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ÚVODNÉ SLOVO 

Vážené dámy, vážení páni, 

dobrý boj sme bojovali, beh sme dokončili, preto 23. 11. 2022 Mons. Dušan 

Argaláš požehnal našu Kaplnku Panny Márie Matky ustavičnej pomoci.  

V úvode som si vypožičal a modifikoval text z 2T sv. apoštola Pavla. Snáď to 

nebude považované za trúfalosť, ale myslím, že kus dobrej roboty je  za nami 

a s Božou pomocou sa dielo podarilo. 

V máji 2021 sme požiadali NSK o zníženie kapacity zariadenia z dôvodu 

potreby miestnosti na zriadenie kaplnky, čím sa dali veci do pohybu. 

Samozrejme myšlienka zriadiť kaplnku tu bola už skôr a s pánom dekanom sme 

zvažovali rôzne alternatívy umiestnenia, až nakoniec sme dospeli k záveru, že to 

bude miestnosť na treťom poschodí. Medzitým bolo potrebné priestory 

zrekonštruovať, pán dekan pracoval po svojej línii, mali sme asi 10 

mimoriadnych udalostí výskytu ochorenia CoViD-19. V novembri tohto roku 

otec biskup Mons. Viliam Judák povolil svojim listom zriadenie našej kaplnky 

a poveril pána dekana dohľadom nad dodržaním všetkých právnych predpisov. 

A tak po roku a pol od prvého oficiálneho kroku sme boli účastní požehnania 

tejto kaplnky. 

Na čo to celé bolo dobré, nedal by sa čas a peniaze investovať  lepšie? Myslím, 

že nie. Kaplnka bude slúžiť desiatkam klientov a zamestnancov. Je to miesto 

modlitby, alebo ako píše otec biskup „náboženským miestom“, kde človek môže 

tráviť čas v tichu so svojimi myšlienkami a hlavne s Pánom Bohom, ktorý tu 

bude prítomný vo Sviatosti oltárnej. Povedzme, že úsilie, ktoré sme všetci 

zúčastnení vynaložili, sme vynaložili ad Maiorem Dei Gloriam, ako hovoria 

bratia jezuiti, alebo slovensky povedané „na väčšiu slávu Božiu“.  

Praktickým prínosom  bude aj pri slávení svätých omší v zariadení, keďže 

nebude treba vykonávať doslovné manévre pri príprave jedálne, kde sv. omše 

boli slávené doteraz. Nevýhodou priestorov je, že sú malé. Tento nedostatok 

sme čiastočne kompenzovali technologicky, nakoľko túto slávnosť ako aj ďalšie 

slávenia budeme prenášať prostredníctvom internetu. Takže účastní môžu byť aj 

klienti, ktorí nie sú priamo prítomní v kaplnke ale napr. vo vyhradených 

spoločenských miestnostiach. 

Ešte pred samotným záverom musím poďakovať všetkým zainteresovaným,  či 

už zamestnancom, klientom, zamestnancom externých firiem za odvedenú 

prácu, nápady, dary finančné aj nefinančné, za modlitby a podporu snaženia. 

Osobitné ďakujem patrí pánovi dekanovi za podporu, osobnú angažovanosť ale 

aj za vybavenie kaplnky.  
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Trochu v tieni tejto udalosti zostalo ešte jedno Bohu milé dielo. A tým je náš 

a verím, že aj Váš časopis Domoviny, ktorý sa „dožil“ dvoch rokov. Od začiatku 

bol vydávaný s jasnou víziou, jeho tvorcovia vedeli, čo chcú a myslím, že sa im 

to aj darí plniť. Všetkým, ktorí sa angažujú okolo tohto mesačníka patrí 

poďakovanie. Nech im tento tvorivý zápal vydrží.  

