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Milí naši čitatelia, 
 

v tomto čísle Vám prinášame naše zážitky z mesiaca september. 

Ako už titulná fotografia napovedá, zorganizovali sme záhradnú 

slávnosť. Pri príležitosti 20. výročia našej organizácie sme 

zorganizovali vzdelávací seminár pre iné Domovy sociálnych 

služieb na tému klient náš rovnocenný partner. Boli sme v Centre 

rodiny, na Radničkiných trhoch, v Marianke a na koncerte. 

V tomto čísle Vám tiež prinášame štyri rozhovory s našimi 

klientmi, ktorých podporila nadácia SPP v rámci programu 

Opora. 

 

Príjemne strávený čas čítaním nášho časopisu Vám praje 

Petra Kobolková 

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

ZÁHRADNÁ 
SLÁVNOSŤ 

Záhradná slávnosť sa konala v utorok 

11. septembra 2018. Na záhradnej 

slávnosti sme mali súťaž. S vodnou 

pištoľou sme triafali na cieľ. Cieľom boli poháriky z plastu. Ďalšou 

súťažou bolo navliekanie plastových krúžkov na nitku. Ďalšou 

súťažou bolo zaraďovanie   plastových vzorov na papierový 

základ. Ďalšou súťažou bolo odpovedať na otázky. Ja som mala 

otázku za koľko dní obehne Zem okolo Slnka. Vedela som 

správnu   odpoveď, ktorá je 365 dní. Po súťažiach bolo 

občerstvenie, ktoré sme si sami pripravili. Ja som tiež pomáhala 

pri pečení slaných tyčiniek a slaných koláčikov. Po občerstvení 

bola diskotéka. Záhradná slávnosť sa 

vydarila, lebo aj počasie bolo pekné. 

(Autorský rukopis prepísala Margita., PK) 
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Zažili sme... 

SEMINÁR – KLIENT NÁŠ 
ROVNOCENNÝ 

PARTNER 

Prišli sme do Františkánskeho kláštora a premiestňovali sme 

stoly a stoličky do miestnosti, kde sa konal seminár. Potom začali 

prichádzať ľudia z iných DSS a z Bratislavského samosprávneho 

kraja. Zaplnilo sa do posledného miesta. Začal sa príhovor našej 

pani riaditeľky. Potom boli prednášky. Prednášku mala aj naša 

psychologička Karola. Ondrej moderoval. Nechýbal pritom aj náš  

pán starosta z Lamača. Diskutovalo sa tam o našich klientoch a 

personál. Potom bolo pohostenie. Po prestávke sa pokračovalo 

v seminári. Rozdelili sme sa na skupinky ku stolom. Bol som tam 

ja, Helenka a Roman. Potom všetci odchádzali domov. Myslím, 

že to bol dobrý zážitok. 

(Rukopis Béďa prepísala Margita., PK) 
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Potešili sme sa... 

PODPORENÝM 
PROJEKTOM OD 

NADÁCIE SPP 

EDKO  

Ahoj Edko, ako sa máš? 

Ahoj, mám sa dobre Veronika. 

Čo to držíš v ruke Edko? 

To je tablet. Bol som kúpiť aj Atlas 

sveta. Kúpil som si aj knihu o futbale 

a boli tam všetci futbalisti.   

Edko, čo robíš na tablete? 

Ja pracujem, robím všetky vlajky a veľa 

bodov som nahral. 

Fíha ty si ale si šikovný, Edko 

Ja to viem.  

Edko ďakujem Ti za rozhovor 

Nemáš začo Veronika. 
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Martuška 

Ahoj Martuška ako sa máš? 

Ahoj, mám sa veľmi dobre 

Martuška prezraď nám, čo rada robíš? 

Ja veľmi rada pečiem v kuchynke, navliekam korálky rada robím 

náušnice. 

Áno, to je pravda a vyrobila si krásne náramky čo si potom s nimi 

urobila? 

Niektoré som podarovala Viktorovi, Danke, ale bola som ich aj 

predávať. 

To je pekné a kde si bola predávať? 

Predávala som na Radničkiných trhoch spolu s Monikou 

a Marienkou. 

Čoho si najviac predala? 

Predala som toho dosť, no hlavne 

prstene, náušnice a náramky.  

Martuška ďakujem Ti za rozhovor. 

Neni začo. 
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Margitka 

Dobrý deň Margitka, ako sa máte? 

Dobrý deň, mam sa dobre. 

Margitka, čo rada robievate? 

Rada vyšívam a píšem. 

Rada píšete, zaujímavé, poviete nám k tomu viac? 

Tak píšem hlavne na notebooku s Petrou.  

Čo píšete na notebooku? 

Píšeme články do časopisu Furmančan, mám veľmi rada 

písanie. Ja som prepisovala zoznamy kníh a dokumentačné 

záznamy v knižnici, ale len na mechanickom stroji.  Takto sa 

môžem niečo nové naučiť. 

To je veľmi pekné Margitka, 

ďakujem za rozhovor a prajem 

Vám veľa úspešných článkov. 

Ďakujem pokiaľ budem vládať 

budem písať. 
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Danka 

Ahoj Danka, ako sa ti darí? 

Ahoj , dobre sa mi darí. 

Danka ty si taká šikovná, prezraď nám čo vo výchove rada robíš? 

Rada pečiem a šijem srdiečka. 

Povedala si, že šiješ vieš nám povedať ako šiješ? 

Ručne aj na šijacom stroji. 

Danka, Ty máš šijací stroj? 

Áno mám, s Petruškou som ho kúpila. 

Danka, už si niečo ušila na stroji? 

