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Jeseň, dušičky, smútenie

Projekt Príležitosť na zmenu mnohým z vás 

priniesol pomoc nie len na papieri či planých 

 

projekt po roku skončil, ponuka sociálnych 

asistencií z našej strany stále trvá. Ak by 

rovnako tak môžete aj naďalej stretávať nášho 

psychológa Marcela.

októbrových a novembrových dní môžete na našich 

službách stretávať nové tváre, a to práve kvôli 

 

odišli na iné pracovné miesta, zmenili miesto 

pobytu, alebo ako naša Zuzka – odišli na 

Príjemné čítanie jesenného čísla Na ceste Vám 

želá,

sľuboch, ale reálne pomohol posunúť sa vpred či 

uľahčiť fungovanie vo svete. Napriek tomu, že sa

niektorí z vás mali záujem o pomoc na úradoch či u 

lekára, nakontaktujte sa na našu kolegyňu Moniku, 

No a na záver by sme vás radi informovali o 

personálnych zmenách v našej Prime. Počas 

tomu, že potrebujeme posilniť naše rady „streetov“. 

Ako je to v živote bežné, niektorí z našich kolegov

materskú dovolenku 

 

SABÍNA.SABÍNA.

JESEN JESEN 

NA CESTENA CESTE

˘
20192019

Prihovárame sa k vám opäť po pár mesiacoch v

našom jesennom čísle  

  

Ako ste si mohli všimnúť, v teréne za vami chodíme 

na novom autíčku, z ktorého sa naozaj všetci veľmi

veríme, že vám na ňom budeme môcť naozaj dlho 

poskytovať všetky služby v plnej výbave, na akú ste 

zvyknutí. 

agentúru Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny – Príležitosť na zmenu, 

mohli sprevádzať po úradoch a pomáhať vám 

vybavovať občianske preukazy. 

Na úvod by sme sa s vami radi podelili o pár 

noviniek, ktoré my (vy) v Prime máme.

 

tešíme. Auto sme mohli zakúpiť najmä vďaka 

peniažkom z grantu od nadácie Granvia, a pevne 

Druhou zmenou, ktorou Prima v posledných 

týždňoch prešla je koniec projektu cez 

 

vďaka ktorému vás naše kolegyne – Monika, Mirka 

a Kika (ktorú už na službách nestretávate) 

Implementačnú

NA CESTENA CESTE

Naši  klienti !milí



Aj

Najkrajšie

 keď sú dni kratšie, aj keď sa slniečko začína 

zubiť, aj keď vonku už nie je 30°C, vonku sa začína 

odohrávať malé divadlo. Tým divadlom mám namysli 

pestrosť farieb, ktoré si pre nás rok čo rok 

pripravuje Matka Príroda. Toto divadlo začína v 

mestách a pôsobí ako upútavka pre veľké 

predstavenie, ktoré sa odohrá na obrovskom javisku. 

Vieš čo myslím tým javiskom? No predsa LES. Je to 

predstavenie pri ktorom šum stromov prehlušuje 

ticho pomaličky padajúcich farebných listov.

 na tom je to, že príroda je tak 

prešpekulovaná, že si uvedomila, že na to aby vzniklo 

niečo nové, musí to staré s úctou odísť a tento fakt 

dokázala skryť do tak krásnych farieb. 

Jeseň
Obdobie kedy Matka Príroda maľuje

Marcel

Pomaličky

Mnohí

Viete

Sú

, ale isto sa blíži časť ročného obdobia, 

ktoré niektorí z nás majú radi a niektorí zasa nie.

V tomto malom odstavci by som sa pokúsil popísať 

oba pohľady.

 z nás vnímajú jeseň ako ročné obdobie, 

ktoré so sebou prináša skracovanie dní, postupne 

chladnejšie rána a mráčiky, ktoré spŕchnu viac ako 

zvyčajne. Je to obdobie množstva životných zmien, 

ktoré majú buď pozitívny alebo negatívny dopad na 

náš život.  Príznačné a časté v spojitosti s Jeseňou 

býva aj slovné spojenie Jesenná depresia. 

 aké sú jej najčastejšie popisované 

príznaky? 

 to hlavne únava (nič sa nám nechce a to už ani 

len vstať z postele), smútok (temnejšie a pochmúrne 

počasie umocňuje fakt, že v tomto období si 

uctievame všetkých zosnulých), pociťujeme menej 

energie alebo sme viac podráždenejší či úzkostnejší.