Príjemné prežitie dlhých jesenných večerov a nech k tomu prispeje aj náš 

časopis a novozriadená kaplnka. 

v. r. Ondrej Božik 
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RELAXAČNÁ MIESTNOSŤ 

Na základe požiadaviek a potrieb klientov sme zrealizovali projekt zameraný na 

vytvorenie oddychovej miestnosti.  Miestnosť je svojím vybavením navrhnutá 

k relaxácii a k zmyslovej stimulácii. Zapojili sme sa do projektu „Vy 

rozhodujete, my pomáhame“ pod záštitou spoločnosti Tesco, ktorá nám spolu 

s nadáciou Pontis umožnila z grantu doplniť potrebné vybavenie v hodnote 300 

Euro. Zakúpili sme krásny elektrický krb a relaxačnú lampu – doplnky, ktoré 

podčiarkli útulnosť tohto príjemného miesta. Dominantou relaxačnej miestnosti 

je akvárium s rybičkami, ktoré pre naše zariadenie financovala firma Pe-a-ma, 

s.r.o. Neodmysliteľnou súčasťou sú štyri relaxačné kresla, ktoré zabezpečil Úrad 

Nitrianskeho samosprávneho kraja Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR. Sme vďační všetkým sponzorom za finančnú spoluúčasť. Sme radi, že sa 

tento šľachetný projekt podarilo sfinalizovať a máme možnosť klientom 

ponúknuť miesto, kde „ožíva telo i duša“. 

V súčasnosti sa úprimne tešíme priaznivým odozvám a pozitívnym recenziám. 

Účelne a vkusne zariadené miesto je pre klientov oázou pokoja, príležitosťou 

zotaviť sa, načerpať potrebné sily a energiu. Je tu priestor pre citlivý, empatický 

rozhovor, meditačné a relaxačné cvičenia,  rôzne prvky terapií a metód sociálnej 

rehabilitácie. 

Bibiana Domanická 
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Fotografie  

RELAXÁCIA A MEDITÁCIA AKO ABSTRAKTNÉ UMENIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie klientov z relaxácie a meditácie 
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MIESTNOSŤ SOCIÁLNEHO PORADENSTVA 

Od októbra 2022 sme uviedli do prevádzky miestnosť sociálneho poradenstva, 

ktorá sa nachádza na prízemí zariadenia. Samozrejme, že sociálne poradenstvo 

sme poskytovali aj predtým, avšak nekomfortne v rámci sedemposchodovej 

budovy. V súčasnosti sa poskytuje v príjemnej, diskrétnej atmosfére. Sociálny 

pracovník trpezlivo vypočuje požiadavky klienta, spolu s ním hľadá efektívne 

riešenie na jeho problém či požiadavku, usmerní ho, v prípade potreby deleguje 

na príslušných odborníkov, je nápomocný v administratívnych náležitostiach. 

Aktívne rieši nielen napĺňanie individuálnych potrieb klientov zariadenia a ich 

príbuzných ale aj externých záujemcov o poskytovanie sociálnej služby.   

Zuzana Bartová 
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JUBILANTI 2022 

Jubileum je významný medzník v živote každého človeka. Dňa 27.10. 2022 si 

uctila obyvateľov “PENZIÓNU“, ktorý dovŕšili v tomto roku okrúhle životné 

jubileum 70,  80 a 90 rokov primátorka mesta Topoľčany Alexandra Gieciová. 

Jubilantov obdarovala praktickým darčekom a popriala veľa zdravia, šťastia a 

ešte veľa elánu do ďalších rokov života. 

Kristína Desatová 

 

Na fotografiách jubilujúci klienti „PENZIÓNU“ 
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NOVEMBER 

ĽUDOVÉ ZVYKY A TRADÍCIE NA SV. MARTINA 

11.11 

Meno Martin sa teší veľkej obľube na Slovensku aj v 

cudzine. Svedčí o tom množstvo mužov či chlapcov, 

ktorí sú jeho nositeľom. Pôvod tohto mena nájdeme v 

latinčine, Martinus znamená bojovný. Svätý Martin, 

známy ako biskup z Tours, žil vo 4. storočí a bol spočiatku taktiež vojakom. 

Ako syn rímskeho dôstojníka vstúpil do jazdeckého pluku vo svojich 15 rokoch. 

Podľa legendy raz v treskúcej zime stretol žobráka a neváhal sa s ním rozdeliť o 

svoj vojenský plášť, ktorý mečom rozťal na polovicu. V tú noc ho vo sne oslovil 

Kristus odetý do polovice jeho plášťa:  

„Obliekol ma Martin, ešte nepokrstený.“ 

Po tomto Martin vystúpil z armády, prijal krst a vstúpil do kláštora. Aj po jeho 

vymenovaní za biskupa žil vraj skromný život v malej chatrči. Práve v tento deň 

zvykneme vyzerať hneď zrána z okna, či snáď už z oblohy nepoletuje to jemné 

biele páperie. Najmä deti mávajú radosť z prvého snehu a preto čakajú, či príde 

Martin na bielom koni. A keď aj nesneží, vo vzduchu už cítiť prichádzajúcu 

zimu. Preto sa tiež hovorí, že Na svätého Martina, kúri sa už z komína, či na 

Martina medveď líha.  

