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Milí naši čitatelia, 

 

Začalo sa vonku zlepšovať počasie a to nás všetkých 

vytiahlo na viac výletov mimo DSS.  

 

Aktuálne číslo časopisu, ktoré sa vám dostáva do rúk 

obsahuje popisy mnohých zážitkov, ktoré sme prežili 

počas májových dní. Boli sme v zoologických záhradách, 

na leteckom dni, na dni otvorených dverí v Rose, , previesť 

sa vláčikom Blaváčikom, pozrieť si výstavu flóru 

a medzinárodnú tanečnú akciu.  

 

Okrem toho si môžete prečítať výňatok z Biblie o láske 

s ktorým nám prispela do Časopisu Gabika.  

 

V neposlednom rade napísala o Jane Štepánkovej naša 

klientka Barbora. 

 

Príjemne strávený čas čítaním nášho časopisu Vám praje 

Petra Kobolková 

Za celý tím autorov a prispievateľov do časopisu. 
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Boli sme... 

POZRIEŤ LETECKÝ DEŇ 

Čo  je Letecký deň: Tam kde pristávajú lietadlá, aj vrtuľníky, 

aj stíhačky, aj padáky a parapušisti, ako niekto 

povedal.  

Kde bol Letecký deň: za Modrou v Dubovej. 

Ešte tam bolo: Kofola a pivo. Dobre bolo, ako povedal 

Edko. 

Nakoniec sme boli v Harmónii na kávu a na pizzu. Za 

posledné peniaza. 

(Autori: Roman, Edko, Monika a Ondro.  

Prepísala Margita S.) 
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Boli sme... 

V BOJNICIACH 

Vo štvrtok 3. mája 2018 sme sa 6 klientov a 2 terapeuti Petra 

a Ondrej vybrali na jednodňový výlet do Bojníc. Vypravili 

sme sa o 9. ráno. Boli tam Martuška, Helena, Danka, 

Anička, Viktor a ja.  

Tam sme došli okolo 11. hodine. Prekrásny zámok má aj 

nádhernú ZOO. Bola som poriadne vyčerpaná, a tak oni išli 

skôr k jednotlivým pavilónom a ja som pomaly šliapala od 

lavičky ku lavičke. Za tú krátku chvíľu som videla dosť. 

Boli tam kačičky, húsky, plameniaky, ktoré sa šudrali vo 

vode, lebo bolo horúco. 

Z druhej strany na hrubom dreve ležala panda v štýle „žerte 

ma muchy“. Musela som sa zasmiať, lebo bola vyslovene 

ležérne prehodená, akoby sa pýtala: „Čo odo mňa 

chcete?“. Akoby vravela: „Potrebujem oddychovať, kým 

príde voda.“, tak som ju nechala.  

Potom nasledovali orly. Obrovské, majestátne samce 

a menšie samičky sedeli dôstojne tichučko.  

Sadla som si k papagájom. Potom som prišla k prvému 

páriku. Boli zlatučkí. Jeden z nich čistil ďobkal druhého za 

hlavičkou. Ostatní šantili a flirtovali medzi sebou. Po pravej 

strane skákali opice. Mali vysoké stromy vo voliére, ktoré 

plne využívali.  
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Sadla som si na lavičku a zavrela som oči. Pocítila som kľud, 

stromy, potôčik, zvuky zvierat a to všetko pôsobilo na mňa 

ako balzam na dušu. Fauna a flóra tu žijú v spoločnej 

symbióze. Pán Boh vedel čo robí.  

Pomaly som vyšla vyššie a videla som kenguru pri termitisku 

ako sa prevracia na chrbte zboka na bok. Bola rozkošná. 

A tu išli naši dole, ktorí videli ešte sloníka ako vyhrabáva 

chobotom piesok a vyhadzuje ho na našich klientov. 

A ešte surikaty, zlatíčka chlpaté, ktoré som už nevidela.  

Pravdaže sme mali aj prestávky. Posedeli sme, pojedli, 

popili, kúpili malé darčeky a oplátky. Po tretej sme sa 

vybrali domov. Okolo šiestej sme vysilení padli na prah 

domova. Prechod z čistého prostredia do mestského, 

znečisteného, je značný. Listy stromov a zeleň v Bojniciach, 

kde všetko žiarili zelenými farbami kontrastoval s našimi 

šedivými farbami agátov.  

Aj tak to bolo nádherné.  

Neľutujem. 

 (Rukopis Gabriela H., prepísala Margita S., PK) 
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Boli sme tiež... 

V ZOO V BRATISLAVE 

Boli sme v zoologickej záhrade. Prvou zástavkou boli 

medvede. Potom sme videli malé kozičky, levy, tigre a aj 

iné zvieratká. Potom sme sa zastavili v areáli šimpanzou. 

Videli sme ich oddychovať. Potom nasledovala zastávka 

v dinosaurom parku, kde boli vystavené  atrapy 

dinosaurov. Hýbali sa a vydávali zvuky. Na záver sme 

navštívili  aj 3D kino, kde premietali rozprávku 

o dinosauroch. Boli sme aj na kofolu. Bolo fajn, že sme videli 

všetky zvieratká. 

