
 

 

 

Furmančan 
 

 

6/2018                     Jún 

  



Furmančan 6/2018, časopis Domova sociálnych služieb Rozsutec v Bratislave 

2 z 14 

 

 

Milí naši čitatelia, 
 

mesiac jún bol plný nových zážitkov. Naši klienti sa zúčastnili 

športových hier na Lipského a v turnaji šípok. Tiež boli na výlete 

loďou, vláčikom Prešporáčikom, v kúpeľoch, na festivale 

Chorvátskej kultúry, opekať na Dúbravskej hlavici a pri Dunaji. 

DSS Rozsutec spoločne so spriatelenými organizáciami 

zorganizoval Pestrý deň pre klientov ostatných DSS v BSK. 

A v neposlednom rade nám do časopisu napísala Barborka 

o Márií Stuartovnej. 

 

Príjemne strávený čas čítaním nášho časopisu Vám praje 

Petra Kobolková 

Za celý tím autorov a prispievateľov do časopisu. 
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Zabudnuté z minulého mesiaca... 

ŠPORTOVÉ HRY 

V stredu 30. mája 2018 boli slávne športové hry na Lipského. 

Naši športovci Dianka, Helenka, Roman, Béďo a Anička tam 

predviedli obdivuhodné športové výkony. Napríklad Dianka 

hodila kriketovú loptičku takou silou, že sme ani poriadne nevideli 

kam dopadla. Béďo takmer preskočil pieskovisko. Helenka nás 

uchvátila behom, v ktorom uplatnila svoju rýchlosť aj eleganciu. 

Roman dokázal, že jazda na bicykli je jeho obľúbená disciplína. 

Anička skákala do piesku, točila pedále, hádzala loptičku a 

strieľala z dela (pardón, to nie, to sme si iba predstavovali). 

Skrátka všetci preukázali športového ducha, odvahu aj rozvahu. 

Počet medailí si už nepamätáme, ale bolo ich dosť. 

(Prepísala Margita S., OM) 
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Boli sme... 

NA VÝLETE LOĎOU 

V utorok 12. júna 2018 sme išli loďou na Devín. Plavili sme sa po 

Dunaji. Bolo mi dobre. Trochu som sa bála. Bola som tam 

s Dankou, Béďom, Jojkou, Ferkom, Dankom a terapeutkami 

Magdalénkou a Dankou. Počas plavby sme sa fotili. Danka bola 

dobrá kamarátka, pri nej som sedela. Videla som Bratislavský 

hrad, krásne domy a mosty nad Dunajom. Na Devíne som si 

kúpila pekný darček – prívesok so slonom. Pila som aj kofolu. 

Ferko si kúpil iný nápoj v plechovke a ponúkol ma či nechcem. 

Jojka si kúpila náramok – takú šnúrku. Celý čas sme si dávali 

pozor, aby sme nespadli. Bála som sa o Danka, aby nespadol. 

Domov sme sa vrátili asi okolo tretej. Bol to pekný výlet. Toto 

nám povedala Helenka.  

 (Prepísala Margita S., DJ) 
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Boli sme... 

NA FESTIVALE 
CHORVÁTSKEJ 

KULTÚRY 

V jednu sobotu (16. júna 2018) sme sa spolu s Marienkou, 

Iminom, Jojkou, Romanom a terapeutkou Dankou vybrali do 

Devínskej novej  vsi na Festival chorvátskej kultúry. Vystupovala 

tam hudobná skupina Čuňovskí beťári. Hrali na gitarách. Bola to 

dobrá kapela. Spravili sme si zopár videí, ktoré máme na 

pamiatku. Dali sme si tam aj nejaké koláče a kofolu. Bolo tam 

veľa ľudí. Nestihli sme všetky vystúpenia, no videli sme ľudí 

v pekných krojoch, ktorí sa pripravovali na vystúpenie. Predávali 

tam aj hudobné CD s chorvátskou hudbou, ktoré som si kúpil. CD 

sami veľmi páči. Ďakujem Danke že urobila pekné zábery. Cítil 

som sa dobre. Všetkým sa tam páčilo. Potom sme išli do Lamača 

autobusom. Tento článok si pre nás pripravili spoločne 

terapeutka Danka s Romanom. 