Čeladníci, pomocníci, služobné dievky aj mládenci 

Deň svätého Martina bol dôležitý aj v živote paholkov a slúžiek. Mnohým sa 

totiž práve končil služobný rok, teda sa im končila na ten rok zjednaná služba. 

Dostali za to peňažnú plácu, nejaké naturálie, ošatenie, prípadne drobný dar. A 

to sa patrilo aj osláviť. Niektorí si službu predĺžili na ďalší rok, iní išli na lepšie. 

No a tí, ktorí ostali bez práce, snažili sa nájsť si druhú. Mohli pomôcť osobné 

kontakty, ale v mestách sa dala ponuka práce nájsť aj v inzercii novín či cez 

rôzne cirkevné a charitatívne spolky.   
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Vinšovníci 

Na západnom Slovensku chodili obecní pastieri po domoch a do všetkých 

gazdovstiev, kde mali dobytok, priniesli zelený prútik s vinšovaním požehnania. 

Pastier pri tom dostal svoju mzdu za celoročnú prácu a gazda si prút starostlivo 

odložil, aby ním vyhnal dobytok na prvú jarnú pašu. Martinská koleda bola 

príležitosťou dostať drobný peniaz aj pre chudobných žiačikov. Niekde sa takto 

snažili privyrobiť si aj mestskí kati, tým to však vrchnosť prísne zakázala už v 

14. storočí.  

Martinská hus, rožky a mladé víno 

Na Martina sa zvykli konať výročné trhy a jarmoky. Taktiež hody bývali najmä 

tam, kde mali za patróna svätého Martina. A čo nesmelo chýbať na sviatočne 

prestretom stole? Predsa dobre vykŕmená a do chrumkava upečená hus. 

Podávala sa s dusenou kapustou a knedľou alebo lokšami a zapíjala dobrým 

vínkom. Vo vinárskych oblastiach bol tento deň sviatkom mladého vína, ktoré 

sa slávnostne požehnalo. A ako sa práve hus dostala na martinský stôl? O tomto 

svätcovi koluje niekoľko legiend. Napríklad tá, že keď sa skrýval v husom 

chlievci, husi ho svojim gagotaním prezradili a preto teraz musia pykať na 

martinskom pekáči. Pravdou však je, že už vo feudalizme sa v tento deň 

vyplácal prenájom a poddaní odovzdávali zemepánom hus, takisto ako daň 

odovzdávali martinské husi kráľovi aj bratislavskí židia. Ďalšou vychýrenou 

martinskou pochúťkou boli pečené sladké rožky. Piekli sa z kysnutého cesta, 

plnili sa makom alebo lekvárom a mali tvar podkovy alebo pastierskeho rohu. 

Tie dostávali pastieri ako výslužku, alebo nimi dievča obdarilo svojho milého. 

Spracovala z internetu: https://www.rodinka.sk/vazne-veci/tradicie/martin-na-

bielom-koni-11-november/ 

 

Kristína Desatová 

https://www.rodinka.sk/vazne-veci/tradicie/martin-na-bielom-koni-11-november/
https://www.rodinka.sk/vazne-veci/tradicie/martin-na-bielom-koni-11-november/
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 TOPOĽČIANSKA TRADÍCIA 

Je veľa zvykov, tradícií v živote, ktoré dedíme po svojich predkoch. Niektoré sú 

rodinné, iné  poznáme všeobecne. Každý rok sa opakujú a tak na každé ročné 

obdobia máme tradície, či už kresťanské, alebo naše osobné. 

V zariadení  máme tiež už svoje  zvyky, ktoré sa snažíme dodržiavať. Naše 

klientky p. Vierka A. a p. Evka G. si zaspomínali pri pečení tzv.  „burgyňákov“. 

Typická pochúťka a tradícia nášho regiónu. Niekto ich miluje a druhému zasa 

nevoňajú. Pán Miroslav M. daroval hlavnú ingredienciu – burgyňu. Slovo dalo 

slovo a naše klientky sa pustili do pečenia. 

