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Milí naši čitatelia, 

 

v tomto čísle sa dozviete o rôznorodých zážitkoch z našich životov, 

ktoré sme zažili v septembri.  A to ich naozaj nebolo málo! 

 

Mali sme tradičnú jesennú záhradnú slávnosť. Boli sme na výlete 

v Trenčíne a v Mariánke. Navštívili sme hody v Lamači 

a v Dúbravke. Tiež sme sa zúčastnili Radničkiných trhov s našim 

predajným stánkom. 

 

Príjemné čítanie Vám želá 

    

Za tím autorov  

 

Petra Kobolková 
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Navštívili sme... 

 

Lamačské hody 

V sobotu 2.septembra 2017 sme sa zúčastnili obľúbenej a kľúčovej 

akcie – Lamačských hodov. Naši klienti Monika, Marienka, Béďo 

a Roman sa tejto akcie zúčastnili spolu s terapeutkou Veronikou. 

Tento deň bol plný zábavy, spevu ale i tanca. Pozreli sme si 

vystúpenie detí z Lamača. Monika, Roman a Béďo si zajazdili aj na 

autíčkach, ktoré ich spomedzi všetkých ponúkaných kolotočov 

zaujali najviac. Príjemným prekvapením bolo stretnutie s našou 

terapeutkou Petrou, pri ktorej samozrejme nechýbal jej i náš verný 

kamarát Benji.  

(VG) 
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Organizovali sme... 

 

Záhradnú 

slávnosť 

Vo štvrtok 7. septembra 

2017 sa konala záhradná 

slávnosť u nás v DSS. 

Prípravy začali ako obyčajne hneď z rána. Kuchynka sa zaplnila 

klientmi a tí celé doobedie chystali chutné občerstvenie. Po desiate 

sa začali výzdoby dvora. Celý deň nám prialo pekné slnečné 

počasie. 

Poobede otvoril terapeut Ondrej príhovorom a niekoľkými skladbami 

s klientmi celú akciu. Následne nasledovali súťaže. Klienti si mohli 

vyskúšať navíjanie kábla, futbal, hod guľou na cieľ a prenos mince 

na čele. Mnohí sa s nadšením zapojili do všetkých aktivít. Odmenou 

im bola hubka na umývanie.  

Po vyhodnotení súťaží nasledovalo občerstvenie a diskotéka do pol 

piatej. všetci si tento deň príjemne užili. 

(PK) 
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Boli sme... 

 
Na výstave Veda a 

výskum 

Vo štvrtok 14. septembra 2017 sme sa 

prešli do obchodného centra Eurovea. 

Bola tam prehliadka výskumných 

laboratórií a elektrotechniky.  

Vyzeralo to ako na návšteve 

u Einsteina. „Fokusi – pokusi.“  

Aj my sme niečo vyskúšali v tom 

laboratóriu a presvedčili sme sa, že nám 

to ide. Nejaké suveníry sme si odniesli 

domov.  

Myslím si, že to bol dobrý zážitok. 

(prepis rukopisu od Bedřicha) 
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Boli sme... 

 

V Mariánke 

Tento upršaný deň (streda 20. septembra 

2017) sme sa vybrali (Gitka, Danko, 

Magduška a ja) do Mariánky. 

Najprv sme išli k jaskynke, kde sme sa 

spoločne pomodlili. Prekrásne stromy okolo len dekorovali krásu 

jaskynky. Aj keď pršalo, pracovali tam robotníci, ktorí skrášľovali 

terén. Ani nám to nevadilo. Ostatní potom išli k vodičke, ktorú 

nabrali do fliaš. Ja som zostala pri jaskynke a venovala som sa 

súkromným modlitbám. Toto miesto je úžasne premodlené, dáva do 

srdca pokoj, radosť a vďaku za všetko čo nám dáva Panna Mária. 

Chceli sme ísť aj do kostola, ale Gitka 

už nevládala. Tak sme zavolali taxík 

a vrátili sme sa do Rozsutca. Kiež by 

bolo viacej takýchto miest ako je 

Mariánka... 

 

 (prepis rukopis od Gabiky) 
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Boli sme... 

 

Pozrieť Dúbravské hody 

V sobotu  23.septembra 2017 sa v Dúbravke konali Dúbravské 

hody, na ktorých sme sa boli pozrieť aj my. Poobede sa Monika 

spolu s terapeutkou Veronikou vybrali do Dúbravky popozerať 

stánky. Popoludní sa na Dúbravské hody prišli pozrieť aj Béďo 

spolu s Romanom, ktorí prišli v sprievode Ondreja. Monika a 

Roman neodolali obľúbeným autíčkam. Neskôr sa vybrali pozrieť aj 

do starej časti Dúbravky, kde sa hrali obľúbené slovenské piesne.  

