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Pár slov
Pár slov na úvod

D
D

ovŕšenie 60 rokov je pre každého človeka vždy dôvod obzrieť sa späť a bilancovať.
Život, úspechy, sklamania, prehry, najdôležitejšie medzníky prežitého.
60. výročie vzniku Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove je veľmi dobrým dôvodom
na zhodnotenie významných úspechov v snahách vybudovať pre mentálne postihnuté deti, dievčatá a ženy
dôstojné miesto na život. Počas uplynulých 60 rokov v DSS Rohov našlo svoj domov viac ako 600 klientiek.
Spoločné spomínanie na časy minulé, zhodnotenie ich prínosu pre súčasnosť a predstavenie vízií do budúcna má jediný cieľ – vyzdvihnúť výnimočnosť všetkých ľudí, ktorí svoj život v priebehu uplynulých 60-tich
rokov zasvätili práci s mentálne postihnutými a pre mentálne postihnutých klientov v DSS Rohov.
S veľkou úctou sa skláňam pred pánom Jozefom Drahošom, ktorý celých dvadsaťšesť rokov budoval naše
zariadenie s veľkým zanietením a pracovným nasadením.
Cením si prácu rehoľných sestričiek z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, ktoré viac ako štyridsať
rokov nahrádzali našim dievčatám mamy a ich rozhodnutie odísť z Rohova ma hlboko zasiahlo a dodnes mi
je ľúto, že neostali medzi nami.
Ďakujem môjmu predchodcovi Mgr. Jánovi Križánkovi, ktorý za sedem rokov vedenia nášho domova dokázal neuveriteľne veľa a mne neostávalo nič iné, len ho nasledovať v plnení vízií skvalitnenia poskytovania
služieb, do ktorých ma pred mojím nástupom do funkcie riaditeľky DSS Rohov zasvätil.
Ďakujem všetkým mojim kolegyniam a kolegom, ktorí stoja pätnásť rokov pri mne a aj vďaka ich zodpovednosti a ľudskosti sa dennodenne presviedčam, že naša práca má zmysel a naše klientky majú v Rohove
ozajstný domov.
Táto, veľkosťou útla, ale obsahom nesmierne bohatá, knižka je zároveň poďakovaním všetkým bývalým
a súčasným zamestnancom a všetkým priateľom Rohova, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k jeho rozvoju
do dnešnej podoby.

na úvod

PhDr. Monika Knezovičová
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Z histór
Z histórie obce
a kaštieľa

P

P

rvá písomná zmienka o obci Rohov pochádza z roku 1392, v tom čase bola zvaná Ekfalwa.
V donačnej listine, opisujúcej majetky prináležiace hradu Holíč, sa o Rohove hovorí ako o osade spustošenej a opustenej („populosis item desertis“).V tom čase patrila obec panstvu Branč. Meno obce vzniklo tým,
že na tomto mieste, kde teraz stojí Rohov, bol kedysi les. Na rohu tohto lesa stál jeden domček, majiteľom
ktorého bol mlynár. Až neskoršie sa sem prisťahovali aj iné rodiny. Od roku 1569 tu postupne panovali rodiny Amádeovcov, Gvadányiovcov, Hederváriovcov, Nyáryovcov, Zichiovcov, Eszterházyovcov, Erdödyovcov
a Horeckých.
Približne od roku 1720 bol Rohov vinohradníckou obcou. Barón Ferdinand Horecký vybudoval v Rohove
tehelňu, ktorá mala slúžiť ako dodávateľ stavebného materiálu na výstavbu jeho objektov.
V roku 1872 odkúpil panstvo od Horeckých brnenský bankár Herbert Laurinc. Podľa výpovedí starých ľudí
bol Herbert dobrým pánom. Za jeho panstva bola väčšina rohovského chotára pasienkom, kde sa chovali
ovce a lovná zver. Panstvo chodilo na poľovačky a poľovali vždy z koča. Miestni rohovskí chlapci sa zúčastňovali poľovačiek ako honelníci, za čo dostali od pána vždy dobre zaplatené. Za Herberta existovala v Rohove
už aj škola a bola na tom mieste, kde v súčasnosti stojí Materská škola.
Od Herberta neskôr kúpil majetok v Rohove gróf Murányi a usadil sa tu so svojou rodinou. Mal dve
dcéry. Na balkóne kaštieľa sa pravidelne konali večierky. Murányiovci udržovali styky s okolitými panstvami,
navzájom sa navštevovali a Rohov bol stredobodom panstva. Postavenie robotníkov v tom čase bolo veľmi
biedne. Počas 1. svetovej vojny obyvatelia Rohova zažili hlad, odchod mužov a chlapcov na front, rabovanie,
rekvirácie. Napriek tomu v kaštieli pokračovali zábavy a hostiny. Dobre sa mali len tí, ktorí boli zamestnaní
na panstve, z bohatého panského stola sa im vždy ušli nejaké zvyšky jedál pre ich vyhladované rodiny. Po
skončení vojny nastalo nové štátne zriadenie a gróf Murányi sa rozhodol z Rohova odísť.
Jeho majetok kúpil viedenský továrnik a bankár Dr. Otto Beck. Mal židovskú vieru. Chcel však šľachtický
titul a ten mohol byť v Rakúsku udelený len kresťanovi, preto prestúpil na kresťanskú vieru a bol mu udelený
titul barón. Vlastnil tri továrne a bol akcionárom niekoľkých bánk. Mal dvoch synov a rohovské panstvo im
malo slúžiť ako letné sídlo. Traduje sa, že veľký požiar kaštieľa v roku 1924 zapríčinil sám barón Beck ako
pomstu svojej manželke, ktorá ubodala na smrť svoje dieťa. Z kaštieľa ostali len ruiny, začala sa výstavba
nanovo. Nová budova bola zvýšená o jedno poschodie, v interiéri sa vybudovali veľké salóny, zaviedla sa
elektrina a ústredné kúrenie. Po kompletnej rekonštrukcii sa barón začal venovať hospodárstvu. V Rohove sa

rie obce
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pálila tehla, postavila sa mliekáreň, maštale, sýpka aj byty. Keď nastúpil v Nemecku fašizmus, Beck aj s rodinou odišli do Švajčiarska.
Správcom majetku sa stal Reber, ktorý bol dovtedy ošetrovateľom kráv. Jeho „panovanie“ sa vyznačovalo krutovládou. Celé vojnové obdobie bohatol na mozoľoch rohovských obyvateľov. Zaujímavosťou je, že
v tomto vojnovom období nikoho nezaujímal opustený kaštieľ. Okolo sa rozprestieral park s veľkou ovocnou
záhradou, avšak u všetkých ľudí bolo toto miesto v akejsi posvätnej úcte, nikoho ani nenapadlo preliezť plot
do parku. Jeden malý školák sa raz predsa len odvážil vliezť do kaštieľa a potom rozprával, čo tam videl
– dlážka bola pokrytá akýmisi farebnými látkami (nevedel, čo sú to koberce). Cez vojnu tu boli ubytované
nemecké deti (Hitlerjugend). Predtým, než sa sem nasťahovali, Reber vyraboval celý kaštieľ. Dal odvliecť
všetko zlato, striebro a cennosti a dal to všetko zakopať na tajné miesto. Vojna sa dedine v podstate vyhla, pri
bombardovaní Nemcami, boli zasiahnuté len tri domy, väčšie škody nevznikli.
...kaštieľ začal slúžiť ľuďom...
Po vojne zostal kaštieľ dlhšiu dobu zanedbaný, ale po niekoľkých rokoch si ho všimla štátna správa. Po
úpravách tu v roku 1956 zriadili Domov dôchodcov. 17. marca 1960 obyvatelia Domova odišli a do zariadenia sa začiatkom júna nasťahovali mentálne postihnuté deti. Správcom zariadenia v tom čase bol pán
Markovič. Z Kroniky obce Rohov: „Je to strašný obrázok. Deti nechápu, nevidia, nemyslia. Starajú sa o ne
a opatrujú ich rádové sestry. Sú od nich dohryzené a dokopané. Stav detí k 21.12.1960 je 60 chovancov.
Zamestnancov všetkých spolu je 20. V roku 1959/60 sa dokončila generálna oprava, ústredné kúrenie a vnútorná prestavba, čo činilo 665 932,17 Kčs.“
16. apríla 1961 prišlo do zariadenia 15 rehoľných sestier, zdravotníčok, z Kongregácie sestier Božského
Vykupiteľa. Počas ich 40-ročného pôsobenia v Rohove pracovalo s postihnutými deťmi viac ako 80 sestričiek.
Deﬁnitívne zo zariadenia odišli v roku 2004. Od roku 1971 je Domov sociálnych služieb (vtedy ešte Ústav
sociálnej starostlivosti) určený len pre dievčatá a ženy. Chlapci boli premiestnení do iných zariadení. V tom
istom roku začal Stavebný podnik v Senici výstavbu nového pavilónu, ktorý je umiestnený v parku. Staval sa
so zámerom, že bude slúžiť ako ubytovňa pre pracovný personál, byt správcu i na pracovné dielne pre chovancov. Dobudovaný bol v roku 1976.
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Vznik a p
Vznik a prvé roky
budovania zariadenia
sociálnych služieb

