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Mikulášske dopoludnie na motokárach
Na pozvanie OZ Spolu sme viac sme sa dňa 9. 12. 

2019 zúčastnili Mikulášskeho dopoludnia na motoká-
rach v Národnom motokárovom centre Kant One Arena 
v Petržalke.

Na tejto akcii sa zúčastnili Mojmír Cikrai, Ján Procházka, 
Ján Korčok, Ľubor Pokorný, Majka Blažeková, Sandra 
Ebringerová, Juraj Heriban a Roman Burianek aj v doprovo-
de svojich príbuzných.

Čakalo nás viacero prekvapení. Štvornohí priatelia 
a možnosť tvorenia vianočných ozdôb z papiera. Okrem 
toho sme si mohli pomaškrtiť na sladkých a slaných dob-
rotách, ktoré nám usporiadatelia 
pripravili.

Najväčšou radosťou bola pre nás 
jazda na motokárach, ktoré nám 
pomohli šoférovať skúsení jazdci. 
Bol to pre nás veľký zážitok.

Na záver prišiel aj Mikuláš s anje-
lom a rozdali nám balíčky. Domov 
sme odchádzali spokojní z príjemne 
prežitého dopoludnia.

Ďakujeme celému organizačnému 
tímu za dobre pripravenú a vydare-
nú akciu :o)

Text a foto: T. Jakubová, 
 A. Ščepánková

Adventné tvorivé dielne
Ani sme sa nenazdali a  opäť sa priblížil čas Vianoc, a  teda 

našimi priaznivcami očakávané Tvorivé dielne u nás. A tak aj 
teraz prvú adventnú sobotu, 30. 11. 2019, sme sa nastavili na 
tvorivú vianočnú náladu, nasiaknutú vôňou ihličia, perníkov, 
výborného punču a klasického chlebíka s masťou a cibuľou. 

Naši kamaráti, rodiny, ale aj ľudia z  blízkeho okolia tu strá-
vili celé hodiny v tvorivej atmosfére, či už pri výrobe rôznych 
vianočných ozdôb, ikebán, pečení perníkov, maľovaní na textil 
a sklo. A našiel sa čas aj na spoločnú muziku a spev, niektorí 
sa pridali aj do tanca. 

V  neskorých popoludňajších hodinách sme sa lúčili so slo-
vami vďaky za príjemne strávený deň a prianiami do ďalšieho 
roku: „... je tu príjemná atmosféra, cítiť tu veľa lásky a pohody...“
„Prajeme Vám veľa zdravia, nech sa Vám darí, bolo nám tu 

super a už sa tešíme na budúci rok.“
Text: M. Bárdošová, foto: E. Forgáč

Vianočné trhy na Šimák 
Zámku v Pezinku

Na nádvorí Šimák Zámku v Pezinku sa v dňoch 6. 
až 8. decembra 2019 konali prvé zámocké vianoč-
né trhy.

V trojici – Ingrid Bezáková, Ivana Kubincová 
a Ondrej Molitoris – sme sa vybrali predávať výrobky 
z našich dielní a tvorivých aktivít. Vybrali sme si síce 
len nedeľný termín, ale aj tak to stačilo, aby sme cel-
kom úspešne predali, čo sme doviezli a potešili deti 
aj dospelých rôznymi vianočnými ozdobami, kerami-
kou či tričkom, hodinami. 

Návštevníci nášho stánku sa úprimne čudovali, 
z čoho všetkého sa dajú stvoriť originálne výrobky.

Napriek studenému počasiu sme sa potešili záuj-
mu kupujúcich o náš tovar a nasali sme trochu via-
nočnej atmosféry.

Ďakujeme Šimák Zámku za pozvanie a želáme úspešné ďal-
šie ročníky.

Text: O. Molitoris, foto: I. Kubincová

Recitačná súťaž na Javorinskej
Dňa 4. 12. 2019 sa uskutočnila recitačná súťaž v DSS 

Javorinská na počesť Milana Rúfusa. Ja som tam išiel s Ľubkou 
Beliančinovou autobusom. Pekne nás tam privítali a ja som si 
to ešte preskúšal. Bola tam aj porota, hodnotila veľmi prísne. 
V porote bol špeciálny hosť spisovateľ Janko Cíger. Pripravili 
nám tam aj pohostenie, chlebíčky a kávu. Mne sa darilo 
a vyhral som krásne druhé miesto a mal som veľkú konkuren-
ciu, tak som to zvládol.

Text: M. Cikrai, foto: Ľ. Beliančinová

Mikulášenie
Sviatok sv. Mikuláša sme si pripomenuli 6. decembra. 

Legendy a povesti hovoria, že svätý Mikuláš už od svojej 
mladosti rád pomáhal iným. Svojím dobrým srdcom potešil 
a obdaroval sladkou dobrotou nejedno dieťa. 

My sme ho oslávili ako každý rok mikulášskou diskotékou. 
Okrem tanečných kreácií a speváckych hlasov sme počuli aj 
slovo dobrej víly. Pozvanie byť našou dobrou vílou prijala naša 
nová kolegyňa Beáta Gvothová. Tá potešila hlavne maškrtné 
jazýčky našich klientov i zamestnancov.

Ďakujeme firme ITALMARKET z Borinky za bohatú mikuláš-
sku nádielku :o)

Text a foto: B. Gvothová

Vianoce s nami
Vstávajte pastieri, berte sa hor…, Búvaj dieťa krásne…. Tieto 

a ešte zopár ďalších kolied sme si zaspievali na posedení 
Vianoce s nami 17. 12. 2019. Oproti iným stretnutiam v našej 
jedálni bolo toto bez diskotéky, zato s množstvom úprim-
ných prianí všetkého dobrého počas vianočných sviatkov, ale 
aj v bežných dňoch. Takisto sme pospomínali na rôzne úspe-
chy a akcie, ktoré nám počas roka priniesli radosť.

Pri tom koledovaní a spomínaní sme takmer zabudli, že pod 
stromčekom sú aj darčeky, ale náš Erik si spomenul aj na túto 
príjemnú stránku Vianoc a spolu s pani riaditeľkou sme kaž-
dej skupine odovzdali veľký balík.

Lúčili sme sa s myšlienkou, že aj po sviatkoch si budeme 
pamätať, aké je dôležité nájsť si priestor a čas na vzájomné 
poďakovanie a ocenenie.

Text: O. Molitoris, foto: A. Ščepánková

...
 no

ve
mb

er
 20

19
...

 de
ce

mb
er

 20
19

Takto sme si žili Takto sme si žili 



Takto sme si žili Takto sme si žili 

- 4 - - 5 -

Ples v Mereme
Dňa 12. 2. 2020 sme sa s našimi klientmi opäť zúčast-

nili fašiangového plesu v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra 
v Modre, ktorý organizoval DSS Merema. Ples sa niesol v zna-
mení škrabošiek a tak sme sa vzorne naňho pripravili. Stoly 
boli bohato prestreté, tombola lákala ku kúpe lístkov a záve-
rečný bod- losovanie tort bolo očakávaným klincom večera 
pre našich klientov. 