Jeseň- Príroda maľuje

Čiernobiela Jeseň

Čo by nám teda mohlo pomôcť v situácii 
keď nás emócie smútenia doslovne 

zavalia? 

1. Dovoľ si smútiť a cítiť bolesť a nehovor si, ako 

by si sa mal alebo nemal cítiť.

2. Buď so sebou a svojím procesom smútenia 

trpezlivý. Netlač na seba a neklaď si žiadne 

očakávania. Prijmi, že musíš cítiť bolesť, svoje 

emócie a rešpektuj to.

Jeseň, Dušičky, smútenie
S jeseňou sa nám 

spájajú aj sviatky, tzv. 

Dušičky – 1.november 

Sviatok všetkých 

svätých a 2. november 

Pamiatka zosnulých. Sú 

to dni kedy sa väčšina z 

nás vyberie na cintorín 

alebo zapáli sviečku a 

spomína na svojich

 blízkych, ktorí 

zomreli. Spomienky sa 

nám však môžu vynárať 

nielen v období tých 

jesenných sviatkov ale 

aj hocikedy počas roka. 

Preto sme do 

jesenného časopisu 

zahrnuli aj tému ako sa 

vyrovnať so smútením. 

3. Priznaj si svoje pocity, aj tie, ktoré veľmi 

nemusíš. Dovoľ si plakať.

4. Hľadaj pomoc. Hovor o svojej strate, o svojich 

spomienkach a skúsenostiach so životom a smrťou 

milovanej osoby. Pýtaj si pomoc od iných. Nájdi si 

tých, ktorí takéto niečo zažili.

Každého proces smútenia je však 
individuálny a čo pomáha jednému, nemusí 
pomáhať druhému. Dôležité však je dovoliť 
samému sebe tieto emócie prežívať a skúsiť sa 
s nimi zdôveriť ľuďom, ktorým dôverujeme. 
Ak ťa počas nastávajúcich sviatkov Dušičiek 

alebo aj hocikedy počas roka „zavalia“ 
emócie smútenia za blízkou osobou verím, 
že aj naše Káčko či Street môžu byť taktiež 

Zuzana

miesta kde máš 
možnosť v 
dôvernej 

atmosfére s nami 
otvorene 

hovoriť o svojom 
smútení či strate 

blízkeho.



V tomto čísle si môžeš prečítať aj zaujímavosti o 

milých zvieracích spoločníkoch, ale tento článok 

bude o tých menej príjemných, o tzv. .    

Existujú 3 druhy vší:

 – žije najmä vo vlasoch, ale aj v obočí, 

brade, či fúzoch.

 – zdržuje sa v odeve 

a bielizni. Na Slovensku sa nevyskytuje.

 – najmä v ochlpení 

na intímnych miestach a v podpazuší.

Vši sa šíria v kolektívoch (napr. ubytovne), ale aj 

zdieľaním hrebeňov, čiapok, posteľnej, spodnej 

bielizne. Na odstránenie vší umytie vlasov, či 

ochlpenia, aj keď je dôkladné, nestačí – je nutné 

použiť špeciálny šampón, či sprej a bielizeň, 

ktorá sa počas zavšivenia používala, vyprať pri 

vysokej teplote. Prevenciou je dodržiavanie hygieny 

a používanie vlastného hrebeňa, uteráku, čiapky.

parazitoch

Voš

Voš detská

Voš šatová

Voš lonová

Nie príliš       zvieratkámilé Ploštica (bzdocha)

Svrab

Ide o plochý, oválny hmyz hnedej farby. Ukrýva sa v 

nábytku, pod tapetami, za obrazmi, v elektrických 

zásuvkách a „útočí“ počas noci. Živí sa krvou a po 

uštipnutí ostávajú svrbivé pupáky podobné tým od 

komára, ktoré sú blízko pri sebe. Môžeme na ne 

naraziť v hoteloch, ubytovniach, dopravných 

prostriedkoch. Veľmi rýchlo sa rozmnožuje, dokáže 

dlho prežiť a likvidácia je náročná.

Tento parazit žije v koži človeka, kde vŕta chodby, 

ktoré je vidno na povrchu kože a veľmi svrbia. 

