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Úvod 
Ubehlo niekoľko mesiacov a možno aj celý rok, čo sme sa vám neprihovorili. Po tomto dlhom 

období sme pre vás pripravili ďalšie číslo nášho 

tradičného časopisu Furmančan. V roku 2020 

sme zažili veľa dobrodružstiev, ktoré si spolu 

v niekoľkých úryvkoch pripomenieme. 

Prevažná väčšina našich príspevkov bude 

z letných dní, kedy sme mali možnosť tráviť viac 

času mimo náš domov a zažívať všakovaké 

netradičné zážitky. Niektoré myšlienky vám 

môžu pripadať povedomé, alebo ste ich už 

niekde čítali. Áno, je to tak. Zozbierali sme aj 

príspevky z rozličných spoločenských udalostí 

u nás, aby sme si ich spoločne opäť pripomenuli. 

V mene všetkých prijímateľov, autorov článkov, 

fotografov, kolegov a kolegýň, ktorí sa na 

príprave tohto čísla spolupodieľali, vám želám 

príjemné čítanie a aby vám špeciálne vydanie 

nášho časopisu vyčarilo úsmev na tvári. ☺ 

Mgr. Petra Kobolková 

 

 

 

 

 

  



Úryvky zo života Furmančanov z roku 2020, časopis DSS Rozsutec – špeciálne vydanie 

 

3 
 

Valentínska zábava 

13.2.2020 

Ako každý rok, aj tento sme sa tešili na našu oslavu sv. Valentína. Pripravovali sme ju radostne 

a svedomito. Klienti si spoločne so sociálnymi pracovníkmi pripravovali výzdobu, boli nakúpiť 

suroviny na prípravu pohostenia a nacvičovali si kultúrny spevácky a tanečný program. Tanec, 

s ktorým naše dievčatá vystupovali, bol dlhšiu dobu nacvičovaný spolu s priateľkou klientov 

a dobrovoľníčkou z Afriky,  pani Naoir, v Centre rodiny v Dúbravke.  

Deň pred Valentínskou zábavou si klienti napiekli v kuchynke valentínske pohostenie a to 

slimáčikov a koláče. Potom tiež odšťavili ovocie. A prišiel vytúžený deň 13.2.2019,  kedy sme 

mali našu slávnosť sv. Valentína. Už od rána sme zdobili a pripravovali miestnosť. Potom sme 

sa pekne vyobliekali. Klienti si pripravili hudobno - kultúrny program. Spolu s kolegyňami 

Veronikou a Magdalénkou si nacvičili pesničky. 

Počas valentínskeho programu vystúpili so svojimi speváckymi číslami Roman, Aďka, Patrik, 

Danko, Renátka, Jojka a Margitka. Tiež sme si pozreli vyššie zmienený tanec našich dievčat. 

Hru na hudobný nástroj predviedol Béďo netradične – zahral na aplikácií piano vo svojom 

tablete.  Po skončení hudobno - kultúrneho programu sme si prečítali Valentínky, ktoré 

prezradili, za čo sú klienti svojim kamarátom vďační. Mnohí ,,medzi riadkami“ napísali, že sa 

majú radi a vážia si jeden druhého.  

V závere začala veselá valentínska 

zábava, počas ktorej sme si veľmi dobre 

pochutili na prichystanom pohostení 

a zatancovali si. Vo fotokútiku sme si 

spravili už tradičné valentínske fotky. 

Text: Mišíková 
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Rozprávania z cykloturistiky do Santiaga 

27.2.2020 

V pondelok 27.2.2020 navštívil Domov sociálnych služieb Rozsutec pútnik pán Ing. Šramko. 