Pohostení klienti si pochutnali a hneď bol dôvod na spomienky, recepty na 

najlepšie burgyňáky. Ďakujeme našim klientkám.  

Anna Šipková 
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DEŇ HUDBY V „PENZIÓNE“ 

Dňa 22. 11. 2022 sme si pripomenuli svätú Cecíliu – patrónku hudby, 

hudobníkov a spevákov. Legenda o svätej Cecílii sa stala inšpiráciou pre rad 

umelcov od staroveku do dnešnej doby. Prítomní si zaspievali známe ľudové 

piesne a v rytme rezkej hudby aj zatancovali.  

                                                                                                           Hana Hubová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Modlitba - POĎAKOVANIE ZA ÚRODU 

 

Bože, Ty si dal hojnosť úrod zeme. 

Daj, nech Tvoje dary spatrujeme, 

nech Ti dnes vrúce vďaky vzdávame  

a v Krista celým srdcom dúfame. 

Amen 

 

Ty, Bože Otče, vždy sa o nás staráš 

a načas pokrm tela všetkým dávaš. 

Ó, pomôž nám Ti za to vďaku vzdať  

a v Kristu stále života chlieb hľadať. 

Amen. 

 

Za požehnanie, za úrody zeme, 

dnes, Bože dobrý, Tebe ďakujeme. 

Len k darom časným pridaj lásky, 

Pane, 

nech do lakomstva, pýchy 

neklesáme. 

Duch Tvoj, nech po tom chlebe 

v nás hlad budí, 

čo dal si v Kristu k spáse všetkých 

ľudí. 

 

Daj, Bože, s tým sa spokojiť, čo 

dávaš k životu, 

za Kristom verne kráčať vždy, vlej 

do sŕdc ochotu. 

Pomôž nám s vďakou prijímať z rúk 

Tvojich každý dar,                      

lakomstvo, pýchu, sebectvo sám pri 

nás mocne zmar. Amen. 

 

Ó bože, Ty si stále s nami, 

chlieb, pokrm dávaš z milosti. 

My nesieme Ti za dar každý 

dnes srdcia plné vďačnosti, 

prijmi tie dary a veď ďalej 

nás v Kristu k stánkom radosti. 

Amen. 

 

Ty si, Bože Otče, nám dal hojne 

rozsievať 

a v čas príhodný zas hojnosť úrod 

vziať. 

Za to srdečne Ti všetci vďačíme. 

Ó, daj, nech v Kristu vždy Tvoje 

dietky sme. Amen 

 

Tomáš Gáll 

 

 

 

 

 

 

 Pripravila Zuzana Molnárová 
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MODLITBA SV. JÁNA PAVLA II. K PANNE MÁRII 

Matke ustavičnej pomoci 

Preblahoslavená Panna mária, Matka ustavičnej pomoci a svätá Matka 

Vykupiteľa: príď na pomoc svojmu ľudu, ktorý túži povzbudiť sa. Daj všetkým 

zakúsiť, aká je to radosť, keď možeme vedome a činorodo kráčať po ceste 

solidarty voči tým najslabším a s novou odvahou ohlasovať radostné posolstvo 

evanjelia tvojho syna. Ono je prameňom a vrcholom každého ľudského 

spolunažívania, ktoré túži po pravom, správnom a trvalom pokoji.  

Podobne ako dieťa Ježiš, ktorého obdivujeme na tejto uctievanej ikone, aj my 

k tebe chceme vystrieť svoje ruky a držať ťa za pravicu. Veď tebe, Matka, 

nechýba ani moc, ani dobrosrdečnosť, s ktorými by si nám mohla prísť na 

pomoc v akejkoľvek núdzi či potrebe. A preto odovzdávam svoju aktuálnu 

prosbu do tvojej plnej réžie.  

Svätá Matka, príď nám teda na pomoc a buď pre všetkých útočiskom a nádejou. 

Amen. 

 

     Pripravila Bibiana Domanická 
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OZNAMY 

Oslávenci“, ktorí v mesiaci október oslávili 

narodeniny a meniny 

Narodeniny: Anna B., Anna D., Juraj G., 

Augustína J., Helena K.,  

Mária K., Mária K., Marianna K., Anna M., 

Kvetoslava M., Soňa M., RNDr. František S., 

Aurélia V.  

Meniny: Viera, Hedviga, Kvetoslava, František, Aurélia 

VÍTAME NOVÝCH KLIENTOV 

 

V mesiaci október prišli do nášho zariadenia: 

Vasilia Ř., Ladislav P., Marta K., Alena H., Margita A. 

