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Milí naši čitatelia, 

 

v tomto čísle Vám prinášame naše zážitky z júna 2017.  

 

Zorganizovali sme Pestrý deň a tiež sa zúčastnili turnaja v šípkach.  

 

V jeden deň nás navštívili aj dobrovoľníci, ktorí nám premaľovali 

biele steny na oranžové. V ten istý deň sa mnohí naši klienti vybrali 

na Železnú studničku na výlet. 

 

Všetkým prajeme pekné letné zážitky a príjemné čítanie 

   

   Za tím autorov  

Petra Kobolková 
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Organizovali sme... 

 

Pestrý deň 

Domov sociálnych služieb 

Rozsutec pripravil pre klientov 

ostatných domovov sociálnych 

služieb zriaďovaných Bratislavským samosprávnym krajom tradičný 

Pestrý deň, ktorý sa konal vo štvrtok 16. júna na Partizánskej lúke. 

Klienti z 11 zariadení sa spoločne stretli pri úvodnom slove 

organizátorov. Celú akciu zahájil pán Ing. Peter Šramko, starosta 

mestskej časti Lamač, jedným veľkým ruským kolesom.  
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Súťažné tými následne 

absolvovali päť súťažných 

stanovíšť. 

1. Hod granátom 

2. Nácvik prvej pomoci 

3. Orientácia na mape 

4. Spoznávanie stromov 

5. Hasenie na terč. 

 

Po vyhlásení výsledkov si všetci pochutnali na rýchlom občerstvení 

a malinovke.  

 

Po celú dobu akcie nám prialo počasie a bolo to pre nás príjemne 

strávené dopoludnie. 

 (PK) 
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Zažili sme... 

 

Výlet na Železnú 

studničku 

V piatok 9. júna 2017 sme sa 

s našimi klientmi Iminom, 

Béďom, Patrikom, Helenkou, Marienkou, Monikou a Jojkou vybrali 

na výlet na Železnú studničku. Prešli sme sa pešo od parkoviska, 

kde nás Ondrej zaviezol až k Mlynu - Klepáč. Obdivovali sme ticho 

a peknú prírodu. Keď sme došli k Mlynu, občerstvili sme sa a dali si 

obľúbenú veľkú kofolu. Porozprávali sme sa, pohojdali a zasmiali. 

Po ceste späť sme našli čistinku, kde sme si trocha oddýchli na 

deke pod stromom. Do zariadenia sme došli oddýchnutí 

a s peknými pocitmi. Našich klientov sprevádzali terapeutky 

Kristínka a Veronika. 

(VG) 
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Zažili sme... 

 
Návštevu dobrovoľníkov 
 

V piatok 9. júna 2017 sa u nás diali aj nové 

zmeny. Prišli nás navštíviť dobrovoľníci vďaka 

Nadácií Pointis. Traja z nich prišli z 

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. a 

jedna dobrovoľníčka bola vyslaná z Johnson 

Controls International. 

V tento deň dobrovoľníci pomáhali po celom území Slovenka, 

pretože sa konala veľká dobrovoľnícka akcia Naše Mesto. U nás 

nám pomohli namaľovať tri miestnosti a tým spríjemniť prostredie, 

v ktorom pracujeme najčastejšie. Milí dobrovoľníci, veľmi pekne 

ďakujeme za Vašu pomoc a prajeme Vám mnoho ďalších 

úspechov. 

.(PK) 
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Boli sme... 

 

Na turnaji v šípkach 

V stredu 14. júna 2017 sa v Domove sociálnych služieb pre deti 

a dospelých na Javorínskej ulici konal turnaj v šípkach. Za naše 

zariadenie súťažili Roman, Edko a Boženka. Súťažili sme najskôr 

medzi sebou, najlepší z nás súťažil s ďalšími troma z iných 

zariadení v pôsobnosti BSK a to formou skupinových kôl. Súťažili 

sme v dvoch kolách do 100 bodov. Náš Edko sa dostal až do 

semifinále, kde skončil na tretom mieste. Turnaja sa zúčastnil aj 

Béďo, ktorý našich súťažiacich sledoval a všetko starostlivo 

zachytával svojim fotoaparátom. Na konci turnaja súťažiaci dostali 

diplomy a vecné ceny.  

 

 (VG) 
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Predstavujeme Vám… 

 

Katku 

Ako sa máš? 

Dobre sa mám. 

 

Čo rada robíš? 

Rada sa rozprávam. Vyšívam. Lepím fotky do individuálneho plánu. 

 

Aké jedlá máš rada? 

Palacinky, zemiaky, fazuľovú polievku, šošovicovú polievku, kávu. 

 

Kto sú Tvoji kamaráti? 

Edka, sestričku Zuzku, pani Vierku, pani riaditeľku, Magdalénku z 

výchovy. 

 

Kam chodievaš? 

Na dvor. Je tam lepšie. Tam sa rozprávame s dedkom (pánom 

Emilom). Štvrtok chodím do centra háčkovať. Dobre sa mi darí. 

 

 

(PK) 
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Barborkine literárne okienko... 

 

Úvaha: Čo je to kniha? 

 

Kniha je súbor vedomostí, znalostí, príbehov 

a najlepším priateľom ľudí. Pre mňa je kniha ako 

rozprávka, kocka vedomostí, ako bonbón.  

 

Knihy delíme na vedecké, odborné, beletrie, poéziu, slovníky, eseje, 

úvahy, atď. V knihách sa zverejňuje všetko, čo potrebuje človek 

vedieť.  

 

Je to preto, že múdrosť je najkrajšia ozdoba človeka a prírody. 

       (prepis rukopisu od Barborky) 
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Dozviete sa v ďalšom čísle...  
 

 

V najbližšom čísle Vám napíšeme o 

 

 Výlete na nábrežie Dunaja 

 

 našich letných zážitkoch 

 

 šití v dielničke 

 

 a ďalšom... 
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Na tvorbe sa podieľali: 

 Petra Kobolková, Mgr. – tvorba textov, celková úprava 

 Veronika Gábriková, Mgr. – tvorba textov 

 Barbora Tomanová – prispela vlastným článkom 

 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  
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