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Čo nového, KAMKÁČI?
Minulý rok, rok 2013, bol pre KAMKÁČOV mimoriadne úspešným rokom. S poslednou hrou  „hľADÁM ťa EVA“

povyhrávali čo sa kde dalo (len pre pripomenutie: Divadelné konfrontácie v Pezinku – 1. miesto, EXIT´2013
v Levoči – 1. miesto, Scénická žatva v Martine), zbalení v kufroch precestovali Slovensko krížom-krážom. Veľa
sme o nich počuli, veľa sme ich videli, prežívali sme s nimi okamihy veľkej radosti, spolu sme oslavovali. Aj v mi-
nulom čísle nášho časopisu Fantázia sme im dokonca venovali niekoľko strán :o)

Tento rok o nich vrabce zo striech nejako nečvirikajú. Čo sa stalo? Stúpla im sláva do hlavy? Stiahli sa do
úzadia? Emigrovali? Rozpadli sa? Tých otázok by bolo neúrekom. No kto hľadá, nájde a kto sa pýta, dostane
odpoveď. Tak sme sa opýtali aj my. Ak Vám KAMKÁČI nie sú ľahostajní, tak určite aj Vás, milí čitatelia, za-
ujíma, čo sme sa dozvedeli :o)

Čo máte nového, KAMKÁČI?
„Od februára 2014 máme nové logo! Naše logo vychádza z loga Domova sociálnych

služieb prof. Karola Matulaya, keďže Divadlo KAMKO je od svojho vzniku jeho sú-
časťou. Dve postavy, držiace sa za ruky, znázorňujú pomoc a podporu ľuďom so špe-
ciálnymi potrebami prostredníctvom divadla, vo svojej umeleckej i terapeutickej
podobe, ktoré v logu stvárňuje maska.

V súčasnosti sme zahrabaní v tvorivom procese až po uši... Dôvod je jednoduchý.
Možno viete, že naše

divadlo je zapojené v medzinárodnom projekte
Grundtvig. Našimi partnermi sú podobne
„šmrncnuté“ tímy z ďalších dvoch európskych
krajín a to z Nemecka a tutok od susedov, z Če-
skej republiky. Spoločne sme sa počas predchá-
dzajúceho roku vzdelávali z oblasti dramatotera-
pie. Všetko to úsilie by malo vyústiť do tvorby
inscenácie od všetkých zapojených partnerov.
Takže tak. Tvoríme, hľadáme, nahadzujeme, vy-
hadzujeme, ale hlavne sa veľa smejeme. Veríme,
že práve smiech a radosť je ten pravý dôvod,
prečo sa naši herci cítia v divadle dobre.V súčas-
nosti nás teda najviac zamestnáva pravidelný
a poctivý nácvik novej divadelnej hry.“

Ako taká nová divadelná hra vzniká?
„Nuž takto. Predstavte si tvorbu predstavenia ako jeden obyčajný rok s 365 dňami (tie drobné hodiny si

môžete odmyslieť). Tak. Počas väčšiny roka sa prikláňame k procesuálnej práci. Je to obdobie pohody, pohrá-
vania sa so zvukmi či pohybmi, individuálnou i skupinovou prácou. No hlavne veľmi veľa sa dozvedáme o sebe,
o svojom prežívaní i o prežívaní druhého. Všetko sa to deje v bezpečnej terapeutickej miestnosti, ktorou je
pre nás divadelné javisko v pravom slova zmysle. Bezpečie nie v zmysle neexistujúceho rizika úrazu, príp. po-
ranenia, ale v postupnom odhaľovaní odvahy nebáť sa byť samým sebou, bez strachu a obáv z reakcie niekoho
iného. 

Vytvorením spomínaného bezpečného prostredia sa pomaly, ale isto, začneme prikláňať ku klasickému diva-
delnému modelu dramatoterapie. Materiálu a námetov máme už totiž dosť a preto je
na čase začať skladať jeden obraz za druhým, až k samotnej inscenácii. A hoci ko-
niec klasického roka zvykneme búrlivo a radostne oslavovať, u nás to tak nie je. No,
až na tú radosť, tá je, samozrejme, prítomná. Na konci nášho „roka“ sa to v našom
divadle nekončí. Práve naopak. Všetko sa iba začína. Tu sa začína skutočná divadel-

né práca“.

Prezradíte nám, o čom nové predstave-
nie bude?

„Tak, ako pri poslednom predstavení i te-
raz sme sa zamerali na konkrétneho herca –
hercov. Prestavíme Vám príbeh jednej túž-
by, ktorá (ako pevne veríme) osloví nejed-
ného z Vás.“
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Tak nám aspoň prezraďte, kde beriete inšpiráciu?
„Našou najväčšou inšpiráciou sú naši herci. Pracujeme spoločne a herci sa na tvorbe aktívne podieľajú.

Sú to práve oni, ktorí poháňajú lopatky inšpirácie dopredu.
Vychádzame z prirodzených prejavov našich hercov, aby sme zachovali jednoduchosť a čistotu ich pre-

javu.“

V apríli ste absolvovali zaujímavé workshopy, ktoré pre Vás boli určite podnetné. Čím?
„Čím? Vzájomnou inšpiráciou. Zatiaľ sme sa vzdelávali len my, zamestnanci jednotlivých zariadení. Pri

najbližšom stretnutí v marci a v júni sa to ale otočí a na svoje si prídu aj všetci herci z jednotlivých „an-
samblov“. 

No, ale workshopy... Po spoločnej konzultácii sme si zvolili troch lektorov, ktorí sa nám snažili odovzdať
najnovšie poznatky či zručnosti. Veľmi podnetným bol pre nás workshop pantomímy pod vedením
Miroslava Kasprzyka, či „Liečba divadlom“ s lektorkou Vierou Dubačovou. Samozrejme, mnohé sme si od-
niesli i z dielne „Dramaterapie v muzikoterapii“ s lektorom a zároveň členom nášho medzinárodného pro-
jektu Matějem Lipským.“

Kedy môžeme očakávať premiéru nového predstavenia?
„Čoskoro... Ale nie. Premiéra je plánovaná na druhú polovicu marca. Ak by ste chceli byť na nej prítomní,

musíte prísť až do Berlína. Tam po prvý krát uzrie publikum naše nové predstavenie. Pravda, nemusíte sa
naháňať. Premiéru budeme mať aj u nás na Slovensku. Dátum Vám, samozrejme, nepoviem, no verím, že
sa tak udeje nedlho po Berlínskej premiére. Sledujte našu stránku www.dsspkm.sk, tam to určite bude.“

Premiéra predstavenia je teda v marci. V marci sa tiež začína postupová súťaž a prehliadka ama-
térskeho divadla Divadelné konfrontácie. Plánujete sa s novým predstavením opäť zúčastniť?

„Ojojóóój. Kdeže to ešte je. V prvom rade musíme nejaké predstavenie mať a potom sa uvidí. Ale, sa-
mozrejme, ak sa podarí, boli by sme radi. Na krajskú prehliadku amatérskeho divadla, ktorá sa bude ko-
nať v Pezinku sa chystáme a uvidíme...

Čo sa týka divadelnej zostavy hercov a tímu, nastali nejaké zmeny?
„Divadlo KAMKO má stále osem pôvodných hercov. K nim skúšobne pribudol jeden nový. Čo sa týka tí-

mu, sme v pôvodnej zostave.“

Ako by sme Vás mohli podporiť?
„Priatelia, najviac nás poteší, ak sa prídete pozrieť na naše nové predstavenie. Už teraz sa na Vás te-

šíme. Veríme, že naša nová hra Vás zaujme a nájde si veľa priaznivcov.
Ďakujeme všetkým Vám, ktorí nám fandíte, povzbudzujete a podporujete nás. Veľmi si to vážime.“

Tak čo, milí čitatelia? Že ste si aj Vy vydýchli, že pravým dôvodom odmlčania našich KAMKÁČOV nie
je rozchod, ale pilná príprava a kuchtenie novej lahôdky. 

„Milí KAMKÁČI, veríme, že to, čo ukuchtíte, bude chutiť aj tým najväčším pôžitkárom!!! 
Prajeme Vám k tomu veľa síl, nápadov, chuti, nervov, radosti, smiechu... 

jednoducho, nech sa Vám darí vo všetkom a všade! 
Veríme Vám :o)“

Apropo, len tak medzi nami. Ak by ste mali záujem vidieť našich divadelníkov naživo, pozývame Vás
2.12.2014 na Festival Damiána Vizára do klubu A4-Nultý Priestor na Karpatskú 2 v Bratislave, kde si bu-
dete môcť opätovne vychutnať ich posledné predstavenie „hľADÁM ťa EVA“. Viac info nájdete na:
www.festivaldv.wordpress.com/2014/11/13/program 
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A od KAMKÁČOV ešte krátka správa o projekte
Grundtvig

V rokoch 2013 – 2015 sme zapojení do medziná-
rodného projektu Grundtvig: „Posilňovanie sociálnych
zručností hendikepovaných Európanov pomocou diva-
delných projektov“ (DEpTh – Hĺbka). Našimi partner-
mi sú dve organizácie z Nemecka (Spastikerhilfe Berlín e. V., Zukunftssicherund Berlín e. V.) a jedna
z Českej republiky (CSS Tloskov). 

Cieľom projektu je prostredníctvom odborných workshopov vzdelávať účastníkov projektu, lektorov aj
hercov, odborníkmi z oblasti divadla zo všetkých troch krajín. Výsledným produktom by malo byť využi-
tie poznatkov v nových divadelných hrách, ktoré predvedú všetky divadelné kolektívy v roku 2015.

Prvé, zoznamovacie a plánovacie stretnutie, sme absolvovali minulý rok v októbri v Berlíne. Druhé stret-
nutie prebehlo 7.–9. apríla 2014 u nás v Bratislave. Divadlo KAMKO spolu s DSSpKM bolo hostiteľom.
Počas tohto stretnutia sme sa zúčastnili troch medzinárodných workshopov. 

Prvý workshop pod názvom „Liečba divadlom“, lektorka  Mgr. art.
Viera Dubačová. Konal sa v priestoroch DK Dúbravka. Bol zavŕšený vy-
stúpením Divadla Kamko s úspešným divadelným predstavením „hľADÁM
ťa EVA“, s ktorým sme zvíťazili na celoslovenskej súťaži a prehliadke
amatérskeho divadla EXIT´2013 v Levoči a zúčastnili sa aj 91. ročníka
súťaže slovenských divadelných súborov Scénická žatva 2013 v Martine.
Príjemnú atmosféru dotvorilo aj vystúpenie míma a zároveň lektora ďal-
šieho workshopu Mira Kasprzyka. Tento kultúrny večer sme ponúkli aj
Bratislavskému dobrovoľníckemu centru, ktoré voľné vstupenky venova-
lo svojim aktívnym dobrovoľníkom ako poďakovanie za ich prácu a pomoc.
Ďakujeme Vám všet-
kým, ktorí ste nás pri-
šli podporiť.

Druhý workshop na
tému „Pantomíma
a jej využitie pri prá-
ci s ľuďmi s handica-
pom“ viedol už spomí-
naný lektor  Miroslav
Kasprzyk. Posledný

workshop venovaný téme „Dramatoterapia v muziko-
terapii“, pod vedením lektora medzinárodného formá-
tu Mgr. et Mgr. Matěja Lipského.Tieto workshopy sa
konali v priestoroch V - klubu na Námestí SNP.