Prijímatelia sociálnej pomoci v našom domove ho poznajú ako bývalého starostu mestskej 

časti Bratislava – Lamač, ktorý ich zvykol rád navštevovať. Pán Ing. Šramko absolvoval na 

prelome mesiacov august – september 2019 púť so svojím kamarátom na bicykloch 

z Bratislavy až do španielskeho mesta Santiago de Compostella a o bohaté zážitky sa podelil 

s našimi prijímateľmi. Dvaja pútnici spoločne prebicyklovali viac ako 3 700 km. Na svojej ceste 

prešli viaceré štáty ako Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko a Španielsko. Počas svojej 

38 dňovej púte stretli mnoho zaujímavých ľudí, spoznali nové miesta a videli nádherné 

pamätihodnosti, ale aj vodopády, zaujímavé prírodné scenérie, či preteky v plávaní. Pánovi 

Ing. Šramkovi by sme radi touto cestou poďakovali za veľmi peknú prezentáciu fotografií so 

živým rozprávaním a za to, že nám dovolil nahliadnuť do jeho zážitkov a skúseností na 

pútnickej ceste.  

Text: Mgr. Kobolková 
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Posedenie pri veľkonočnom baránkovi 

22.4.2020 

Veľkonočné posedenie sa konalo v roku 2020 ako nová, netradičná aktivita pre prijímateľov 

zariadenia. Vzhľadom na dovolenkové obdobie zamestnancov v čase Veľkej noci bolo 

veľkonočné posedenie datované na 22.4.2020. Takto sa ho zúčastnili prijímatelia spolu so 

všetkými sociálnymi pracovníkmi, ktorí sa na jeho príprave spolupodieľali. Prijímatelia boli od 

začiatku zvedaví, čo ich čaká a veľmi sa na posedenie tešili. Pripravili občerstvenie vo forme 

dvoch barančekov a vyzdobili areál pergoly balónikmi. Na poobedňajšom stretnutí si 

porozprávali zážitky z minulého týždňa a pochválili sa navzájom vo svojich úspechoch. 

Následne si vyskúšali vedomostný kvíz, ktorý si pre nich pripravila sociálna pracovníčka 

z oblasti biológie, zemepisu a všeobecného prehľadu. Odmenou im bolo čokoládové vajíčko. 

Celé stretnutie bolo zahájené a ukončené speváckym vystúpením Romanka. 

Text: Mgr. Kobolková 
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Májové posedenie 

21.5.2020 

Dňa 21.5.2020 sa v DSS Rozsutec konalo májové posedenie, ktoré nahradilo tradičný 

každoročný majáles. Posedenia sa zúčastnili 19 prijímatelia zariadenia, ktorí sa aktuálne 

v zariadení nachádzajú. Absolvovali vedomostný kvíz, ktorý si pre nich pripravil priamo jeden 

z nich – pán František. Otázky sa týkali chodu zariadenia a prijímateľov v zariadení. Nasledoval 

fotokvíz pripravený sociálnou pracovníčkou, kde prijímatelia hádali, kto je na fotografii 

v mladých rokoch. Vždy to bol niekto z nich alebo z personálu zariadenia. Nakoniec prijímatelia 

súťažili v hudobnom kvíze, kedy si vypočuli pár tónov z pesničky a hádali, o ktorú sa jedná. 

Programom májového posedenia boli aj vystúpenia prijímateľov v speve a v hre na klávesový 

nástroj. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dňa bol maskot májového posedenia  Edko, ktorý bol 

prezlečený za pána Andera z Košíc. Na záver sa všetci potešili malej cene a občerstveniu, ktoré 

si vopred pripravili. 

Text: Mgr. Kobolková 
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Návšteva psej kaviarničky 

23.6.2020 

Dňa 23.6.2020 sme navštívili našu známu psiu kaviareň. Do tejto kaviarne chodia naši 
prijímatelia veľmi radi, aj keď sa nachádza dosť ďaleko od nášho zariadenia. Psia kaviareň totiž 
sídli v mestskej časti Petržalka.  No ani zdĺhavé cestovanie nás neodradilo, aby sme do nej opäť 
zavítali. Vytvorili sme tri skupiny. Naša inštruktorka pracovnej rehabilitácie Magdalénka spolu 
s Béďom, Monikou, Dankou a Helenkou išli do kaviarne autobusom. Sociálna pracovníčka 
Veronika spolu s Iminom, Martuškou a Katkou išli taxíkom. Opatrovateľka Patrícia šla tiež 
taxíkom a to spolu s Marienkou, Renátkou a Andrejkou. Spolu sme sa stretli pred kaviarňou. 
Už pri príchode sa človek dostane do celkom iného sveta, kde hrajú hlavnú úlohu chlpatí 
kamaráti. Naša kamarátka Evka, ktorá pracuje v kaviarni, dbá na to, aby boli psíky i naši 
prijímatelia maximálne spokojní. A hoci sa niektoré z týchto zvierat vyznačujú pomerne 
temperamentnou povahou, v čase našej návštevy sedeli pokojne pri nohách našich 
prijímateľov. Poniektoré neodolali tomu, aby si na vlastných zuboch vyskúšali silu hračiek, 
ktoré sú tam pre ne nachystané.  V tejto kaviarni to priam srší pozitívnou energiou a príjemnou 
atmosférou.  Strávili sme tam krásne dopoludnie, kde sme sa zrelaxovali. Vlastne sa aj hovorí, 
že pri ,,chlpatých zvieracích stvorenia to ide akosi ľahšie“. 