Vytancovaní, spokojní a v dobrej nálade 
sme sa s našimi kamarátmi vo večerných 
hodinách rozlúčili a už teraz sa tešíme na 
budúci rok.

Text: M. Bárdošová,  
foto: J. Procházka (klient skupiny G), J. 

Čajágiová

Karneval u „malkáčov“
Rozhodnúť sa neviem stále,

čím chcem byť na karnevale.

Žabkou, líškou, Číňanom?
Indiánom pod stanom.

Muchotrávkou, medveďom, 
zajkom, dedom Vševedom?

Nuž alebo kráľom, 
neviem, čo s tým karnevalom.

Všetci sa však veľmi tešíme, 
že farbičkami náš karneval oživíme.

Text: B. Briliaková, foto: I. Kubincová

Boli sme doma... ale stále s Vami 
Pandémia koronavíru-

su Covid-19 neobišla ani 
Slovensko, ani DSS prof. 
Karola Matulaya. 

11. marca 2020 sa 
zatvorila ambulantná 
a týždenná forma v našom 
zariadení, čo znamená, že 
doma zostali nielen klien-
ti, ale aj zamestnanci. Zo 
dňa na deň sa udialo to, 

čo sme si ešte deň predtým nevedeli vôbec predstaviť. 
Zrazu bolo potrebné zreorganizovať chod organizácie, 
kde veľká väčšina zamestnancov zostala doma, keď-
že máme prevažne ambulantných klientov. Zároveň 
ostali zamestnanci, ktorí museli chodiť do práce, pre-
tože máme pobytovú službu na Ľ. Zúbka a tiež ZPB na 
Hontianskej. 

Po prvom šoku, že takéto niečo sa naozaj môže stať 
a čo všetko nám k tomu hrozí, som sa nejako zmobilizo-
vala a vytvorila som krízový štáb, s ktorým som denno-
denne riešila všetky situácie. Potrápili sme sa s techni-
kou, aby sme sa vzájomne 
videli a počuli, keď 
už sme nemohli byť 
súčasne v jednej 
miestnosti. Vypracovali 
sme krízový plán, ktorý 
zahŕňal nami dostupné 
informácie z internetu 
a z usmernení 1 až...7, 
ktoré zrazu prichádzali. 
Keďže boli veľmi vše-
obecné, snažili sme sa 
ich pretaviť do podoby, 
ktorá bola dostatočná 
– podľa našich vedo-
mostí – pre tie pod-
mienky, v ktorých sme 
sa ocitli my.

Byť riaditeľom DSS znamenalo v tej chvíli byť skoro 
riaditeľom zemegule, lebo všetci si mysleli, že ja viem 
ako všetko budeme robiť, dokedy budeme mať zatvore-
né, či dostaneme normálny plat, aj keď budeme doma, 
ako si budeme obliekať jednorazové obleky, ktoré sme 
ešte ani nemali, kde kúpime absolútne nedostatkové 
masky, gély, mydlá či iné dezinfekčné prostriedky... to si 
asi pamätáte... nebolo NIČ a potrebovali sme VŠETKO.

Boli iba zamestnanci, klienti, bolo ohrozenie, boli 
správy, ktoré hovorili o počte nakazených a mŕtvych 
a bolo to hrozné...

Usmernenia, ktoré prichádzali, hovorili najprv o záka-
ze návštev v zariadení, neskôr o zákaze voľného pohybu 
klientov mimo zariadenia, teda, že sa majú zdržiavať 
v areáli daného zariadenia. Toto niekde bolo možné 
zabezpečiť, ale niekde nie úplne, pretože niektorí naši 
klienti zo ZPB chodievali ešte do práce.

Po prepuknutí nákazy v DSS Pezinok, sa situácia 
výrazne zostrila, my sme tiež pristúpili k ďalším tvrdším 
podmienkam – zakázala som klientom ZPB chodiť do 
práce! U niektorých sa podarilo dohodnúť dovolenku, 
niektorí, žiaľ, prišli o prácu .

FašiangBÁL
Prechodové obdobie medzi zimou a jarou, alebo od Troch 

kráľov do popolcovej stredy, pomenúvame aj obdobím fašian-
gov. Nesie sa v znamení hodovania, zabíjačiek, veselosti, zába-
vy, tanca i spevu. Veď kto by nepoznal známe:
„Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška zima mu 

bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, dajte mi slaninky, 

nech sa popasiem.
Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy, jedni pijú, druhí jedia za 

stolom klobásy.“
I my sme si fašiangy pripomenuli, a to nielen skvelými šiš-

kami, ktoré nám na obed upiekli naše kuchárky, ale i tradič-
ným FašiangBÁLOM 25. februára 2020. Vyobliekali sme sa, síce 
nie do kožúškov, ale do krásnych šiat, naše nohy si poriad-
ne „zakrepčili“ a hlasivky kde-tu zanôtili na muzike nášho DJ 
Michala, ale i našich hostí z DSS Rozsutec, hudobnej skupi-

ny DIVOZEL 
pod vede-
ním Ondreja 
Molitorisa. 
Tanečníci pod 
vedením Betky 

Tulisovej nám predviedli krásne tanečné vystúpenie.
Akýže by to bol fašiangbál bez poriadnych cien v tom-

bole. A nechýbala ani súťaž o najkrajšie oblečenie a najlep-
ší tanec. Porota v zložení Mojko Cikrai, Terezka Jakubová 
a p. Dušana Pľuchtová mala plné oči práce vybrať tých naj. 
Posledná menovaná porotkyňa je marketingovou manažér-
kou Vyhliadkovej veže UFO, ktorá nám do súťaže venova-
la cenu, a to kávu/čaj a koláčik v samotnej vyhliadkovej veži 
UFO. Veľká vďaka!!! A kto ju získal? Za najkrajšie oblečených 
Lucka Kovárová, Janko Korčok, Dadka Michalková a za najlepší 
tanec Janka Valentová, Marián Nawalany a Ľubka Beliančinová. 
Gratulujeme :o)

Ako symbol obdobia ticha a pôstu, ktoré nasleduje po skon-
čení fašiangov, sme zatvorili hudobné nástroje…budú na nás 
čakať až do Veľkej noci.

Za ceny do tomboly ďakujeme aj reštaurácii Black Rose 
v Dúbravke, reštaurácii McDonald pri OC Galéria Lamač, ZSE 
Bratislava, kvetinárstvu zo Serede, firme VW Bratislava i všet-
kým, ktorí svojím darom prispeli k jej hojnosti. Potešili ste 
mnohých :o)

Text: A. Forgáčová, foto: A. Ščepánková, B. Gvothová
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Pod názvom Sme doma... ale stále s Vami sme Vám prostredníctvom FB 
priniesli novú rubriku z dielne našich kolegov a kolegýň. 

Jej témy boli rôznorodé. Od bežného života 
počnúc, cez vzdelávanie končiac. 