S podporou tohto medzinárodného
projektu Grundtvig a v spolupráci
s DSSpKM sme vydali DVD pod názvom
„hľADÁM ťa EVA“. Okrem našej auto-
rskej hry na DVD nájdete  reportáže
a fotoprezentáciu z našich minuloroč-
ných divadelných ciest. V prípade bliž-
ších informácii alebo záujmu o DVD nás

kontaktujte: 02/643 64 262, dsspkm@dsspkm.sk
Ak si chcete objednať naše predstavenie, kontaktujte

nás: 
ds-kamko@googlegroups.com 
www.facebook.com/divadlo.kamko
Ak nás chcete podporiť, náš darovací účet je: 
000000 700047 2261/8180
IBAN: SK20 8180 0000 0070 0047 2261

Vaši Kamkáči

Text spracovala: A. Polohová
Foto: archív Divadla KAMKO
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V dňoch 14.-15.novembra 2013 sa v Rusovciach konal 14. ročník stolnoteniso-
vého turnaja GERULATA CUP. Vedľa seba súťažili žiaci základných a špeciálnych
škôl, a tiež muži a ženy z Domovov sociálnych služieb z Bratislavy. Hlavným organi-
zátorom tohto turnaja boli: Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na

Slovensku a ZŠ v Rusovciach pod záštitou starostu Mestskej
časti Bratislava–Rusovce Dušana Antoša a primátora
hlavného mesta SR Bratislava Milana Ftáčnika.
Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya repre-
zentovali: Ján Živica a Boris Hajdúch.
Prvý deň súťažili muži v troch skupinách systémom každý s každým. Prví dvaja z
každej skupiny postúpili do finále. Obaja naši klienti postúpili z druhého miesta v
svojej skupine. V piatok vo finálovej skupine už nemali toľko športového šťastia
a umiestnili sa nasledovne: na 4. mieste Ján Živica a na 5. mieste Boris Hajdúch.

Text a foto: B. Paveleková

GERULATA CUP (November 2013)
Z NAŠICH AKCIÍ...

Adventné tvorivé dielne (November 2013)

Dňa 30. novembra 2013, v sobotu pred prvou adventnou nedeľou,
v čase začínajúceho vianočného stíšenia sa u nás konali Adventné tvorivé
dielne. Tohto roku sme ich mohli zorganizovať vďaka finančnej podpore
Nadácie Tatra banky, n.f. TU SME a Nadácie Volkswagen.
V priestoroch nášho zariadenia vládla vianočná a zároveň tvorivá atmos-
féra. Každý návštevník, ktorý sa  rozhodol túto sobotu využiť príjemne
a zmysluplne, mal možnosť si vlastnoručne pripraviť vianočné ozdoby, vy-
skúšať si svoju fantáziu a tvorivosť pri maľovaní na sklo či textil,  napiecť
a ozdobiť medovníky alebo pripraviť vianočnú ikebanu. 

Na vianočnom punči si mohol pochutiť
každý, lebo okrem tradičného sme pripravili aj detský/šoférsky punč. Veľký
úspech mali už tradične chlebíky s oškvarkovou pomazánkou. 
Na svoje si prišli všetky vekové kategórie, lebo okrem tvorivého vyžitia si ná-
vštevníci mohli posedieť v príjemnom prostredí a pozrieť si záznamy z našich
akcií, vypočuť si vianočné koledy a ochutnať naše drobné vianočné pečivo
a koláčiky. A v detskom kútiku sa malí návštevníci mohli vyšantiť dosýta.
Veríme, že touto akciou sme nielen obyvateľom Dúbravky umožnili krea-
tívne a príjemne stráviť čas očakávania Vianoc.

Text: I. Bezáková
Foto: R. Krupa

Dňa 11. decembra 2013 sa
konala naša tradičná Vianočná
akadémia v DK Dúbravka. Už po desiatykrát k nám zavítali študenti Obchodnej aka-
démie z Prievidze, ktorí nám každoročne pripravujú pestrý vianočný program. 

Tento rok nám peknými koledami a vianočnými vinšmi program obohatil aj detský
folklórny súbor Damboranka. Náš Mojmír Cikrai zarecitoval báseň od Milana
Rúfusa, s ktorou vyhral 1. miesto na III. ročníku recitačnej súťaže.
Vianočný program si prišli pozrieť aj
klienti a zamestnanci z iných zaria-
dení a deti z MŠ na Damborského
ulici, ktorí potleskom ocenili účinku-
júcich. Všetci sme si zaspievali,
niektorí aj zatancovali a navzájom

sa obdarovali nielen darčekmi, ale aj dobrou náladou a príjemne strá-
venými spoločnými chvíľami. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k vytvo-
reniu vianočnej atmosféry.

Text: V. Furčáková
Foto: J. Farkašová

Vianočná akadémia (December 2013)
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...Z NAŠICH AKCIÍ...Mikuláš (December 2013)

„Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš v našich dverách stál.
V ruke veľkú palicu, na hlave mal čapicu,

z bielych fúzov teplý šál, tak on na nás vykúkal.“
Tak veru, ani tento rok nás 6. decembra 2013 Mikuláš neobišiel

a okrem seba a svojich dvoch pomocníkov, anjela a čerta, 
nám priniesol sladké prekvapenia v balíčkoch.

Ďakujeme :o)
Text a foto: A. Polohová

Dňa 12. decembra 2013 pripravil DSS pre deti a dospelých s mentálnym postihnutím na
Javorinskej ulici v Bratislave III. ročník recitačnej súťaže na počesť nedožitého jubilea - 85
rokov slovenského básnika Milana Rúfusa. Súťažilo sa v troch kategóriách – poézia, próza a
vlastná tvorba.
Súťaže sa zúčastnili aj Mojmír Cikrai a Ivan Čietek. Mojmír súťažil v
dvoch kategóriách: v poézii s básňou od Milana Rúfusa Modlitba za rodi-
čov a v próze s bájkou od Jean De La Fontainea Zajac a korytnačka. Ivan

si vybral báseň od Milana Rúfusa Rozhovor v parku so strážnym anjelom.
Obaja naši recitátori získali výborné umiestnenie. Mojmír 1. miesto v kategórií próza a Ivan
pochvalu za veľmi pekný prednes.
Na záver nás čakalo ešte prekvapenie, a to divadelné predstavenie príbehu Malý princ, ktoré
si pripravili klienti DSS na Javorinskej.

Text + foto: J. Farkašová

Recitačná súťaž (December 2013)

Láska má veľa podôb... a tak sa mohlo stať, že na Sviatok sv. Valentína
14.2.2014 sme pre deti pripravili karneval a pre pracovníkov dobrú náladu
- s balónmi, koláčikmi a hudbou ... detskou :)
Milo nás, ale hlavne svojich rodičov, prekva-
pili viaceré deti, ktoré si nechali „nainštalo-
vať“ kostýmy:
- šašo sa nechcel vyzliecť dokonca ani po-
obede (a deň predtým už v kostýme pre is-
totu aj spal),
- opice v zrkadlovom vydaní  sa skamaráti-
li hneď pri tanci,

- lienka baštila koláče úplne samostatne,
- námorník prijal čiapku s vyššou hodnosťou,
- spiderman našťastie neliezol po stenách,
- rytier podľahol čaru Klobučníka a nechal si kostým v pôvodnom stave,
- Červená čiapočka sa tooooľko nachodila a starú mamu nenašla,
- tiger sa nechal kŕmiť priamo z ruky,
- krokodíl to zvládol opakovane a „proklate“ rýchlo aj sám,
- princ bol vo vytržení z toľkej zábavy a všetkým to dal jasne najavo - úsme-
vom a tancom,
- kocúr v čižmách nabral odvahu a suverénnosť až ku koncu - ale potom to dal
aj s hudbou...
A tí ostatní - dospeláci - zakončili karneval prehliadkou v oranžovej parochni
- fotky sú úžasné, ale pre istotu ostanú v našom archíve...
No nie je aj toto láska? K práci, k deťom, k priateľom... Aj keď na to Sviatok sv. Valentína nepotrebujeme,
tento sme si celkom užili...

Text: J. Čajágiová
Foto: K. Hollá

Karneval detí (Február 2014)
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...Z NAŠICH AKCIÍ...

V našom zariadení sa 25.2.2014 po prvý krát konal fašiangový
bál. Zúčastnili sa ho s veľkou radosťou naši klienti so zamestnancami, ako i po-
zvaní hostia zo ZPB Hontianska, DSS Rosa a DSS Rozsutec.
Hneď pri otvorení fašiangového bálu nás čakalo prekvapenie vo forme torty,
ktorá znázorňovala vysávač. Tortu, plnú sviečok, s krátkym príhovorom a po-

ďakovaním, pripravila p.  Nawalanyová so synom
Marošom. Na spoločné sfúknutie sviečok boli prizvaní
klienti z každej skupiny.
Zahájenie tanca a voľnej zábavy začalo po odznení gon-
gu z činelov. Ako prvé tóny pre tanec zaznel valčík J.
Straussa ml. ,,Na krásnom modrom Dunaji“. Počas celej
tanečnej zábavy nás sprevádzal „DJ MonBar“.
Po prvom tanečnom kole nasledovalo od našich milých
hostí, speváckeho súboru DIVOZEL z DSS Rozsutec,
vystúpenie plné elánu a radosti. 
Po ukončení druhého tanečného kola bola pripravená skupino-
vá tombola s peknými, sladkými a užitočnými cenami pre všet-
ky skupiny v zariadení. Pre DSS Rosa sme ako pozornosť pri-
pravili naše výrobky, pre ZPB Hontianska spoločenské hry

a CD-čka a, samozrejme, sme neza-
budli ani na našich účinkujúcich  zo
súboru DIVOZEL, ktorým sa tiež
ušiel pekný darček s poďakovaním.
Keď nastal koniec záverečného tre-
tieho tanečného kola, nezostalo nám
nič iné, ako sa rozlúčiť a poďakovať
všetkým zúčastneným.
Dúfame, že náš fašiangový bál sa stane tradíciou, nakoľko vo

všetkých zanechal veľa pozitívnych zážitkov a bolo to príjemné spestrenie ná-
šho každodenného života v zariadení.
Veľké poďakovanie patrí firmám ATC – JR, s.r.o., Volkswagen, Prospekta,
s.r.o., Kompava, Terezia company a ďalším nemenovaným firmám a jednotlivcom
za vecné alebo finančné príspevky, ktoré nám venovali na nákup cien do tom-
boly. Ďakujeme.

Text: D. Kočiščáková
Foto: J. Farkašová, E. Forgáč

Fašiangový bál (Február 2014)
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25. apríla 2014 sme, viac ako po iné dni, sledovali počasie. Len nech je pekne, vzdychli sme si mnohí... Našťastie
nepršalo. Sem-tam sa na nás ráno usmialo aj bláznivo nevyspytateľné aprílové slnko. Bolo po daždi a sviežo. Celou Železnou
studničkou sa niesla vôňa rozkvitnutého cesnaku a naša vytešená vrava. Nejako ľahšie sa nám aj dýchalo.
Aj tento rok, tak ako po iné roky, pre nás v rámci Dňa spolupatričnosti spoločnosť SANDOZ pripravila príjemne strávené
dopoludnie. Tento krát v duchu policajnom - s ukážkou cvičených psov, ktorú pre nás zorganizovalo Oddelenie psovodov
a prevencie Policajného zboru v Bratislave a jazdeckou políciou patriacou pod Mestskú políciu mesta Bratislavy.
Les na Železnej studničke v ten deň skrýval poklady. Nájsť ich však vyžadovalo riadny kus našej šikovnosti, zručnosti a by-
strého rozumu. Na jednotlivých zastávkach na ceste za pokladom nás zamestnanci SANDOZ-u podrobili 8 skúškam. Na
konci cesty nás za to čakal ukrytý balíček s prekvapením.
A tak, ako už je v prípade týchto milých stretnutí zvykom, SANDOZ-áci nám na záver pripravili chutné občerstvenie, kto-
ré sme po podaných výkonoch zjedli raz dva. S plným bruchom, zážitkami, fotkami a úsmevom na tvári sme sa s našimi ka-
marátmi rozlúčili a odišli domov. Už teraz sa tešíme ako sa o rok znovu stretneme.

Text: M. Ješová
Foto: J. Farkašová, E. Forgáč, M. Gajdárová, A. Huťová, A. Polohová

Hľadanie pokladu so SANDOZ-om (Apríl 2014)

Tak táto veta sa našou jedálňou
niesla celé štvrtkové
popoludnie, 15.5.2014. Na nultom
ročníku našej novej súťažno-zábavnej
akcie nám šesť našich statočných
a smelých súťažiacich klientov
predstavilo svoj talent a šikovnosť:
Maroš Nawalany kreslil na zadanú

tému „Zážitok z jeho vlastnej výstavy
obrazov“ usporiadanej v DK Dúbravka
minulý rok.
Hudobno-poetické, mierne divadelné

zoskupenie „Vedľa autistov“
– S. Šoralová, M. Hudl, Ľ. Pokorný,
J. Živica a S. Timuľak témou
svojich piesní a ľahkej poézie dokonca
vystihlo aj samotné upršané počasie
toho dňa.