 (Rukopis Béďo M., prepísala Margita S., DJ) 
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Boli sme... 

NA DOD V DSS ROSA 

Vo štvrtok 31. mája 2018 sme sa zúčastnili Dňa otvorených 

dverí v Rose. Helenka, Anička a Monika vyskúšali všetky 

súťažné disciplíny a nakoniec vyhrali ceny podľa vlastného 

výberu. Roman, Anička a Veronika sa dokonca nebáli  

absolvovali jazdu na veľkom kolotoči. Vynikajúce boli 

hotdogy, zmrzlina a kofola, ktoré nám boli ponúknuté ako 

pohostenie. 

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

NA FLÓRE 

V Inchebe sa konala výstava kvetov. Bolo tam veľa 

okrasných kvetov a dekorácií. Potom sme si tam kúpili aj 

pagáčik na jedenie. Bolo tam veľa ľudí. Konala sa tam aj  

prezentácia zázvoru. Dostali sme aj záhradkárske časopisy. 

(Rukopis Béďo M., prepísala Margita S., PK) 
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Organizovali sme... 

MAJÁLES 

Dňa 22. mája 2018 sme oslávili Majáles. Prichystali sme 

občerstvenie. Ja som robila hviezdičky a srdiečka 

ozdobené bryndzou. Oslavu začali speváci a potom sme 

mali program. Pestrofarebné kolieska sme mali rozdeliť 

podľa farieb. Súčasťou programu bolo zodvihnúť pomocou 

kolieska plastové fľaše. Po programe bola tanečná 

zábava. Dostali sme aj darček: obrúsok. 

(Autorský rukopis prepísala Margita S., PK) 
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Videli sme... 

MAGICKÚ ZIMU 

Ja a Peťka sme sa vybrali do Petržalky a bolo tam tanečné 

vystúpenie. Vystupovali tam zo všetkých krajín. Ja som 

dával pozor na ľudí či majú modrý náramok. Nezabudol 

som  nafotiť a nahrať videá. Boli tam aj vystavené 

fotografie magickej zimy. Potom som už išiel domov. Sa mi 

tam páčilo a odniesol som si veľa zážitkov. 

 (Rukopis Béďo M., prepísala Margita S., PK) 

 

  



Furmančan 2/2018, časopis Domova sociálnych služieb Rozsutec v Bratislave 

11 z 16 

 

Miško bol... 

NA VÝLETE VLÁČIKOM 

Dnes som bol vláčikom na hrade. Nebál som sa. Z vláčiku 

som videl, že tam sedeli ľudia. Cez slúchadlo som počúval 

ako tam pán šofér hovorí o hrade. Mol som tam Kristínkou. 

Potom som bol na Kofole pri fontáne. Naspäť som išiel 

trolejbusom. Toto nám povedal Miško. 

 (Prepísala Margita S., KM) 
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Hymnus na lásku z Biblie... 

LÁSKA 

Prvý list Korinťanom kap. 13 

 

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína 

sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, 

nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávostí, ale 

raduje sa z pravdy.  

 

Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa vydrží.  

 

Láska nikdy nezanikne.  

 

Neraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom 

z tváre do tváre.  

 

Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať 

tak, ako som ja poznaný.  

 

A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, no najväčšia z nich 

je láska.  

 

Takto nám prispela do časopisu Gabika. 

(Prepísala Margita S., PK) 
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Barborkine literárne okienko... 

JANA 

ŠTĚPÁNKOVÁ 

Jana Štěpánková je česká divadelná 

herečka, ktorá pôsobí v divadle na 

Vinohradoch v Prahe.  

Patrí k mladšej  hereckej generácií povojnových čias. Jej 

prejav je veľmi  hlboký a psychologicky náročný do 

detailov.  

Postavy ako Mária Stuartová, Vec Makropolos, Žena  

plukovníka Chalerta, U Zelené slámy, Taková normální 

rodina atď. sú veľmi náročné psychicky, aj fyzicky.  

Teraz pôsobí Jana Štěpánková v divadle Ungelt. 

 (Prepis rukopisu od Barbory T., prepísala Margita S., PK) 
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V ĎALŠOM ČÍSLE SA 

MÔŽETE TEŠIŤ NA TIETO 

ČLÁNKY... 

• Výlet do Podhájskej 

• Výlet loďou 

• Na zmrzline v meste 

• Vláčikom na Devín 

• Športové hry na Lipského 

• Turnaj v šípkach 

• Opekačka na Dúbravskej Hlavici 

• Pestrý deň 

• Na workshope sme si vyrobili mydielka... 
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Na tvorbe sa podieľali 

• Mgr. Petra Kobolková – tvorba textov, celková úprava 

• Mgr. Daniela Jančušková, Mgr. Ondrej Molitoris, 

Kristína Mišíková – tvorba textov 

• Barbora T; Bedřich M; Gabriela H; Margita S. – prispeli 

vlastným rukopisom 

• Margita S. – prepis všetkých článkov 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 

 

Sponzorský bankový účet: IBAN SK59 8180 0000 0070 0047 1074 
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