Našim zámerom bolo Vám i Vašim deťom 
opätovne sprostredkovať kontakt  

spolu s nami :o)
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Stále sme sa snažili pretaviť tie všeobecné usmernenia do 
tých podmienok, ktoré sme my potrebovali vytvoriť. V ZPB 
sa totiž nevarí. A tí klienti, ktorí sa za asistencie sociálnych 
pracovníkov dovtedy sami starali o to, čo si nakúpia, či majú 
dostatok peňazí, ako budú tráviť voľný čas, boli zrazu výrazne 
obmedzení vo svojich slobodách a právach. My sme sa sna-
žili ich presviedčať, že toto riešenie je jediné možné a jediné 
správne. A tak im pracovníci začali inak pomáhať - s varením, 
nakupovaním, s voľným časom - veci, ktoré sme dovtedy od 
nich chceli samostatne, za nich robili pracovníci v daných 
domoch ZPB.

V celoročnom pobyte na Ľ. Zúbka bola zase iná situácia. 
Keďže sa prestalo variť v spoločnej kuchyni (variť pre 8 klien-
tov bolo prudko neefektívne), museli sme zabezpečiť zase iný 
spôsob stravovania. A nielen zabezpečiť dovoz chladených 
obedov, ale aj ostatné jedlá... tú stravu bolo treba pripraviť, 
ohriať, umyť riad, natrieť chlebík, nakrájať ovocie a zeleninu... 
čiže z opatrovateliek a sestier sa stali pomocné kuchárky 
a v nočných službách upratovačky, ktoré dezinfikovali všet-
ky priestory.

Prišla potravinová pomoc – to bolo super... aj s tým sa však 
spájalo veľa roboty a rozhodnutí...

V ZPB sa klienti naučili, že z vecí, ktoré dostali, sa dá veľa 
všeličoho dobrého navariť, len sa na tom musia viacej podie-
ľať. A tak sa z varenia stala potrebná, u niektorých možno aj 
obľúbená, činnosť. Obľúbenejšie bolo, samozrejme, jedenie.

Vrátim sa naspäť k riaditeľovaniu v tejto situácii, kedy sme 
boli pod drobnohľadom susedov, pracovníkov, médií, VUC-
ky, polície – všetkých zaujímalo, ako máme zabezpeče-
ných klientov. Bolo to veľmi náročné na psychiku všetkých 
zamestnancov, lebo jedni museli chodiť do práce, aj keď by 
radšej možno ani nechodili, iní zase nemohli chodiť do práce 
a nevedeli, čo ich čaká, aké bude ich finančné zabezpečenie, 
mnohí ostali na OČR. 

Postupne bolo potrebné vymyslieť pracovný režim, aby sa 
najlepšie nikto s nikým nestretol, ale aby všetci nejako pra-
covali – vďaka za kopec užitočnej roboty, ktorú ste všetci 
odviedli!

Ja viem, že táto situácia sa týkala aj vás, ostatných, ale 
naozaj po tom, čo sa udialo v DSS Pezinok, ma to psychic-
ky dosť vyčerpávalo. Po obdržaní príkazu, že sme subjektom 
hospodárskej mobilizácie (tento pojem sa mi vždy spájal 
iba s vojnou...), kedy máme povinnosť, tak ako zdravotníci, 
v núdzovom stave zotrvať v pracovnom pomere a poskytovať 
služby naďalej, sme viacerí z krízového štábu pociťovali veľmi 

výrazný tlak. Uvedomovali sme si, že je potrebné pomáhať, 
ale tiež sme si boli vedomí svojich hraníc. Naozaj nikto z nás 
nie je vyškolený v tom, ako bezpečne používať ochranné pra-
covné pomôcky v takomto stave, akým je COVID ochorenie. 
A naozaj sme mali problém zabezpečovať službu v zariadení, 
kde sú pozitívni klienti/pacienti.

Nesmierne si vážim všetkých tých, ktorí z vlastného pre-
svedčenia sa rozhodli ísť pomôcť do Pezinku. Je medzi nimi aj 
naša kolegyňa Ľubka, za čo ju všetci obdivujeme a sme radi, 
že sa v poriadku vrátila z tejto misie. 

Na záver by som chcela povedať, že vrátiť sa od 8. júna 
2020 do normálu nebolo a ešte ani nie je až také jednoduché 
a ľahké. Opäť sa sami musíme rozhodnúť pri mnohých kon-
krétnych situáciách... vstup do budovy, odporúčané meranie 
teploty, spôsob a frekvencia dezinfekcie, stretnutia, porady... 
kedy začať a s akými aktivitami... 

Byť pozitívny má odteraz nový „negatívny“ význam, ale 
ja budem rada, keď ostaneme pri tom starom dobrom výz-
name - buďte pozitívne naladení a postupne to zase pôjde! 
Postupne sa aj riaditeľovanie vráti do normálu a zemeguľa si 
poradí aj bezo mňa...

Ostávam s pozdravom.
Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Takto sme spolu oslávili 21. marec Svetový deň Downovho syndrómu 26. marec Svetový deň epilepsie 

i 2. apríl Svetový deň povedomia o autizme 

Takto sme dávali o sebe vedieť  
z Lipského i Ľ. Zúbka,

z ročáku...

Takto sme sa spolu pozdravovali.

Takto sme si žili 
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i zo zariadenia podporovaného bývania na Hontianskej.

Takto sme si žili Takto sme si žili 
z ročáku...

Výpomoc pre DSS a ZpS Pezinok
Ďakovať našej kolegyni Ľubke, ktorá v apríli a máji dobro-

voľne vypomáhala v DSS Pezinok. Vďaka nášmu zriaďovate-
ľovi BSK, riaditeľke odboru sociálnych služieb PhDr. Marici 
Šikovej a jej tímu na BSK a v neposlednom rade aj pracovní-
kom ako je Ľubka, sa situácia postupne zlepšovala.

A takto sme ju po návrate virtuálne privítali:

Vitaj doma, Ľubka naša, malý darček ťa tu čaká.
Sada super kozmetiky, Loreal od Veroniky.

Mesiac v modrom mundúre, zvládla si však bravúrne.
Si už doma, avšak sama, karanténa je tu a hľa!
Zober knižku, sprav si čaj, novú silu načerpaj.

Ešte toto vydržať, nech môžme sa stretnúť zas 
(Janka a Maťa)

Rozhovor s našou kolegyňou 
Ľubkou Beliančinovou o jej misii 
v DSS Pezinok si môžete prečí-
tať v Dúbravských novinách č. 
7/2020.

Text a foto spracovala:  
A. Forgáčová
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Takto sme si žili Takto sme si žili 
Naše veľ ké ĎAKUJEME posielame:

• Nášmu zriaďovateľovi Bratislavskému samosprávnemu 
kraju, že nás zásobil výbornou Coffee VERONIA, ktorej sme 
spotrebovali počas týchto náročných dní viac než inokedy.

Toto množstvo nám vydrží aj do konca roka a dodá nám 
energiu, s ktorou ľahšie prekonáme pandémiu a budeme 
sa môcť už čoskoro stretnúť na pracovných poradách so 
šálkou v ruke a bez rúšok. 