Naše uši sa započúvali do majstrov-
ského prednesu prózy – bájky od Jean
de la Fontaine „Zajac a korytnačka“
v podaní Mojmíra Cikraia.
Stazka Ráceková a jej šikovné

prstíky nám pletením z papierových
ruličiek pripravili pastvu, na ktorej sa
zasa mohli pokochať naše oči –
nádherne vypracovaný košík.
S Katkou Sekáčovou sme sa vybrali

za jej obľúbenými koníkmi, o ktorých
nám zaspievala vo svojich piesňach.
Ako omladnúť? To nám hádzaním do

kolkov ukázala Textilná dielňa – E.
Lachová, B. Tittoňová,
J. Valentová, M. Fuchs, M.
Hvozda, A. Slezák, I. Gašparových
a D. Kočiščáková.

Kde sa vzal, tu sa vzal, v našej zelenej záhrade nako-
niec predsa stál. Ovešaný mašľami všakovakých farieb, zasade-
ný so všetkou poctou do zeme, vytŕčal listy nielen k slnku, ale aj k nám,  tancujúcim a spie-
vajúcim v jeho tôni. Kto? No predsa náš krásny máj, ktorý sme si 5.5.2014 postavili a záro-
veň sme si s úctou naše staré tradície pripomenuli.

Stavanie mája (Máj 2014)

Text: A. Polohová
Foto: E. Forgáč, A. Polohová

„Matulay má talent!“ (Máj 2014)
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V dňoch 20.–22. mája 2014 sme sa s klientmi
DSSpKM, Zuzana Žákovicová, Mojmír Cikrai, Ján
Procházka, Boris Hajdúch, Michal Fuchs a Vladimír

Valenta, zúčastnili na trojdňovom podujatí 25. ročníka športových hier v Tloskove. Súťažili v plávaní, atletike, stolnom
tenise a bocce. Doprovod im robili Monika Bárdošová, Jaroslav Koterba a Beata Paveleková. 
Privítal nás milý kolektív Centra sociálnych služieb Tloskov, ktorý podujatie pripravoval.
Zuzka súťažila ako prvá v plávaní v prispôsobených disciplínach. V kategórii mužov v tejto disciplíne súťažil Janko. Mojmír a Boris
súťažili v kategórii mladších mužov v disciplíne 25 metrov voľný spôsob. Michal a Vladimír súťažili  v kategórii starších plavcov.
Večer si športovci zatancovali na diskotéke.
V stredu nás čakali atletické disciplíny priamo v areáli Junoorcampu v Živohošti. Boris súťažil v stolnom tenise v telocvični CSS
v Tloskove.  Poobede medzi nás zavítalo rádio Blaník, ktoré okrem veselej muziky umožnilo športovcom predstaviť sa aj inak. Mohli
do mikrofónu zarecitovať alebo zaspievať.   Poobede sa Boris ako kapitán družstva, Mojmír, Janko a Michal zúčastnili súťaže
v hre boccia.
Aj tretí, posledný deň pobytu, sme sa zobudili do krásneho slneč-
ného dňa. Dohrával sa  turnaj v boccia a loptové kolektívne hry.
My sme sa prihlásili na cezpoľný beh 300 m. Pred pretekom ne-
chýbala poriadna atletická rozcvička. Na beh sa pripravovali
Mojmír, Janko a Michal. Po obede sme sa s našimi novými kama-
rátmi a celým personálom CSS v Tloskove rozlúčili, poďakovali
sme im za priateľskú atmosféru a za trpezlivosť, keď nás oboz-
namovali s podrobnosťami jednotlivých disciplín a akcií.
Bola to veľmi vydarená akcia, z ktorej sme si odnášali množstvo
medailí, ale aj krásnych zážitkov.

Text a foto: M. Bárdošová, B. Paveleková

Športové hry v Tloskove (Máj 2014)

Súťaž svojim vystúpením otvorila
a naše nohy hneď roztancovala naša
nová tanečná skupina „LET´S
DANCE“ pod vedením dobrovoľníčky
Majky.
A nechýbala ani porota – p. riadi-

teľka Kruzslíková, p. Sipľáková
a p. Svitok. Súťažiacich milým slovom
povzbudila a po ťažkom rozhodovaní
nakoniec verdikt vyhlásila.
Mimoriadnu cenu si odniesla

skupina „Vedľa autistov“
a Matulayovským TALENTOM sa
stal Maroš Nawalany. 
Ako poďakovanie a zároveň pripome-

nutie si nezabudnuteľných chvíľ si
každý súťažiaci odniesol krásne
tričko a pochutnal si na výbornej

víťazovej torte.
Za vytvorenie príjemnej atmosféry

ďakujeme nielen všetkým
súťažiacim, ale aj moderátorovi
Erikovi, DJ MonBar a všetkým
povzbudzujúcim a zabávajúcim sa
divákom... :o)

Text: A. Polohová
Foto: E. Stríž (dobrovoľník)



Tohtoročné športové hry, ktoré sa konali 4. júna 2014,
oslávili jubileum – tridsiatku. Začali sa slávnostnejšie a to
behom s fakľou okolo štadióna. Na úvod sa všetkým špor-
tovcom prihovorila p. riaditeľka. Na hrách nechýbali vzác-
ni hostia – pán starosta Dúbravky J. Sandtner a dcéry
prof. Matuaya, pani Matulayová a pani Géčová, ktoré nadšene povzbudzovali a dekorovali ví-
ťazov, a už tradične odštartovali Matulayovu míľu. Zdatne nám opäť, ako každoročne, pomáhali vo-
jaci Čestnej stráže prezidenta SR a študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie na Bullovej ulici.

Na hrách sa zúčastnili aj naši kamaráti z DSS Rozsutec,   DSS Javorinská, DSS Betánia-Senec,
DSS Kampino a DSS Merema.

Tento rok bol výnimočný aj tým, že hier sa spoločne v rekordnom počte 58 zúčastnili malé deti z
nášho zariadenia aj zo susednej škôlky na Damborského ulici. 

Náš športový deň začal už pri odchode na športové pole.  Dostali sme štartovacie čísla, niektorým
sa páčili, niektorým nie. Podľa toho sme prichádzali na štadión. Aj so smiechom aj s hundraním a krikom. Avšak pekné po-
časie, dobrá atmosféra a veselý príchod našich kamarátov škôlkarov podporili dobrú náladu a mohlo sa začať. Počet škôl-
karov síce okamžite zmobilizoval naše logistické schopnosti – ale keďže tento ročník bol slávnostný – tak v dôsledku dlho-
ročných skúseností sme to elegantne zvládli s minimálnym časovým posunom.

Luky a Viktor posilnili družstvo škôlkarov v štafetovom behu, keďže samostatné družstvo malých detí z DSSpKM  sa nám
nepodarilo zostaviť. Škôlkari usilovne  trénovali pred pretekmi a my sme im za to usilovne  držali palce. Integrovaný beh
na 50 metrov je náročnou disciplínou najmä pre terapeutky – presvedčiť dieťa, ktoré nevie prečo má bežať práve teraz a
práve týmto smerom – to je ozajstné pedagogické majstrovstvo. Gratulujem kolegyne. 

Zábavné a výnimočné disciplíny boli naozaj prispôsobené všetkým výnimočným zúčastneným a tí to aj patrične využili –
malí, veľkí aj škôlkari. Všetci boli ocenení aj medailou aj milou pozornosťou.

Stáť na stupni víťazov má zvláštne čaro a verím, že je aj motiváciou do bu-
dúcnosti... a k tomu tie krásne medaile... už sa tešíme na ďalší nápad pracov-

nej terapeutky z keramickej dielne.
Text: Z. Árvayová, J. Čajágiová

Foto: J. Krupová

Športové hry (Jún 2014)

GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie na Mokrohájskej ulici v Bratislave pripravilo 3. ročník
plaveckých zručností „VODNÉ RADOSTI“. Hlavnými organizátormi boli Andrea Chocholáčková a Stanislav
Opavský. Súťaže sa konali v 3-dráhovom a podnetovom bazéne. Zišlo sa 5 šesťčlenných družstiev. Za DSSpKM
súťažili: Zuzana Žákovicová, Juraj Andel, Mário Križan, Ján Dírer, Ivan Čietek a Boris Hajdúch.
Prvou disciplínou bolo fúkanie stolnotenisových loptičiek do otvoru na stole. Najviac sa darilo Borisovi, kto-

rému sa podarilo nafúkať 10 loptičiek v limite 30 sekúnd. Na záver podujatia bol tak vyhodnotený ako najlep-
ší zo všetkých účastníkov. 
Druhou disciplínou bolo prebrodenie na druhú stranu bazéna s prenášaním predmetu. Po skončení  disciplíny

sa Majovi vo vode tak zapáčilo, že z nej nechcel vyjsť. Vyvaľoval sa vo vode ako tuleň. Nepomohlo volanie ani
motivovanie na ďalšiu disciplínu. Boris Maja „vylovil“ a pritiahol k rebríku.
Úlohou tretej disciplíny bolo naplniť pohár vodou, preniesť ho cez prekážky k druhému vedru, vyliať a prejsť

cez prekážky späť.
Nasledovalo preplávanie 20 m na ľubovoľný plavecký spôsob. Zuzka a Majo plávali s pomôckou, ostatní bez

nej. Všetci sa snažili ako najviac vedeli. 
Poslednou úlohou bolo lovenie pokladov v podnetovom bazéne. Niektoré plávali po hladine, iné ležali na dne.

„Lovci pokladov“ súťažili po jednom  v čase 1 minúta. Najviac pokladov vylovil Juraj.
Po splnení všetkých úloh nasledoval spoločný vodný aerobik a vyhodnotenie súťaží v telocvični. Za absolvova-

nie všetkých disciplín účastníci dostali diplom, sladkosť, kvetinku z dielne DSS Javorinská a malú zlatú rybku
pre šťastie. 
Dúfame, že o rok sa zúčastníme 4. ročníka tejto zaujímavej akcie.

Text: B. Paveleková
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Vodné radosti (Jún 2014)
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Naša dobrovoľníčka Majka v júni úspešne ukončila štúdium na VŠ. A to je dô-
vod nielen na radosť, ale aj na poriadnu oslavu. Tak sme dali hlavy dokopy a s
klientmi, ktorí chodia na Majkine krúžky, sme 11.6.2014 pre ňu pripravili malé
prekvapenie. Ako to dopadlo? Nech sa páči, zapozerajte sa a oslávte to spolu s
nami ešte raz :o) 
„Majka, aj touto cestou Ti zo srdca gratulujeme!“

Text: A. Polohová, V. Furčáková
Foto: E. Forgáč

17. júna 2014 sa konala vernisáž výstavy Geniálny Amedeo. Tohto roku to
bol už jubilejný 5.  ročník. Vernisáž spojená s aukciou prebiehala v pro-
stredí kaviarne Kafe Scherz na Palisádach, ktoré podobným akciám svedčí
a praje. Už tradične akciu moderovala Patrícia Garajová Jarjabková a auk-
ciu opäť úspešne viedol naslovovzatý odborník kunsthistorik Ľuboslav Móza.
Názov výstavy vzdáva hold geniálnemu umelcovi Amedeovi

Modiglianimu, ktorý za svoj výnimočný talent platil rozháraným životom.
Jeho tvorba bola plná emócií, tajomstiev a mala osobitý rukopis. Jeho
diela počas jeho života málokto kúpil, väčšinou iba najbližší priatelia.
Trpel mnohými zdravotnými problémami, ale nad to všetko z jeho diel vy-
čnieva genialita. Niekde tu sa dajú nájsť styčné body aj s našimi klient-
mi - umelcami. 

Časť vystavených obrazov
je zameraná na svojrázne in-
terpretácie známych diel
veľkých maliarov, časť  zase
predstavuje voľnú tvorbu na-
šich klientov. Spracované vý-
tvarné témy sú rôznorodé a klienti opäť raz prekvapili svojou
tvorivosťou. Výsledkom je kolekcia diel vytvorených počas celé-

ho roka. Papiere a plátna ožili pomocou štetcov, pastelov či ce-
ruziek a s našou pomocou odkrývajú viac či menej skryté talen-
ty našich umelcov. Náš prístup a interakcia s klientom spočíva
v kreatívnej práci. Klienta berieme ako partnera, s ktorým ko-
munikujeme na primeranej úrovni. Aj pri maľovaní. Primárnu
hodnotu nekladieme len na výslednú kresbu či maľbu, ale za-
meriavame sa najmä na proces tvorby, na vytvorenie bezpeč-
ného prostredia, v ktorom je radosť tvoriť. Rovnako sa snaží-
me aj o povzbudenie klientov k spontánnejším prejavom, k pod-
pore rozvoja ich fantázie a posilňovanie ich sebahodnoty.