D
D

omov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove je
už 60 rokov neoddeliteľnou súčasťou poskytovania sociálnych služieb v našej
republike.
Počas uplynulých šesťdesiatich rokov prešiel mnohými zásadnými zmenami v oblasti spravovania, poslania, zmenami v oblasti materiálno-technického
zabezpečenia, personálneho zabezpečenia i klientely.
Primárna myšlienka – vytvoriť v kaštieli v Rohove sociálne zariadenie, ktoré
zabezpečí dôstojný život všetkým jeho obyvateľom ,však pretrváva dodnes.
VZNIK A PRVÉ ROKY BUDOVANIA ZARIADENIA
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Zo zápisnice, napísanej dňa 11. apríla 1951 na MNV v Rohove:
„Po miestnej obhliadke odovzdal zástupca KNV ref. IX/5 v Bratislave
kaštieľ s príslušným parkom po bývalom vlastníkovi Ottovi Beckovi nachádzajúci sa v katastrálnom území Rohov. Predmetný kaštieľ sa doterajšiemu pridelencovi Čsl. Štátne majetky odníma a novému pridelencovi
Povereníctvu práce a sociálnej starostlivosti odovzdáva dnešného dňa
do držby a úžitku. Súčasne sa konštatuje, že doterajší prídelca ČsŠM
na predmetných nehnuteľnostiach nepreviedli ani najmenšiu opravu
(investíciu). Kaštieľ sa nachodí v úplne dezolátnom stave, okná, dvere rozbité, podlaha čiastočne vytrhaná.
Taktiež park ako aj príslušný dvor je veľmi znečistený a neošetrený. Na prvom poschodí v pravom krídle
v troch miestnostiach sú ubytovaní vojaci a podľa prehlásenia veliteľa dostali súhlas k ubytovaniu od ONV
v Senici. Ďalej zistilo sa, že v jednej miestnosti kaštieľa na prvom poschodí býva Dr. Honty, človek neznámeho
povolania- kto mu povolil pobyt v kaštieli je tiež neznáme... kaštieľ s príslušným parkom bol Povereníctvu práce
a sociálnej starostlivosti pridelený pre účely sociálne. Prítomní zástupcovia plne súhlasia a kvitujú rozhodnutie
PPSS( pozn. autora Povereníctvo práce a sociálnej starostlivosti) resp. KNV (pozn. autorky: Krajský národný
výbor) na zriadenie starobinca v kaštieli.“

prvé roky
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Zo zápisnice, spísanej 20. mája 1952 v Rohove je zrejmé, že objekt kaštieľa s parkom bol konﬁškovaný
podľa nariadenia 104/45 SNR a komisia Zboru povereníkov pridelila 7. decembra 1950 objekt Povereníctvu
práce a sociálnej starostlivosti. Povereníctvo práce výmerom z 8. januára 1951 č. 916/51-IX/2 potvrdilo tento
prídel.
V januári 1951 sa začala písať história nášho zariadenia. Povereníctvo práce a sociálnej starostlivosti
opravilo počas roka budovu kaštieľa a od 3.1.1952 začal fungovať Okresný domov odpočinku s kapacitou
31 chovancov, 17 mužov a 14 žien, o ktorých sa starali 7 zamestnanci: 1 správca,1 kuchárka,1 domovník,
1 ošetrovateľka, 2 upratovačky- práčky, 1 účtovníčka. Okresný domov odpočinku v Rohove bol v tom čase
v správe Okresného národného výboru v Senici.
Krajský národný výbor v Bratislave prípisom zo dňa 29.marca 1952 vyzval referát ONV v Senici, aby
sa rozhodol, „či je ochotný odovzdať ústav do správy 2 Mestskému ústavu národného zdravia v Bratislave,
ktorý má možnosť ústav doplniť všetkým potrebným zariadením i svojim personálom.“ Podľa uznesenia Rady
ONV v Senici zo dňa 16.apríla 1952 bolo rozhodnuté, že s okamžitou platnosťou vypúšťa zo svojej správy
Okresný domov odpočinku v Rohove a odovzdáva ho do správy 2 Mestskému ústavu národného zdravia
v Bratislave.
KNV v Bratislave doporučil „požiadať Slovenský úrad pre veci cirkevné v Bratislave o pridelenie asi 8
rádových sestier na všetky práce v ústave / okrem správcu a domovníka, ktorý bude súčasne šoférom a údržbárom/“.
V liste zdravotného referátu KNV v Bratislave zo dňa 13. mája 1952 sa uvádza : „ Kapacita ústavu činí
pre 90 starcov a 10 osôb personálu, spolu pre 100 osôb. Na tento čas je v ústave umiestnené asi 30 starcov,
ktorých 2 Mestský ústav národného zdravia v Bratislave prevezme i so zásobou potravín a hmotín, ktoré boli
obstarané na prídelové lístky starcov...“
K prevzatiu Domova odpočinku v Rohove do operatívnej správy Ústredného národného výboru došlo 20.
mája 1952.
V preberacej zápisnici z tohto dňa sa v bode č.7 uvádza: „PZ (pozn. autorky Povereníctvo zdravotníctva)
a KNV doporučujú, aby celý doterajší personál zostal na doterajšom mieste už aj preto, lebo i ONV i KNV
i PZ boli spokojní s ich činnosťou a žiadajú, aby kádrový odbor ÚNV ich podľa možnosti ponechal v ich
funkciách.“
Jednalo sa o správcu Viliama Čuperku , účtovníčku Lýdiu Surovčíkovú, domovníka Jána Rybnikára , ošetrovateľku Helenu Szighartovú, upratovačky Agnešu Polákovú a Teréziu Smetanovú, kuchárku Štefániu Hadárovú. “
V zachovaných dokumentoch z roku 1952 sa už uvádza nový správca Domu odpočinku v Rohove pán
Ľudovít Markovič, ktorý vo svojej funkcii zotrval až do októbra 1961, kedy na jeho miesto nastúpil najdlhšie
v Rohove pôsobiaci správca pán Jozef Drahoš.
12