Text: Mgr. Gábriková 
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Veľké jarné upratovanie 

24.6.2020 

Počas dvoch týždňov sme sa spoločne stretli na dvore nášho zariadenia pri veľkom jarnom 

upratovaní. Vzali sme si do rúk metly a pozametali všetky plochy aj na príjazdovej ceste 

k zariadeniu. Vytrhali sme burinu a upravili záhony. Zasadili sme aj nejaké nové kvetiny 

a exteriér zariadenia vynovili. Výsledkom bolo príjemné prostredie pre nadchádzajúce letné 

aktivity na našom dvore. 

Text: Mgr. Kobolková 
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Letné súťaže o najveselšie rúška v Bratislavskom kraji 

Máj – jún 2020 

 

Domov sociálnych služieb Rozsutec sa zapojil do 2. a 3. kola v súťaží o najveselšie rúško 

v Bratislavskom kraji. 

2. súťažné kolo 

V druhom kole boli prihlásené tri súťažné rúška 

z nášho zariadenia. 

Náš model, pán Edko s rúškom na svojej tvári vyhral 

prvé miesto s počtom hlasov 75. Rúško nesie názov 

Sliepočka. Edko získal sladkú odmenu - darčekový kôš 

s čokoládkami od Milky, s ktorým sa s kamarátmi 

podelil počas Májového posedenia. Víťazné rúško 

ušila pani riaditeľka zariadenia a s pomocou sociálnej 

pracovníčky pre Edka dozdobila prijímateľka 

zariadenia pani Ruženka. Ruženka sa spolupodieľala 

aj na tvorbe niektorých iných súťažných rúšok. 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto kole súťažili ešte dve ďalšie rúška. Jedno 

z nich by sme Vám radi predstavili spolu s autorkou 

rúška. Pani Katka ho vytvorila spoločne so sociálnou 

pracovníčkou, ktorá jej pomohla s prípravou 

materiálu a vystrihovaním. Rúško evokuje veselú tvár 

malého dievčatka. 

3. kolo 

V treťom kole sa DSS Rozsutec zapojil s 5 súťažnými rúškami. Z celkového počtu 19 súťažných 

rúšok nakoniec 1. miesto s počtom hlasov 307 získala modelka Helenka s rúškom Malí 
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koroňáci. Rúško ušila naša výdajkyňa stravy a dozdobila prijímateľka Ruženka v spolupráci so 

sociálnou pracovníčkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá istá výdajkyňa stravy ušila pre prijímateľov aj nasledujúce dve 

rúška. Rúško, veľmi kreatívne ozdobené, je autorským dielom 

prijímateľky pani Vierky. Pani Vierka použila pri zdobení svojho 

rúška všakovaké materiály ako napríklad vrchnáčik od 

sprchovacieho gélu, korálky, fixky a inú látku. Takto vniklo veľmi 

zaujímavé a netradičné umelecké dielo HELP. Na fotke má rúško 

model pán Imrich. 

 

Veľmi krásne a čisto vyšité je 

nasledujúce rúško. Pani Ruženka je 

naozaj majsterka vo vyšívaní a ako 

vidieť aj na rúšku – čisto, technicky 

správne a s citom vyšila vlčie maky 

na rúško, ktoré môže slúžiť ako 

veľmi pekný módny doplnok. Na 

fotke je modelka pani Monika. 

