada chodíte na prechádzky?   Ticho a pomalý rytmus krokov v čistom prostredí 
obohatí aj mňa. 
Na záver mi povedzte, čo ešte máte rada?  Podobne ako Spartakus - slobodu 
ducha.  

                                                      rozhovor viedol redaktor Tomáš Hudák 

 

 



 

  

 

 

 

 Prostredníctvom tohto časopisu vám chceme predstaviť aspoň kúsok z nášho života. 

Naši klienti pracujú počas dňa rozdelení do jednotlivých malých skupín. V každej 

skupine prebieha vždy iný druh terapie, ktorých význam a prínos sme vám predstavili 

v jednom z minulých vydaní časopisu. 
 

Matúš Brunsteiner oslávil v minulom roku 

svoje 20 narodeniny. Matúško je naše 

slniečko. Vyžaruje z neho kľud, pohoda 

a trpezlivosť. Veľmi rád pracuje s drevom 

a ako povolanie by si zvolil prácu v 

policajných zložkách, kde by slúžil 

a chránil nás všetkých.  

 

 

 

 

 

Monika Šlachtičová (20) je príjemná mladá 

dáma. V DSS sa zapája do rôznych aktivít. Vo 

voľnočasových aktivitách veľmi rada skladá 

puzzle. Hoci je nesmelá, v zariadení si našla 

mnoho nových kamarátov, s ktorými sa rada 

rozpráva. Svojou prítomnosťou obohacuje 

celý kolektív.  

 

 

 

 

Peter Ďurej má 29 rokov.  Je známy svojou 

priateľskou a spoločenskou povahou. Jeho 

záľubou je cestovanie a spoznávanie 

nových miest. Má rád spoločnosť iných 

ľudí a spoločenské podujatia. Veľmi 

rád komunikuje a preto má aj mnoho 

kamarátov a známych. Má dobré 

a úprimné srdiečko. 
 



 

 

 

Kávové zrná 
 

Potrebujeme: 
250 g masla, 250 g práškového cukru, 2 balíčky 
BB pudingu, 2 žĺtky, 4 vrchovaté lyžice mletej 
zrnkovej kávy, 2 lyžice rumu 
Poleva: 100 g čokolády, 100 g stuženého tuku 
 

Postup: 
Všetky prísady spolu v miske zmiešame a na 
polievkovej lyžici z nich formujeme zrná, ktoré 
navrchu prekrojíme tupým koncom noža. Takto 
pripravené zrná namáčame do čokoládovej 
polevy, necháme stuhnúť a ukladáme do 
papierových košíčkov. Príprava polevy: Stužený 
tuk roztopíme, pridáme polámanú čokoládu 
a vymiešame nahladko..  

 Recept a hádanku pre Vás pripravila  
Vierka Randová 

 



 



 
 



 

 