Kaštieľ po generálnej oprave
v roku 1958

Z dobových materiálov je zrejmé, že kaštieľ,
ktorý slúžil ako Dom odpočinku pre starších občanov okresu Senica a od roku 1952 aj pre prestárlych občanov Bratislavy, nebol materiálne pripravený na plnenie funkcie sociálneho zariadenia.
Správcovia pán Čuperka a po ňom pán
Markovič mali plné ruky práce s kompletnou rekonštrukciou budovy, ktorá nakoniec vyústila do
generálnej opravy budovy v rokoch 1956-1958,
vrátane výmeny strechy a ústredného kúrenia.
Ťažký boj o záchranu parku a ovocnej záhrady pri kaštieli pred jej rozparcelovaním na stavebné pozemky pre občanov Rohova bol úspešný
a dnes je park pri DSS Rohov dominantou obce.
Riešenie veľkých problémov so zásobovaním pitnou vodou a problémy s kanalizáciou v podstate pretrváva dodnes, pretože ani teraz, 60 rokov od vzniku sociálneho zariadenia, nie je v obci Rohov vybudovaný
obecný vodovod ani kanalizácia.
Prečo a ako sa z Domova odpočinku stal v roku 1960 detský domov sa nám z dostupných materiálov
nepodarilo zistiť. Jediná zmienka je v kronike Rohova: „...... 17. marca 1960 obyvatelia Domova odišli a do
zariadenia sa začiatkom júna nasťahovali mentálne postihnuté deti. Je to strašný obrázok. Deti nechápu,
nevidia, nemyslia. Starajú sa o ne a opatrujú ich rádové sestry. Sú od nich dohryzené a dokopané. Stav detí
k 21.12.1960 je 60 chovancov. Zamestnancov všetkých spolu je 20. V roku 1959/60 sa dokončila generálna
oprava, ústredné kúrenie a vnútorná prestavba.“
ROK 1961
Rok 1961 bol z nášho pohľadu pre zariadenie sociálnych služieb v Rohove veľmi významným. A to hneď
z dvoch dôvodov. V apríli 1961 začala u nás svoje 42 ročné pôsobenie Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa a v októbri 1961 nastúpil do funkcie správcu Jozef Drahoš, ktorý je v histórii nášho zariadenia najdlhšie
pôsobiacim vedúcim pracovníkom – 26 rokov.
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Pri príprave tejto spomienkovej knihy sme sa rozhodli osobne navštíviť pána Jozefa Drahoša a poprosiť ho
o autentické spomienky z jeho pôsobenia v Rohove.
V obci Závod, kde Drahošovci žijú od odchodu na dôchodok, sa nám dostalo vrelého privítania od pána
Drahoša a jeho manželky a zažili sme v ich spoločnosti úžasný deň.
Pán Jozef Drahoš zasvätil celý svoj život práci v sociálnej oblasti a jeho manželka v podstate tiež , pretože
celý život strávila po jeho boku a bola mu oporou pri riešení všetkých pracovných úloh.
Keďže sme všetci, ktorí sme sa u Drahošovcov stretli, „ Záhoráci “, samozrejme sme pri našom rozhovore
používali záhorácky dialekt. A preto sme sa rozhodli zachovať, s láskavým zvolením pána Drahoša, prepis
kľúčových výňatkov rozhovoru v pôvodnom znení, pre nás v tak milej a ľúbozvučnej „záhoráčtine“.
(poznámka autorky: Na stretnutí s pánom Jozefom Drahošom a jeho manželkou sa zúčastnili PhDr. Monika Knezovičová- terajšia riaditeľka DSS Rohov, Mgr. Martina Blažková – vychovávateľka a autorka kapitoly
Mgr. Soňa Prétorová- manažérka úseku starostlivosti o klienta v DSS Rohov).
14
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pomienky pána Jozefa Drahoša na jeho pôsobenie v Rohove
(Prepis rozhovoru s pánom Drahošom z 9.5.2011)

Pán Drahoš: „5.10.1959 sem došel do Moravského Jánu, robil sem na ONV. Já sem tam došel jako
ekonom. Ženy sa odsúvali, ostávali tam len duševne vadní muži (pozn. autorky: v Domove sociálnych služieb).
Byla to tam hrúza, na kuse papíru napísané, co z všelijakých ústavú dostali, jako ošatení, materiálne títo veci.
Len na zeznamoch , žádná evidencia, nic. Kde to je, ve sklade, malo byt 70 kusú, nebylo, len 7....Dva roky,
lež sem to dal dohromady šecko. Pri tem vedúci ústavu, on bol vlastne velká šarža, tak on chodil do ústavu jak
na dovolenku, raz za týden, raz za 14 dní, jak sa mu zachcelo, vúbec sa nestaral o ústav. Takže šecko visauo
vlastne na mne. Ked sem to mnel už v porádku, reku šak dobre, on už mnel v pláne odejít preč, tak tu sem začau stavat barák. V Rohove správca odešeu do DD v Stupave, pán Markovič, v auguste to tuším bolo, nikoho
tam nebolo, ekonómka omaródovala, bola ale dva mesáce na péenke, jediná sila v kancelárii bola skladníčka. Takže dobrovolne sem musel opustit Moravský Ján, na dva roky mna presunuli do Rohova za správcu. Já
sem si dal takú požádavku, že na dva roky“ Monika: „Dva roky? A boli ste tam 26.“ Pán Drahoš: „16.10
1961 sem došel do Rohova.“ Monika: „ A pán Drahoš, to tam boli už vtedy deti?“
Pán Drahoš: „Všecko sa tam zabezpečovalo pre deti od troch do 12 rokú. Takže, prišel sem do Rohova
– len skladníčka. Nikde nikoho. No a teraz co, začať... tolko faktúr na stole nezaplatených, podpisový vzor
mnela len tá skladníčka a viec nikdo, takže sem mosel zabezpečit si podpisový vzor, pouhrádzat faktúry, dva
mjesíce neúčtované, žádné súvahy, proste nikdo mi vlastne nic tam neodevzdau. Jediné – stojí to zato – jak
mi odevzdali ústav, jak sem já prebrau ústav v dezolátnem stavje , je tento dopis. Stojí to za to, takto sem já
prebírau agendu.“
LIST: 16.10.1961, VALASKÁ
„Súdruh správca, keďže som nemohla odovzdať agendu, nemali sme na to času, popíšem vám, kde všetko
je a čo treba robiť, aby sa vám lahšie pracovalo. Ani výplatu som nestačila spraviť, zabavili nás tie jablká.
Dve hodiny sme ich zbierali. Nehnevajte sa. Začnem teda popisovať čo kde je, počnúc stolom. Ostali tam dve
gulaté razítka, dve podlhovasté, a jedno na protokolovanie pošty. Spínací strojek a dierkovač, vzadu sú zapečatené v obálkach klúče od trezoru a skladov, tiež šekové knižky na výber peňazí, ktoré som písomne pre-
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brala od správcu, čo je pri klúčoch priložené. Vzadu je dokumentácia od chaty, ktorú nám majú teraz dodať.
Mám tam tiež papiere o sociálnom zabezpečení pre prácu sociálnej komisie, čo máte i vy. V jednom obale sú
spisy nevybavené, v druhom sú účty za október, ktoré treba zaúčtovať. V treťom obale sú všeobecné denníky.
September treba ešte uzavrieť, nebolo už času , aj niektoré karty treba uzavrieť. Prejdite ich všetky prosím vás
a pozrite ktoré nie sú. Zvlášť 101 ostala otvorená, lebo marte sa nezhodoval stav s mojím v kartách, chýbalo
jej...???.. kázala som jej, aby si to ešte raz prepočítala. Ešte je v stole poštová kniha, kde sa značí odoslaná
pošta a koncom mesiaca sa zaúčtuje spotreba poštových známok. To by bol stôl. Neviem, ale lež dostanete
tento list, budete mať výplatu hotovú. Predsa však niečo. Radovej treba počítať plat od 5. 10. 1961, dovtedy
maródovala. Pavlovi Polákovi treba započítať prémie ešte za august, spis potvrdený má v obale. Treba mu
hned podať návrh za september na závodný výbor ROH pri ONV v Senici dvojmo. Osobné spisy sú v skrini
v štvrtom šuplati. Marta vám ich ukáže. Dermekovej zaplatiť treba od 1. Do 7.10., za september má zaplatené. Ostatní majú to isté. A mne to vypočítajte do 20.10.61 a pošlite prosím Vás na moju adresu. Pošlite mi
tiež dekrét o rozviazaní pracovného pomeru a prosím Vás vystavte mi asi 4 potvrdenia o dobe zamestnania
u ONV. Bola som stále zamestnanec ONV 4.4. 1952. V osobných spisoch to mám. Budem to potrebovať.
Napíšte mi, čo je tam nového, ako sa Vám pracuje . No idem ďalej. Na pravej strane stola v prvom ládliku sú
knihy o prijatí chovancov, kniha návštev rodičov, domová kniha, tá sa už nepoužíva. Tiež kniha zamestnancov kde sa značí prijatie a prepustenie zamestnancov. Razítka sú objednané na zázname do občianskeho
preukazu, mali by už prísť. Všetky ládliky pozná tiež Marta lebo do nich chodili, ona Vám tiež povie čo kde
je. V druhom sú účtovné karty, rozpočty a výkazy štvrťročné so súvahami. Ostatné výkazy sú v skrini v obale
v štatistikách, všetko som nechala tak, jak to založil správca, lebo on nezniesol, aby ho niekto opravoval.
V treťom je haraburdie, ale sú tam obaly pre zdravotnú sestru, ktoré treba vyplniť pri každom prijatí dieťaťa
a odoslať sestre. Na druhej, lavej strane stola je v prvom ládliku kniha došlých zásielok ,tú nech vyplňuje
Marta, tá preberá tovar, mne to dal robiť správca.“ (KONIEC LISTU)
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Pán Drahoš: „A takto sem já preberal ústav. Po večeroch sem musel doma zaučtovávat, denníky, ked
sem chytil poslednú súvahu púlročnú, nic tam nepasovalo, absolútne nic nesedelo. Já sem myslel, že tam zblbnem.“Monika: „ Koľko tam bolo detí vtedy?“
Pán Drahoš: „Vtedy, ked sem nastúpil, nebol ešte plný stav. 105 detí tam malo byt , nekeré deti sem bral
z detského domova ze Skalice. Primárku tam vtedy robila doktorka Černá, s tú sme sa dobre znášali. To neni
len, že já sem do takéhoto chaosu došel, ale došli aj mníšky. Vtedy ich prišlo 15. Oni prišli skorej, 15-ho, lebo
tak nejak apríla. Oni ked prišli, okolo obeda zobrali päť sester, Vincentky tam boli, tie zobrali preč a týchto
15 tam nasáčkovali. Deti nepoznali, nevedeli, jak sa deti volajú, tak pod matracama mali napísané jejich
ména. Hned jak sme tam prišli, sme tam dostali byt, hned jak sa vchádza, po pravej strane. Mníšky bývali na
manzardkách. Začnime sa venovat deckám. Všetky izby plné postelí, ani jedna denná místnost, jedine dole na
samém spodu, tam byla velká sála. To sem já potom rozhrazdiu, aby tam mohli byt dvje skupiny.