Svoje diela, vytvorené pod vedením Renáty Frešovej,
Michala Kraloviča, Zdenky Árvayovej a Alexandry Fialovej,
vystavovali klienti – umelci: Adrián Slezák, Katarína
Sekáčová, Marián Nawalany, František Blecha, Zuzana Žáko-
vicová, Táňa Lacíková, Alena Semaníková, Soňa Šoralová,
Sandra Ebringerová, Linda Bošelová, Eva Vavrová, Ivan Čie-
tek, Michal Fuchs, Miroslav Hudl, Andrej Vajda, Lukáš
Boskovič, Peter Líška, Lukáš Kopúnek, Daniel Vajsábel a
Tomáš Andris.

Text: I. Bezáková, M. Kralovič
Foto: p. Švarc

Oslava krásnej udalosti (Jún 2014)

Jubilejný Geniálny Amedeo (Jún 2014)



Zaujímavej akcie v DSS Javorinská sa 17. júna 2014 zúčastnilo 7 družstiev
z Bratislavského kraja: DSS Báhoň, DSS HESTIA, DSS KAMPINO, PB GE-
RULATA Rusovce, DSSpKM a domáci z DSS Javorinská. Naše zariadenie re-
prezentovali súťažiaci: Mojmír Cikrai, Miroslav Hudl a Ján Živica, doprovod:
Beata Paveleková.
Prvé dve kolá súťažili medzi sebou súťažiaci v každom družstve. Úlohou bo-
lo nahrať čo najskôr  minimálne 100 bodov. Najviac sa v prvom kole darilo
Mojmírovi, Janko bol druhý a Mirko tretí. V druhom kole skončil prvý Janko,
druhý Mirko a tretí Mojmír. Do finále teda postúpil Janko.
V dvojkolovom finále hrali víťazi z každého družstva. Tento rok nám šťastie
prialo a Janko Živica sa stal celkovým víťazom turnaja. Vyhral pohár, šil-
tovku, hrnček a veľa ďalších drobností. Drobnosti dostali aj ostatní súťa-
žiaci, hlinených anjelikov so šípom pre šťastie dostali všetci prítomní, teda
aj asistenti.

Diváci, klienti DSS Javorinská, výkony súťažiacich odmeňovali skandovaním a potleskom.
Počas súťaží nás domáci počastovali občerstvením a chlebíčkami. Slniečko nám krásne hrialo, na všetkých
sa usmievalo... a my na neho zo samej radosti, že sme vyhrali. 

Text a foto: B. Paveleková

V Modre-Harmónii sa dňa 19.
júna 2014 stretlo 28 družstiev

z Bratislavského kraja, aby si zmerali sily na 5. ročníku v hre petang.  Slávnostné prvé nahodenie tento rok
urobili spoločne pani G. Németh (podpredsedníčka BSK), M. Šopová (riaditeľka odboru sociálnych vecí a pri-
mátorka mesta Modra), H. Hlubocká.
Družstvá bojovali v siedmych základných skupinách. DSSpKM reprezentovali tento rok 2 družstvá:

„Moslíci“ – v zložení: Mojmír Cikrai, Ivan Strachov a Stanislav Timuľak a „A je to“ s Jánom Živicom, Borisom
Hajdúchom a Beatou Pavelekovou. Obidve družstvá v základnej skupine jeden zápas prehrali a dva vyhrali.
Moslíci mali lepšie skóre a tak postúpili do ďalších bojov. Tu sa však stretli s družstvom z DSS MEREMA,
ktoré ich vyradilo. Naši prehrali len o jediný bod. Družstvo „A je to“ vyhralo s družstvom „PEPO“ z Hestie
a „Patrónmi z Patrónky“. Z bojov ich vyradilo družstvo „Ľaváci“ zo Šoporne, ktoré sa vo finále umiestnilo na
treťom mieste. Družstvo „MEREMÁCI“ na druhom a zvíťazili „Majstri“ – druhé družstvo z DSS MEREMA.
Tento rok boli súboje veľmi vyrovnané a napínavé do poslednej chvíle. Po skončení finálového zápasu uspo-

riadatelia rozdali vecné ceny a víťazom keramické medaile a krásne keramické petangové gule v pletenom
košíku.
Počas roka musíme usilovne trénovať, aby sme sa vo výkonoch zlepšovali a o rok sa pokúsime zdolať aj tých

najlepších petangistov.
Text a foto: B. Paveleková
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5. ročník turnaja v hádzaní šípok na terč (Jún 2014)

Petangový turnaj v Modre (Jún 2014)
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„Tancuj, tancuj, vykrúcaj“… motto tohtoročnej zá-
hradnej slávnosti, ktorá sa uskutočnila v areáli nášho
zariadenia posledný júnový piatok, 27.6.2014. Program
bol naozaj v duchu ľudovej nôty, posúďte: 
Predstavenie detských piesní a tancov detského

FS Damboranka z MŠ Damborského.
Recitácia básne „Rodný môj kraj“ v podaní Mojmíra
Cikraia.
Vystúpenie našej tanečnej skupinyu Let´s dance – ľu-

dový tanec na piesne „A ja taká dzivečka“ a „Na kráľo-
vej holi“. Z klientov vystúpili Majka Blažeková, Janka
Valentová, Mojmír Cikrai, Ivo Čietek, Ján Dírer,
Miroslav Hudl a Vladimír Valenta.
Súťaž varenia tradičných slovenských jedál. Z desiatich súťažných

jedál porota podľa sčítaných hlasov vybrala tri najchutnejšie: 1. mies-
to koláč Korytnačka od pani Popluhárovej, 2. miesto pletenka
Juniáločka  od Anky Huťovej a Danky Rábelovej, 3. miesto kysucký po-
lesník od Ľubky Beliančinovej a lusková polievka na kyslo od našej pani
riaditeľky Edity Kruzslíkovej.
Na záver programu nám  krásne od srdca na fujaru zahral náš bývalý

kolega Lukáš Cerovský.
Na otázku: „Čo sa vám páčilo na záhradnej slávnosti?“ odpovedali:
Eva Lachová: „Páčil sa mi tanec detských tanečníkov,   keď krúžili

a spievali. Ochutnala som chlebík s pomazánkou a ovocný koláčik.“
Anička Huťová ml.: „Páčil sa mi výber pesničiek, stále som tancovala

s Vladkom Valentom a Evou Lachovou.“
Anka Huťová st.: „Pekný program. Výborné bolo vystúpenie malých detí.

Pripravili si program, ktorý vyznel veľmi profesionálne.“
Janko Dírer: „Páčil sa mi tanec, že som točil partnerku stále dokola.

Veľmi ma to bavilo. A na budúce zas prídem.“
Beatka Paveleková: „Páčila sa mi ľudová výzdoba a predstavenie našich k-

lientov, najmä úvodný sólový tanec Majky Blažekovej.“
Záhradná slávnosť sa skončila a my už môžeme premýšľať nad témou zá-

hradnej slávnosti na budúci rok. Veríme, že sa opäť stretneme v takej
dobrej pohode ako tento rok. Tešíme sa na Vás.

Text: Ľ. Beliančinová, J. Farkašová
Foto: E. Forgáč

Záhradná slávnosť – „Na ľudovú nôtu“ (Jún 2014)



Dňa 8. júla 2014 sme sa s klientmi DSSpKM – Eva Lachová, Mojmír Cikrai, Boris
Hajdúch, Lucia Kovárová zúčastnili na podujatí o poznaní prírody a ľudí pod ná-
zvom Pestrý deň. 

Pestrý deň sa konal v areáli Partizánskej lúky, a tak sme veľmi radi, že sa nám
vydarilo krásne počasie. Privítal nás kolektív DSS Rozsutec z Lamača, ktorý to-
to podujatie pripravoval v spolupráci so Slovenským červeným krížom, Miestnym
úradom Lamač, Mestskými lesmi v Bratislave, Dobrovoľným hasičským zborom
Dúbravka a Bratislavským samosprávnym krajom. 

Súťažili sme spolu s obyvateľmi ZPB na Hontianskej, Červeným krížom, DSS
Kampino, DSS Rosa, DSS Hestia a klientmi z kaštieľa Stupava. Súťažné druž-
stvá tvorili zmiešané štvorčlenné skupiny z každého zariadenia v zložení dvaja
muži a dve ženy. Súťaže prebiehali na rôznych stanoviskách roztrúsenými po
celej Partizánskej lúke a na lesnom chodníku: 

1. stanovisko – požiarna ochrana: ukážka a súťaž hasenia pomocou džberovky
2. stanovisko - prvá pomoc: ukážka a súťaž, v ktorej sme dávali masáž srdca,

umelé dýchanie, zisťovali sme mieru poranenia a volali prvú pomoc na t. č. 112
a 155 

3. stanovisko - hod petangovou guľou na cieľ 
4. stanovisko - orientácia v teréne: určovanie svetových strán na mape, hľadanie a orientácia na mape, označenie na

mape (rieky, pohoria, hrady, kaštiele, jaskyne a iné) 
5. stanovisko - spoznávanie prírody: ukážka a súťaž v spoznávaní stromov lesa a lesných obyvateľov.
Po absolvovaní všetkých stanovísk sa porátali všetky body. Vyhláseným víťazom sme pogratulovali a s našimi novými ka-

marátmi sme sa spoločne tešili z vydarenej akcie plnej zážitkov a pozitívnych emócií. Rozlúčili sme sa a poďakovali im
za priateľskú športovú atmosféru. 

Text a foto: D. Kočiščáková

Po zážitku z Jašidielne, ktorá opäť otvorila svoje brány začiatkom
školského roku – 3.-5. septembra 2014 - som si pri spomienke na toh-
toročný 25. ročník položil otázku: „Prečo sme Jašidielňu neobjavili

skôr?“. Na druhej strane som zostal veľmi vďačný za posledné tri Jaširoky, v kto-
rých sme mali možnosť vidieť, zažiť, skúsiť... Je až neuveriteľné pozorovať ako
sa Vám, ale aj ostatným okolo Vás dostáva tá atmosféra priamo pod kožu v tom
najpozitívnejšom slova zmysle. Osobne som bol svedkom nevídaných zmien v osob-
nosti či odvahe práve vďaka Jašidielni.
Tento rok nás medzinárodný festival tvorivosti a fantázie zaviedol do ďalekých
orientálnych krajín, do príbehov Tisíc a jednej noci, ktoré rozprávala Šahrazád
kráľovi Šahrijárovi. Zaiste ste o nich už počuli. O kráľovej zatrpknutosti, no záro-
veň zvedavosti a Šahrazádinej múdrosti, vernosti a láske k Šahrijárovi. 
Vďaka príbehom sme mali možnosť zažiť najrôznejšie poučné i dobrodružné prí-
behy, ktoré svojou jednoduchosťou, no zároveň nápaditým spracovaním vyburcova-
li každú fantáziu a vtiahli každého aktéra do sveta, kde sa nemusí báť pádu, skla-
mania či omylu.
Práve toto je ten dôvod, prečo sa sem tak radi vraciame. Jašidielňa je miesto, kde
môžeme beztrestne popustiť uzdu svojej fantázie, miesto, kde je sloboda na prvom

mieste, a pre mnohých aj jedným z mála miest, kde môžu byť sami sebou a nikomu to
nepríde zvláštne.
Ak premýšľate či pôjdete na Jašidielňu aj vy, a možno už aj viete koho zobrať, ne-
váhajte. Zároveň ale prijmite jednu radu. Pred cestou odhoďte, prosím, svoj strach.
To obrovské závažie na nohe, ktoré nám bráni v rozlete. Čo je však horšie, zväzuje
krídla aj ľuďom, ktorí sú nám zverení...
Odišli sme, hoci mierne unavení, zato plní zážitkov a dojmov. Ak by ste niekedy po-
čas roka prišli k nám, určite by ste sa dopočuli o Žiline, kde chodíme na Jašidielňu.
Ďakujeme všetkým, ktorí v tom majú ruky až po lakeť.
Pozdravujú Vás Vlado, Renča, Majo, Zuzka, Janči, Danka, Mojmír, Anička, Paľo,
Erik, Janka, Michal, Inka, Adrián, Denisa, Lucia, Júlia, Danka, Martin, Beatka, Sisa,
Eva, Miška.