 (Prepísala 

Margita S., DJ) 
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Boli sme... 

VLÁČIKOM 
PREŠPORÁČIKOM 

Bol som s Paťkom, Dankom, Dankou, Jojkou  a Katkou sa 

povoziť vyhliadkovým vláčikom Prešporáčikom po starom meste. 

Nastupovali sme na Hviezdoslavovom námestí  cieľová stanica 

bola Bratislavský hrad. Cesta trvala asi jednu hodinu a na hrade 

sme mali  20 minútovú prestávku. Od turistického sprievodcu 

sme dostali slúchadlá, cez ktoré sme počúvali hlas, ktorý nám 

oznamoval názvy významných historických budov v centre 

mesta, ktoré sme videli z vláčika. Bolo pekné slnečné počasie. 

Pozoroval som fontány, turistov a pouličných umelcov – maliara 

a hudobníka. Na námestí som si kúpil suvenír, ktorý mi bude 

pripomínať pekné zážitky  z celého výletu. Na záver sme sa 

osviežili zmrzlinou a kávičkou z cukrárne. Toto nám povedal 

Ferko.  

(Prepísala 

Margita S., 

MS) 
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Boli sme... 

NA TURNAJI 
V ŠÍPKACH 

Dňa 13. 6. 2018 sa uskutočnil 

turnaj v hode šípok na terč. Toto 

podujatie organizoval DSS 

Javorinská. Po zahájení sa 

začalo so skúšobným hodom. 

Potom to celé začalo. Naše 

zariadenie reprezentovali naši najlepší hádzači Roman, Edko 

a Ruženka. Súťaž začala formou skupinových kôl, z ktorých u 

nás postúpil Roman ako najlepší. Roman postúpil do ďalšieho 

kola, kde súťažil s ostatnými hráčmi v rámci iných DSS. V tomto 

kole sa umiestnil na druhom mieste, no do finále sa mu 

prebojovať nepodarilo. Počas 

celej súťaže bolo nachystané 

chutné občerstvenie. Naše 

zariadenie sa od iných líšilo tým, 

že sme mali najväčší podporný 

tím, ktorý tvorili Magdalénka, 

Boženka a Béďo.  

 (Prepísala Margita S., VG) 
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Boli sme... 

PREKVAPENIE ZVANÉ 
VÝLET 

To vám bolo radosti keď mi 

Magduška povedala, že 

idem na výlet do kaviarne, 

do galérie moderného 

umenia a prechádzku pri 

Dunaji. Bola s nami klientka 

Katka a aj Peťka 

Magduškina kolegyňa. 

V kaviarni sme si dali 

zmrzlinu a ja som mala 

viedenskú kávu so 

šľahačkou. To bola báseň. 

A k tomu bola cigareta. 

V galérii boli krásne veci. 

Videli sme moderné 

umenie, ktoré sa mi veľmi 

páčilo. 

(Rukopis Barbora T., 

prepísala Margita S., PK) 
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Boli sme... 

NA VÝLETE V 
KÚPELOCH 

V utorok 5. júna 2018 sme boli na výlete do Podhájskej. Z nášho 

ústavu sme odišli po raňajkách. Na výlete sa zúčastnili Vierka, 

Edko, Marienka, Monika a Danka. Boli s nami terapeuti  Ondrej 

a Veronika. Keď sme prišli na kúpalisko, tam nás už čakali 

Anička, Béďo, Roman a terapeutka Petra. Počasie sa nám 

vydarilo. Najprv som išla do bazéna s teplou vodou, potom so 

studenou vodou. Bazénoch sa nesmie plávať, len sedieť pri 

okraji. Je tam aj sprcha na chrbát. Kúpila som si zmrzlinu a odišli 

sme z kúpaliska o 16:00 hod. Výlet do Podhájskej je veľmi pekný 

zážitok. 

 (autorský rukopis prepísala Margita S., PK) 

 

Báseň:  S Monikou na tobogane 

S Monikou na tobogane, 

nikomu sa nič nestane. 

Ani sa moc nenamočíš, 

len máš vypleštené oči. 

(Ondrej) 
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Boli sme... 