Taktiež za pyramídu minerálok, ktorá svedčila o tom, že 
nás v lete čakali horúce dni 😉. A k tomu sme dostali viac 
ako 1500 rúšok… 

• Firme INAT s.r.o., ktorá nám prostredníctvom 
Bratislavského samosprávneho kraja darovala mnoho 
užitočných vecí. Medzi inými hry a hračky, ktoré 
využijeme v budúcnosti najmä pre našich najmenších.  

• Kauflandu a Yeme plnochutné potraviny za čerstvé, 
chutné, voňavé a k tomu zdravé šalátiky, jogurty, pečivo…

mňam 😍 😋. Všetko putovalo do nášho podporovaného 
bývania a ročáku.  

• Ferkovi Košarišťanovi, Lucii Šimekovej a PHOčkárni Bory 
Mall, ktorí našich ročákov prostredníctvom obeda 
preniesli z ich niekoľko týždňovej karantény do 
vzdialeného Vietnamu 😀. Ochutnali neznáme chute 
vzdialených krajín a celkom im šlo aj používanie paličiek :o)  

• Ferkovi 
Košarišťanovi 
za balíčky 
prvej pomoci. 

• Všetkým dobrým ľudom (p. Ivanovi Scholtzovi z Katolíckej 
charity, šikovným ľudom z Miestni.sk) a našim kolegy-
niam Janke Orosiovej, Nelke Kičákovej, Mati Ješovej, Elene 
Kĺbikovej, Lucke Kamenickej, Monike Šuminovej, Eliške 
Jurčovej, Ľubke Beliančinovej, Barborke Briliakovej, Zuzke 
Knézelovej a jej ockovi, ktoré v čase núdze oprášili svoje 
zabudnuté krajčírske schopnosti a ušili pre našich klientov 
a pracujúcich kolegov ochranné rúška. 

• Firme Birell za pyramídu nealkoholického nápoja. 
Dôvodom bola naša Monika Bárdošová, ktorá sa zúčastnila 
„okrúhleho stola“ na tému dobrovoľníctva a športovania 
s ľuďmi s postihnutím v rámci pro-
jektu “Nezastaviteľní”... nuž a firma 
Birell sa pridala takýmto sposo-
bom 😉.  
Či máte alebo nemáte zdravotné 
znevýhodnenie, ale chcete sa veno-
vať rôznorodým športovým a pohy-
bovým aktivitám, povzbudzujeme 
Vás, aby ste sa zapojili do projektu 
Nezastaviteľní, a aj takto pomáhali 
búrať fyzické i mentálne bariéry...  

• Firme Kinka za 
dezinfekčné gély 
na ruky v našom 
podporovanom 
bývaní.  
 
 

• Vilkovi a Patrikovi 
z firmy Jovitep za 
tepovanie postelí, 
stoličiek a sedačky taktiež na odporovanom bývaní. 

Geniálny Amedeo
Už 11. ročník tradičnej výstavy reprodukovanej a vlast-

nej tvorby našich klientov Geniálny Amedeo tohto roku tak 
netradične uzrel svetlo sveta 22. 05. 2020 v Kafé Scherz na 
Palisádach v Bratislave.

Svoje vystavené diela pod vedením našich arteterapeutov 
Renaty Frešovej a Michala Kraloviča tam prezentovali:

Boskovič Lukáš, Bošelová Linda, Burianek Roman, Dírer 
Ján, Ebringerová Sandra, Fuchs Michal, Heriban Juraj, Hulala 
Tomáš, Hvozda Michal, Lachová Eva, Nawalany Marián, 
Pokorný Ľubor, Plch Šimon Juraj, Redler Tomáš, Semaníková 
Alena, Slezák Adrián, Šišková Romana, Šoralová Soňa, 
Tittoňová Bibiana.

Novinkou pre tento ročník 
bola online galéria vystave-
ných diel. Autorkou fotogra-
fií v nej bola naša kolegyňa 
Beatka Gvothová - ďakujeme.

Pri osobnej návšteve 
v kaviarni ste si, okrem pohľa-
du na krásne obrázky maľova-
né s láskou, pokorou, nadše-
ním či pre pokoj duše, mohli 
dať aj výbornú kávu a koláčik, 
a ako bonus vidieť aj umelecké 

diela namaľované na 
čelách vtá-
čích búdok.

Táto výstava bola predajná. Vždy v pia-
tok dopoludnia ste si mohli prísť zakúpiť 
vybrané dielko. Tak urobil aj náš dlhoroč-
ný podporovateľ Ferko, ktorý si našiel čas 
a prišiel si pozrieť (aj kúpiť 😉) obrazy našich 
klientov. Páčil sa mu “farebný obraz” od 

Šimona, “Korona” od Adriána aj levandule... Tie sa zapáčili aj 
jeho kamarátke Lucii, ktorú ešte oslovila “Líška” od Evy 😀. 
Ďakujem za príjemné stretnutie, debatu plnú spomienok na 
super ľudí, ale aj financie na ďalšiu kreatívnu tvorbu.

Text a foto: J. Čajágiová

A takto sme sa rozbiehali 
Naše zariadenie po troch mesiacoch, 8. júna 

2020, opäť otvorilo svoje brány 😀.
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Ďakujeme, Barborka!!!
Tesne po otvorení sme zorganizovali malé poďa-

kovanie za dlhoročnú pracovnú vernosť nášmu 
zariadeniu (vyše 12 rokov) a oddanosť práci s ľuďmi 
pre našu kolegyňu a výbornú priateľku Barborku 
Fraňovú.

Vitaj na dôchodku!
Text a foto: E. Forgáč
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Cena z FašiangBálu
Ešte v čase pred izoláciou sme zorganizovali 

Fašiang bál, na ktorom nemohla chýbať tombola! 
Jedna z výhier na nás počkala až doteraz a povie-
me Vám, že sme si ju poriadne vychutnali.

Ďakujeme Pizzeria Black Rose!
Text a foto: veľkí a strední autisti

Vítanie leta alebo  
Letná karaoke show

Vítanie leta alebo Letná karaoke show 1. júla 2020 
v našej záhrade.

Text: E. Forgáč, foto: B. Gvothová

Letný záhradný deň u detí
U našich najmenších sme zorganizovali 

akciu letný záhradný deň.
Ďakujeme všetkým kolegom 

a kolegyniam, ktorí prispeli akoukoľ-
vek formou k radosti počas tejto akcie. 
Špeciálne ďakujeme nášmu kolegovi 

Jožkovi Kavecovi za zapožičanie nafukova-
cieho hradu.

Text: E. Forgáč, foto: I. Kubincová

Finisáž výstavy Geniálny Amedeo
Koronová kríza nám zrušila možnosť spo-

ločného stretnutia na vernisáži Geniálny 
Amedeo. My sme sa však rozhodli obrazy 
do Kafé Scherz nainštalovať a prišiel čas na 
spoločný umelecký zážitok, na ukončenie 
výstavy alebo Finisáž výstavy 15. 07. 2020 
v obľúbenej kaviarni.