Prenáša sa používaním posteľnej bielizne, priamym 

kontaktom (dotykom), ale aj pohlavným stykom. Pri 

liečbe sa používajú špeciálne prípravky (napr. sírová 

pasta), ktoré sa vtierajú do kože, dôležitá je 

výmena posteľnej bielizne a preliečenie rodinných 

príslušníkov a sexuálnych partnerov.

Ak ťa trápia podozrivé štípance, či vyrážky, 

pokojne sa ukáž našim zdravotníkom.

Monika

Často o návšteve lekára uvažujeme ako o 

poslednej možnosti a pomoc vyhľadáme až keď 

ide ozaj „do tuhého“. 

Tu je návod ako vyhľadať správnu pomoc.

                        je poskytovaná v ambulanciách na 

poliklinikách pri nemocniciach. Je určená pacientom 

pri náhlom zhoršení zdravotného stavu: horúčkach, 

ochoreniach dýchacích ciest, alergickej reakcii, 

bolesti zubov. Na pohotovosti je poskytovaná aj 

neodkladná zdravotná starostlivosť praktickými 

lekármi a v stomatologických ambulanciách zubármi. 
od 16:00 do 22:00 a 

                               cez víkend od 07:00 do 22:00 h.

                                                          

sa nachádza v nemocnici. Je určený pri náhlych, 

vážnych zdravotných stavoch ktoré pacienta ohrozuj , 

alebo môžu ohroziť na živote. Sú to úrazy, zlomeniny, 

trvajúce krvácania, bolesti na hrudníku, bolesti hlavy s 

poruchami videnia, reči ... 

Otvorené mávajú: 

Do správnej ambulancie ťa 

nasmeruje zamestnanec pri príjme.

KeĎ jE ZLE:

                  

ÍSŤ NA POHOTOVOSŤ, URGENTNÝ PRÍJEM, ALEBO VOLAŤ SANITKU ?

POHOTOVOSŤ: 

CENTRÁLNY/URGENTNÝ PRÍJEM:

Aj tu je poskytovaná neodkladná starostlivosť bez 

ohľadu na dlh v poisťovni či  chýbajúce doklady. Buď 

trpezlivý, agresiou voči zdravotníkom nič nevyriešiš.

     

                    tiesňová linka  je bezplatná a je 

možné ju zavolať aj z čísla bez kreditu. Sanitku 

voláme až keď je naozaj zle. Ak niekoho v bezvedomí 

nedokážeme prebrať, pri zlomeninách dolných 

končatín, pádoch z výšky spojených s neschopnosťou 

vstať, pri psychózach keď postihnutý ohrozuje seba 

alebo druhých na zdraví a živote . Pri telefonovaní je 

potrebné zachovať pokoj, zbytočne nehovoriť ale 

sústrediť sa na to čo sa pracovník dispečingu pýta. 

Telefón nikdy neskladajte ako prvý, zdravotník na 

telefóne vám môže radiť ako postupovať kým nepríde 

sanitka.                                      

155
SANITKA: 

ANDREJ 

NEMOCNICA

POHOTOVOSŤ



Opäť máme v ponuke 

ženský kondóm, stačí si ho 

pri výmene vypýtať. Tu je 

pár informácii o ňom. 

Ženský kondóm poskytuje 

ochranu pred pohlavne 

prenosnými ochoreniami ako 

napr. syfilis, HIV, žltačka B 

a C a pred nechceným 

otehotnením. Na oboch 

koncoch je ukončený 

ohybnými kruhmi. Vnútorný 

menší kruh uľahčuje 

vloženie kondómu až na 

koniec vagíny. Vonkajší 

kruh pokrýva vonkajšie 

genitálie (veľké a malé 

pysky) a oddeľuje ich od 

penisu a semenníkov počas 

sexu.

Výhody ženského 

kondómu:*je veľmi pevný a 

silný *môže byť zavedený 

aj niekoľko hodín pred 

sexom *nestláča partnerov 

penis *na dotyk je veľmi 

príjemný a teplotou sa 

prispôsobuje telu 

*poskytuje účinnú ochranu 

pred pohlavne prenosnými 

ochoreniami a nechceným 

otehotnením *môžeš sa 

vymočiť aj keď máš 

kondóm vo vagíne *môže sa 

používať aj počas 

menštruácie, tehotenstva 

alebo po odstránení 

maternice. 