Monika (ostatným): „päťkári ako sú teraz...“.
Pán Drahoš: „Takže, všecky decká po postelách. Žádná denná mísnost, to tam nebolo. Tam boli chlapci
aj defčata. Lenže postupom času defčata rástli, aj chlapci rástli, roky pribývali, nakonec už tam boli defčata
18,19 ročné , chlapci 19,20 roční, a teraz ukočírovat to všecko, problémy tam nastali. Lenže teraz sem povedal, že teda chlapcú si necháme a defčata odsuneme. Ináč my sme patrili od 61 do 68 rovno pod Prahu, aj
kontroly nám chodili z Prahy, boli traja, boli tam týždeň a kontrolovali šecko. Vtedy sa robili celoštátne porady.. ked bol nejaký nový prepis a podobne, tak zvolali celoštátnu poradu , v Kokoříne sme mneli jednu, v Brne
sme mneli.. to len z ústavú pre mentálne postihnutú mládež a ináč to bylo dobré, nové veci sa tam vysvetlili,
no bola to pracovná porada, naše pripomienky a podobne. No tak nekedy sa tí pripomienky nehodili, lebo
v Kokoříne, si pamatám, to bolo v 63 roku, nemali sme žádné investície, nic sa nedalo kúpit, tak sem si preveroval Nezamyslice, Viceměřice, aj v Čechách nekteré tí ústavy sem si preveril, a tam mneli penez hocikolko.
S Nezamyslicama sme mneli družbu, u nás v parku stanovali aj. My sme tam chodili aj na stretnuťá k nim,
kultúrne vystúpeňá a podobne“.
Pán Drahoš: „No ale podme dalej, čo sme urobili. My sme stesnali postele a urobili sme nejaké denné
místnosti pre tých obyvatelú. Nevedeli chodit, bolo treba ich naučit chodit, jest, no a na tých postélkach, co
ich naučíte. Inak sme tam mali aj prominentú deti. Ondrej Malachovský, sólista opery, tam mal syna. Janko sa
volal. Čo sa týka pracovníkov, stav tam bol biedny. Mal som tam dvoch údržbárú, jeden bol šofér údržbár,
druhý bol kurič údržbár. A ten kurič údržbár ešte mosel krmit prasata, keré tam byli zavedené, to hospodárstvo
ešte Markovič postaviu, v zime museli obidvaja kúrit. A v tej kotelni, ked tahali popel, v tých galejách, to bylo
skutečne o zdraví a v lete moseli aspoň trikrát pokosit celý park kosama.“ (Pozn. autorky : Pán Drahoš pristavil
terasu na terajšom 7.oddelení, aby mohli ťažko zdravotne postihnuté deti vyjsť von, aj dielňu v parku.)
Pán Drahoš: „Svince už tu boli. Švagr mi doviezol chatu, aby tam deti na leto mohli byt vonku, okolo
30 detí sme tam na leto dávali, aby bolo stále v parku a tak dálej. Já sem tú chatu obmuroval, spravil kúrení,
elektriku, lebo to bolo len z takého šúpolá a už to myši žrali. Lenže sem týmto porušil ﬁnančnú disciplínu. Aj
do Spravodaja mja dali, že sem porušiu ﬁnanční disciplínu. Tak sem išeu za Tonem Hladíkem, že jakú sem
já porušiu ﬁnanční disciplínu, šak len dobre sem chcel, ani to moc nestálo ,co sem to robiu kvuli sebje, sem
sa obohaciu alebo co? Sceu sem ho bit. Já, taký krpatý a on byu chlap jak hora. Ale povidau- šak sa ti nic
nestauo, to len tak, moseli sme tam napísat neco. No. To bola chata“. (Poznámka autorky: Pánovi Drahošovi
patrí naša vďaka, lebo chata dodnes slúži klientkám a terapeutkám , viac menej v pôvodnom stave, po jeho
rekonštrukcii.)
Pán Drahoš: „Defčata a chlapci rástli, už mali pres 20. Tak mi na ministerstve slúbili, že budú mi všemožne pomahat, aby sem si tam nechal defčata. Videl sem, že na výber nemám. Oni to určá a tým to zhaslo. Tak
sem sa s tým zmieril a chlapcov sem potom jako odsunul a zostali tam defčata. Nebolo miesta, postavili sme
pavilón a tým sa urobilo miesto pre další rozvoj ústavu, vlastne. Já sem sa odsťahoval, mníšky sa odsťahovali,
v pavilóne sa urobili dve místnosti, plus jedna taká veliká, ﬁlmy sa tam premítali (centrálka).Ked som prišel, ani
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kultúrny dom nebol, ničoho nebolo. Já ked sem prišel, tak sa začali robit základy. Takže sme tam aj brigádovali. A potom už sa ten život trošku rozhýbau. Prvé kultúrne vystúpení ked sme robili, tak v tej velkej sále sme
vykrámovali postele, tam sme spravili oponu, vješáky a takto sme tam divadlo robívali. My sme mneli návštevný den každú druhú nedelu v mesiaci vtedy. (poznámka autorky: Dodnes niektorí rodičia prichádzajú každú
druhú nedeľu v mesiaci za svojimi deťmi, napriek tomu, že návštevné nedele sme zrušili a rodičia , príbuzní
alebo iní priatelia našich klientiek môžu prísť kedykoľvek.) „ Vtedy som tam ja bol celý deň, aj sociálna pracovníčka. Mávali sme rodičovské združeni .raz za rok. (poznámka autorky: Tradícia rodičovských združení,
ktorú založil pán Drahoš, trvá dodnes a táto akcia, spojená s kultúrnym programom pre rodičov a tanečnou
zábavou patrí každoročne medzi naše kľúčové akcie a je veľmi populárna nie len medzi našimi klientkami
a ich príbuznými, ale i medzi personálom a priateľmi Rohova). „ Kancelárie též nebyli. Aj tí sme postavili, aj za
tým garáž. „ (pozn. autorky: v dnešnej ošetrovni sedel vtedy pán Drahoš s účtovníčkou a skladníčkou a vedľa,
kde je kancelária hlavnej sestry, tam bola ambulancia).
Pán Drahoš: „ Zdediu sem auto Tatra 57, nekedy nás aj na bicykli predbíhali . Raz sme išli s mníškama
do Bratislavy, v Mauackách sa nám to pokaziuo, otrhuo sa nám spojkové lanko.
Ešte jeden problém co sem mosel riešit ,bola voda. Voda bola velký problém, pretože tá studňa bola zanesená už a už sme nemali vody .Tak išel sem do Nafty Hodonín , nejaké konexie sem tam získal, tak nám to
došli prečistit. Týžden to čistili. Ináč bola to dobrá voda. A vtedy naša denná spotreba plienok bola od 700
do tisíc. A to šecko moseli pračky prat. A najhorší- potom vody nebylo. Okresný hygienik, každý mnel z neho
strach, mi povedal, že jediná nezávadná voda v Rohove je hore, co štátne majetky majú. Ináč tam bol strašne bohatý prameň. Ale ked tam geofyzika vrtala , robila prieskum, tak tam pravdepodobne nekteré tí vrstvy
porušili a zásoba vody klesla. Mal sem se štátnymi majetkami problémy, ale hlavne že sa to vybudovalo. Ale
bolo to ťažké budování. Najprv cestu tam nejakú urobit, aby sme sa tam dostali do tej rokle, no ale aspoň že
to částečne slúží. Nevím teda či to ešte slúží.“
Monika: „Slúži.“
Pán Drahoš: „Lenže ked já sem odišel, už sa začali napájat aj domy nekeré a to dneska už ani nezistíme
kdo je na to napojený.
Pracovná terapia vtedy spočívala ve vyšívaní, zhotovovaní všelijakých predmetú ...ináč sme tam potom
mali hospodárstvo, určitú částku z teho sme si nechávali, druhá částka išla do štátneho rozpočtu. A z tých penez sme my mohli robit zájazdy. Už vtedy sme my robili zájazdy do Prahy, kdekady.. pamatám si, ve Zvolene
v nejakém interhoteli sme mali obed , my sme sa tam nahrnuli, vlaječky sme mali. Číšník sa došel opýtat, jaká
sme my delegácia, reku my nejsme žádná delegácia ..ked začali defčata vypíjat z talérku poléfku.. ale oni sa
vedeli vždycky chovat 100%. Dalo sa na ne spolahnút. Ked sme boli raz v Prahe, sme tam nocovali na hoteli
a boli tam Nemci. Už si zjednávali rande s tyma našima defčatama. Moseli sme spravit nočnú službu. Asi
dvakrát sme stanovali na Bojkovej.
Chovali sme prasata, raz sme skúsili aj slépky, mali sme ich ale 100, ale tak sa mi to sprotivilo , lebo narí-