Nechýbala súťaž o obrazy, človek, ktorý 
je našim dlhoročným priateľom a podpo-
rovateľom zároveň, PhDr. Ľuboslav Móza, 
teoretik a historik umenia, odborný znalec 

pre výtvarné umenie, galeris-
ta, vysokoškolský pedagóg…a to 
všetko podfarbené hudobným 
umeleckým zážitkom v podaní 
Ewy Sipos za doprovodu Adama 
Hudeca.

Text: J. Čajágiová,  
E. Forgáč,  

foto: A. Ščepánková
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Dežova búdka na hračky 
Už tretí rok po sebe sa aktívne zapájame do projektu 

Spomienka na Deža. Tentoraz sme za aktívneho pričinenia 
našich klientov vyrobili v našej drevárskej dielni a výtvarnom 
ateliéri búdku na hračky. V tejto chvíli už slúži svojmu účelu 
v parku na Fedákovej.

Sme radi, že sme opäť mohli prispieť svojou “troškou” do 
spoločného priestoru “NAŠEJ DÚBRAVKY”. Nech dlho slúži 
pre radosť, milí Dúbravčania 😉. 

Text: E. Forgáč, foto: L. Marcinátová

Farebná oslava inakosti
„Čo oslavujete?“
„Prečo tam máte povešané ponožky?“
„Sú tie balóny s héliom?“
To boli otázky, s ktorými sa vo štvrtok 24. 9. 2020 

pristavovali okoloidúci ľudia v záhradách DSS prof. 
Karola Matulaya na Lipského 13 a na Ľ. Zúbka 6.

A my sme naozaj oslavovali – krásny deň, kedy 
sa nám v modifikovanej podobe podarilo zrealizo-
vať Farebnú oslavu inakosti. Deň, kedy sme si pripomenuli, že 
medzi nami žijú ľudia s autizmom, s epilepsiou a s Downovym 
syndrómom. Sú to prijímatelia sociálnych služieb nášho 
„domova“, pre ktorých sa snažíme vytvárať optimálne pod-
mienky pre život v komunite, pre ich akceptovanie a bežné 

spolužitie s roves-
níkmi. Každá zo 

spomínaných diagnóz má svoj symbol v spoločnosti – pre-
to sme boli oblečení v modrom, vytvorili sme dlhého hada 
z ponožiek, zorganizovali sme prednášku na tému epilepsie.

Ale hlavne sme v rámci súčasných epidemiologických 
opatrení strávili príjemné dopoludnie na čerstvom vzduchu, 
deti sa zabavili pri veľkých bublinách, veľkom pestrofareb-
nom terapeutickom padáku, hudbe a dobrej nálade.

A dospeláci sa rozprávali o podmienkach starostlivosti 
o ľudí so zdravotným postihnutím, v neformálnych rozhovo-
roch hľadali riešenia na aktuálne celospoločenské problémy.

Veríme, že o rok sa stretneme na tom istom mieste, ale 
v správnom čase a bez prítomnosti C….U 😁.

Text: J. Čajágiová, foto: B. Gvothová

Takto sme si žili Takto sme si žili 
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Dar nábytku do ZPB na Hontianskej
Plná garáž starého nábytku na vyhodenie,  

8 chlapov na výpomoc,  
premena izieb 
v podporovanom bývaní 
na skoro hotelové 
…a to všetko vďaka 
náhode.  
Jeden telefonát úžasnej 
rodiny, ktorá sa pri 
prestavbe potrebovala 
zbaviť nábytku, dal do 
pohybu sťahovaciu 
akciu.  
 
Z výsledku sa budeme 
ešte dlho tešiť 😁.

ĎAKUJEM rodine K., kolegom, dobrovoľníkom-
-vojakom a tiež zamestnancom ZPB za spoluprácu.

Text a foto: J. Čajágiová

Výstava obrazov „Bez cukru“
14. októbra sa na Úrade komisára pre osoby so ZP usku-

točnilo otvorenie novej výstavy obrazov prác našich klien-
tov, ktoré vznikli pod odborným vedením Michala Kraloviča 
a Renáty Frešovej.

Akcia nebola verejná, ale ak budete mať cestu okolo, prípad-
ne priamo na tento úrad, vedzte, že o skrášlenie priestorov 
sme sa na istý čas postarali my.

Názov výstavy “Bez cukru” vnímame nie v zmysle akejsi 
umeleckej diéty, ale ako snahu o neprikrášlené, neprisládza-
né umenie. Osobitý prejav našich klientov je vedený, usmer-
nený a snáď aj obohatený o vklad a intervenciu terapeutov. 
Výsledkom má byť nie pocukrovaný sladký obraz, ale pocti-
vý a citlivý prístup ku ich tvorbe a plnohodnotný umelecký 
zážitok.

Text: E. Forgáč, M. Kralovič, foto: M. Kralovič

Výtvarný salón ZPMP
Ako po minulé roky aj túto jeseň sme sa zúčastnili výtvar-

nej súťaže Výtvarný salón 2020, ktorý mal tento rok hosťo-
vať v Bratislave. Tohtoročná téma „Miesto ktoré ti chcem 
ukázať“ nám tento rok naozaj sadla a z piatich prác, ktoré 
sme na základe obmedzenia mohli poslať, sme získali až štyri 
ocenenia:

Adrián Slezák cena v kategórii Kresba za obrázok TRH

Šimon Juraj Plch cena v kategórii Maľ ba  
za prácu LETNÁ OBLOHA

Marián Nawalany cena v kategórii Maľ ba  
za prácu POZVÁNKA NA KONCERT

Eva Lachová čestné uznanie za prácu MICI.

Dielko Mariána Nawalanyho POZVÁNKA NA KONCERT bolo 
použité aj na tohto ročný hlavný plagát.

Nedá mi však nespomenúť udelenie ďalších 
dvoch ocenení Občianskemu združeniu ČMELÍK, 
ktorého ocenení sú zároveň klientmi nášho 
zariadenia:

Zuzana Žákovicová získala hlavnú cenu GRAD 
PRIX za prácu STRATIL SA PES BONI

Tomáš Redler čestné uznanie za dielo 
SLNEČNICE.

Na záver už iba treba podotknúť, že sme ten-
to rok boli napriek sťaženým podmienkam veľmi 
úspešní. Je to naozaj skvelý pocit. A výhercom 
čo najsrdečnejšie blahoželáme.