Áno Terezke som ušila sloníka potom sme jej ho zaniesli. Šila 

som z látky a Petra mi ukazovala ako. Aj podušku som šila. 

Najprv nakrivo, potom mi to už išlo 

dobre... (smiech) 

No Danka ďakujem ti za rozhovor. 

Nemáš začo Veronika.  

 

Tieto projekty sa uskutočnili vďake finančnej podpore 

Nadácie SPP v rámci projektu OPORA. Ďakujeme. 

 

(VG a klienti) 



Furmančan 10/2018, časopis Domova sociálnych služieb Rozsutec v Bratislave 

10 z 16 

 

Boli sme... 

V CENTRE RODINY 

Vo štvrtok 20. 9. 2018 sme boli v Komunitnom centre v Dúbravke. 

Bola s nami aj psychologička Karolka. Rozložila na stole 

pestrofarebné kartičky. Mali sme si vybrať ako sa teraz cítime. Ja 

som si vybrala kartičku, na ktorej bola znázornená jeseň a 

spadané lístie. Potom sme mali s pastelkou znázorniť svoje 

pocity. Boli tam aj ceruzky, mastný pastel aj temperové farby. Ja 

som znázornila okno s kvetmi a vedro pri dverách výťahu. Tak 

som si spomenula na predošlé bývanie. Potom sme sa presunuli 

do novootvorenej telocvične. Boli tam rozostavené stoličky a 

pripravené pohostenie. Boli 

tam aj účinkujúci hudobníci. 

Hrali na klavíri a flaute. Tiež 

som sa oboznámila s 

prácou v Komunitnom 

centre.  

(Autorský rukopis prepísala 

Margita S., PK) 
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Boli sme... 

NA RADNIČKINÝCH 
TRHOCH 

V dňoch 21.9.2018 a 22.9.2018 sme sa zúčastnili Radničkiných 

trhoch. V piatok bolo nádherné slnečné počasie tak akurát na 

predaj, naložili sme naše výrobky do auta a hor sa na 

Primaciálne námestie. Keď sme dorazili vyzdobili sme náš 

predajný stánok našimi krásnymi výrobkami, boli sme 

v neustálom obliehaní fotografov. V piatok ráno predávali 

Monika, Marienka, Veronika a Martuška. Veľký záujem bol 

o náramky, prstene ale aj o šité hračky. Poobede prišla predávať 

Danka spolu s Béďom a Aničkou. V sobotu dámy vystriedali páni 

v zložení Romana, Béďa a Ondreja.  Roman si aj zabubnoval na 

bubnoch. Neskôr, sa ale počasie pokazilo a tak chalani zbalili 

naše výrobky a doviezli ich späť do zariadenia.  Boli to príjemné 

2 dni strávene v dobrej nálade. Vďaka patrí aj Ondrejovi, ktorý je 

vždy ochotný nás odviesť na toto pekné podujatie.  

(VG) 
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Boli sme... 

NA KONCERTE 

V septembri v Dome kultúry Ružinov som bol so Žanetkou (naša 

bývalá terapeutka) na natáčaní do TV Šláger. Keď som tam išiel, 

mal som vystúpiť na konečnej, ale pomýlil som sa. Žanetka mi 

volala a nakoniec sme sa našli. Na vystúpení spievali Progres, 

Jadranka a všelijaké skupiny. Bolo tam veľmi veselo, veľa ľudí a 

dobrá zábava. Kúpil som si aj DVD mojej obľúbenej skupiny 

Progres a teraz sa učím všetky pesničky. Domov som prišiel až 

večer, ale úplne v pohode. 

 (Rukopis Roman K., prepísala Margita S., PK) 
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Boli sme... 

NA VÝLETE V 
MARIÁNKE 

Vybrali sme sa tam s MHD niečo po dvanástej. Je to tam 

zrekonštruované. Niečo nádherné. Už na začiatku to bolo 

premodlené miesto. Ako keby tam čas zostal stáť.  

 

Magdalénka tlačila Ferka na vozíku a ja som išla za nimi pomaly. 

Autá by tam vôbec nemali byť, tak isto aj mobily a hlasné hovory. 

Každý vydrží tú polhodinku až hodinku pohrúžený v tichých 

modlitbách. Nič by ho nemalo vyrušovať.  

 

Naši išli na krížovú cestu a išli aj po vodičku. Konečne som sa 

modlila k Panne Márií za veľa vecí. Cítila som jej a Ježišovu 

prítomnosť vo svojom srdiečku.  

 

Bolo tam veľa mramorových tabličiek, kvetov a sviečok. Tiež som 

zapálila sviečku. Ubehlo to veľmi rýchlo.  

 

Roman mi naspäť pomohol pri chôdzi. Človek nepotrebuje ani 

jesť, ani piť, ani fajčiť, stačí mu prítomnosť Boha. 
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Aspoň tento večer boli klienti noví ľudia, obrátení a spasení. Ešte 

ich čaká dlhá cesta. Dnes tam boli znovuzrodení ľudia – 

kresťania.  

 

Ďakujem Pane za týchto nových ľudí.  

 

Úryvok z modlitebnej knižky: “Ježišu Kriste pokorný a tichý, 

srdcom sprav srdce naše podľa srdca svojho. Všetko môžem v 

Kristovi, ktorý mi dodáva silu.“ 

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

 Navštívili sme našu bývalú dobrovoľníčku 

 Na koncerte – Integrácia  

 Športové predpoludnie 

 Nový článok od Barborky 

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

Barbora T., Bedřich M., Margita S., Roman K. a Gabriela H. 

prispeli vlastným rukopisom 

Margita S. – prepis článkov do počítača 

Fotografi z rad zamestnancov a klientov nášho zariadenia. 
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