
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. číslo december 2016 



 - 2 - 



 - 3 - 

Milí čitatelia, 

 

prichádzame k Vám s posledným číslom časopisu z roku 2016. 

Opíšeme Vám ako sme oslávili Mikuláša a Vianoce u nás. 

Zastavíme sa aj na vianočných trhoch v Bratislave. Dozviete sa kto 

bol pomáhať pri workshopoch v Lamači. Predstavíme Vám nášho 

klienta Romana. Prečítať si tiež môžete nový príspevok 

z Barborkinho literárneho okienka. Toto a ďalšie články nájdete 

v tomto čísle.  

  

 

Prajeme Vám príjemné čítanie 

   

       Tím autorov 
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Prišiel k nám... 

 

Mikuláš 

 

V utorok 6. decembra 2016 nás 

navštívili: 

 Mikuláš (Ondrej) 

 Mikuláš Junior (Romanko)  

 Anjelom (Edko) 

 Čertice (Anička a Jojka) 

 Vločky (Marienka s Monikou) 

 Hviezda (Gabika) 

 Soby (Bédino a Magdalénka). 

 

Klienti postupne pristúpili k Mikulášom a predviedli nejaké 

predstavenie, ktoré si pre neho pripravili. Niektorí spievali, iní 

povedali básničku. Napríklad čertica Jojka nás skoro na smrť 

vystrašila, keď si ako svoj program pripravila „Bububu!!!“.  

Nakoniec asi všetci poslúchali a balíček od Mikuláša dostali. 

(PK) 
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O tom ako to prebiehalo napísala aj pani Margitka: 

Oslávili sme Mikulášsky večierok. Dostali sme balíčky, kde boli 

sladkosti. Bol pripravený aj program. Mohli sme si zaspievať do 

mikrofónu. Ja som spievala vianočnú pieseň.  

(pani Margitka) 
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Oslávili sme... 

 

Vianoce 

Pani Margitka pokračuje v písaní: 

Po Mikulášskom večierku boli 

vianočné oslavy. Aj ja som 

pomáhala, pri ozdobovaní 

stromčeka. Niektorí klienti odišli 

domov. Nás ostalo 12. Na 

štedrovečernú oslavu sme mali 

zákusok a vianočné oblátky. 

Pripravili sme aj punč. Bolo ho 

dostatok. Mali sme aj rybu 

a šalát. 

(pani Margitka) 

 

Vianočný večierok 

V posledný utorok pred Vianocami sme sa poobede spoločne stretli 

na vianočnom večierku. V úvode nám Ondrej zahral na gitare 

spoločne s Romanom, Margitkou, Gabikou, Boženkou a Diankou. 

Zaspievali sme si niekoľko vianočných kolied. 

Potom sme si pozreli vianočný film, ktorý spoločne s klientmi 

vytvorili terapeuti. Vo filme vystupovali naši klienti pri pečení, 

cvičení, štrikovaní, športovaní, spievaní, tancovaní, rozprávaní, 

tvorení a ozdobovaní vianočného stromčeka.  
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Čerešničkou vo filme bol bonus, z ktorého sme sa od Aničky 

(čertice) dozvedeli recept na prípravu obľúbeného jedla v pekle. 

Budeme potrebovať: 

 Kotol 

 Chobotnice 

 Slimáky 

 Hady 

Všetky ingrediencie zmiešame v jednom veľkom kotli a necháme 

uvariť. Výsledkom bude čertovsky vynikajúce jedlo.  

Po filme nasledovala Vianočná pošta. Mnohí klienti si spomenuli na 

seba navzájom aj na náš personál a zaželali si pekné sviatky. 

Potom sme sa občerstvili vynikajúcimi koláčikmi z našej kuchynky 

a zabavili sa na poslednej diskotéke tohto roku u nás. 

(PK) 
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Kde sme boli... 

 

Vianočné trhy 

Vo štvrtok 22. decembra 2016 sme išli pozrieť vianočné trhy 

v Bratislave. Tejto výpravy sa zúčastnili 4 výletníci: Béďo, Robko, 

Anička a terapeutka Petra. Najskôr sme sa zastavili pri stánkoch na 

Hviezdoslavovom námestí s občerstvením. Tu si páni z výpravy 

pochutnali na zemiakových plackách. Kým sa občerstvovali, dámy 

si prezreli všetky drobnosti v stánkoch s darčekmi. Anička si aj 

vybrala malú drobnosť na pamiatku. 

Potom sa už celá skupinka spoločne presunula ku stánkom na 

Hlavnom námestí. Robko si zakúpil anjelika, ako darček pre 

niekoho špeciálneho.  Po splnení všetkých prianí spojených 

s vianočnými trhmi sa skupinka vydala ku zastávke Zochova 

a odtiaľ sa vrátili do Rozsutca. 

(PK) 

 

 

 



 - 9 - 

Kde sme boli... 

 

Workshop v Lamači 

Dňa 10. decembra 2016 sme sa spoločne s našim klientom 

Romanom zúčastnili v kine Lamač workshopu. Pripravili sme si stôl 

so sklenenými pohármi a farbami na sklo, aby sme obyvateľom 

Lamača ponúkli tvorivú aktivitu maľovania na sklo. Lamačania si 

mohli svoje namaľované sklenené poháre vziať domov. Okrem nás 

mali účastníci na výber ešte dva kreatívne stoly. Náš klient Roman 

bol spokojný, že aj on môže niečo ukázať a tak inšpirovať ostatných 

dospelých a deti z Lamača. Nášho klienta na tomto workshope 

sprevádzali terapeuti Veronika a Ondrej. 