SMÚTOČNÉ A SPOMIENKOVÉ OZNAMY 

 

V mesiaci október nás opustili:  

Ľudmila T., Karol M., Jaromíra T., Anna M., 

Magdaléna D., 

       Emil S. – odišiel na vlastnú žiadosť 

Oznamy pripravila Hana Hubová 

               

 

           BLAHOŽELÁME 

     VÝHERKYNI SÚŤAŽE 

 

 

                          

pani Mária D. 
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Klient: ............................................................................. 

SÚŤAŽ č. 1 – „Jeseň mojimi očami“ 

Všetky vyfarbené omaľovánky budú zaradené do žrebovania o vecnú cenu. 

V prípade záujmu odovzdajte sociálnym pracovníkom do 12.decemmbra 2022. 

Prajeme tvorivého ducha a veľa šťastia pri žrebovaní! 

 

Pripravila Bibiana Domanická, zdroj obrázka: internet 
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SÚŤAŽ č. 2 – OSEMSMEROVKA 

Všetky správne vylúštené osemsmerovky budú zaradené do žrebovania o vecnú 

cenu. V prípade vášho záujmu ju odovzdajte do 12. decembra 2022 sociálnym 

pracovníkom. Prajeme úspešné lúštenie a šťastnú ruku pri žrebovaní! 

Ján Pavol II. : Rodina je miestom lásky a života. Miestom, (tajnička) 

                 
 

S L N K O K S I V O K S E I P 

K R U Ž I D L O O B S A H K D 

Ť E T N I K U M B U R Č I A K 

S A L A K S C B D Š N Ú R K A 

O K I K T E H L Á O K C Á T K 

K P B L E S K O V K A S K E D 

A Í A Ô Ó M O N I T O R I I A 

R R K K A F N M T A R D N M I 

Z H Č Š O D C N R Ť Z Á K Á L 

O C Ô M A Z E S Í E P B O N H 

R E Ľ V E D R O V I T O G O E 

T I U Ž U I T H S D V B N N R 

S R G T K Ľ Ú Č I K S O I K P 

Y H Š T Á S E R D A O R T Ú T 

B L A T O S P O L O Č N O S Ť 

ADRESÁT, BLATO, BLESKOVKA, BOBOR, BURČIAK, BYSTROZRAKOSŤ, 

DARCA, DIEŤATKO, DUBÁK, ETNIKUM, FÓLIA, GUĽÔČKA, HRIECH, 

CHRÍPKA, INKOGNITO, KIOSK, KĽÚČIK, KONCERT, KRUŽIDLO, 

MONITOR, NÁMIETKA, NÁPIS, OBSAH, PIESKOVISKO, PREHLIADKA, 

SEZAM, SKALA, SLNKO, SLUCH, SPOLOČNOSŤ, SRNKA, SÚHVEZDIE, 

SÚKNO, ŠKÔLKA, ŠNÚRKA, ŠTUDENT, TERMOSTAT, VEDRO. 

Klient: ................................................................     Pripravila Zuzana Molnárová 
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VTIPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila Ivana Filová 
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ZAMYSLENIE 

Prekážky v živote 

Prekážky sú tu na to, aby nás menili – náš charakter, zmýšľanie, menili naše 

hodnoty. Prekážky sú tu na to, aby sme spomalili, nachvíľku sa zastavili v tom 

našom rýchliku, ktorým sa vezieme. Často si hovorím, že niekedy je môj život 

ako na kruhovom objazde a hľadá tú správnu cestu, ktorou sa vydať. Sem – tam 

musím dlhšie krúžiť, aby som našla tú správnu odbočku. Cesta za šťastným 

životom nemusí byť hladká a rovná. Často je to práve naopak. Možno len 

musíme vyjsť z našej komfortnej zóny, možno len musíme vykročiť po inej 

ceste, na ktorej čaká na jej konci cieľ. Možno len blúdime na kruhovom objazde 

a nevieme, ktorou cestou sa vydať. Cesta za krásnym životom je kľukatá a plná 

prekážok, malých či veľkých zastavení sa. Každá zástavka v našich životoch 

nám udáva smer. Každá zástavka nás učí byť lepším človekom.  