OPEKAŤ NA 
DÚBRAVSKEJ HLAVICI 

V piatok 8. júna 2018, kedy prebiehala akcia Dnes mám rande 

s naším mestom, sme vďaka finančnému príspevku od Nadácie 

Pontis realizovali náš projekt opekačka na Dúbravskej Hlavici. 

Po raňajkách sme naštartovali prvé dve autá a postupne vyviezli 

15 klientov a 6 zamestnancov na Dúbravskú hlavicu. Spoločne 

sme založili oheň a začali opekať. Každý si opiekol toľko 

špekačiek, koľko zvládal zjesť. Týmto sa chcem poďakovať 

Nadácii Pontis za finančný príspevok, vďaka ktorému sme mohli 

nakúpiť dostatok a tak potešiť každého klienta podľa jeho 

individuálnych predstáv. 

Počasie nám vyšlo ukážkovo, pretože svietilo slniečko 

a pofukoval jemný vánok. Všetci boli spokojní a výlet hodnotili 

pozitívne. 

 (PK) 
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Organizovali sme... 

PESTRÝ DEŇ 

V utorok 19.6.2018  bol deň plný dobrodružných momentov, 

konal sa totiž Pestrý deň. Toto podujatie organizovalo naše 

zariadenie, bol to v poradí už 9 ročník. Športovo vedomostný deň 

otvoril starosta Mestskej časti Lamač Ing. Peter Šramko, ktorý 

predviedol už tradičné mlynské kolo. 

Štvorčlenné družstvá z dvanástich zariadení sociálnych služieb 

Bratislavského kraja si mohli vyskúšali hasenie imitovaného 

požiaru, správe poskytovanie prvej pomoci, orientáciu v teréne, 

kde spoznávali prírodu a hádzali granátom na cieľ. Po zvládnutí 

všetkých disciplín si všetci mohli pochutnať na výbornom 

občerstvení. 

Bol to deň plný dobrodružných momentov, pri ktorých nikto 

neostal bez odmeny. Každé družstvo dostalo diplomy a medaile. 

Víťazmi sme boli všetci. 

(VG) 



Furmančan 6/2018, časopis Domova sociálnych služieb Rozsutec v Bratislave 

12 z 14 

 

Barborkine literárne okienko... 

MÁRIA 
STUARTOVNÁ 

Mária Stuartovná bola škótska kráľovná 

v rokoch 1542 – 1587. Pochádzala z rodu 

Tudorovcov. Jej otec bol kráľ Henrich VIII. 

Matka bola Irina Boleynová. Sestrou Márie bola anglická 

kráľovná Alžbeta I.  

Mária Stuartovná bola veľmi krásna. Mala tmavé vlasy a krásnu 

bielu tvár. Jej sestra na ňu žiarlila. Za vlády Márie boli na 

škótskom dvore samé intrigy a vraždy. A tak sa rozhodla utiecť 

do Francúzka.  

Aká to bola kráľovná? Bola plná 

protikladov, ale vedela byť i humánna. 

Mala veľkú lásku – grófa z Norfolku.  

Alžbeta I. ju nenávidela. Bola 

pomstychtivá. Mala vysokú moc a tak 

podpísala nad Máriou ortieľ smrti. Dala 

ju popraviť sťatím hlavy sekerou. 

 (Prepis rukopisu od Barbory T., 

prepísala Margita S., PK) 
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V ĎALŠOM ČÍSLE SA 
MÔŽETE TEŠIŤ NA 
TIETO ČLÁNKY... 

• Na workshope sme si vyrobili mydielka... 

• O výlete na Kamzík 

• Súťažili sme v Plaveckom Podhradí 

• O opekačke v Líščom údolí 

• Ako sme chodili na kúpalisko 

• Nový článok od Barborky 

• A ďalšie... 
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Na tvorbe sa podieľali 
Mgr. Petra Kobolková – tvorba textov, celková úprava 

Mgr. Daniela Jančušková, Mgr. Veronika Gábriková, Mgr. 

Ondrej Molitoris, Magdaléna Ščasná – tvorba textov 

Barbora T., Bedřich M., Gabriela H., Margita S. – prispeli 

vlastným rukopisom 

Margita S. – prepis článkov do počítača 

Fotografi z rad zamestnancov a klientov nášho zariadenia. 
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