 (VG)  
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Kde sme boli... 

 

Christmas day 

V nedeľu 18.12.2016  sa konal tradičný Christmas day - vianočné 

stretnutie spojené s pestrým programom. Pre veľkých i malých boli 

prichystané tvorivé dielne, divadielko, spoločenské hry a tombola. 

Vianočnú atmosféru nám vytvorila živá hudba, skvelá kapustnica a 

voňavý punč. Táto akcia prebiehala v Centre rodiny v Dúbravke. 

Tohto stretnutia sme sa zúčastnili aj my, a to Veronika a Ondrej 

spolu s našou klientkou Marienkou, ktorá si mohla vyskúšať 

zdobenie perníkov, ale i výrobu mydiel.  Takto sme spoločne 

v centre rodiny strávili príjemné vianočné popoludnie. 

(VG) 
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Kde sme boli... 

 

Vernisáž 

Dňa 12.12. 2016 sme sa zúčastnili vernisáži v Zichyho paláci. 

Vystavené boli obrazy našej Barborky. Spolu s ňou vystavovali 

obrazy klientov DSS Integra. Výstava bola zahájená koncertom. 

Vystupoval tam Ondrej s Romanom a Jojkou,  klienti DSS Integra 

a pozvaní hostia. Zúčastnila sa aj pani riaditeľka a darovala 

Barborke kyticu. Počas koncertu sme predávali naše výrobky. 

Záujem bol najmä o šité hračky. Po koncerte sme boli na 

slávnostnej večery, kde sa podávala vianočná kapustnica. 

 (VG) 
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Chcem sa Vám predstaviť... 

 

Roman 

 

Predstáv sa nám... 

Mám sa dobre. Moje záľuby sú hudba, 

spievanie. Rád oddychujem. Chodím 

nakupovať do malého Tesca sám. Rád 

chodím na vychádzky. Chodím do školy na 

Patrónku – učebný odbor záhradník. Bavia ma psíkovia, koníky, 

mačičky. Chcel by som ísť na nejaký koncert (Progres, Duo 

Yamaha). Kamaráti sú Hela, Robko, Marienka a Monika. Rád sa 

vozím autobusom. Rád pracujem na IPRE. Mám rád kávičku. Rád 

sa zúčastňujem komunity. Vtedy pomáham Ondrejovi. Mám rád 

šport – basketbal a korčuľovanie. 

  

Obľúbené jedlo: vyprážané filé 

a majonézový šalát. 

(PK) 
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Barborkine literárne okienko... 

 

Prechádzka galériou Louvre 

v Paríži 

Táto galéria patrí medzi najslávnejšie 

a najväčšie obrazárne sveta. Dal ju 

vystavovať ešte v 16. storočí kráľ František 

I. Bol o Francúzsky kráľ známy svojou 

hýrivosťou a láskou k ženám a umeniu. 

 

Postupom storočí sa galéria stále zveľaďovala a hromadili sa v nej 

vzácne obrazy, sochy, šperky, vzácne knihy a gobelíny. Až kým 

z toho bola slávna galéria akú poznáme dnes. 

 

Po Ruskej galérií Ermitažas je Louvre najväčšia galéria na svete. 

V Európe a vo svete sú aj mnohé ďalšie veľké obrazárne.  

 

Dnešný Louvre je obnovená, krásna, poschodová budova zo 16. 

storočia. Je v nej zhromaždené umenie od doby antickej, 

románskeho a gotického umenia, hlavne renesancie, baroka, 

rokoka, romantizmu a umenie konca 19. a 20. storočia.   
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Barborkine literárne okienko... 

 

Pablo Picasso 

A teraz sa zastavím pri Pablovi 

Picassovi – avantgardnom, 

pokrokovom maliarovi, 

grafikovi a sochárovi. Dnes už 

legendárnom zakladateľovi 

kubizmu.  

 

Pablo Picasso sa narodil v roku 1981 v Španielsku. Detstvo 

a mladosť prežil striedavo vo Francúzsku aj v Španielsku, kde ho 

zasiahla občianska vojna (1936). Zažil aj bombardovanie 

španielskeho mesta Guernici.  Krátko potom namaľoval chýrny 

obraz za Guernicu. Teraz visí v galérií v Madride. Picasso sa 

zameriaval na kompozíciu a figurálnu maľbu, ale a portréty. 
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Dozviete sa v ďalšom čísle...  

 

V najbližšom čísle Vám napíšeme o 

 

 tom, čo nám priniesol začiatok nového roka 

 

 Roman napíše o zážitkoch z plesu 

 

 predstavíme Vám najnovšie výrobky z dielničky 

 

 a ďalšom... 
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Časopis sme sa snažili tvoriť v súlade s pravidlami pre tvorbu ľahko 

čitateľného textu. 

 

Na tvorbe časopisu sa podieľali: 

 Petra Kobolková – tvorba textov, celková úprava 

 Veronika Gábriková – tvorba textov 

 Terézia Horniaková – tvorba textov 

 Barbora Tomanová – prispela rukopisom 

 A samozrejme fotografi z rad zamestnancov a klientov nášho 

zariadenia 

 

V časopise sme tiež použili voľne dostupné obrázky z internetu. 

 

Vydané v Januári 2017 

 

Domov sociálnych služieb Rozsutec  

Furmanská 4  

841 03 Bratislava  

tel.: 02/64 28 73 72  

mobil: 0903 651 881  

email: dssrozsutec@dssrozsutec.sk  

www.dssrozsutec.sk 
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