
Domov sociálnych služieb, Matúškova 1631, 

Dolný Kubín 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

DEŇ MATIEK 
 V druhom májovom týždni – v piatok 15. mája 2015 – sa spoločné priestory Domova 
sociálnych služieb v Dolnom Kubíne zaplnili mamičkami i babičkami prijímateľov sociálnej 
služby. K príležitosti Dňa matiek si chlapci i dievčatá za pomoci výchovných pracovníkov 
pripravili pre ne kultúrny program a občerstvenie. Recitovali, spievali, pripravili módnu 
prehliadku i tancovali. 

         
 

 



  

 
Na záver mamičky obdarovali božtekom na líčko a darčekmi, ktoré pre ne s láskou pripravili. 
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Dr.Klaun      
 V stredu 20. mája 2015 medzi našich 
klientov zavítal jeden z divadelných hercov 
z Trenčianskej nadácie Dr. Klaun, aby spríjemnil 
jedno obyčajné popoludnie. 

 
Dr. Klaun je nadačný fond Trenčianskej nadácie. Jeho cieľom je prostredníctvom 
divadelných predstavení prinášať pocit radosti a šťastia deťom s rôznymi druhmi 
znevýhodnení dlhodobo odlúčených a umiestnených v zariadeniach sociálnej a 
zdravotníckej starostlivosti. Bol založený 17. októbra 2002 a želaním zakladateľa Jacquesa 
van der Lindena bola jeho pôsobnosť určená na celé územie Slovenska. 

 Všetci sme netrpezlivo čakali, kedy predstavenie „Vareška, var!“ 
začne. Po zaznení trúbky, sa predstavenie plné spevu, zábavy, hier ... 
začalo. Aj mnohí z nás mali možnosť účinkovania s klaunom.  
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 Niektorí z prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia 

poznajú slovenskú hudobnú skupinu FRAGILE zloženú 

z populárnych osobností známych televíznych seriálov, divadelných, 

muzikálových produkcií či TV show (B. Kostka, S. Norisová, J. Golis, 

H. Krajčiová, S. Rymarenko, S. Košecký, K. Mikulčík, V. Csontos). 

O to vzácnejšia bola možnosť účasti niektorých z nich na ich koncerte 

v Dolnom Kubíne dňa 25. mája 2015. Dušan S., Jozef S. a Ján B. mali 

možnosť v tento deň zažiť predstavenie plné nielen výbornej hudby, 

kde jediným hudobným nástrojom interpretov je hlas, ale aj skvelého 

humoru. Z ich rozprávania možno hodnotiť, že išlo o neopakovateľný 

večer plný jedinečnej zábavy. 
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Môj vysnívaný dom  

 Počas mesiaca MÁJ sme mali možnosť snívať o  

dome,  aký by sme chceli, v akom by sme chceli bývať ...  

 

Výtvarné práce boli pestré, každý dom bol farebný, pekný, 
zaujímavý... jednoducho vysnívaný.  Na vyhodnotenie súťaže výtvarných 
prác „Môj vysnívaný dom“ bol pozvaný Bc. Ľubomír Jurovčík (konateľ 
spoločnosti NAŠE POISTENIE s.r.o., člen medzinárodnej siete INSIA),  – ktorý  
je pravidelným vyhlasovateľom výtvarných súťaží v našom zariadení. Ocenil 
všetkých, ktorí sa do maľovania a kreslenia domčeka zapojili, ale ešte skôr 
ako boli ocenení, každý ešte porozprával o svojej kresbe – Čo som kreslil?, 
Čo sa mi na domčeku páči? 
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Návšteva Oravskej knižnice Antona Habovštiaka 
v Dolnom Kubíne 

   

 Pravidelné návštevy knižnice v Dolnom Kubíne patria k našim 
obľúbeným aktivitám. Vždy nás tu čakajú nové poznatky, zážitky, niečo nové, 
čo obohatí náš svet. Nevynechali sme ani májovú návštevu, ktorá sa konala dňa 
22. mája 2015. Témou dnešného stretnutia s p. Mirkou Kazimírovou bol 
ŠPORT.  

                

 



DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, MATÚŠKOVA 1631, 
DOLNÝ KUBÍN 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

Domov sociálnych služieb sa aktívne zúčastňuje športového podujatia 

Parádny deň so zameraním na integráciu. Už po siedmykrát sa 29. mája 2015 

zúčastnili prijímatelia sociálnej služby akcie organizovanej Spojenou školou 

v Žiline na Rosinskej ceste. Parádny deň to naozaj bol - slniečko svietilo, nálada 

bola výborná, mnohí sa stretli so svojimi kamarátmi, kopec súťaží, dobrá hudba 

... to bol tohtoročný parádny deň. 

 Na úvod Parádneho dňa sme mali možnosť si pozrieť zaujímavý program. 

  

 Potom prišli na rad športové disciplíny, kde súťažili deti zo základných 

škôl a klienti z jednotlivých sociálnych zariadení. 

 



  

  

 

 Ku koncu podujatia bolo vyhlásenie ceny „NAJKRAJŠIE TRIČKO“, 

ktoré sme si pripravovali už niekoľko týždňov pred Parádnym 

dňom. Vybrať to naj... bolo naozaj ťažké. Naše zelené tričká   sa 

umiestnili na 2. mieste a vyhrali sme gril a misu na zapekanie. 
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Posedenie v Kolibe   
 Po úspešnom umiestnení na 2. mieste v Turnaji Boccia, ktorý sa konal  
v Ružomberku dňa 23. apríla 2015, sme mali dôvod na oslavu. Termín 
posedenia v Kolibe v Dolnom Kubíne bol 5. mája 2015. Tu sme spoločne už len 
spomínali na uvedené športové podujatie a zároveň snívali o tom, že by sme 
mohli byť na budúci rok aj na peknom 1. mieste. Naplánovali sme si ako ideme 
trénovať a snažiť sa byť najlepší, lebo BOCCIA NÁS BAVÍ, a ak je motiváciou aj  
spoločné posedenie v štýlovej reštaurácii, ideme do toho. 
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Šperk  
 Každý z nás má rád pekné veci. Radi sa 
parádime. Aby sme sa páčili druhým, témou májovej tvorivej dielne bola výroba 
šperkov. Fantázii sa medze nekládli a už len na základe fotografií alebo výzdoby 
v zariadení možno usúdiť, že sme šikovní. 
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