Text: Mgr. Kobolková 
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Vernisáž výšiviek 

9.7.2020 

Dňa 9.7.2020 sa uskutočnila vernisáž výšiviek prijímateliek DSS Rozsutec. Na túto výstavu 

ručne vyšívaných obrázkov sa prijímateľky pripravovali dlhšie ako štyri mesiace. Obdobie 

prípravy bolo vlastne obdobie počas zvýšených opatrení v súvislostí s ochorením COVID - 19, 

keď boli pre klientov obmedzené vychádzky i návštevy. Zakúpila sa špeciálna látka na vyšívanie 

– kanava s väčšími očkami, väčšie ihly na vyšívanie a prijímateľky sa mohli pustiť do práce. 

Najskôr im boli ponúknuté ľahšie motívy kvetín alebo motýľov. Vznikla tak séria jarných 

kvietkov. Neskôr sa pridali aj iné motívy - hríbik, zajac... Vyšívali prijímateľky, ktoré mali nielen 

dlhoročné skúsenosti vo vyšívaní, ale aj úplné začiatočníčky. Farbu nitiek na vyšívanie si volili 

samy, len občas „začiatočníčky“ potrebovali poradiť.  Všetky pracovali veľmi usilovne a tešil 

ich každý nový hotový obrázok. Postupne sa im práca začala tak páčiť, že si žiadali sále nové 

a nové predkreslené obrázky podľa vlastného výberu. Krásne výšivky začali pribúdať a vtedy 

vznikol nápad urobiť z týchto ručných prác výstavku, ktorá by potešila aj ostatných klientov 

v DSS a zároveň by vyzdobila voľné miesto na stenách chodby. Na vernisáži sme poďakovali 

našim prijímateľkám: pani Ruženke, Katke, Magdalénke, Danke, Boženke, Margitke a Andrejke 

za ich krásne výšivky, ktoré boli ocenené diplomom  a malým darčekom na potešenie.  

Text: Ščasná 
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Opekačka na Železnej studničke 

22.7.2020 

Dňa 22.7 bolo krásne slnečné počasie a  preto bola škoda nevyužiť to. Ráno sme sa preto 
rozhodli, že pôjdeme na Železnú studničku.  Sophia s Miškom, Jojkou, Dankom a Marienkou 
prišli autom spolu s pánom Romanom Úradníčkom.  Veronika spolu s Helenkou, Monikou a 
Romanom sa rozhodli, že radšej pôjdu autobusom. Všetci sme sa stretli na Železnej studničke, 
vybrali si vhodné miesto na opekanie a začali s prípravou ohňa a špekáčikov.  Vďaka pánovi 
Úradníčkovi sme mali nachystané drevo na oheň.  Veronika spolu so Sophiou založili oheň a 
nachystali špekáčiky a zeleninu.  Naspäť sme sa rozhodli ísť všetci spolu vlakom do Lamača. 
Prežili sme tak príjemné slnečné popoludnie. 

Text: Mgr. Gábriková 
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Výlet do Starého mesta – na zmrzlinu na Hviezdoslavovo námestie 

4.8.2020 

Boli sme v cukrárni na Hviezdoslavovom námestí. Odviezli sme sa tam taxíkom. Počasie nám 

prialo. Sedeli sme vonku a jedli sme zmrzlinu. Bola s nami Magdalénka a pracovníčky Danka 

a Magdalénka. Potom sme sa poprechádzali po Hviezdoslavovom námestí a zašli sme až 

k Dunaju. Pri Dunaji sme si urobili niekoľko fotiek, ale fotili sme sa aj pri  zmrzline. Na Dunaji 

sme videli loď a upútalo ma, aký je Dunaj široký. Výlet sa vydaril a išla by som tam aj druhý raz. 

Text písala: p. Margitka S. 
Čiastočná editácia: Mgr. Jančušková 
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Naša zmrzlina v starom meste 

6.8.2020 

Jedného, krásneho letného dňa sme sa vybrali na zmrzlinu do starého mesta. Išli Helenka, 

Viktor, Anička a Martuška. Bol to pre nás pekný zážitok a osvieženie. Keď sme si prezreli 

Hviezdoslavovo námestie, tak sme si posedeli pri soche Hviezdoslava. Tam sme si dali veľmi 

dobrú zmrzlinu. Po zmrzline sme si obzreli stánky a kúpili sme si v nich niečo pekné na 

pamiatku. 