dené sme mali písat každý den kolko vajíček sa znéslo, robit evidenciu , tak sme skončili se slépkama. Potom
sem si nechal králikáreň spravit , králici, to decká strašne bavilo. Ale po čase sme aj tento chov zlikvidovali,
lebo došla na to choroba . Potom pávú ..krásné byli, hlavne na jeseň ked perá tratili, sestra Kolumbína ich
zbírala, tá byla na to, to sme rozdávali návštevám tí pérka. Sedávali nám na stromoch, aj v zime. Jednu zimu
zmrzli a popadali. Na cudzích byli zlí tí pávi, strážili jak psi.
Išel sem robit do Domova dúchodcú v Borskem jure, po 26 rokoch v Rohove. Reku tam si odpočinem.
Lenže ked sa dozvedeli, že tam idem já, tak šikovne duševne vadné ženy. Obyvatelú dúchodcú odsunuli do
Mokrého hája tak reku šak to už mi nevadí, já si tam zeberem defčata.
Ja sem chcel, aby sme urobili jeden lebo dva velké skleníky, kde by sme pestovali kvety ,reku je to vhodná
terapia pre defčata. Tak sem išel do Dečína, tam sem si vybavil dva skleníky a chcel sem, aby nám štátne majetky upustili zezadu aspoň dvacet metrú za potokem , reku potok zregulujeme pekne ,spravíme tam mostek,
za ten spravíme dva skleníky a budeme tam pestovat kvety a budeme ich chodit prodávat. Predajňám do
záhradníctva (záhradkárstva) , to sem mnel takýto plán. Finančne sem to mal prislúbené, ale pozemek mi
nechceli majetky dat. Tak sem musel zrušit objednávku skleníku a takto to stroskotauo. Toto bol prvý plán,
kerý mi stroskotal. Druhý plán sem mnel, to sem na ministerstve presadzoval, dokonca aj štúdia sa urobila, dva
pavilóny s tým, že v jedném budú deti do 15 rokú, v druhém budú od 15 aspoň do 30 a ked dospejú prejdú
do tretího. To znamená že šecky vekové kategórie od narodená až po smrt budú v jedném domove. Ale zas
nebolo ﬁnancií, tak sem skončil. Protože mne ich bylo strašne lúto, jak plakali tí decka, ked sa prekládali... Bylo
mi ich lúto a povidal sem- né, zostanete tu navždycky. A nepochopili mňa.“
Monika: „Chvalabohu, už je to inak“.

Klientky z DSS Rohov a z DSS
Borský Sv. Jur na spoločnom
výlete vo Vysokých Tatrách
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Kongregácia sestier
Božského Vykupiteľa

20

Kongreg

K

K

ongregácia sestier Božského Vykupiteľa bola založená v roku 1849 v Niederbronne
vo Francúzsku Matkou Máriou Alfonzou Alžbetou Eppingerovou. Jej životným mottom bolo „ všetko skrz
Boha, v Bohu a pre Boha. Na jeho väčšiu česť a slávu, a pre spásu duší.“
Všeobecným cieľom Kongregácie Sestier Božského Vykupiteľa je šírenie Božej úcty a snaha členov o dokonalú kresťanskú lásku v nasledovaní Krista na ceste evanjeliových rád. Zvláštnou úlohou je spolupráca
na diele vykúpenia pomocou činností zverených Cirkvou , zvlášť pastorálneho, sociálneho a charitatívneho
rázu, starostlivosť o chorých, chudobných a starých, výchova a vyučovanie. V súčasnosti pôsobí Kongregácia
na dvoch svetadieloch v provinciách americkej, rakúskej, maďarskej a slovenskej. Generalát je priamo
v Ríme.
Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa na Slovensku mala v čase jej odchodu z Rohova 289 členiek,
15 noviciek, 4 postulantky, 17 kandidátiek a pôsobila na 15 miestach na Slovensku. Sídlo provincie je v Spišskej Novej Vsi. Sestričky pracujú s mládežou, pôsobia v nemocniciach a Domovoch sociálnych služieb, kde sa
plne venujú chorým, starým a postihnutým spoluobčanom. Svoje aktivity rozšírili i do zahraničia. Dve sestričky
sa snažia rozvíjať náboženský život vo farnosti v Umani na Ukrajine.

PÔSOBENIE KONGREGÁCIE SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA V ROHOVE
Počas 42 ročného pôsobenia Kongregácie
sestier Božského Vykupiteľa v Rohove pracovalo
s postihnutými deťmi viac ako 80 sestričiek.
V období rokov 1961- 1989 boli jedinými zamestnankyňami v priamom kontakte s klientkami.
Zastávali všetku prácu – opatrovateľskú, ošetrovateľskú i výchovno-vzdelávaciu. Boli neoceniteľným prínosom pre rozvoj našich klientiek po
stránke telesnej, duševnej a duchovnej.