Pri manipulácii mysli na to, že: *každý kondóm je určený len 

na jedno použitie *poškodený kondóm je ako ochrana úplne 

neúčinný. Poškodiť sa môže nesprávnym otváraním napr. 

zubami, nožničkami, dlhými nechtami, prsteňmi,

prípadne inými ostrými predmetmi *aby sa kondóm aplikoval 

správne, je dobré postupovať podľa návodu, ktorý je priložený 

ku kondómu *použitie lubrikantu nikdy nie je na škodu *na 

rozdiel od mužského kondómu sa zavádza dnu do vagíny *ženský 

kondóm treba vytiahnuť z vagíny ešte predtým, než sa 

postavíš. Predíde sa tak vytečeniu ejakulátu *nikdy 

nepoužívaj súčasne mužský a ženský kondóm, mohlo by prísť k 

ich pretrhnutiu *partner sa penisom musí trafiť do kondómu 

*nezabudni kondóm po súloži vytiahnuť *kondómy musia byť 

uskladnené pri bežnej izbovej teplote *žiadny kondóm nepouži 

po dátume spotreby.

Mirka

A je to tu! 
Od 1. januára 2020 nadobudne účinnosť zákon o 

ukončení niektorých exekučných konaní. 
Čo to v praxi znamená? 

Ktoré exekúcie budú zastavené a ktoré zostanú 
nedotknuté?

Zastavenie exekúcií sa bude týkať iba tzv. starých 

exekúcii, teda tých, ktoré sa začali pred 1. aprílom 2017. 

Pôjde najmä o exekúcie, ktoré trvajú minimálne 5 rokov 

(teda uplynie rozhodná doba), alebo zastavenie exekúcie 

navrhne sám oprávnený (ten, komu sa dlžia peniaze). 

Výnimky zo zastavenia
Niektoré exekúcie sa nezastavia ani napriek tomu, že 

trvajú minimálne 5 rokov, t.j. ukončenie sa ich nebude 
týkať, napríklad:

         ak sa za posledných 18 mesiacov pred zastavením

exekúcie podarí vymôcť aspoň 15 eur, alebo

        

 ak sa jedná o exekúciu dlhu na výživnom, alebo 

 

       

ak ide o exekúciu na tzv. nepeňažné plnenia 

(napr. pri požičaných veciach – 

povinnosť vrátiť vec 

bude aj naďalej trvať).

zo sveta exekúcií
Novinky Ako môžem postupovať ak mám takúto starú exekúciu?

Starú exekúciu, ktorá spĺňa všetky podmienky podľa 

zákona zastaví sám exekútor – nie je potrebné, aby si ty 

podával nejaký návrh, alebo robil iný úkon. 

Exekútor vyhotoví upovedomenie o zastavení starej 

exekúcie a zašle ho oprávnenému. Oprávnený sa môže 

proti upovedomeniu o zastavení exekúcie brániť podaním 

námietok. 

Je možné, aby sa moja exekúcia, ktorá bola takto 
zastavená opäť obnovila?

Áno. Ak bude oprávnený trvať na vymáhaní dlhu, môže 

podať nový návrh na začatie exekučného konania. O 

novom konaní už bude rozhodovať špecializovaný súd – 

Okresný súd Banská Bystrica.

Ak máš staršie exekúcie a chceš vedieť, či bude tvoja 
exekúcia v novom roku zastavená, alebo by si chcel 
podrobnejšie informácie, kľudne sa na nás obráť.   

Mirka 
právnička



PIŤ MLIEKO

MAČKY NESMÚ

PSY NEMÔŽU JESŤ ČOKOLÁDU, 

PARADAJKY ČI HROZNO?

NEEXISTUJÚ DVA ROVNAKÉ ODTLAČKY PSIEHO ŇUFÁKUNEEXISTUJÚ DVA ROVNAKÉ ODTLAČKY PSIEHO ŇUFÁKU

Tak ako pri odtlačkoch ľudských prstov, ňufák každého 

psíka je jedinečný. Tiež na ňom dobre vidno zdravotný 

stav Tvojho psieho kamaráta - suchý a popraskaný ňufák 

zaváňa chorobou.

O DOMÁCICH 
                     ZVIERATÁCH
O DOMÁCICH 
                     ZVIERATÁCH
Ak si majiteľom/kou psa, mačky, alebo iného 
zvieratka, prinášame Ti pár zaujímavostí, 

ktoré ti môžu pomôcť sa svojho zvieracieho 
parťáka dobre postarať.