„Život je krásny a jedna cesta nestačí, aby sme prežili celý život. Často musíme 

vykročiť po inej ceste, ktorá nás dovedie do cieľa...“ 

Andrea Matúšeková (autorka knihy: Každý deň zdolajme prekážky života) 

Zdroj textu: časopis Balans č.8, ročník IX 2022 

Báseň 

Od zajtra budem smutný až od zajtra. 

Ale dnes budem spokojný.  

Prečo mám byť smutný? Prečo?  

Preto, že fúka nepriaznivý vietor? 

Prečo by som mal dnes 

bedákať nad zajtrajškom? 

Možno zajtra bude pekne, možno bude jasno.  

Možno zajtra bude zasa žiariť slnko.  

A nebude tu nijaký dôvod na smútok. 

Od zajtra budem smutný, až od zajtra. 

Ale dnes, dnes budem spokojný. 

A každému smutnému dňu poviem: 

Od zajtra budem smutný.                                                   Ilustračný obrázok – zdroj internet 

Dnes nie. 

(báseň chlapca, ktorá sa našla v gete roku 1941) 
Zdroj textu: https://sk-sk.facebook.com/PribehyPrePotesenieDuseNaKazdyDen/ 
 

 

 

Pripravila Bibiana Domanická 

https://sk-sk.facebook.com/PribehyPrePotesenieDuseNaKazdyDen/
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SLOVO NA ZÁVER 

DRUHÉ VÝROČIE MESAČNÍKA 

     Dňa 4.11.2022 uplynuli dva roky od vydania prvého čísla nášho mesačníka 

„Domoviny“. V tento deň sme vykročili do neznáma, ale s veľkým odhodlaním 

a nasadením priniesť Vám, našim čitateľom, niečo nové,  zaujímavé, 

informačné, poučné, inšpiratívne ale aj zábavné a vtipné. Priznávam, určité 

obavy na začiatku boli najmä z toho, ako tento projekt prijmete, či Vás dokáže 

zaujať, osloviť. Dnes môžem s radosťou a pocitom zadosťučinenia skonštatovať, 

že dielo sa podarilo. Za uvedené obdobie toto „dieťa sociálneho oddelenia“, ako 

ho nazval v prvom čísle riaditeľ Ondrej Božik, povyrástlo, zdolalo nie jednu 

prekážku a nielen že žije, ale rastie. Sme nadšení, keď ponúkate na uverejnenie 

Vaše osobné príbehy, keď nám dávate spätnú väzbu v podobe netrpezlivého 

dopytu po novom čísle, keď vyjadríte uznanie tým, že ste si „Domoviny“ so 

záujmom prečítali od začiatku až do konca. Tvorba každého čísla mesačníka si 

vyžaduje veľké úsilie, veľa kompromisov, mravenčiu a kreatívnu prácu 

redakčného tímu, ktorému vyslovujem veľké ĎAKUJEM.  

     Len pre informáciu pridám zopár najzaujímavejších štatistických údajov: 

- Domoviny vyšli 18 krát 

- Priemerný počet strán jedného vydania je 20 

- Osobné príbehy klientov 13 

- Motivačné príbehy 40 

- Poďakovania od klientov 2 

     Úvodné slovo v každom vydaní mesačníka patrí riaditeľovi. Snaží sa Vám, 

naši čitatelia, prihovoriť vždy s aktuálnou témou či udalosťou, týkajúcou sa buď 

života v zariadení alebo diania v spoločnosti. Nedá mi, aby som mu na druhé 

narodeniny „Domovín“  nepoložila nasledovné otázky: 

1. Ako hodnotíš tromi slovami projekt Domoviny? 

Bohumilý, úspešný projekt. 

2. Očakával si, že sa „Domoviny“ dožijú dvoch rokov?  

Áno. 

3. Čo „Domovinám“ popraješ do budúcnosti?  

Aktívnych prispievateľov, zaujímavý obsah, samých spokojných 

čitateľov a nech sa dožijú seniorského veku.                                                          

     K prianiu riaditeľa ešte dodám veľa priaznivých pozitívnych článkov, široký 

obsahový záber, nech nás „Domoviny“ viac spájajú ako rozdeľujú a aby boli pre 

všetkých, ktorí sa v PENZIÓNE cítia dobre, ale aj tých, ktorí sa tu necítia 

komfortne. Zachovajte nám vašu priazeň. 

                                                                                                      Zuzana Bartová 
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