ácia ses
Stretnutie sestričiek na oslave 30.výročia
ich príchodu do Rohova
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Prvé sväté prijímanie
bolo naozaj prvé....

V roku 2003 sa provinciálna rada rozhodla zrušiť komunitu v Rohove. V tom čase mala komunita v Rohove
13 sestričiek, z nich zamestnaných na zdravotnom úseku v DSS Rohov 8 sestier, dve členky rohovskej komunity
pôsobili v Senici ako katechétky na školách a ostatné tri sestričky boli na zaslúženom odpočinku. Posledným
duchovným otcom rohovskej komunity bol páter Ján Tomaškovič .
Počas 42. rokov pôsobili pri sestričkách duchovní otcovia : Vdp. Jozef Novák, Vdp. František Bernadič,
Vdp. Július Kajtár, Vdp. Ladislav Ivak a Vdp. Ján Tomaškovič
Sestry predstavené počas pôsobenia komunity v Rohove : sr. M. Vladimíra Puškárová (1963 – 1969),
sr. M. Ernela Tujvelová ( 1969 – 1975), sr. M. Claudia Brajerová 1975, sr. M. Bertília Fogašová (1975 –
1981), sr. M. Alberta Sojková (1981 – 1989), sr. M. Bertília Fogašová (1989 – 1991), sr. Mária Homzová
(1991 – 1997) a sr. M. Tadea Baňašová (1997 – 2003 ).
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K oslavám 40.výročia príchodu Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa do Rohova sme pripravili spomienkové stretnutie všetkých sestričiek, ktoré pôsobili v DSS Rohov s klientkami a pri tejto príležitosti sme vydali
informačný bulletin .

Oslavy 30. výročia príchodu sestričiek
do Rohova

Informačný bulletin k 40.výročiu
príchodu Kongregácie do Rohova
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o spomienok sestry M. Columbíny
(pôsobila v Rohove v rokoch 1961 – 1992)
„Boli sme v Kláštore pod Znievom v sústreďovacom kláštore, kde sestričky pracovali v Štátnych majetkoch
i v lese sadili stromčeky, keď nás provinciálna sestra vyzvali, aby sme sa pobalili, že pôjdeme do Rohova ošetrovať psychicky a telesne postihnuté deti . Bolo to 13.4.1961. Určili 15 mladších sestier, zdravotníčiek. Pripravili sme sa na odchod a prišli sme do Rohova 16.4.1961 okolo 16-tej hodiny. Na dvore nás už čakal tamojší pán
správca, ktorý len niekoľko mesiacov bol s nami, Ľudovít Markovič , odišiel do Domova dôchodcov v Stupave,
nemal deti , tam o krátky čas zomrel. Bol veľmi svedomitý a starostlivý. Ústav nám nikto neodovzdal. Vtedy
tam bolo 50 detí, postupne boli prijímané ďalšie a tak bola kapacita 105 detí dievčatá i chlapci spolu od 3
do 36 rokov. O niekoľko týždňov prevzal vedenie Ústavu nový pán správca Jozef Drahoš, ktorý bol mladý 27
ročný. Pre náš ústav veľmi veľa urobil a zodpovedne a starostlivo si počínal. Otcovsky sa staral o chovancov,
za čo dostal i Diplom, vyznamenanie od vtedajšieho ministra sociálnej starostlivosti, ktorý navštívil náš ústav....
Dve sestry absolvovali vysokú pedagogickú školu. Medzitým boli presuny chovancov. Väčších chlapcov sme
odvážali do Krškan pri Leviciach a menších do Klasova a do Lipovej. Staršie dievčatá sme odviezli do Uhrovca. Ústav sa zmenil na dievčenský od 3 do 26 rokov. Práca bola ťažká a náročná. .... Keď sa uvoľnil byt pána
správcu v starej budove, boli tam nasťahované sediace, imobilné dievčatá a tak sa zvýšila kapacita chovaniek
na 120 dievčat. Tu už prijímali aj civilné sestry.
Pán vedúci Drahoš viedol náš ústav do konca marca 1987, nahrádza ho nový Zdenko Staňka, ktorý bol
tiež dobrý ale mohol tu pôsobiť len veľmi krátko. Po
ňom nastúpil pán riaditeľ Ján Križánek, ktorý tam veľmi
úspešne pôsobil. Bol veľmi dobrý, starostlivý a svedomitý. Vybudoval podjazd pod cestu pre deti, dal krásne
upraviť a oplotiť park aj iné, ale ja som už vtedy odišla
z Rohova.“
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Oslavy 40. výročia príchodu Kongregácie
do Rohova

Sestrička M. Albína Fogašová so svojou
krstnou dcérou

Z

o spomienok sestry M. Albíny
(pôsobila v Rohove od roku 1976 do roku 2003)
„Pred príchodom našich rehoľných sestier vymenili sa tu viaceré skupiny z iných spoločností , naše rehoľné
sestry pracujú v tunajšom zariadení 40 rokov. Prišli 16.4.1961. Prvá skupina bola 15 členná. Z nich sú už 4
zomrelé. Niektoré sú ešte v práci v charitných domoch vo Vrícku, Raslaviciach a Nesvadoch. Postupom času
prichádzali ďalšie sestry.... Začiatok pre sestry bol veľmi skromný. Ubytovali sa na manzardke. Nemali kaplnku, jedáleň bola iba na chodbe.... Pomaličky sa nedostatky odstraňovali... V roku 1974 postavil pán správca
Drahoš budovu v parku, sestry dostali nové bývanie na poschodí . Zrekonštruoval chatu skoro od základov,
aby aj tá slúžila na ubytovanie pre sestry....
V roku 1964 prišla prvá vychovávateľka Sr. M. Ernela Tujvelová, ktorá hneď začala s dievčatami výchovnú činnosť. Po nej prišla ako pomocná vychovávateľka Sr. M. Bertilia Fogašová. Obidve študovali v Žiline. Za
nimi prišla ďalšia vychovávateľka Sr. M. Claudia Brajerová a pomocná druhá Sr. M. Izabela Pukalová. Vedúcou sestrou za dva roky bola bola Sr. M. Columbína. Ďalšou vedúcou sestrou bola Sr. M. Alberta Sojková, za
12 rokov. Po nej prišla civilná sestra Alžbeta Mrázová zo Senice....
Záhrada pomaličky dostávala svoju krásu, utvorili sa záhony s kvetmi, ktoré pestovali sestry, po záhrade sa
vysadili pekné jedličky a ozdobné kríčky. Pán správca Drahoš bol aj veľkým hospodárom. Na hospodárskom
dvore sa ozývali rôzne zvieracie spevy. Sliepky, ktorých bolo vyše 150, králiky, tých bolo vyše 100 kusov, ošípané boli vždy do 15 kusov, po záhrade sa prechádzali a okrášľovali objekt krásne pávy. Po dvore sa prechádzala
skupinka kačíc a puľky. Zo všetkých strán sa ozývali nejaké spevy. Život tu pulzoval naplno.
... Iniciatíva správcu Drahoša aj dnes svedčí o jeho práci do ktorej vložil všetku svoju dobrotu a lásku počas 25 rokov prežitých spoločne s rehoľnými sestrami....
... Sestričky vychovávateľky rok čo rok zriaďovali kultúrny program na deň detí. Niekedy bol až dvojhodinový, kde sa mohli ich rodičia s nimi potešiť. Neskôr prišli ďalšie dve sestry vychovávateľky a to Sr. M.
Ľudmila Kovaľová a Sr. Mária Homzová. Povyberali si schopnejšie deti a začali s nimi nie len vychovávateľskú
činnosť ale aj pracovnú. Učili deti ručným prácam, čo postupom času vykúzlili také krásne výšivky, že na deň
detí bola veľká výstava v spoločenskej miestnosti. Veru bolo čo obdivovať. Najviac sa tešili rodičia, keď videli
prácu svojho dieťaťa...“
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Zveľaďovanie Domova
sociálnych služieb v období
rokov 1961-2011
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Chata v dolnej
časti parku