PSY NEMÔŽU JESŤ ČOKOLÁDU, 

PARADAJKY ČI HROZNO?

Všetky tieto potraviny môžu u psov 

spôsobiť rôzne zdravotné problémy od 

nadmerného slintania, zvracania, dokonca až

                   po bezvedomie a smrť.

MAČKY NESMÚ 

PIŤ MLIEKO

Scéna ako z rozprávky - mačka pije 

mlieko z misky. Je to však mýtus. 

Dospelá mačka mlieko nevie stráviť 

a vyvoláva u nej nadúvanie a hračky. 

Keď ju chceš potešiť niečim mliečnym, 

skús jej ponúknuť napríklad jogurt, ale iba v 

malom množstve.

Maťo

SLOBODA ZVIERAT NIE JE IBA ÚTULOK

DOMÁCI MILÁČIK MÔŽE ZNAMENAŤ ZÁVÄZOK

NA DLHÚ DOBU

Ak sa rozhodneš túto službu využiť, budeš sa musieť 

preukázať, že si klient OZ Prima - spýtaj sa niekoho z nás 

na výmene, ako máš postupovať.

Priemerne sa psy dožívajú 16-20 rokov. Menšie plemená 

ako čivava sa dožívajú dlhšie, zatiaľ čo veľké a šľachtené 

kratšie - napríklad Nemecká doga 8-10 rokov.

Mačka sa dožije priemerne 15 rokov, 

morské prasiatko 3-5 rokov, škrečok najviac tri.

Dlho sa dožijú papagáje ako kakadu, a to až 50 rokov. A 

suchozemská korytnačka môže žiť až 100 rokov!

DOMÁCI MILÁČIK MÔŽE ZNAMENAŤ ZÁVÄZOK 

NA DLHÚ DOBU

Maťo

SLOBODA ZVIERAT NIE JE IBA ÚTULOK

Radi ti pomôžu aj s ošetrením, očkovaním alebo čipovaním 

tvojho zvieracieho parťáka.

Musí však byť kastrovaný 

(s čím Ti tiež bezplatne pomôžu). 

Sloboda zvierat sídli na 
Poliankach (Dúbravka) 
a ordinačné hodiny 

majú 
v piatky od 10-16. 

Ak si potrieš cibuľou chodidlá, do 30-60 minút budeš 

cítiť jej chuť v ústach. Cibuľa totiž cestuje krvným 

obehom.

Nechty na rukách rastú 4x rýchlejšie, 

ako nechty na nohách.

Žirafy dokážu prežiť bez vody dlhšie ako ťavy.

Žraloky ročne zabijú približne 4-8 ľudí. Naopak ľudia 

zabijú každoročne asi 10miliónov žralokov.

Nedostatok spánku môže viesť k zvýšenej 

túžbe po sexe, alebo alkohole.

Antarktída je asi 1,3x väčšia ako celá Európa.

Veda vie viac o káve, víne a paradajkách, 

ako o materskom mlieku.

Hracie automaty "zarobia" v USA viac peňazí než 

baseball, filmy a zábavné parky dohromady.

Ak v prírode strávite aspoň 5 minúť, 

bude to dosť na to, aby ste si zlepšili náladu.

Tučniaky nedokážu cúvať. Dozadu vždy iba spadnú.

Vrana je inteligentná ako 17 ročný človek.

Ročne zomrie približne 600 Američanov pádom z postele.

33% vyprodukovaného chlebu v Európe sa vyhodí.

Zaujímavosti 
(alebo „Vedeli ste že ... ? “ )

Hnis je nahromadenie bielych krviniek, ktoré zomreli 

pri boji s infekciou.

Držanie peňazí v rukách redukuje stres a bolesť.

Približne každé 2 sekundy je vo svete  

predané jedno balenie Nutelly.

Kopanec od pštrosa dokáže usmrtiť človeka, 

či dokonca aj leva.

1,4 miliardy ľudí na svete, žije bez elektriny. To je 

asi 1/5 populácie.

Ak by bol Bill Gates krajina, bol by 

63. najbohatšou krajinou na svete.

V Severnej Amerike zomrie vplyvom liekov 

na predpis väčšie množstvo ľudí, 

než vplyvom heroínu a kokaínu dohromady.

Koľko čoho ťa zabije ??

80 kilový muž by musel vypiť 150 plechoviek redbullu v 

priebehu jedného dňa, aby ho odrovnal kofeín.

