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Milý naši čitatelia, 

Vo februárovom čísle nášho časopisu objavíte naše zážitky 

z miestneho útulku, ktorý sme po dlhšej dobe boli opätovne 

navštíviť. 

Ďalej si môžete prečítať, ako sme strávili Valentína a čo 

nového sme počas neho zažili. 

V neposlednom rade si pri kávičke môžete spríjemniť čas 

čítaním dvoch autorských básničiek od našej klientky 

Barbory. 

 

Príjemne strávený čas čítaním nášho časopisu Vám praje 

Petra Kobolková, Mgr. 

Za celý tím autorov a prispievateľov do časopisu. 

Čoskoro sa skončí možnosť podporiť nejakú dobrú vec 2-3% 

z Vašich daní. Ak ste sa ešte nerozhodli komu ich venujete, 

môžete podporiť aj našu činnosť. Pravidelne Vám o nej píšeme 

v tomto časopise a tak si môžete vždy pozrieť na čo tieto 

financie použijeme... či už na nákup pomôcok na tvorenie, 

cvičenie, čítanie alebo na rozličné výlety a akcie.  

Názov organizácie: Nádej pre Rozsutec 

IČO: 42170770 

Právna forma: Občianske združenie  

Sídlo: Furmanská 4, Bratislava 84103 

Ďakujeme za každého podporovateľa. 

 

https://dssrozsutec.sk/nadej-pre-rozsutec
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Zažili sme... 

BOLI SME V ÚTULKU PRE 

ZVIERATKÁ 

 V utorok 6. 2. 2018 sme opäť po dlhšej dobe navštívili útulok 

pre zvieratá na Poliankach. Béďo a Patrik si vzali menších 

psíkov išli spoločne s terapeutkou Petrou do lesa na 

prechádzku. Keďže nepršalo ani nesnežilo, počasie im 

pekne vyšlo a spoločne si užili výlet do lesa.  

(Text prepísala Margita S., PK) 
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Zažili sme... 

VALENTÍNSKY 

PLES 

V utorok 13. 2. 2018 sa konal náš 

prvý  Valentínsky ples. Klienti 

a zamestnanci si obliekli pekné 

šaty, obleky, košele a kravaty. 

Ples sa konal v našej 

spoločenskej miestnosti, ktorá bola vyzdobená samými 

srdiečkami. Ples bol otvorený úvodným valčíkom a polkou. 

Následne prebiehal slávnostný prípitok. Na plese 

vystupovali rozličné spevácke celebrity  Z celého sveta ( 

prevažne zo Slovenska). Po skončení všetkých speváckych 

čísel sa otvorili dvere bohatým 

švédskym stolom pripravenými našimi 

klientmi. Na konci prebiehala voľná 

zábava. Jedna spevácka hviezda sa 

dostavila na pódium v úplnom 

závere slávnostného podujatia 

a tak sme všetci odchádzali z plesu 

zabavený a vysmiatí, keď  dohrala 

pesnička Ruty šuty Arizona Texas. 

 (Text prepísala Margita S., PK) 
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Barborkine literárne okienko... 

SVITANIE  

(AUTORSKÁ BÁSEŇ) 

Mám rada úsvit rán, 

mám rada škovránčí spev, 

mám rada jasný deň, 

mám rada štebotanie vtáčikov, 

mám rada spevavé ráno, 

mám rada krásnych ľudí, 

mám rada ženskú prelietavosť, 

mám rada mužskú rozvážnosť, 

mám rada detskú šantivosť, 

mám rada psiu vernosť, 

mám rada rozkvitnuté konáre, 

mám rada čierne nebo pred búrkou, 

milujem všetko, len temno nenávidím. 

(Prepis rukopisu od Barbory T.) 
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Barborkine literárne okienko... 

SPOMIENKA  

(AUTORSKÁ BÁSEŇ) 

Vošiel si do kaviarne a bol si ako 

socha Dávida.  

Tvoje oči posiate múdrosťou sa 

leskli ako diadém. 

Dnes po 20 – tých rokoch sú Tvoje 

oči poznačené smútkom 

a bolesťou.  

Tvoje ruky kedysi vytesané 

z mramoru mi hladkali tvár a vlasy.  

Dnes po 20 – tých rokoch sú Tvoje ruky poznačené vekom 

a tvrdou prácou lekára, ktorý liečil chorých ľudí. 

Tvoja múdrosť ma kedysi očarila, dnes po 20 . tých rokoch 

ju rozdávaš svojím deťom.  

Tak som Ťa milovala ako Pána Boha. 

Dnes po 20 – tých rokoch som zotročená láskou k Tebe. 

Toto vyznanie patrí mužovi, ktorého veľmi milujem. 

(Prepis rukopisu od Barbory T.) 
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V ĎALŠOM ČÍSLE SA 

MÔŽETE TEŠIŤ NA TIETO 

ČLÁNKY... 

• Boli sme sa korčuľovať 

• Lode z dielničky 

• Biblický krúžok 

• Výlet do cukrárne 

• Barborkine literárne okienko 
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Na tvorbe sa podieľali 

 

• Petra Kobolková, Mgr. – tvorba textov, celková úprava 

• Barbora T. – prispeli vlastným rukopisom 

• Margita S. – prepis textov do počítača 

• a fotografi z rad zamestnancov a klientov nášho 

zariadenia. 

 

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 
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