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Milí naši čitatelia, 

 

v tomto čísle Vám prinášame rôznorodé momenty z nášho života, 

ktoré sme zažili počas októbra tohto roka. 

 

Asi najvýznamnejším momentom z tohto mesiaca boli zmeny 

podláh ktoré sa u nás vykonávali a ešte aj vykonávajú. Niektoré 

dievčenské izby a chodby na oboch poschodiach, sesterňa a aj 

schody nám opekneli a novou podlahou tieto priestory rozjasnili. 

Práve z dôvodov výmeny podláh a dosť náročných niekoľko týždňov 

naši klienti navštívili dopravné múzeum, Dom Svitania v Jakubove, 

železnú studničku. 

 

Okrem toho prinášame článok o výstave výšiviek jednej našej 

klientky a o tom ako dievčatá pletú košíčky.  

 

V závere čísla nám Barborka napísala dve krátke úvahy o láske 

a parfumoch. 

 

Príjemné čítanie Vám želá 

    

Za tím autorov  

 

Mgr. Petra Kobolková 
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Navštívili sme... 

 

Dopravné múzeum 

Vo štvrtok 28. októbra 2017 u nás 

v domove robili podlahy. Pre mňa to 

bol veľký zmätok. Tak som sa vybral 

do múzea. Išiel som do dopravného múzea, ktoré mám veľmi rád, 

lebo milujem autobusy, sanitky, autá a vláčik. Išli sme hneď ráno. 

Sme sa najprv išli pozrieť na hlavnú vlakovú stanicu, kde som si 

pozrel vláčik a dal som si kávičku. Po kávičke som sa ponáhľal do 

múzea, kde vždy niečo nové objavím. Objavil som tam nový vláčik 

na koľajniciach, lodné koleso, modré auto a pekný autobus.  

(Miško a KM) 
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Organizovali sme... 

 

Výstavu výšiviek pre Ruženku 

 V stredu 11. októbra 2017 sme v našom zariadení uskutočnili 

výstavu vyšívaných obrazov našej klientky Ruženky. Výstavy sa 

zúčastnili naši klienti a zamestnanci. Tiež prišlo niekoľko 

návštevníkov mimo Rozsutca. Počas výstavy boli predstavené 

všetky Ruženkine obrazy. Ruženka nám aj zaspievala a zahrala na 

harmonike. Na jej počesť bolo prichystané lahodné občerstvenie.  

Ruženke týmto ďakujeme za príjemne posedenie a želáme veľa 

úspechov v ďalšom tvorení. 

 (PK) 
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Navštívili sme... 

 
Dom Svitania Jakubov 

V stredu 18. októbra 2017 sa v Dome Svitania konal deň otvorených 

dverí. V tento deň sme sa preto vybrali spolu s našimi klientmi na 

návštevu do Jakubova.  

Hneď ráno vyrazila jedna časť našich klientov autobusom a to 

Danka, Danko a Monika v sprievode terapeutky Veroniky. Druhá 

časť klientov Martuška, Jojka, Helenka, Béďo cestovali do Jakubova 

autom v sprievode terapeutov Ondreja a Danky.  

Keď sme dorazili hneď nás pekne privítala riaditeľka. Mohli sme si 

pozrieť to, ako ich klienti pracujú a čo vyrábajú. Neskôr sme sa 

presunuli do spoločenskej miestnosti, kde sme si mali možnosť 

pozrieť film o práci ich klientov. Ponúkli nás chlebíčkami, 

sladkosťami a samozrejme aj obľúbenou kávičkou.  

Bolo to milé dopoludnie strávené s našimi kamarátmi v Dome 

Svitania v Jakubove. 

(VG) 
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Navštívili sme... 

 

Železnú studienku 

Počas výmeny podláh v našom Rozsutci, sme si vyšli na výlet na 

Železnú Studničku. Bolo prekrásne počasie. 

Cestou na Studničku sme sa zastavili v Kauflande a kúpili sme si 

špekáčiky, chlieb, horčicu a limonády. Miško pomohol nanosiť 

drevo. Ondrej zatiaľ nachystal paličky na opekanie. Napokon sa 

veselo opekalo. Dobrá nálada nikomu nechýbala. Unavení 

s peknými zážitkami sme sa vrátili do Rozsutca o pár hodín neskôr. 

 (MŠ) 
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Navštevujeme... 

 

Krúžok pletenia košíkov 

Od začiatku októbra sme začali chodiť na krúžok pletenia košíkov. 

Najskôr sme skúšali košíky- Niekoľko sa nám aj podarilo. Potom 

sme začali vyrábať vianočné ozdoby. Vyrobili sme anjelikov, rybky 

a zvončeky. Viac o našich výrobkoch prezradia nasledujúce fotky... 

 (PK) 
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Barborkine literárne okienko... 

 

Úvaha: Ach tá láska 

Láska je cit, ktorý sa nedá definovať žiadnymi 

slovami. Nevedeli ju vysvetliť ani najväčší filozofi. 

Pre lásku sa aj umiera, aj vraždí ale aj 

miluje a robí zázraky. Sú to samé 

protiklady aj sklamania. Je to aj radosť 

a zmysel života... 

  (prepis rukopisu od Barborky) 

 

Úvaha: Prečo sa používajú voňavky? 

Ľudia od nepamäti používali rôzne voňavé esencie, náplasti, 

vodičky, masti, krémy atď. Používajú ich, aby bol svet krajší. Prudký 

vývoj sa zaznamenal v 16. až 18. storočí, keď sa začali používať 

voňavé tinktúry, kvetinové extrakty vo Francúzsku.  

V 19. storočí potom vznikla kolínska voda a parfumy tiež vo 

Francúzsku. Parfumy delíme na 

kvetinové, korenisté a syntetické. 

V súčasnosti sa vyvinulo veľa variantov 

vôní: deodorant, kolínska voda, toaletná 

voda, parfumová voda a čistý parfum. 

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

 

V najbližšom čísle Vám napíšeme o 

 

 Plaveckých pretekoch 

 

 Tvorivých dielňach v Dúbravke 

 

 Vianočnom tvorení 
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Na tvorbe sa podieľali: 

 Petra Kobolková, Mgr. – tvorba textov, celková úprava 

 Veronika Gábriková, Mgr., Magdaléna Ščasná, Kristína 

Mišíková – tvorba textov 

 Barbora T. – prispeli vlastným rukopisom 

 a fotografi z rad zamestnancov a klientov nášho zariadenia. 

 

 Pri tvorbe časopisu využívame prvky ľahko čitateľného textu. 

V časopise sme použili niekoľko voľne dostupných obrázkov 

z internetu.  

 

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 
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