Na to aby sa predávkoval 80 kilový človek vitamínom 

C, musel by zjesť približne 

13 000 pomarančov, 

alebo 136 000 jabĺk.

Na predávkovanie marihuanou, by si musel vyfajčiť 680 

kíl marihuany v priebehu 15tich minút
JURO



 

 

Časopis  vyšiel v náklade 100 kusov. 

Časopis neprešiel jazykovou úpravou a je nepredajný.

Za podporu ďakujeme:

firme Soitron ¤ firme Bioskop  Fundación 

Secretariado General Gitano v Madride  Združeniu 

Storm  OZ Kon – Tiki  OZ Proti prúdu  OZ Road  

Záchrannej službe MUDr. Balka  Magistrátu Hlavného

mesta SR Bratislava  SKOI  EAPN  Národnému 

osvetovému centru v Bratislave  Vysokej škole 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

Národnému referenčnému centru pre HIV a AIDS  

BordernetWork  Portál edekontaminace.cz.

¤

¤

¤ ¤ ¤ ¤

¤

¤ ¤ ¤

¤

¤

¤

¤

Za finančnú podporu ďakujeme:

Mestskej časti Bratislava - Staré mesto,

Bratislavskému samosprávnemu kraju, 

Nadácii pre deti Slovenska,  Ministerstvu vnútra, 

Ministerstvu zdravotníctva, Implementačnej agentúre 

Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a iným.

Časopis Na Ceste je určený klientom/kám a 

pracovníkom/čkám terénnych programov a 

kontaktných centier.

ČA
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OZ ODYSEUS- PROGRAM CHRÁŇ SA SÁM 

HĽADAJ: BIELY VAN PEUGOT BOXER, MODRÝ OPEL ASTRA

STREDA: 11:00 h - 13:00 h PARKOVISKO PRI SLOVNAFTE 

                                           - mobilná služba

                20:00 h - 21.30 h TRNAVSKÉ MÝTO 

                                           - pešia služba 

NEDEĽA: 20:30 h - 21:30 h PANÓNSKA CESTA 

                                            (pri Auto point) 

                22:00 h - 23.30 h TRNAVSKÉ MÝTO pri tržnici

                                            - mobilná služba 

CENTRUM K2-KONTAKT S KOMUNITOU - 

STAVBÁRSKA, PENTAGON 

PONDELOK: 

ŠTVRTOK:  12:30 h - 15:30 h

12:30 h - 15:30 h

KONTAKT NA SOCIÁLNU PRACOVNÍČKU 

SAŠKU PRE KLIENTOV: 

KONTAKT NA SOCIÁLNU PRACOVNÍČKU 

NIKU PRE KLIENTOV: 

tel.: 0948 721 025

tel.: 0904 655 146

17:00 h - 18:40 h - Slovnaft parkovisko

19:00 h - 19:30 h - krúžime s autom po ulici Panónska

19:30 h - 20:00 h - stojíme pri Fiate (Panónska)

Tvoje číslo
STREET

Kód klienta
K-čko

////////////////// //////////////////

ČASY a MIESTA

KDE SI MÔŽEŠ VYMENIŤ IHLY

14:00 h - 15:40 h - Slovnaft parkovisko

16:00 h - 16:30 h - krúžime s autom po ulici Panónska

16:30 h - 17:00 h - stojíme pri Fiate (Panónska)

Kopčianska 88

17:00 h - 20:00 h

PONDELOK a ŠTVRTOK:

SOBOTA:

KONTAKTNÉ CENTRUM - KÁČKO:

STREETWORK

zlatý

Výmena priamo na ulici. Do terénu s nami chodia zdravoťáci a právnička.

Spoznáš nás podľa AUTA -  Fiat Scudo 

s logom pavučiny a nápisom Prima.

UTOROK a PIATOK:

POTREBUJEŠ RADU ?

Náš telefón: + 421

Každý pracovný deň: 

09:00 h – 17:00 h (stačí prezvoniť, zavoláme ti naspäť)

948 620 251

Výmena, káva, čaj, internet

S D KU O U

Ako na to ?

Cieľom hry sudoku je vyplniť hracie pole (9 x 9 políčok)

číslicami od 1 po 9. Základné pravidlo je, aby sa jedno

číslo neopakovalo 2-krát v jednom riadku, v jednom

stĺpci ani v jednom podpoli (3 x 3 políčka).
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