Vystavené diela si môžete pozrieť od 14. 
októbra v Dvorane Ministerstva kultúry SR, 
Námestie SNP 33 v Bratislave

Text: R. Frešová, foto: ZPMP
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Jubilujúci klienti
Sú ľudia, ktorí to u Matulaya ťahajú už pekných pár rokov, niekto 5, 

niekto 20, niekto aj 35. Každoročne oceňujeme takýchto okrúhlo jubilu-
júcich zamestnancov, ale tento rok sme takto vyzdvihli aj klientov, pre-
tože to s nami niektorí ťahajú už od maličkého mala a ráta sa to už na 
dekády. Napriek pandemickej situácii sme si dovolili osloviť tých, ktorí 
majú u nás okrúhle jubileum a 25. 11. 2020 sme sa stretli v jedálni na 
malý prípitok. Vzišla z toho nečakane srdečná chvíľa, pri ktorej sme si 
uvedomili, že každý je originálna osobnosť, jedinečná svojim osudom aj 

schopnosťami, čo sa 
možno občas v rutine 
každodennosti stráca, 
ale o to potrebnej-
šie a krajšie je si to 
pripomínať.

Takže gratulujeme 
tým, ktorí to s nami 
vydržali, niektorí 5, 
niektorí fakt aj 35 
rokov.

 5 rokov – Romanka Šišková, Lacko Lučenič, Laco Khír

15 rokov – Katka Sekáčová

20 rokov – Andrejka Téglásová, Lucka Kovárová, Lukáš Boskovič

35 rokov – Soňa Šoralová, Bibka Tittoňová, Adrián Slezák,  
Andy Müller, Radko Ondrášik

Príbeh nekončí...
Text: O. Molitoris, foto: B. Gvothová no
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S jubilantom Lacom Khírom nielen o jubileu
Laci:  „Som zvedavý, čo tam budú zajtra na stretnutí 

Jubilantov hovoriť.“
Daniela: „To aj ja. Potom mi povieš.“
Laci:  „To určite.“
Daniela: „Prečo nie?“
Laci:  „Keď tam budú hovoriť kade čo, čo tu robíme...“
Daniela: „Iba chváliť vás budú.“
Laci:  „Vychvália nás až do neba. A rodičia sa od radosti 

obesia.“
Daniela: „Kde?“
Laci:  „Na vešiak. Rodičia už nevedia, že je tu Korona.“

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Daniela: „Pozri sa na nástenku. Aj Júlia je jubilant.“
Laci:  „30 rokov tu byť, no ďakujem pekne. To už budem 

deväťdesiatročný dedko trhať si vlasy, čo som tu zažil 
v Jeruzaléme.“

 Raz sa ma opýtala jedna vychovávateľka, že keď 
budem dedko, čo by som odkázal deťom. Akurát, že tá 
otázka bola blbá ako jej účes na hlave.“ 

Daniela: „A čo si odpovedal na tú blbú otázku?“
Laci:  „No čo by som povedal. 100-ročná roztrasená koryt-

načka sa má dobre, keď žije vo vode aj na suchu.  
Čo má povedať 100-ročný šedivý dedko.“

 Júlia by tu mohla byť ešte 10 rokov a už by tu bola 40 
rokov. Ty kokos, to by bola riadna mela.“

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Laci:  „Kto tu bude Mikuláš?“
Daniela: „Chcel by si byť Mikuláš?“
Laci:  „Však len tu.
 Na stretnutí Viera a svetlo sme sa rozprávali, čo  

robil svätý Mikuláš. Pomáhal ľuďom. Dal dievčaťu 
veľa peňazí do okna, aby sa mohla vydať.

 Ja by som rozdával ozajstné autá. Niekomu Porsche, 
niekomu Ferrari, Maserati, Lamborghini, Jaguar, 
Bentley, všetko čo jazdí po cestách by som rozdal.

 By som povedal: „Váš dar na Vianoce stojí pred 
domom. Načo ho hľadáte pod stromčekom, keď Váš 
stromček je malý.“ 

 Akurát som si tak v duchu myslel, keby mi Ježiško 
doniesol model motorky. Autičiek mám už aj tak dosť.“ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Daniela: „Tuším tá sprcha má na teba dobrý vplyv. Máš 
umeleckú slinu.“

Laci:  „To aj preto, že som oholený.“
Daniela: „Inak Ti tá slina ide do brady? a teraz z úst.“ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Laci:  „Dnes som glazoval misku.“
Daniela: „Svoju?“
Laci:  „Cudziu. Svoju ešte nemám usušenú. Ešte nie je 

celkom suchá, musí ju najskôr vypáliť.“
Daniela: „Bol si tam ešte s niekým?“
Laci:  „Bola nás pozrieť Inka aj Alžbetka Tulisová.“
Daniela: „V dielni si pracoval len ty s Alenkou?“
Laci: „Iní klienti tam nemôžu byť, je Corona. Musíme mať 

rúško. Aby sme nepokúsali niekoho. Bolo dobre, 
lepšie sa ani nedalo.“

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jubilanti na Hontianskej
Časť nášho podporovaného bývania na Hontianskej 16🏡, je tiež 

súčasťou DSSPKM. Niektorí klienti tu už bývajú 10 rokov. Toto milé jubi-
leum sme si spoločne pripomenuli a zároveň sme si trochu zasnívali o 
budúcnosti... o domčeku pri mori či pekne zariadenom bytíku. Držíme 
im palce😉

A ešte k tomu bol dnes Medzinárodný deň osôb so zdravotným 
postihnutím... 👏

Text a foto: J. Čajágiová

Takto sme si žili Takto sme si žili 
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Snívajte s nami...
Asi každý človek rád zveľaďuje prostredie okolo seba 

doma, v práci, pri rôznych činnostiach v interiéri, exte-
riéri,... Rovnako tomu je i u nás. Aj my radi pracujeme na 
tom, aby sme sa v našom pracovnom prostredí nielen 
dobre cítili, ale aby bolo aj praktické, moderné, motivač-
né, bezpečné, jednoducho aby zvyšovalo kvalitu živo-
ta. Máme veľa malých i veľ kých snov, ktoré snívame. 
No niektoré sa nám vďaka podpore mnohých donorov, 
medzi ktorých patríte možno aj Vy, tento rok splnili. 
Pozrite sa na ne :o) 

Snívajte s nami...
Senzorická záhrada

Pred rokom sme napísali projekt, ktorý nesie názov 
Senzorická záhrada, alebo Záhrada pre všetkých. Reagovali 
sme tak na výzvu Nadácie ČSOB. Cieľom bolo zrevitalizovať 
nevyužívaný priestor záhrady pred hlavným vchodom budovy 
B a premeniť ho na Senzorickú Záhradu. Podarilo sa nám zís-
kať grant a projekt do značnej miery zrealizovať.

Podarilo sa nám toto: osadili sme altánok, vysadili 5 ovoc-
ných stromov, množstvo jedlých a okrasných kríkov, vytvá-
rame senzorický chodník pre chôdzu naboso, osadili drevený 
hrací prvok – kladinu, zakúpili drevené lavičky, vyrobili vyvý-
šené záhony pre pestovanie zeleniny a iných rastlín.