Text a foto: E. Forgáč

Pestrý deň na Železnej studničke (Júl 2014)
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...Z NAŠICH AKCIÍ...

Jašidielňa (September 2014)
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Na dverách rehabilitačnej miestnosti, kde majú klienti pohy-
bové aktivity, je nápis: „POHYBOM KU ZDRAVIU“. Pred letný-
mi dovolenkami som oznámila, že sa budem riadiť spomínaným
heslom a že v septembri pripravím pohybové aktivity pre klien-
tov DSSpKM .
Dňa 10. septembra 2014 sme uskutočnili Loptový deň. Klienti

mali možnosť užívať si hry a zručnosti so všetkým, čo je guľa-
té, okrúhle. K dispozícii bolo 12 stanovíšť, napr.: kotúľanie me-
dicimbalu po švédskej lavičke pravou rukou tam a ľavou späť; vedenie
loptičky po čiare s hokejkou tam aj späť; vedenie puku slalomom oko-
lo kužeľov s hokejkou; triafanie chlpatých tenisových loptičiek do
terča so suchým zipsom; prenášanie loptičiek na softbalovej rakete;
hádzanie a chytanie stolnotenisových loptičiek so suchým zipsom na
terč na ruke + chytanie tenisových loptičiek podberákom a nahadzo-
vanie loptičiek do podberáka, hádzanie rôznych typov lôpt do rôznych
typov košov na zemi aj do rôznej výšky, bicyklovanie na trojkolkách,
bicykloch. 
Na záver si účastníci loptového dňa zahrali tzv. „Loptičkovú vojnu“

so softbalovými loptičkami. Pri tejto akcii sa vystriedalo viacero družstiev. Úlohou bolo prehadzovať
loptičky v čase 3 minúty tak, aby ich mali čo najmenej na svojom hracom poli po odpískaní časového limitu.
Zamestnanci a asistenti mali za úlohu loptičky klientom len podávať, no hra sa v každom kole zvrhla na vzájomný
súboj všetkých hráčov v poli. Na konci loptičkovej vojny boli ocenení vecnými cenami víťazi aj porazení.
Srdečná vďaka patrí aj študentkám Pedagogickej a sociálnej akadémie a ich pani profesorke Lenke Štancelovej,

ktoré v rámci svojich vyučovacích hodín ako dobrovoľníčky prišli pomôcť na jednotlivé stanovištia, čím prispeli k
úspešnému priebehu zaujímavého a pestrého dňa.
Oceňujem pomoc a prácu Erika Forgáča a Michala Kraloviča, ktorí nikdy nezaháľajú a splnia mi aj moje nevyslo-

vené priania, ktoré mi vidia na očiach. Pomáhajú „dotiahnuť“ veci, ktoré ešte potrebujem dorobiť. Pomáhajú hlav-
ne pri prenášaní materiálu na ihrisko a späť. 
Ďakujem aj Janke Farkašovej, ktorá mi pomáhala svojimi tvorivými nápadmi pri označovaní jednotlivých stanovíšť.

Text: B. Paveleková
Foto: A. Polohová

Loptový deň (September 2014)

Medzinárodná oslava športu v Berlíne (September 2014)

Dňa 13. septembra 2014 sa zúčastnilo 5 športovcov
z DSS prof. Karola Matulaya na 34.
ročníku Medzinárodnej Oslavy športu v Berlíne.
„Matulayovci“ sa na tomto podujatí zúčastnili už po

šiestykrát. Reprezentovali nielen Bratislavský kraj, ale
celé Slovensko. Tento rok sa okrem nemeckých špor-
tovcov s mentálnym postihnutím zúčastnili aj športovci
z Čiech, Poľska a Španielska. Celkový počet športovcov
dosiahol počet nad 1000 športovcov.
Názov „Oslava športu“ vystihuje celé podujatie. Jedná

sa o športovú akciu, kde športovci pri jednotlivých dis-
ciplínach prejavujú radosť a nadšenie z pohybu a úspe-
chu. Nejde o výkony, ale o aktívnu účasť na tej ktorej
disciplíne.
Aj tento rok sme nadviazali nové priateľstvá, získali

nové zážitky a skúsenosti a počasie nám spríjemnilo ce-
lý pobyt v Berlíne.

Text a foto: E. Kruzslíková
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Medzi nekonečne daždivými dňami sa vyskytol opäť
jeden krásny slnečný deň a tak sme si 17.9.2014 po pr-

výkrát v DSSpKM zahrali Petangový turnaj. V utorok sme s Borisom Hajdúchom, Jankom Procházkom, Jankom Živicom,
Robom Dračkom a Romanom Buriankom vyčistili petangový priestor od buriny a upravili sme hrabľami celý hrací dvorec.

Jednotlivé skupiny v DSS si navrhli hráčov a vytvorili družstvá v zložení 1 zamestnanec a dvaja klienti. Výnimkou bolo
družstvo z Hontianskej, ktoré tvorili 3-ja klienti. Každé družstvo malo svoje meno:

Skupina A – TO-MA-MA (Tomáš Hulala, Marián Nawalany, Michal Kralovič)
Skupina B – RÝCHLA ROTA ( Roman Burianek, Róbert Dračka, Silvia Kytková) 
Skupina C – TRIO „C“ (Ján Živica, Ivan Čietek , Majka Synáková)
Skupina D – DÉCKOO (Majka Blažeková, Erika Valašeková, Barbara Bunová)
Skupina E – E- čatá (s červeným dĺžňom) (Mário Križan, Pavol Hudl, Erik Forgáč. Neskôr Križana vystriedala Zuzana Žá-

kovicová.)
Skupina F – PARŤÁCI (Katka Sekáčová, Boris Hajdúch , Janka Farkašová)
Skupina G – GUMKÁČI (Ján Procházka, Mojmír Cikrai, Ľubka Beliančinová)
Skupina TxD – KVETINKY (Bibiana Tittoňová, Michal Hvozda, Inka Gašparových)
ZPB Hontianska – ŠMOLKOVIA (Evka Kadlecová, Beáta Elišková, Martin Dobiaš)
Vďaka Erikovej systémovej motivácii tímu a psychickému pôsobeniu na tím protivníkov, víťazom celého petangového tur-

naja sa stalo družstvo „E-čatá“ (s červeným dĺžňom). Vyhrali celý turnaj v počtom 26 nahratých bodov. Na druhom mies-
te s počtom 21 bodov sa umiestnili GUMKÁČI; na treťom mieste skončili ŠMOLKOVIA, ktorých tím bol zostavený len z
klientov. O to viac si ceníme ich úspech. Na štvrtom mieste sa umiestnilo TRIO „C“. Všetkým srdečne gratulujeme. 

Za prípravu úspešného petangového dňa patrí poďakovanie: Michalovi Kralovičovi za pomoc pri prenášaní pomôcok a roz-
hodovaní; Erikovi Forgáčovi za pomoc pri prenášaní pomôcok a tvorivé nápady; Ferkovi Krajčirovičovi v drevárskej dielni a
Štefanovi Galayovi za expresné plnenie mojich prianí a požiadaviek, klientom Paľkovi Hudlovi, Jankovi Procházkovi, Borisovi
Hajdúchovi, Máriovi Križanovi za pomoc pri prenášaní pomôcok. Aj vďaka Vám sme prežili krásny a príjemný petangový deň.

Text: B. Paveleková

Petangový turnaj (September 2014)

Takto znelo heslo Dní dobrovoľníctva, ktoré organizovalo Národné
dobrovoľnícke centrum CARDO. A keďže naše zariadenie DSSpKM
je súčasťou tejto organizácie, deň dobrovoľníctva neminul ani nás.
26.9.2014 k nám zavítali dobrovoľníci z CARDO na čele s p. riadi-
teľkou Z. Vinklerovou a dobrovoľníci z Telerána z TV Markíza.
Ako poriadni hostitelia sme pre nich pripravili nielen prácu –
maľovanie podstienok a stien okolo vymenených plastových okien,
umývanie okien, prácu v okrasnej záhradke, ale aj chutné občer-
stvenie a, veríme, že aj príjemnú atmosféru a prostredie.
Veselá „markizácka“ partia ukázala, že vie narábať nielen s mikro-
fónom v ruke,
ale aj so štetcami, valčekmi, handrami, vedrami, rebríkmi,... :o)

K týmto pracantom sa s veľkou chuťou pridal aj náš dobrovoľník Matej
Kurčík a klient Janko Procházka.
„Milí dobrovoľníci. Všetkým Vám patrí veľká vďaka za Vašu ochotu a chuť
pomôcť. Aj keď sa Vám to zdalo ako maličkosť, ktorú ste pre nás spravili, vedzte,
že ste priložili ruky k spoločnému dielu. A my si to veľmi vážime. ĎAKUJEME.“
Zároveň naše poďakovanie patrí aj
všetkým zamestnancom
DSSpKM, ktorí sa pričinili
k príjemnému a bezproblémovému
priebehu celej akcie: Milanovi
Svitkovi, Dušanovi Lepulicovi, Elenke
Orthovej a jej kuchynskému tímu a,
samozrejme, našej pani riaditeľke.

Text: A. Polohová, V. Furčáková
Foto: R. Šarlina (CARDO)

„SPÁJAME sa pre DOBRÚ VEC.“ (September 2014)

...Z NAŠICH AKCIÍ...
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Dňa 8. októbra 2014 sa v
DSSpKM uskutočnil odborný se-

minár „PRVÁ POMOC“ s praktickou ukážkou. Prednášajúcou bola Mgr. Bronislava
Beracková, ktorá už 10 rokov pracuje ako záchranárka v Záchrannej zdravotnej
službe FALCK so sídlom v Košiciach. 
Odborný seminár bol určený predovšetkým pre zamestnancov úseku zdravotnej

starostlivosti, hlavne pre zdravotné sestry. No pre získanú popularitu na
Metodickom dni v júni, kde nám na worskshope s rovnakým názvom prednášajúca
prezentovala svoju odbornosť a schopnosť v danej problematike, sa odborného seminára  zúčastnili aj zamestnan-
ci iných úsekov (úsek výchovy a sociálnej rehabilitácie, úsek diagnostiky a autizmu) a taktiež aj naša p. riaditeľka. 
Pani Broňa svoju prednášku „Prvá pomoc“ predniesla opäť na vysokej odbornej úrovni, ale zároveň veľmi zrozumi-

teľne. My všetci, ktorí sme sa seminára zúčastnili, sme pochopili, že poskytovanie prvej pomoci vo vážnych situá-
ciách vôbec nie je stresujúcim výkonom. Dôležité je vykonať správne postupy, ktoré nám vysvetlila a aj prakticky,
jednoduchým spôsobom, ukázala.

Text: V. Síkorová
Foto: archív B. Berackovej

Prvá pomoc (Október 2014)

V septembri sme od
p. Červenku z DSS Rosa
dostali ponuku zahrať si
petangový turnaj v ich za-
riadení. Keďže som vide-
la, že nemajú pravé petan-
gové ihrisko, pozvala som
ich k nám. Dohodli sme si

termín 16. októbra 2014.
„Rosáci“ na ten deň objednali krásne jesenné počasie.

Skoro ráno sme s Jankom Procházkom a Jankom Živicom
pripravili hrisko – prehrabali a opravili diery, ktoré urobili
deti nevediac, že ihrisko slúži na petang, vytýčili sme čiary
ihrísk. Spolu s Borisom Hajdúchom, Borisom Pánisom, kole-
gami Erikom a Miškom nosili potrebné pomôcky: flipchart,
stoličky, petangové súpravy, fixy... 

Ledva sme všetko pripravili, už prišla veľká delegácia pria-
teľov z DSS Rosa. Srdečne sme sa zvítali a turnaj mohol za-

čať. Súperi si vytvorili štyri družstvá (Kláštor, Koníky, Čís-
lo 1, Rýchlo a zbesilo), my sme postavili dve družstvá (Bo-
Ja-Ma, Gumkáči) a začali sme hrať. Pán Červenka si prial,
aby sme hrali systémom každý s každým, a tak sme vytvori-
li tabuľku. 