D

omov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove je umiestnený v kaštieli, ktorý
je príkladom vidieckeho sídla. Architektúra reprezentuje slohovo čistý v proporciách vyvážený klasicizmus.
Zvláštnosťou objektu je riešenie parku, ktoré pochádza pravdepodobne ešte z pôvodného barokového objektu. Kaštieľ v Rohove je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatok pod číslom 664/1. Park ako súčasť tvorí
jeho zázemie.
Kaštieľ bol odovzdaný na poskytovanie sociálnych služieb v roku 1951 v dezolátnom stave. Napriek jeho
generálnej oprave koncom 50-tych rokov a napriek tomu, že sa jedná o krásnu historickú budovu, všetci riaditelia počas celej histórie nášho zariadenia vynaložili nemalé úsilie na udržanie vyhovujúceho technického
stavu budovy.
Celý areál zariadenia sociálnych služieb v Rohove prešiel počas uplynulých 60 rokov veľkými zmenami,
postupnými úpravami a modernizáciou. Pribudli nové budovy, pretože kaštieľ kapacitne nepostačoval pre
120 klientiek a rehoľné sestričky, ktoré v DSS Rohov nielen pracovali, ale aj žili.
Nie je možné popísať v tejto spomienkovej knihe všetky investičné akcie v období rokov 1961-2011, ktoré
smerovali k skvalitneniu života klientiek a zamestnancov v našom zariadení. Pre ilustráciu, akým smerom sa
uberalo naše snaženie o zveľadenie DSS Rohov, uvádzame najdôležitejšie akcie.
ROKY 1961- 1989:

- vybudovanie nového pavilónu a areáli parku
- vybudovanie budovy administratívy
- rekonštrukcia chaty v areáli parku
- samospádový vodovodný systém
- komunikácie v parku a vybudovanie osvetlenia
- rozsiahle úpravy vnútorných priestorov v kaštieli
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Nový pavilón v parku vybudoval pán
Jozef Drahoš v 70-tych rokoch

Nová budova bola daná do užívania
v roku 1996 (pán J. Križánek)

ROKY 1991- 1997:
- výmena okien na kaštieli
- oplotenie areálu
- podchod
- centrálna kotolňa na tuhé palivo
- energokanál
- nová budova
- vodovod a čistička vody zo zdroja pri ihrisku
- rekonštrukcia parku
- rekonštrukcia kanalizácie v ľavom krídle kaštieľa a stoky
- garáž pre mikrobus

28

Podporované bývanie vzniklo rekonštrukciou bytu riaditeľa v roku 2003

ROKY 1997-2011:
- rekonštrukcia priestorov starej kuchyne v kaštieli na rehabilitačnú miestnosť- zo sponzorských prostriedkov
- rekonštrukcia kanalizácie a kúpeľní v pravom krídle kaštieľa- z prostriedkov KÚ v Trnave
- rekonštrukcia kanalizácie a kúpeľní v ľavom krídle kaštieľa- z grantu MPSVaR SR
- rekonštrukcia starej jedálne zamestnancov a skladov na oddelenie č.5- z grantu MPSVaR SR
- rekonštrukcia jedálne oddelenia č.2 a č.3- z grantu MPSVaR SR
- rekonštrukcia povalových priestorov na spálne odd. č.2 a č.3- z grantu MPSVaR SR
- rekonštrukcia práčovne- z prostriedkov KÚ v Trnave
- rekonštrukcia kotolne na tuhé palivo na 3 samostatné kotolne na plyn- z prostriedkov KÚ v Trnave
- rekonštrukcia kúpeľne na 4.oddelení- zo sponzorských prostriedkov
- vybudovanie stoličkovýťahu na 4. oddelení- zo sponzorských prostriedkov
- zastrešenie dolného pavilónu- z prostriedkov KÚ v Trnave
- rekonštrukcia bytu riaditeľa na tréningové chránené bývanie- z grantov MPSVaR SR a Promethey
- prebudovanie bytu po rehoľných sestrách na integrované bývanie - z prostriedkov KÚ v Trnave
- rekonštrukcia sociálnych zariadení v dolnom pavilóne – z grantu MPSVaR SR a prostriedkov Promethey
- rekonštrukcia strechy na kaštieli – z dotácie TTSK
- výmena okien na novom pavilóne a budove administratívy- z dotácie TTSK
- rekonštrukcia uholne na telocvičňu - zo sponzorských prostriedkov
- vybudovanie zabezpečovacieho kamerového systému - z dotácie TTSK

Opravy ubytovacích priestorov klientiek v kaštieli
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Ošetro

Ošetrovateľská
starostlivosť v DSS Rohov

N
N

a kvaliﬁkovaný zdravotnícky personál v sociálnej sfére sa donedávna pozeralo
s miernym dešpektom. Málokto si však uvedomuje, akú náročnú prácu sestry a opatrovateľky v zariadeniach
sociálnych služieb vykonávajú.
Mentálne postihnutie síce nie je choroba, ale u väčšiny klientov sa pridružujú iné ochorenia.
Ako príklad uvádzame zdravotné diagnózy našich klientiek v DSS Rohov.
Okrem základnej diagnózy – mentálne postihnutie, z celkového počtu 120 klientiek sa vyskytujú : epilepsia / 45/, DMO –quadruparetický syndróm / 20/, Downov syndróm / 9/, Diabetes melittus /1/, schizofrénia /3/, poruchy štítnej žľazy /5/,HBsAg antigén + /6/, ulcus duodeni /1/, hypertenzia / 2/, dyspepsia /
17/,hluchota, slepota /4/, psoriáza /1/, hemoroidy /4/,vrodené vývojové vady srdca / 6/, Helicobacter
pilori /3/, Parkinsonova choroba/2/,astma bronchiale/2/, alergická nádcha /3/, Inkontinencia urinae at
alvy , z toho II.stupeň / 2/ a III.stupeň /64/.
V DSS Rohov je denne podávaných 45 druhov psychofarmák v tabletkovej forme, 8 druhov v injekčnej
forme a 21 druhov neurologických liekov v tabletkovej forme.
Aktívnym prežívaním dňa, zamestnávaním klientiek v rámci pracovnej terapie, arteterapie, dramatoterapie, hipoterapie a voľnočasových aktivít sa nám veľmi úspešne darí znižovať dávky farmakologických
prostriedkov.
V rámci prevencie chrípkových ochorení každoročne očkujeme klientky vakcínou Inﬂuvac, všetky sú zaočkované vakcínou Enderix proti žltačke typu B a samozrejme majú zabezpečené všetky bežné očkovania proti
TBC, tetanu a polyomyelitíde.
Klientky absolvujú preventívne zubné prehliadky a gynekologické prehliadky.
Zastavíme sa pri inkontinencii. Pri viac ako polovici imobilných a inkontinentných klientiek v DSS Rohov
je nevyhnutná prevencia dekubitov. S potešením môžeme konštatovať, že dekubity sa v našom zariadení vyskytujú len sporadicky a to len u klientiek, ktoré sa vrátia z nemocničného pobytu. Vysoko profesionálne ošetrovanie kože, dostatočný pitný režim, polohovanie a vysádzanie do špeciálnych kresiel počas dňa, kvalitne
upravená posteľ a využívanie antidekubitných pomôcok sú pre nás prioritou.
Zdravotnú starostlivosť, pod ktorú spadá ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť, v DSS Rohov zastrešuje v súčasnosti 13 kvaliﬁkovaných sestier a 27 opatrovateliek. Zo sestier má pomaturitné špecializačné štúdium 7, z toho 3 v odbore psychiatrická sestra a 4 v odbore komunitné ošetrovateľstvo, dve sestry v súčasnosti