Aj napriek upršanému počasiu sme si túto sobotu užili. 

(VG) 
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Boli sme… 

 

Predávať na Radničkine trhy 

Ako každý rok, aj tento rok sa konali tradičné Radničkine trhy, na 

ktorých sme nemohli chýbať. Naši klienti vyrobili na túto akciu rôzne 

krásne výrobky. Radničkine trhy prebiehali v piatok a v sobotu 

(22.september 2017 – 23. september 2017).  

 

V piatok  22. septembra ráno bola predávať naša terapeuta Danka 

spolu s Ruženkou, poobede ich prišla vystriedať terapeutka 

Veronika spolu s Monikou. O druhej popoludní sa k dievčatám pridal 

aj Roman Kučera, ktorý prišiel ochotne pomôcť s predajom. Roman, 

Monika a terapeutka Veronika po chutnej odmene vo forme horúcej 

čokolády sa ešte zúčastnili slávnosti vyhlásenia najkrajších 

výrobkov. Toto vyhlásenie sa konalo v Zrkadlovej sieni 

Primaciálneho paláca.  
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Ďalší deň, v sobotu 

23. septembra boli 

skoro ráno 

nachystané Helenka 

spolu s Aničkou s 

odhodlaním a dobrou 

náladou, na ďalší 

predaj našich výrobkov. Naše dámy sprevádzala naša 

psychologička Karola. Tieto tri dámy prišli poobede vystriedať v 

predaji traja páni, a to Ondrej, Roman a Béďo.  

 

Vďaka všetkým sa nám podarilo predať mnoho výrobkov. Najviac 

kupujúcich zaujali chňapky, tašky, pohľadnice, sponky a šité hračky.  

Spolu sa nám podarilo vyzbierať 103 eur. Tieto peniažky použijeme 

na nákup materiálu pre našu 

ďalšiu činnosť.  

 

Týmto by sme sa chceli 

poďakovať aj našej terapeutke 

Petre, ktorá sa síce nemohla 

zúčastniť Radničkiných trhoch, 

ale mnoho predaných výrobkov 

pochádza práve z jej činnosti s 

našimi klientmi, za čo je pekne 

ďakujeme.  

(VG) 
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Boli sme... 

 

V Trenčíne 

V piatok 22. septembra 2017 

došlo k významnej udalosti v 

živote jedného nášho klienta. 

Béďo v máji tohto roku nakreslil a poslal 3 obrazy do súťaže 

Výtvarný salón ZPMP 2017. Následne bola jeho práca Kostol v 

Starom Smokovci ocenená. 

Z Bratislavy sme vyrazili v piatok ráno o deviatej. Potom sme došli 

do Trenčína okolo pol dvanástej. Tam sme sa prešli parkom a 

centrom Trenčína. Tiež sme sa zastavili v jednej útulnej kaviarni na 

kávu a čokoládu. 

Po kávičke sme sa vrátili k autobusovej stanici. Odtiaľ nám išiel 

priamy spoj do OC Laugaricio. V obchodnom 

centre prebiehalo samotné oceňovanie 

klientov a slávnostné otvorenie Výtvarného 

salónu. Béďo dostal aj špeciálnu úlohu, kedy 

mal možnosť podieľať sa na moderovaní v 

úvode oceňovania. Potom si prevzal 

ocenenia a ponúkol sa občerstvením. 

Na koniec sme mali ešte trochu času a tak 

sme sa prešli po obchodnom centre. Naspäť 

do Bratislavy cestoval Béďo sám, čo 

považoval za svoj veľký úspech. 

(PK) 
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Dozviete sa v ďalšom čísle...  
 

 

V najbližšom čísle Vám napíšeme o 

 

 Zmenách v našom zariadení 

 

 Návšteve Domova Svitania 

 

 Návšteve dopravného múzea 

 

 a ďalšom... 
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Na tvorbe sa podieľali: 

 Petra Kobolková, Mgr. – tvorba textov, celková úprava 

 Veronika Gábriková, Mgr. – tvorba textov 

 Gabriela H., Bedřich M. – prispeli vlastným rukopisom 

 a fotografi z rad zamestnancov a klientov nášho zariadenia. 

 V časopise sme použili niekoľko voľne dostupných obrázkov 

z internetu.  

 

Pri tvorbe časopisu využívame prvky ľahko čitateľného textu. 

 

Domov sociálnych služieb Rozsutec  

Furmanská 4  

841 03 Bratislava  

IČO: 31750761 DIČ: 2020922761 

tel.: 02/64 28 73 72  

mobil: 0903 651 881  

email: dssrozsutec@dssrozsutec.sk  

www.dssrozsutec.sk 

 

Sponzorský bankový účet: IBAN SK59 8180 0000 0070 0047 1074 

 

Vydané v Októbri 2017 
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