Šťastie bolo raz na strane súpera, raz na našej. Čas trva-
nia turnaja bol krátky, preto sa nedalo absolvovať všetky
zápasy a turnaj zostal otvorený. No stretneme sa niekedy
nabudúce – ak to nebude na jeseň, tak na jar, keď bude pek-
né počasie. 

„Rosáci“ nás počas hry ponúkli chutným, vlastnoručne na-
pečeným koláčom a pripravili aj diplomy pre všetkých hrá-
čov. 

Vďaka dobrému nápadu sme prežili nádherný a zaujímavý
deň plný aktívneho pohybu a zábavy. Tešíme sa na ďalšie po-
kračovanie.

Text: B. Paveleková
Foto: J. Červenka (DSS Rosa)

Petangový turnaj s DSS Rosa (Október 2014)

Dňa 15.10.2014 sa konali atletické preteky Slovenského
hnutia špeciálnych olympiád. Súťaž sa konala v športovej
hale Elán na Bajkalskej ulici, kde sa zišli športovci z ce-
lej Slovenskej republiky. 
Za DSSpKM reprezentovali Mojmír Cikrai (200m

a 400m beh), Boris Hajdúch (vrh guľou, skok do diaľky),
Mário Križan (25m a 50m beh) a Vladimír Valenta (25m
a 50m beh).
Boris vo vrhu guľou pred pretekom absolvoval málo tré-

ningov, ale napriek tomu sa výkonom 6,87 m
umiestnil vo svojej kategórii na 2. mieste.
Druhou disciplínou bol rozbeh na 200 m beh. Mojmír

bežal v prvej dráhe a vynikajúcim behom skončil v roz-
behu na 1. mieste. Vo finále si svoj čas ešte zlepšil a zí-
skal 1. miesto  a zlatú medailu.
Mário a Vladimír bežali vo svojich vekových kategó-

riách. V rozbehu na 25 m Majo obsadil 4. miesto,

Vladimír sa vo finále umiestnil tiež na 4. mieste.
Boris v skoku do diaľky mal zo 6-tich pokusov naj-

dlhší prvý a práve ten mu priniesol umiestnenie na
1. mieste. 
V behu na 50 m  sa  Majo umiestnil na krásnom 2. mies-

te, Vladimír obsadil 3. miesto.
Na záver pretekov bežal Mojmír 400 m a s časom

1:14,80 sek sa neprekonateľne ocitol na 1. mieste.
Preteky komentoval známy športový komentátor

p. Peter Buček, ktorý s našou delegáciou urobil do slo-
venského rozhlasu roz-
hovor. 
Pravidelným trénin-

gom budú výsledky
všetkých  športovcov
ešte lepšie.

Text a foto: B. Paveleková

Atletické preteky (Október 2014)
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Dňa 13.10.2014 sa v Kultúrnom dome v Pezinku konala vernisáž 19. ročníka sú-
ťažnej prehliadky prác ľudí s mentálnym postihnutím pod názvom Výtvarný sa-
lón ZPMP 2014. Už každoročne ju organizuje ZPMP SR v spolupráci so ZPMP
Pezinok a DSS Hestia Pezinok, pod záštitou ministra kultúry M. Maďariča.
Aj napriek silnej konkurencii, ktorá je z roka na rok väčšia, bol tento ročník

pre nás mimoriadne úspešný. Získali sme dve hlavné ceny: Cenu poroty získala
Soňa Šoralová za dielo „Gramofón“ a Cenu mesta Pezinok získal Adrián Slezák
za svoje dielo „Kone“. Okrem toho bol Cenou za kresbu, maľbu a keramiku oce-
nený Mirko Hudl a jeho dielo „Vianočný kapor“. A obrázok Evy Vávrovej „Evine

hračky“ bol použitý na pozvánku k tejto akcii. V Pezinku si pre cenu bol iba Adrián. Výstava bola veľmi pekne pri-
pravená. Po bohatom kultúrnom programe sme sa zúčastnili aj na malom občerstvení. Text: R. Frešová

Foto: z pozvánky

Výtvarný salón (Október 2014)

A po roku prišiel opäť ten deň, 16.10.2014, keď sme po nácviku mohli naše spe-
vácke výkony predviesť na súťaži „Spievajme na ľudovú nôtu“, na už 6. ročníku
medzinárodného stretnutia zariadení sociálnych služieb v KD Sološnica, ktorý
organizuje ZSS Plavecké Podhradie. 
Tento krát sme vsadili na dve sóla našich mladých mužov – Laci Lučenič mal

svoju premiéru a so svojou piesňou zožal obrovský potlesk, pričom tanečné
„křoví“ mu robili naše speváčky Janka Valentová, Stazka Raceková a Lucia
Kovárová. Druhé výborné sólo si na ľudovú nôtu strihol Boris Hajdúch. A v zá-
vere si celá spevácka zostava spoločne zaspievala ďalšie ľudové piesne.
Spokojní a dobre nasýtení sme sa poobede vrhli do tanečného víru za hudobné-
ho doprovodu našich kamarátov Kabrňákov z Tloskova. S dobrým pocitom sme
sa v neskorších popoludňajších hodinách rozlúčili a mierne unavení, ale hrdí na
svoj výkon sme sa našim autom vybrali cez záhorácku krajinu domov. Text: M. Bárdošová

Foto: J. Koterba

Spievajme na ľudovú nôtu (Október 2014)

24.10.2014 sa organizačnému tímu na čele s Beatkou Pavelekovou
už po šiesty raz podarilo pripraviť a uskutočniť na pôde FTVŠ
Plavecké (Pavelekovské) preteky pre športovcov s mentálnym zne-
výhodnením. 
Príjemná priateľská, priam rodinná atmosféra nás privítala hneď
pri registrácii. Tak, ako po minulé roky, aj tento krát sa to okolo
bazéna mihalo rôznorodými tričkami. Svetlo modré patrili už tra-
dične Matulayovcom – teda organizačnému tímu, v bielych boli
rozhodcovia – študenti FTVŠ, zelené mali vojaci čestnej stráže
prezidenta SR a nechýbali ani fialové – vzácni dobrovoľníci spo-
ločnosti Provident. No a túto pestrú koláž dopĺňali tí najdôleži-

tejší v plavkách – športovci. 
Preteky po úvodných príhovoroch otvorili ukážkou zdravotného plávania študen-
ti FTVŠ. Po nich začali rozplavbu plavci prispôsobených disciplín. O dobrodruž-
ný zážitok tejto, inak nie veľmi zaujímavej, časti sa postaral Majo, ktorý si to
v dráhe šinul, pokým nestratil pevné dno pod nohami. Ale vďaka pohotovosti jed-
ného z vojakov -strážcov sa všetko dobre skončilo... teda začalo. 
Najprv štartovali prispôsobené disciplíny s pomôckou a bez pomôcky. Potom pri-
šli na rad bežné plavecké disciplíny, neskôr vyhodnocovanie a ďalšie štartovanie
a ďalšie vyhodnocovanie... až do víťazného konca. Dôležité boli prvé, ale aj tie
druhé, aj štvrté či piate miesta. Všetci sme sa vedno tešili každému, kto vplával
do cieľa. A to bolo a je to najpodstatnejšie: spolu sa tešiť, keď naši športovci
prekonajú samých seba. Nech im to odhodlanie ďalej trénovať a zmerať si sily

Plavecké preteky (Október 2014)
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opäť o rok vydrží čo najdlhšie.
A tiež, nech je ľudí, nadše-
ných pomôcť pri príprave či v
akomkoľvek tričku, o rok
opäť viac. Ďakujeme, Beatka, i
všetkým Vám, zúčastneným.

Text: S. Gullová
Foto: J. Orosziová

Poďakovanie 
„Chcem sa poďakovať p. Bc.
Petrovi Lakomému, koordiná-

torovi pre komerčné akcie Záchrannej zdravotnej služby FALCK, za
poskytnutie bezplatnej záchrannej služby počas plaveckých prete-
kov. Poďakovanie patrí konkrétne záchranárom p. Mgr. Broni
Berackovej a p. Martinovi Sramekovi, ktorí v čase svojho voľna (po
nočnej službe) zabezpečili zdravotný dozor a dohľad.“. 

Mgr. Vlasta Síkorová
Vedúca úseku zdravotnej starostlivosti DSSpKM

V stredu, 29.10.2014, sme sa vybrali do Modry. 
Niektorí autom, iní, viac adrenalínovejší, autobusom. 

Dôvodom bolo pozvanie našich kamarátov z DSS a ZPB Merema,
zároveň divadelníkov Divadla Agape,

na premiéru dokumentárneho filmu Lacko a more
spojenú s divadelným predstavením More. 
Výnimoční herci, výnimočné predstavenie. 

Boli sme svedkami krásneho a pravdivého príbehu premeneného srdca...
Ďakujeme :o)

Viac na: www.facebook.com/DivadloAgape, www.minoslav.sk/lacko-a-more
Text: A. Polohová

Foto: facebook

Divadlo v Modre (Október 2014)

Dňa 13.11.2014 sme sa v Zariadení komunitnej rehabilitácie Gaudeamus zúčastnili zaujímavej prednášky
o zdravej výžive a nových produktoch potrebných k jej príprave. Prednášku nám prezentovali odborníci na
zdravú výživu a taktiež zamestnanci a majiteľ bio-predajne Stévia.
Prednáška bola spojená s praktickou ukážkou rôznych výrobkov, ktoré ponúkajú priamo v predajni Stévia,

ako aj s poradenstvom ohľadom zdravej výživy. Našim prijímateľom sociálnych služieb ako i nášmu členovi
stravovacej komisie Michalovi sa najviac páčila degustácia hotových pokrmov pripravená zo zdravých po-
travín. Pochutili sme si na sladkej zdravej ryžovej kaši s hrozienkami a exotickom rizote so zeleným hrá-
škom.
Celá prednáška sa niesla v priateľskom duchu. Stretlo sa tam niekoľko zariadení, ktoré si navzájom vy-

mieňali informácie a skúsenosti o zdravých produktoch, zdravej výžive ako aj rôzne osvedčené recepty.
Odniesli sme si veľa nových a užitočných poznatkov, ktoré budeme nielen ďalej odovzdávať, ale sa ich sna-

žiť aj aplikovať. Michal ich uplatní na stravovacích komisiách, aby sme boli zdravší a teda aj veselší a usmia-
tejší. 
Už sa tešíme na ďalšiu prednášku a prezentáciu, ktorá by mala priniesť aj novú knihu s receptami na va-

renie zdravej výživy s názvom „Pestrá strava“.
Text: D. Kočiščáková

Prednáška o zdravom stravovaní (November 2014)
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V rámci protidrogového projektu občianskeho združenia Metamorfozis
OZ pre žiakov základných a stredných škôl sme sa mali možnosť zúčast-
niť divadelného predstavenia pod názvom „The dark trip“ alebo „Cesta do
tmy“. A keďže umenie a divadlo máme radi, využili sme túto príležitosť
a 13.11.2014 sme sa vybrali do DK Zrkadlový háj. Spolu s asi 400 žiakmi
sme sa zapozerali a započúvali do pútavo vyrozprávaného príbehu, ktorý
nielen sám odohral, ale i  skutočne sám prežil náš kamarát Maťo Žák.
Túžba, sloboda, láska, drogy... témy nadmieru aktuálne, vážne. Napriek to-
mu sme sa veľa nasmiali, niektorí z nás si v kreslách aj zatancovali, no
v určitých okamihoch sme veru aj slzy vyronili. 
O tom, že to pre nás bolo naozaj podnetné, svedčí aj odpoveď Iva Čie-

teka, ktorý po skončení predstavenia na otázku, či bude brať drogy, od-
povedal: „Nie!“

Viac informácií o tomto zaujímavom projekte nájdete na: 
www.facebook.com/TheDarkTrip, www.thedarktrip.sk Text: A. Polohová

Foto: facebook

„The dark trip“ alebo „Cesta do tmy“ (November 2014)

Dobrovoľník je človek, ktorý venuje svoj čas, energiu, vedomosti a schopnosti v prospech činnosti, za ktorú
nedostane finančnú odmenu, ale môže získať osobnostný a profesionálny rast,
dobrý pocit, nové priateľstvá, životné skúsenosti atď.
Od roku 2011 u nás funguje dobrovoľnícky program, v rámci ktorého každý záujemca o takúto formu spolu-

práce prechádza niekoľkými krokmi: vyplní dotazník, absolvuje vstupný pohovor, prostredníctvom seminárov sa
oboznámi s dôležitými informáciami potrebnými k tejto práci a nakoniec absolvuje exkurziu a prax. Na konci
tohto procesu je podpísanie zmluvy a nájdenie tej správnej pozície a formy spolupráce.
V posledných dvoch rokoch sme sa zaregistrovali aj v dvoch dobrovoľníckych centrách – Bratislavskom dob-

rovoľníckom centre (2013) a v Národnom dobrovoľníckom centre CARDO (2014). Na ich webových stránkach
tak môžeme uverejňovať svoje aktuálne potreby a ponuky pre dobrovoľníkov.