Záhrada už teraz slúži našim klientom ako pracovno–rela-
xačná zóna. Je to forma aktivizácie klientov prostredníctvom 
práce v záhrade, práce v drevárskej dielni, učenie novým 

zručnostiam, tiež zmysluplné trávenie času 
– starostlivosť o priestor, zodpovednosť. 
V aktívnej zóne budeme prostredníctvom 
rôznych aktivít rozvíjať pracovné zručnosti 
ako je hrabanie lístia, starostlivosť o rastli-
ny, trhanie buriny, polievanie rastlín, kopanie 
zeminy, práca s fúrikom, sadenie a starostli-
vosť o rastliny, zber úrody a plodov, zber lie-
čivých byliniek, ich následné sušenie a skla-
dovanie, varenie čaju a pod. V relaxačnej zóne 
bude priestor na relax a oddych na čerstvom 
vzduchu, prechádzku v bezpečnom prostredí, 
športové aktivity a iné.

Prínosom je fyzická aj duševná aktivizácia. 
Učíme sa byť EKO a myslíme si, že sa nám to 
spoločne postupne darí.

Plnenie a realizácia našich cieľov sa tu zďa-
leka nekončí. Máme v pláne zveľaďovať záhra-
du do najlepšej možnej miery. Chceme zlepšo-
vať kvalitu života našich klientov, nás i okolitej 
komunity.

Ďakujeme Nadácii ČSOB a Neinvestičnému 
fondu TU SME za finančnú podporu. Ďalej naše 
poďakovanie patrí dobrovoľníkom z projek-
tu Naše mesto, ktorí nám pomohli vykopať 
základy pre senzorický chodník. Tiež ďakuje-
me Václavovi Petrášovi za odborné vedenie 
v duchu permakultúry. IDEME ĎALEJ!

Text a foto: projektový tím

„Milí naši dobrovoľníci. 
Život v našom zariadení aj 

prostredníctvom Vás naďalej 
dostávaj tú správnu príchuť.

Je pre nás veľ kou cťou 
a obohatením,  

že ste medzi nami a že Vás 
smieme poznať.

Ste pre nás vzácni 
a neoceniteľní. Aj takto Vám 
chceme vyjadriť naše veľ ké 

ĎAKUJEME!!!“

Projekt „Naše mesto“ 
Za prísnych hygienických opatrení sme ju mohli zažiť aj tento rok. 

Pýtate sa, čo? No predsa tradičnú dobrovoľnícku akciu Naše mesto, 
ktorú organizuje Nadácia Pontis, aj keď v netradičnom čase 18. 09. 
2020. V rámci nášho projektu Okná do nášho mesta sa pracovalo na 
dvoch miestach:

• na Hontianskej 12 a 16 s aktivitou Umývanie okien na ZPB

• na Lipského s aktivitami Natieranie plota a Vykopanie podkladu 
pre senzorický chodník.

O dobrovoľníkov nebola núdza a tak sme ich s pracovným nasa-
dením u nás privítali. Umývania okien na ZPB sa chytili dobro-
voľníci zo spoločností InfraPartners Managements s.r.o. a IBM 
International Services Centre s.r.o., natieranie plota zaujalo 
dobrovoľníkov z firmy Yanfeng Slovakia Automotive Interior 

systems s.r.o. a kopanie chodníka si nenechali ujsť dobrovoľ-
níci opäť z firmy InfraPartners Managements s.r.o.

Milí dobrovoľníci. ĎAKUJEME, že ste s nami strávili jeden 
výnimočný deň pre nás a urobili kus práce, ktorý nás posu-
nul do krajšieho prostrediu, v ktorom trávime toľ ko času.

Veríme, že ste od nás odchádzali nielen s dobrým pocitom 
skvele vykonanej práce, ale i o kúsok šľachetnejší, pretože 
„Práca šľachtí človeka!“

ĎAKUJEME i Nadácii Pontis za podporu a celkovú organi-
záciu akcie Naše mesto 2020 :o) 

Text: A. Forgáčová, foto: E. Forgáč, J. Krupová

Ľudia dobrej vôle alebo naši DOBROVOĽNÍCI

...Čestnej stráži 
prezidenta Slovenskej 
republiky

za ich pomoc pri sťahovaní darovaného 
nábytku do ZPB na Hontianskej...

Text: A. Forgáčová, foto: archív DSSpKM
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    Prednášky DSSpKM
Prednášky vznikli v rámci projektu Farebná oslava inakosti pri príležitosti  

svetového dňa Downovho syndrómu, Svetového dňa epilepsie a Svetového dňa povedomia o autizme.

Epilepsia a autizmus
MUDr. Gonzalo Alonso Ramos Rivera (Klinika detskej neuro-

lógie NÚDCH v Bratislave) Vám odborne a zároveň veľmi ľud-
sky priblíži problematiku epilepsie, autizmu a ich vzájomného 
vzťahu. Dozviete sa množstvo zaujímavých informácií, napr.:

– definície (dôležité najmä pre vhľad do problematiky),
– najnovšie vedecké poznatky o autizme a epilepsii,
– epidemiológia diagnóz,
– diagnostické metódy,
– liečba,

– či môže epilepsia „zmiznúť“ v puberte,
– ako je to s liečbou Epidiolexom a CBD olejmi, a mnohé iné.

Ďakujeme:
MUDr. Juraj Štekláč – za odbornú spoluprácu pri organizova-

ní prednášky.
MUDr. Gonzalo Alonso Ramos Rivera – za šírenie osvety, prí-

stup a starostlivosť o ľudí s epilepsiou ako aj ich rodiny.
Centrum Rodiny – za láskavé poskytnutie priestorov.
Tím ľudí z DSSpKM – za Vašu pomocnú ruku a osobný vklad.

Starostlivosť o ľudí s autizmom
Informačná prednáška o druhoch a formách sociálnych slu-

žieb poskytovaných pre ľudí s autizmom v DSS prof. Karola 
Matulaya.
Ďakujeme:
Mgr. Jana Čajágiová – riaditeľka DSS prof. Karola Matulaya 

pre deti a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím 
a autizmom.

Mgr. Katka Hollá – liečebný pedagóg Regionálneho diagnos-
ticko–poradenského centra pre osoby s autizmom a inými 
vývinovými poruchami.

Obidve prednášky nájdete na našom YouTube kanáli!
Text a video: E. Forgáč

Nové číslo časopisu Na kolene
Časopis prijímateľov DSSpKM Na Kolene vznikol v roku 2015. 

Tento rok oslavujeme päťročnicu. 
Zameriava sa výhradne na tvorbu našich klientov a posky-

tuje možnosť realizovať sa, vyjadrovať svoje pocity, postoje, 
vedomosti, výtvarné schopnosti. Každý prispieva formou, kto-
rá mu je blízka. Vychádza v periodicite zhruba trikrát do roka.

Klienti, ktorí majú záujem, sa môžu takouto formou pre-
zentovať. Počas niekoľkých rokov sa redaktorský tím 

značne rozrástol, ustálil a vznikla Redakčná rada. 
Pravidelne sa v piatky stretávame a tvoríme a tvo-
ríme a tvoríme. Výsledky tejto tvorby sú pretavené 
do časopisu.