Text: Mišíková 
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Výlet v zoologickej záhrade do dinoparku 

7.8.2020 

V piatok 7.8.2020 sa Marienka, Viktor, Roman, Lucia, Katka a Danka vybrali na výlet do našej 

Bratislavskej zoologickej záhrady. Nielen preto, aby sme si obzreli zvieratká, ale aby sme sa 

v dinoparku oboznámili o rozličných druhoch dinosaurov. Tiež sme sa zoznámili so spôsobom 

života dinosaurov. Pri prechádzke v zoo sme si prezreli pre nás veľmi zaujímavý dinopark. 

Makety dinosaurov s ich zvukovými efektmi sa nám veľmi páčili. Potom sme si v dinoparku dali 

aj zmrzlinu s kofolou. 

Text: Mišíková 
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Cukráreň 

12.8.2020 

Boli sme v Lamači a na Karpatskom námestí. Sadli sme si vonku a dali sme si zmrzlinu. Ja som 

si dal orieškovú. Dal som si ju dva krát. Niektorí si dali čokoládovú kávu. Aj som nafotil krásne 

fotky. Potom všetci sme sa vybrali domov. Bol to pre mňa dobrý zážitok. 

Text písal: p. Bedřich M. 
Čiastočná editácia: Mgr. Kobolková 

 

 

  



Úryvky zo života Furmančanov z roku 2020, časopis DSS Rozsutec – špeciálne vydanie 

 

17 
 

Sandberg 

13.8.2020 

Cestovali sme autobusom č. 21, vystúpili sme v Devínskej Novej Vsi a vybrali sme sa na 

Sandberg. Keď sme prišli na kopec, bol pekný výhľad na Rakúsko a bolo vidieť všetko dookola. 

Potom sme mali dlhú cestu v teréne k Devínskemu hradu. Bola to náročná cesta, Prišli sme 

k Devínu hradu a tam sme si dali kofolu. Roman si dal nealkoholické pivo. Potom sme čakali 

na autobus č. 29 a prestúpili sme na 30 – tku domov. Myslím, že to bol pekný zážitok. 

Text písal: p. Bedřich M. 
Čiastočná editácia: Mgr. Kobolková 
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Návšteva kamarátov z Integry 

20.8.2020 

Dňa 20.8.2020 k nám zavítali kamaráti z DSS Integra, ktorí sa rozhodli stráviť s nami 
popoludnie. Spolu sme si mohli zasúťažiť v kvíze Bingo, kde nám naši kamaráti ukázali svoju 
šikovnosť. Pod pergolou sme si vypočuli piesne, ktoré nám zaspievali Roman, Andrejka a 
Renátka. Nakoniec sme spoločne otvorili kôš plný sladkostí, ktorý sme dostali za prvé miesto 
v súťaži o najveselšie rúško. Naši kamaráti boli v tejto súťaži druhí, preto sme sa rozhodli 
podeliť  o výhru. Spoločne sme si mohli pochutnať na dobrotách, ktoré upiekli a nachystali naši 
prijímatelia. Bolo to milé a príjemné stretnutie, na ktoré budeme ešte dlho spomínať. 

Text: Mgr. Gábriková 
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Slniečková súťaž na BSK 

August 2020 

V priebehu augusta dostali prijímatelia zariadení 

sociálnych služieb možnosť zúčastniť sa slniečkovej 

súťaže na BSK. Naši prijímatelia Roman, Helenka, 

Monika, Marienka, Katka a skupina prijímateľov si 

pripravili slniečka, ktoré poslali prostredníctvom 

pani riaditeľky do priestorov úradu Bratislavského 

kraja. Tam prebehla výstava slniečok 

a vyhodnotenie súťaže. Prijímatelia nášho 

zariadenia tentokrát nevyhrali. Nevadí! Tešia sa už 

na ďalšie súťaže, ktoré si kraj pre nich pripraví.  