„Milí naši dobrovoľníci.
Život v našom zariadení aj prostredníctvom Vás dostáva tú správnu príchuť. 

Je pre nás veľkou cťou a obohatením, že ste medzi nami a že Vás smieme poznať. 
Ste pre nás všetkých vzácni a neoceniteľní. 
Aj takto Vám chceme vyjadriť naše veľké

ĎAKUJEME!!!“
Milí čitatelia, nech sa páči, zoznámte sa s našimi súčasnými dobrovoľníkmi:

František Košarišťan
V rokoch 2012 – 2013 výpomoc klientom na plavárni, osobná asistencia

klientovi na celoročnom pobyte Matejovi Kurčíkovi. Od roku 2013 osobná
asistencia obyvateľom zariadenia podporovaného bývania, pomoc pri hľada-
ní kontaktov, propagácia, hľadanie sponzorov.
Špeciálne poďakovanie za výdrž :o)

Siska Kupková
Od roku 2012 osobná asistencia klientom, výpomoc pri spoločných akciách

DSSpKM.
„Moja dobrovoľnícka práca ma veľmi baví. S klientmi sa stretávam pri rôz-

Ľudia dobrej vôle alebo 
NAŠI DOBROVOĽNÍCI
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nych aktivitách ako športový deň, jašidielňa, tekvicová párty..., kde ich môžem bliž-
šie spoznať a zažívať krásne zážitky. Veľa sa nasmejeme a trávime spolu dosť ča-
su. Práca s Vami ma veľmi napĺňa a ukáže  mi iný pohľad na svet. Pri Vás zabúdam na
svoje problémy a naplno si užívam aktivity. Po škole chcem určite robiť takúto prá-
cu.“ 
Špeciálne poďakovanie za výdrž :o)

Erik Stríž
Od roku 2014 športové aktivity, „muž pre všetko“. 
„Čoskoro to bude rok, čo sa aktívne venujem dobrovoľníctvu a osobnej asistencii

v DSSpKM. Ako dobrovoľník predovšetkým asistujem klientom na hodinách plávania.
Zrejme je to skúsenosť každého jedného dobrovoľníka, že po určitom čase si za-
čne klásť otázky o význame a prínose svojej práce. Zmiešané pocity môže podporiť
aj uvedomenie si skutočnosti, že by sa jeho priatelia, klienti, neraz zaobišli aj sami
a dokonca, že im je dobrovoľník občas ľahostajný. Je to však asi iba pocit a dospel
som k názoru, že až toto je tá pravá skúška pre všetkých dobrovoľníkov i osobných
asistentov. 

Prekonať prvé mesiace prehnaného entuziazmu a dostať sa do ďalšej úrovne, v ktorej je úlohou byť úprim-
ný, priateľský, aktívny a citlivý aj vtedy, keď sa už zdá, že to ani nie je potrebné. Je to taká malá skúška, kto-
rú síce nikto nenastražil, ale predsa je jej prekonanie dôležité. Prínosom je totiž už len samotná prítomnosť
dobrovoľníka, jeho ochota a úprimný záujem zlepšovať ani nie samotný život klientov, ale ich konkrétne dni
a hodiny. Celok totiž vždy tvoria maličkosti. 
Teda, aj naďalej sa vidím v dobrovoľníctve, avšak už nie s naivnými predstavami, s ktorými som do neho vstu-

poval. Už to nie je iba o snahe byť nápomocný organizácii, ktorá pomáha klientom k lepšiemu životu, ale aj
o vlastnom osobnostnom raste, ku ktorému máme my, dobrovoľníci, príležitosť.“
Špeciálne poďakovanie za výpomoc pri dokončovaní prezentačného DVD „hľADÁM ťa EVA“ pre Divadlo

KAMKO.

Magdaléna Lehocká
Od roku 2014 klasické masáže. 
Špeciálne poďakovanie za vypracovanie projektu „Čaro do-

tyku“, prostredníctvom ktorého bol zakúpený masérsky stôl.

Matej Kurčík
Od roku 2014 záhradnícke práce.

Patrícia Ostrihoňová
Od roku 2014 odborná výpomoc na úseku diagnostiky a autizmu.

Kristína Schwarzová
Od roku 2014 osobná asistencia prijímateľom sociálnych služieb, výpomoc pri ak-

ciách.

Lesana Kralovičová
Od roku 2014 archivácia – vyraďovanie, práca v knižnici.

Ondrej Kobliška
Od roku 2014 osobná asistencia prijímateľovi celoročnej

pobytovej formy sociálnej služby Ľuborovi Pokornému.
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„ĎAKUJEME!!!“ adresujeme aj dobrovoľníkom, 
ktorí boli našou súčasťou a podpísali sa tak na stránkach našej histórie. 

Medzi nich patrí:

Daniel Kováč
V roku 2012 doprovod klientovi na celoročnom pobyte

Matejovi Kurčíkovi na akcie mimo zariadenia. 
Špeciálne poďakovanie za spoluprácu pri nahrávaní krátke-

ho, fotomontážne spracovaného filmu „Náš príbeh“ alebo
„Ako sa to všetko začalo...“ vydaného DSSpKM pri príleži-
tosti 30. výročia založenia.

Gabika Jankovičová
V rokoch 2012 – 2013 osobná asistencia klientovi na celoroč-

nom pobyte Peťovi Ševčíkovi, pomoc pri spoločných akciách
DSSpKM.

Katka Hájková
V rokoch 2012 – 2013 krúžok varenia.
Špeciálne poďakovanie za prípravu podkladov na výrobu

kuchárskej knihy pre klientov na podporovanom bývaní.

Zdenka Dudašková
V roku 2014 literárny krúžok.

Majka Synáková
V roku 2014 tanečný krúžok, krúžok angličtiny. 

„Vo februári som začal s angličtinou. Stretol som tam mo-
jich kamarátov a spoznal som novú kamarátku – dobrovoľníčku Majku, ktorá nás učí
angličtinu. Učíme sa jednoduché slovíčka a vety. Doteraz sme sa naučili názvy jedál,
zvierat, počasie, čísla, farby, športy a oblečenie.“

Ivo Čietek, prijímateľ týždňovej pobytovej sociálnej služby, o krúžku angličtiny

Špeciálne poďakovanie za vytvorenie tanečnej skupiny „Let´s Dance“.
„Tanečná skupina Let’s Dance vznikla približne v marci 2014. Predchádzal jej tanečný krúžok, kto-

rého súčasťou bolo 14 tanečníkov. Vznik oficiálnej tanečnej skupiny bol iniciovaný pripravovanou ak-
ciou Matulay má talent, na ktorej sme mali prispieť aj my svojou troškou. Tak sme vytvorili menšiu

skupinku zloženú približne zo siedmych členov a hľadali sme názov, ktorý by bol výstižný pre našu činnosť. Nakoniec sme sa zhod-
li na názve Let’s Dance, čo v preklade znamená „poďme tancovať“. Tento názov by mal vyjadrovať naše nadšenie a túžbu preko-
návať všetky prekážky a aj napriek nim robiť činnosť, ktorá nás všetkých dokáže spojiť - tanec. Zároveň je názov anglický, čím
sme chceli vyjadriť, že aj my kráčame s dobou a okrem klasických spoločenských a ľudových tancov chceme zaujať aj niečím no-
vým, moderným. 

Od svojho vzniku sme sa zúčastnili dvoch podujatí. Na akcii Matulay má talent sme sa predstavili s moderným tancom na sú-
časnú hudbu a na Záhradnej slávnosti tancom na ľudovú nôtu. Špeciálne by som sa chcela poďakovať Alenke, Linde a Janke, kto-
ré nám pomáhali pri nácviku tanca na Záhradnú slávnosť a prispeli svojimi výbornými nápadmi k choreografii. 

Do budúcnosti dúfame, že budeme aj naďalej súčasťou pripravovaných podujatí a opäť dokážeme, že náš repertoár je rozma-
nitý.“

Majka síce ukončila písanie svojej histórie ako dobrovoľníčka, no na stránkach nášho života v zariadení sa svojimi aktivitami
a svojou prítomnosťou podpisuje aj naďalej. Ako je to možné? Prijala totiž ponuku pracovať u nás ako zamestnanec! Nuž, aj to
sa občas stáva :o)

Ak ťa oslovili tieto riadky venované dobrovoľníkom,
ak máš chuť pomáhať či nájsť priestor, kde budeš potrebný, prijatý a využitý,

ak potrebuješ nájsť hodnotu seba samého alebo si len tak vyplniť svoj voľný čas,
príď medzi nás a rozšír naše rady ako dobrovoľník.

Bližšie informácie Ti radi poskytneme na týchto mailových adresách:
kruzslikova@dsspkm.sk, furcakova@dsspkm.sk

Text: A. Polohová, V. Furčáková
Foto: archív DSSpKM
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„Ročák“ – týždennú a celoročnú pobytovú formu sociálnej služby v DSSpKM
Takto si tu žijeme. Kde? Predsa v našom bývaní, po našom v „ročáku“, na Ľuda Zúbka. Kto? Predsa my, dvanás-
ti kamaráti. Niektorí z nás – Ivan Čietek, Matúš Frátrič, Ivana Ramacsayová, Kristína Vidová sme na týž-
dennom pobyte, čiže víkendy trávime doma s rodinou. Preto nás volajú aj týždeňáci. Ostatní – Palo Bednárik,
Oliver Beutlschmidt, Eva Kohoutová, Mirka Labudová, dvojičky Peťo a Palo Liškovci, Maroš Nawalany
a Ľubor Pokorný sme tzv. ročáci, teda v bývaní trávime celé týždne aj s víkendmi. 
Aj keď každý z nás je tak trošku iný, sme jedinečné osobnosti. Napriek mnohým rozdielom tvoríme harmonic-
ký celok a učíme sa navzájom tolerovať. Rovnako ako Vy, aj my mávame lepšie a horšie dni. Keď sa necítime
najlepšie, raz dva nám pomôžu tí, ktorí sa o nás starajú a, nielen z očí, nám prečítajú všetky naše potreby
a „chúťky“. Sú to naše sestry – Gabika, Lenka, Ľubka, Zuzka a opatrovatelia – Alenka, Beátka, Evka, Fity,
Katka, Nina, Peťo a Raďo. A nesmieme zabudnúť ani na našu vedúcu – Vlastu.
Sprevádzajú nás životom a stoja pri nás v každom čase.

Palo Bednárik
Mám rád Vašu pozornosť, ... keď sa na mňa dívate.

Aj Vy chcete byť takí vtipní? Tak o tom len snívajte!
Zapnutý televízor, ten mám veľmi rád...

požičaj mi ovládačku! a buď kamarát!

Oliver Beutlschmidt
Naučil som sa tu veľa vecí.
Chcem, aby ste o tom vedeli všetci.
Bicyklujem, behám, cvičím,... 

Keď je spln, občas kričím.
Plávanie mám veľmi rád. Dokonca som súťažil.
Môj kamarát Peťo ma to naučil. 
Peťo Fojt je tréner veľký...
Raz chce so mnou vyhrať i plavecké preteky.

Ivo Čietek
Na kofolu. Na pizzu. V podnikoch robievam tržby!
Veľmi rád využívam asistenčné služby...

Matúš Frátrič
Na všetko mám čas. Nikam sa nenáhlim.

Ľudí, ktorých mám rád, vďačne pohladím!
Hrať sa s hračkou a iba si tak sedieť...

No, občas mám zásek – aj to by ste mali vedieť!

Eva Kohoutová
Rozhadzovať hračky a len tak pritom ležať...