Názov Na Kolene vznikol ako pracovná prvoti-
na, keďže sme naozaj pracovali na kolene – práce 
veľa, času málo. Nemali sme miesto ani pravidel-
ný čas, učili sme sa za chôdze. Dnes už je to inak. 
Redaktorský tím je takmer profesionálny, super 
perfektný a naďalej napreduje. S názvom sme sa 
stotožnili a osvojili si ho.

Pôvodne časopis vychádzal iba v tlače-
nej podobe, ale korona kríza nás privied-
la k myšlienke aj realizácii elektronickou 
formou (online na našej webovej stránke 
dsspkm.sk – pozn. redakcie). Rozhodli sme 
sa pokračovať v oboch. V novembri vyšlo 
naše 14. číslo.

A čo je na tom najlepšie, táto práca nás 
baví.

Text: A. Tulisová, 
 časopis online: M. Kralovič

Preukaz pre osoby s poruchou autistického spektra (PAS)
Vďaka iniciatíve MZ SR 

a poslankyne NR SR Jany 
Žitňanskej vznikla možnosť ako 
pomôcť ľuďom s PAS v bežnom 
živote. 

Preukaz pre osoby s PAS je 
bezplatný, dvojjazyčný a obsa-
huje základné informácie 
o držiteľovi. Zároveň je na ňom 
vyznačená aj miera schop-
nosti komunikácie a základné 
odporučenia, ako pristupovať 

k človeku s PAS. 
Na tlač dokladu je použitá špeciálna farba, čo bráni 

falšovaniu. Vystavovať by ho mal výlučne psychiater 
pre deti či dospelých.

Rodine osoby s autizmom pomôže pri rôznych úko-
noch, ktoré musia absolvovať so svojím dieťaťom, ale aj 
s dospelým, a ktoré boli doteraz veľmi komplikované. 

Akceptácia preukazov zo strany úradov, polície a ďal-
ších inštitúcii je v súčasnosti výlučne dobrovoľná.

Podľa údajov zdravotných poisťovní je v SR aktuálne 
približne 3-tisíc osôb s diagnózou PAS.

Zdroj: MZ SR

Dary z Kto pomôže Slovensku 
Vďaka projektu Kto pomôže 
Slovensku sme darom dostali 1 
otvorený germicídny žiarič, ktorý si 
hneď našiel svoje miesto pôsobenia 
na tom najfrekventovanejšom 
mieste... pri jedálni, a tiež 1200 
ks jednorázových rukavíc, ktoré 
potrebujeme neustále.

ĎAKUJEME celému realizačnému 
tímu projektu Kto pomôže Slovensku za službu, ktorú robí-
te, a tiež všetkým prispievateľom...ste veľmi potrební :o)

Text a foto: A. Forgáčová

Zo sveta filmu...

Výnimoční
Autori Nedotknuteľ- 

ných (2011) prišli so zatiaľ 
najosobnejším projektom, 
plným nádeje a nečaka-
ného humoru. 

Bruno (Vincent Cassel) 
vedie spolok pro autistic-
ké deti a dospievajúcich, 
ktorých prípady sú tak 
komplikované, že ich vša-
de odmietajú. Jeho najlepší priateľ Malik (Reda Kateb) učí 
mladistvých zo sociálne slabých rodín, ako sa o takéto 
deti starať. Už vyše 20 rokov žijú Bruno a Malik vo svete 
ľudí, s ktorými si spoločnosť nevie poradiť. Napriek tomu 
ich neopúšťa optimizmus a zmysel pre humor. Bohužiaľ 
však hrozí, že Brunova organizácia bude zrušená, pre-
tože jeho osobitý prístup sa nie každému páči. Brunovi 
a Malikovi tak nezostáva nič iné ako presvedčiť úrady, že 
ich práca má zmysel. 

Komediálne ladená dráma Výnimoční bola záverečným 
filmom tohtoročného festivalu v Cannes. Aby vo filme 
Výnimoční dosiahli čo najväčšej autenticity, Toledano 
s Nakachom sa na dva roky naplno ponorili do chodu 
organizácií, o ktorých film pojednáva. Väčšina scén preto 
vychádza z autentických situácií, ktoré autori na vlast-
nej koži prežili. Snímok je unikátny aj tým, že v ňom 
okrem profesionálnych hercov vystupujú autistickí 
neherci. Fikcia sa tak prelína s realitou, rovnako ako sa 
plač mieša so smiechom a dramatické situácie v teré-
ne s chvíľkami oddychu, ľahkosti a optimizmu.

Komédia/dráma, Francúzsko, 2019, 114 min.
Réžia a scenár: Olivier Nakache, Eric Toledano
Hrajú: Vincent Cassel, Reda Kateb, Aloïse Sauvage,  

Hélène Vincent, Alban Ivanov, Darren Muselet

Zo sveta knihy...

Nezlomní
18 otvorených rozhovorov 
o autizme  |  Jozef Bednár

Kniha Jozefa Bednára 
Nezlomní prostredníctvom 18 
otvorených rozhovorov otvá-

ra dvere do komplikovanej, 
tabuizovanej a mýtmi opradenej problematiky, ktorá 

sa týka tisícok slovenských rodín. V knihe sú fotogra-
fie jedného z najlepších slovenských reportážnych 

fotografov Tomáša Benedikoviča. Jozef Bednár, novi-
nár, bloger a mimoriadne angažovaný otec dospelého 

autistického syna Mareka, urobil rozhovory s ľuďmi, 
ktorí autizmom intenzívne žijú či už ako terapeuti, 

rodičia, starí rodičia, alebo súrodenci, a ktorí sa roz-
hodli otvorene o svojich problémoch aj radostiach 

hovoriť. Každá rodina má svoj vlastný príbeh ohrani-
čený jednou alebo viacerými diagnózami a každá má 

k diagnóze iný prístup a iné možnosti intervencie.

Počet strán 328, jazyk slovenský, rok vydania 2020.

Všetkým želáme veľa zdravia, pohody
a príjemné prežitie vianočných sviatkov.

Redakčná rada: I. Bezáková, A. Forgáčová, M. Hvozda

Naše kontakty  e-mail: dsspkm@dsspkm.sk
Tel: 02/ 6436 2508, 6436 4262 autisti@dsspkm.sk
Fax: 02/ 6436 4262, 6446 2052 www.dsspkm.sk

Číslo nášho darovacieho účtu:
IBAN: SK20 8180 0000 0070 0047 2261

Náš Neinvestičný fond TU Sme č. účtu: 170121737/0900
IBAN: SK63 0900 0000 0001 7012 1737

gr
afi

ck
á 

úp
ra

va
 a

 tl
ač

:  w
w

w.
ge

rt
ho

fe
r.s

k  
Kn

íh
tla

č 
Ge

rt
ho

fe
r, 

St
ru

há
ro

va
 2

, Z
oh

or
  •

  k
ni

ht
la

c@
ge

rt
ho

fe
r.s

k 
 • 

 te
l.: 

02
 / 

65
9 

61
 5

30

Matulay(n)oviny

Milí čitatelia.
Záverom už tradične čerešnič-

ka z dielne Michala Hvozdu...trochu 
netradične :o)

Hvozdoviny