Text: Mgr. Kobolková 
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Pestrý deň 2020 

9.9.2020 

Aj počas koronavírusových obmedzení sa prijímatelia sociálnych služieb môžu tešiť z pekných 

všedných i netradičných dní.  Takýto netradičný ,,Pestrý deň“ zažili prijímatelia v DSS Rozsutec 

na svojom krásnom zelenom dvore za plotom zariadenia síce bez hostí a dobrovoľníkov, no 

s veľkou radosťou. Veľká akcia, ktorá sa koná každoročne na Partizánskej lúke a sú na ňu 

pozvaní prijímatelia zo všetkých domovoch sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Bratislavského kraja sa kvôli protiepidemiologickým opatreniam presunula do exteriéru 

Domova sociálnych služieb Rozsutec. 

Pestrý deň sa konal v stredu 9. septembra 2020 pod novou pergolou na dvore zariadenia a 

moderovala ho sociálna pracovníčka Veronika s prijímateľkou Andrejkou. Počasie bolo 

vynikajúce a tak sa prijímatelia mohli tešiť z nádherného slnečného septembrového dňa. 

Pestrý deň otvorili prijímatelia s precízne nacvičenými piesňami. Po nich nasledoval 

vedomostný kvíz o prvej pomoci, hasičoch a pobyte v lese.  

Po obede nasledoval športový súťažný program. Prijímatelia si zmerali sily vo svojich 

schopnostiach podať prvú pomoc, uskutočniť hasenie ohňa, hádzanie granátom a orientáciu 

na mape, v prírode a v meste. 

Všetci prijímatelia úspešne absolvovali súťažné disciplíny a tak získali krásne ceny, ktoré 

finančne podporil MÚ Bratislava – Lamač dotáciou vo výške 300 eur. Prijímatelia mali z cien  

obrovskú radosť a preto za nich za všetkých ďakujeme. Ako na ,,Pestrý deň“ býva zvykom, 

prijímatelia aj zamestnanci si pochutili na občerstvení vo forme párkov a zeleninovej oblohe, 

ktoré finančne zabezpečilo občianske združenie Nádej pre Rozsutec. Pevne veríme, že 

koronavírus nám dovolí, aby sme budúcoročný ,,Pestrý deň“ prežili spolu s našimi kamarátmi 

z ostatných zariadení sociálnych služieb znova na Partizánskej lúke.  

Text: Mgr. Kobolková 
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Výlet na zmrzlinu na Malokarpatskom námestí 

17.9.2020 

Dňa 17.9.2020 sme boli na prechádzke na Malokarpatskom námestí. Doviezli sme sa tam 

taxíkom. Boli s nami sociálne pracovníčky Magdalénka a Danka. Bola s nami aj Magdalénka 

Zemanová. Počasie bolo dosť chladné, ja som mala oblečené aj sako. Objednala som si 

zmrzlinu slaný karamel. Mali sme na tvári aj rúška. Strávili sme príjemné predpoludnie. 

Text písala: p. Margitka S. 
Čiastočná editácia: Mgr. Daniela Jančušková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úryvky zo života Furmančanov z roku 2020, časopis DSS Rozsutec – špeciálne vydanie 

 

22 
 

Čierno – biele posedenie 

28.10.2020 

V stredu 28.10.2020 sa v našom zariadení konala akcia, ktorá nemá obdobu. Bolo to čierno-

biele posedenie. A keďže v názve je čierna a biela, rozhodli sme sa tak aj obliecť. Našu 

spoločenskú miestnosť sme si „halloweensky“ vyzdobili a to strašidlami, pavučinou a 

netopiermi. Začali sme pesničkami, ktoré nám zaspievali naši speváci Roman, Peťko, Michal, 

Renátka a Andrejka.  Naša Boženka spolu s Ľubošom zahrali ,,zbojnícke divadlo“, ktoré malo 

veľký úspech.  Zasúťažili sme si v strašidelných disciplínach, kde sme si vyskúšali svoje 

zručnosti. Súťažné disciplíny si pre prijímateľov nachystali naše inštruktorky a sociálne 

pracovníčky. Prijímatelia za splnenie úloh, ktoré si vyžadovali odvahu, dostali darčeky. Na 

záver sme si spolu zaspievali a pochutnali na strašidelných dobrotách. 