A nechcite po mne, aby som vonku začala bežať.
Stane sa, že mi jedlo nechutí.

Všetkým to riadne zakričať viem!
Dobroty od babičky však s veľkou chuťou zjem!

Mirka Labudová
Na obrázky v knižke so záľubou hľadím,
pomáhať pri rôznych prácach sa vždy snažím!
Som malinká, no veliká parádnica!
Ruksak na chrbte, klobúčik na hlave a šál na krku...
Nebojte, nestratím sa! Vždy Vám podám moju ruku!

Predstavujeme...
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Paľo Liška
Na hojdacie kreslo nedám dopustiť!
Občas mám však rozlad, skúste mi to od-
pustiť...
Najesť sa dokážem bez pomoci!
Niekedy však hore som nielen cez deň ba
i v noci! 

Peťo Liška
Rád si behám a aj skáčem.

Keď mám rozlad, tak aj plačem!
Od radosti zamrazí ma na kosť,
keď dostanem dáku sladkosť...

Maroš Nawalany
Som umelec, čo na obrazy kreslí mašiny.
Jedného dňa budú o mne písať všetky noviny!

Ľubor Pokorný
Veci v mojej blízkosti napravujem rád!

Dáš mi dáku dobrotu? Hneď si môj kamarát...
Je veľa vecí, ktoré robiť viem.
Všetko na tanieri poctivo zjem!

Dnes sa veľmi snažím - dostanem bod k dobru!
A večer si za odmenu pozriem v telke Kobru. 

Ivana Ramacsayová
Sem tam kričím. Veľa sa aj smejem.
Poteší ma, keď sa riadne najem!
Byť v mojej blízkosti sa vážne oplatí.
Kto by totiž nechcel skončiť v mojom objatí???

Kristína Vidová
Veľmi mám rada, keď hovoríte mi Kristínka.

Každú stredu sa teším na návštevu babičky a tatínka! Mám rada ticho a kľud.
Hlavne v mojej blízkosti! A mali by ste vedieť – nejedávam sladkosti! 

Ako to u nás vyzerá počas týždňa? Budíček, ranná hygiena, obliekanie, raňaj-
ky a hor sa do skupín na Ľ. Zúbka a Lipského. Do bývania sa vraciame až poobede. Radi sa i prevetráme na vy-
chádzke alebo si len tak posedíme v našej záhrade. Stretávame sa spolu v našej obývačke, kde sledujeme te-
levíziu, počúvame hudbu, listujeme v knižkách, kreslíme či len tak pozorujeme okolie... jednoducho máme akti-
vity každý podľa svojej chuti. My, šikovnejší, pomáhame aj pri rôznych domácich prácach ako napríklad pre-
stieranie, vydávanie večere, umývanie riadov, pranie, vysávanie, v tomto jesennom období aj hrabanie lístia. Po
večernej toalete, poriadne ukonaní z celého dňa, sa rýchlo šuchneme do postele. 
Víkendy? To je parádička! Môžeme si dlhšie pospať, máme viac voľného času, relaxujeme a naberáme sily do
nového týždňa. Vychádzky sú dlhšie, čakajú nás výlety, nákupy, cestovanie v MHD. Oddýchnuť si chodíme do
špeciálnej “soft play“ miestnosti. Občas si to užijeme i v bazéne. Tam sa nám naozaj páči! A tiež nesmieme za-
budnúť na našich blízkych, ktorých radi privítame na návšteve.
Dni idú a idú... premenia sa v týždeň... týždne v mesiac... mesiace v rok... a my si tu stále takto žijeme. Ako jed-
na veľká „ročácka“ rodina.

Text: P. Fojt, Z. Knézelová, N. Polakovičová
Foto: archív DSSpKM
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Ľubor Pokorný alebo Mikuláš?
Krásny 6. decembrový deň v  roku 2012. Síce náročný, ale krásny.

Stojí to za to robiť podobné akcie - plniť túžby a priania iným. Bol to
výborný pocit. 
Ľubor Pokorný zo skupiny C, lebo o ňom je teraz reč, prežíval veľmi

intenzívne celý priebeh tohto jeho vysnívaného doobedia. Jeho sen,
aspoň raz byť Mikulášom a mať palicu, bradu, plášť a  parochňu, bol
splnený. Všetko to prebehlo hladko a s úsmevom. 
HO-HO-HÓÓÓÓÓ. Tie usmiate belasé oči. HO-HO-HÓÓÓÓÓ. Ten

šťastný a spokojný výraz či rázny krok do ďalšej skupiny. V jednej ru-
ke veľký vak plný sladkostí, v druhej Mikulášska palica. A bonus k tomu
– ešte sa aj previezť v aute 
Rozdával úsmevy na všetky strany. Krásny bol pohľad na jeho spokoj-

ný pohľad. Šťastný to
človek. 

A čo na to samotný Ľu-
bor alebo Mikuláš z roku
2012?

„Cítil som sa veľmi dob-
re... páčil sa mi opasok
a  darčeky... a  mal som
bradu po pás... mal som
Alicu a Lindu (čert a an-
jel, pozn. redakcie).
Chcel by som byť ešte
Mikulášom.“ Text: L. Kurinová

Foto: J. Krupová

Snívajte s nami...

Divadelné predstavenie
Všetci sme na jednej lodi
Detský divadelný súbor Divadlo Dúhadlo
„Pred parníkom, za parníkom, šumí more námorníkom.
Šumí otcom, šumí mamám, šumí hviezdam, šumí aj nám.
Veď takto to chodí. Všetci sme na jednej lodi.“
Krásne predstavenie krásnych detí s Downovým syndrómom z Divadla
Dúhadlo. Predstavenie pripravené v rámci projektu dramatoterapeutickej
práce s deťmi.
Námet a scenár: Erik Forgáč, Lucia Kralovičová
Réžia: Lucia Kralovičová
Premiéra: 29.6.2014
Najbližšie predstavenie: 2.12.2014 v rámci Festivalu Damiána Vizára v prie-
storoch A4 – Nultý Priestor, Karpatská 2, Bratislava (YMCA).
Viac informácií o divadle: www.up-down.sk/co-robime/duhadlo

Na známosť sa všetkým dáva...



- 26 - Fantázia

Peter a Lucia
Divadlo Agapé, DSS Betánia
„Bránou jeho očí, vstúpila do jeho srdca, vstúpila celá a brána
sa zatvorila.“
Divadelná hra Peter a Lucia vychádza zo slávnej románovej
predlohy Romaina Rollanda. V hlavných úlohách Petra a Lucie
sa Vám predstavia prijímatelia sociálnych služieb DSS
Betánia v Senci Vladko a Saška.
Réžia: Martin Žák, Iveta Žáková
Premiéra: 9.3.2014
Najbližšie predstavenie: 30.11.2014 o 15:30 hod. v MsKS Senec LABYRINT, 2. posch.
Viac informácií o divadle: www.facebook.com/DivadloAgape

Parťáci
Traja hlavní predstavitelia si túžia splniť sny, utečú z domova, kde boli
umiestnení kvôli diagnóze Downov syndróm a cestujú po Brazílii až do
Argentíny. Film, plný humoru a radosti, poetickým spôsobom rozpráva
o jednoduchých veciach života. Zbavuje predsudkov a láme bariéry.
Okrem hlavných predstaviteľov si vo filme zahralo ďalších 60 kompar-
zistov s Downovým syndrómom. 
Dobrodružná komédia, Portugalsko, 2012, 99 min.
Réžia: Marcelo Galvão

Simonov vesmír
„Volám sa Simon a trpím Aspergerovým syndrómom. Mám rád vesmír, kružnice a môj-
ho brata Sama, ktorý sa o mňa vždy staral. Nemám rád city, iných ľudí, zmeny a ro-
mantické komedie s Hugh Brantom.“ Tak sa začína dojemná komédia švédskeho reži-
séra Andreasa Öhmana, ktorá bola v užšom výberu nominovaná na Oscara. Rozpráva
príbeh osemnásťročnému Simona, ktorý je postihnutý Aspergerovým syndrómom.
Keď sa jeho brat rozíde s priateľkou, otočí sa Simonov svet hore nohami. Potrebuje
v živote poriadok, vyžaduje jasné a opakujúce sa schémy – rovnaký denný rozvrh,
rovnaké jedlá, rovnaké oblečenie, týždeň čo týždeň. Sam sa o Simona vždy staral,

pomáhal mu lepšie rozumieť ľuďom a dokonca mu servíroval jedlo naaranžované v kružniciach. Ale teraz Sam
upadol do depresie a všetko je inak, ako bolo. A tak sa Simon rozhodne, že musí vrátiť veci naspäť do normá-
lu, čo znamená nájsť svojmu bratovi novú priateľku. Aj keď nevie nič o láske a nerozumie emóciám, má ve-
decky jednoduchý plán...
Komédia, Švédsko, 2010, 82 min.
Réžia: Andreas Öhman

Mary a Max
Dve rozdielne povahy, dva rozdielne osudy a polka sveta spá-
ja tento animovaný príbeh, ktorý rozpráva a priateľstve dvoch
celkom odlišných ľudí, ktorí sa poznajú iba prostredníctvom
svojich listov. Mary Daisy Dinkle, bacuľatého osemročného
dievčatka žijúceho na predmestí austrálskeho Melbourne

Film



Fantázia - 27 -

a Maxa Horowitza, veľmi obézneho štyridsaťdvaročného Žida žijúceho v pulzujúcom New Yourku, trpiaceho
Aspergerovým syndrómom. Film sleduje Maryine dospievanie a Maxov prechod zo stredného k staršiemu veku
a objavuje medzi nimi silné puto, ktoré prekoná omnoho viac ako obyčajné kamarátske vzostupy a pády. Mary
a Max nás vedú cestou neobyčajného priateľstva, ktoré musí čeliť autizmu, psychiatrii, alkoholizmu, obezite,
kleptománii, sexuálnym rozdielom, dôvere, náboženským rozdielom, agorafobii a mnohým ďalším životným pre-
kvapeniam.
Animovaná komédia/dráma, Austrália, 2009, 89 min.
Réžia: Adam Elliot

Pestrotiene a netopierci
Môj život v inom svete
Axel Brauns
Román je poetickou knihou o svete autizmu. Autor si dôsledne zacho-
váva reč a uhol pohľadu autistického dieťaťa a mladého človeka.
Zobrazuje vlastný životný príbeh v poetických, niekedy bizarných,
inokedy humorných obrazoch. Je pokusom zobraziť svet z uhla člo-
veka s vnemovým aparátom odlišným od normy a dať zmysel nezrozu-
miteľnej skutočnosti. Pozoruhodné je citlivé zaobchádzanie s rečou,
ktorá vytvára logické novotvary a udržuje si pevnú štruktúru. Jej si-
la spočíva v opakovaní hlavných motívov a ich rozvíjaní, ktoré je zalo-
žené na doslovnom chápaní. Kniha je vynikajúcim príspevkom k poro-
zumenia sveta z pohľadu človeka s autizmom.
Počet strán 312 strán, jazyk slovenský, rok vydania 2009.

Čudná príhoda so psom uprostred noci   
Mark Haddon
Čudná príhoda so psom uprostred noci je úplne iná detektívka ako
ostatné. Detektívom a zároveň rozprávačom príbehu je Christopher
Boone, pätnásťročný chlapec s Aspergerovým syndrómom, čo je druh
autizmu. Vyzná sa dobre v matematike, pozná všetky krajiny sveta a ich
hlavné mestá a vie všetky prvočísla až po 7057, ale o ľuďoch nevie tak-
mer nič. Miluje zoznamy, vzory a pravdu. Nenávidí žltú a hnedú farbu
a dotyky. Nikdy nešiel sám ďalej ako na koniec ulice, no keď nájde na
dvore zavraždeného susedkinho psa, vydáva sa na hrôzostrašnú cestu,
ktorá mu prevráti celý život naruby.
Počet strán 216 strán, jazyk slovenský, rok vydania 2004.

Knižná literatúra
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V minulom čísle časopisu Fantázia zaúradoval nepozvaný škriatok 
a v doplňovačke nám urobil riadnu neplechu. 

Ospravedlňujeme sa Vám a ešte raz Vám prinášame tú istú doplňovačku, 
aby ste si mohli prísť na svoje a vylúštiť správnu odpoveď :o)
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