Text: Mgr. Gábriková 
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Vernisáž mandál 

4.11.2020 

V stredu 4.11.2020 o 13:15 hod. sa v DSS Rozsutec konala slávnostná vernisáž obrazov 

mandál, ktoré kreslili naši klienti. Kresby usilovne pripravovali vyše dva mesiace. Do kreslenia 

sa celkovo zapojilo 13 klientov. Celý priebeh vernisáže moderovala naša soc. pracovníčka 

Veronika spolu s klientkou Andrejkou. Spolu pozvali všetkých prítomných klientov prezrieť si 

obrázky mandál, ktoré boli zavesené na oboch stenách chodby. Potom moderátorky vyhlásili 

mená všetkých autorov kreslených mandál:  Béďo, Jojka, Danka, Vierka, Magdalénka, Šimon, 

Viktor, Boženka, Andrejka, Helenka, Margitka a Monika. Naši maliari boli  odmenení aj  vecnou 

cenou – malým „praktickým“ vrecúškom. Príjemnú atmosféru vernisáže zakončilo sladké 

maškrtenie čokoládovej a makovej torty, ktoré si upiekli naši klienti s Veronikou.  

Text: Ščasná 

 

 

 

 

  



Úryvky zo života Furmančanov z roku 2020, časopis DSS Rozsutec – špeciálne vydanie 

 

24 
 

 

Prednáška o Lamači 

4.11.2020 

Dňa 4.11.2020 sa v našom zariadení konala zaujímavá prednáška o Lamači. Túto prednášku si 

pre nás nachystal náš prijímateľ Bedřich.  Béďo, ako mu hovoríme, je veľmi všímavý a zaujíma 

sa o veľa vecí. Rád surfuje na internete a vyhľadáva informácie. Touto zaujímavou prednáškou 

predostrel ostatným prijímateľom veci, ktoré nevedeli. Dozvedeli sme sa čosi z histórie 

Lamača, ako napríklad priebeh Bitky pri Lamači, ďalej o pamätníku padlých Lamačanov počas 

prvej svetovej vojny.  Prijímatelia sa dozvedeli  tiež  o súčasnosti, napríklad, koľko je 

športových zariadení v Lamači a čo je dominantou Lamača. V neposlednom rade aj náš Domov 

sociálnych služieb Rozsutec sa nachádza v tejto malej, no pre nás i prijímateľov srdcom a 

duchom veľkej časti mesta Bratislavy. 

Text: Mgr. Gábriková 
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Obchodík Púpava 

október 2020 

Na jeseň bol v Lamači otvorený nový bezobalový obchodík s milým názvom Púpava. Majitelia 

tohto obchodu ponúkli našim klientom DSS Rozsutec možnosť spolupráce – vyrábať  obalový 

materiál na tovar, ktorý ponúkajú. Sú tam potraviny, kozmetika, drogéria... Naši klienti sa 

s veľkým elánom pustili do maľovania sklenených nádob, fliaš či uzatvárateľných pohárov zo 

zavarenín a kávy. Prijímatelia zvyknú maľovať farbami na sklo.  Pod vedením soc. pracovníčky 

Veroniky vyrábajú naši prijímatelia prekrásne nádoby, ktoré potešia nielen svojím správnym 

účelom ale aj pohladia oči pestrými farbami a nápadmi. Takto spoločne prispievajú k ochrane 

našej prírody, aby sa tu zakúpený tovar nemusel baliť do plastových vreciek.  Výrobou týchto 

maľovaných nádob si môžu naši prijímatelia spestriť dlhé jesenné dni s cieľom potešiť aj iných 

ľudí výrobkom urobeným s veľkou láskou. 

Text: Ščasná 
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Na tvorbe sa spolupodieľali 

Mgr. Kobolková – tvorba textov, celková úprava 
Mgr. Gábriková, Mgr. Jančušková, Ščasná, Mišíková – tvorba textov 

Mgr. Priczelová – textová korektúra 
Margita S., Bedřich M. – prispeli vlastným rukopisom 

Fotografi z rad zamestnancov a prijímateľov 
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