ovateľská
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študujú na Trnavskej univerzite na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce a ďalších 6 si zvyšuje kvaliﬁkáciu
v odbore psychiatrická sestra alebo komunitné ošetrovateľstvo. Takisto všetky opatrovateľky majú požadované vzdelanie – zdravotnícky asistent, sanitár alebo akreditovaný kurz opatrovateľstva.
DSS Rohov, tak ako ostatné zariadenia sociálnych služieb, pociťuje akútny nedostatok kvaliﬁkovaných
sestier – špecialistiek, práve z dôvodu zabezpečenia rovnováhy medzi poskytovaním zdravotníckej starostlivosti a ostatných služieb. Sestra pracujúca v zariadení sociálnych služieb musí mať dostatočné vedomosti
a zručnosti z psychológie, psychiatrie, neurológie, ale aj z pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, pretože je
kľúčovým fenoménom pri saturovaní bio-psycho-sociálnych potrieb našich klientiek .
V súčasnej situácii sa snažíme v DSS Rohov zvyšovať vedomosti a zručnosti sestier a opatrovateliek internými seminármi a výcvikmi – ako zvládať agresívnych klientov, ako pracovať s autistami, ako regulovať
správanie klientov, ktoré má sexuálny obsah. K týmto problémom, s ktorými sa dennodenne boríme, neexistuje
žiadna ucelená odborná literatúra a nie sú súčasťou žiadnych vzdelávacích programov .
Nestotožňujeme sa s názorom z nedávnej minulosti, že klienti v zariadeniach sociálnych služieb nepotrebujú odborný zdravotný personál, ktorý vyústil do zamestnávania ľudí bez vzdelania v priamej starostlivosti
o klientov.
Podľa nášho názoru a na základe našich skúseností z praxe zariadenia sociálnych služieb potrebujú vysokokvaliﬁkovaný zdravotnícky personál a u nás je jeho zabezpečenie jednou z priorít.
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Hlavná sestra Anna Slezáková v pracovni

Kým neboli vynájdené jednorazové plienky, mali
sme o zábavu postarané

Zuzka s Monikou v škótskych kreslách

Všetky imobilné klientky sú počas dňa v herni

Stolovanie na oddelení
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Výchovno-vzdelávacia
činnosť v DSS Rohov
34
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a výchovno-vzdelávaciu činnosť klientiek v DSS Rohov sa kládol zvýšený dôraz už
začiatkom 60- tych rokov. Boli vybudované a materiálovo vybavené učebne vo výchovnom pavilóne, výchovní pracovníci postupovali podľa denných, týždenných a ročných plánov výchovnej činnosti v jednotlivých
výchovných skupinách.
Výchovná činnosť bola zameraná najmä na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, sebaobslužných návykov,
sebakontroly, rozvoj interpersonálnych vzťahov, rozvoj citov a pozitívnych emócií u mentálne postihnutých
klientiek.
Boli zrejmé veľké snahy o integrovanie klientiek medzi
ostatnú populáciu. Plány výchovnej činnosti sú plné návštev
ﬁlmových predstavení, plavárne, jednodňových i dvoj, trojtýždňových výletov mimo domova. Prioritnou úlohou výchovy bola a vlastne stále je socializácia klientiek.
ŠKÓTSKY PROJEKT

Veľkým pozitívom vo výchovnej práci v domove bolo
niekoľkoročné pôsobenie pani Lynn Barbour z Edinburghu v
Škótsku. Bola koordinátorkou „škótskeho projektu“ v našom
domove.
Pani Lynn Barbour je umeleckou vedúcou Centra tvorivého učenia v Edinburghu, ktoré patrí pod Orcadia Movement - spoločnosť pre využívanie umenia vo výchove postihnutých.
Orcadia Movement pripravuje a prezentuje multidisciplinárny program založený na využívaní umenia vo výchove,
ktorý zahŕňa nasledovné aktivity:
a. dráma
Tento kurz pomáha získavať základné schopnosti komu-
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Lynn Barbour s Veronikou na lavičke v parku
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nikácie, vyjadrovania sa, tvorivej improvizácie a tvorí úvod k práci s hlasom, zvukom, rytmom a perkusiami.
Má za úlohu vystavať v každom účastníkovi dôveru v jeho schopnosti vyjadrovať myšlienky a pocity pri súčasnom rozvíjaní predstavivosti.
b. tanec a tvorivý pohyb
Cieľom tohto kurzu je využiť tanečné prvky, ktorých spájaním účastník získa novú predstavu o pohybe ako
o reči tela. Pracuje s dychom, rytmom a uvedomovaním si tela v rámci improvizácie a kompozície, ale hlavne
s vlastným pohybom a s radosťou z pohybu.
c. bábkové divadlo, masky a pantomíma
V tomto kurze sa využíva bábkové divadlo ako prostriedok výchovy a terapie. Bábkové divadlo v sebe
spája všetky divadelné umenia. Popri rozvíjaní pohybových schopností a zručností povzbudzuje i fantáziu.
Práve vďaka takejto univerzálnej povahe bábkového divadla predpokladá, že prekoná všetky bariéry jazykové, vekové i intelektuálne.
Pani Lynn používa umenie ako nástroj sebaobjavovania tak, že zapája tvorivý potenciál každej zúčastnenej osoby. V tomto programe je v popredí uvedomovanie si vlastného tela prostredníctvom pohybu a tanca,
získavanie sebaistoty prostredníctvom drámy, hrania divadla a bábkového divadla a neverbálna komunikácia prostredníctvom pantomímy, reči, gest a hudby. Program poskytuje ľuďom bez ohľadu na ich postihnutie
nástroje na objavenie ich vlastných foriem výrazu a prispieva k ich uznaniu ako plnoprávnych tvorivých
osobností.
„Škótsky projekt“ je i po odchode pani Lynn zakomponovaný do výchovného pôsobenia v našom domove. Veľkou chybou je, že neexistuje komplexná hodnotiaca správa so zhodnotením výsledkov vzdelávacieho programu umenia komunikácie u klientiek domova za dobu pôsobenia pani Lynn
a jej spolupracovníkov v Rohove v rokoch
1993 - 1996. Ďalším problémom je migrácia
personálu v našom domove a zaškoľovanie
nových zamestnancov na participovanie
na škótskom projekte v spolupráci s Lynn
a pracovníkmi Centra tvorivého učenia v Edinburghu. V auguste 1998 sme zorganizovali
letnú školu kreatívneho učenia v Rohove , kde
popri 7 odborníkoch zo Škótska pracovali po
dobu 11 dní vychovávateľky a sestry z nášho
domova, dve študentky / jedna z katedry
pedagogiky mentálne postihnutých a druhá
z katedry psychológie/ a štyri naše klientky.
Sestra Mária Homzová bola jednou
z najbližších spolupracovníčok Lynn

Na workshopy boli pozvané aj špeciálne pedagogičky zo Základnej špeciálnej školy v Senici, ktoré prejavili
záujem zoznámiť sa s metódami práce pani Lynn.
VZDELÁVANIE KLIENTIEK V SPOLUPRÁCI SO ZÁKLADNOU ŠPECIÁLNOU ŠKOLOU V SENICI
V roku 1998 bol vypracovaný projekt „ Alternatívne formy výchovy a vzdelávania klientiek DSS Rohov,
v ktorom sa v oblasti inštitucionalizovaného vzdelávania uvádzalo:
„V súlade s pokynmi MŠ SR zo dňa 25.4.1997 a 25.6.1997 sa začalo po dohovore s riaditeľom OŠI
v Senici v septembri 1997 vzdelávanie klientiek z DSS Rohov v pomocnej triede, zriadenej v OŠI v Senici. Pomocnú triedu navštevuje už druhý rok 6 klientiek so stredným mentálnym postihom bez telesného handicapu.
V septembri minulého roku sme zabezpečili pedagogicko- psychologickú rediagnostiku klientiek, na základe
ktorej triedna učiteľka vypracovala individuálne vzdelávacie programy. Dievčatá úspešne ukončili školský rok
a po prázdninách opäť nastúpili do školy. Je potrebné znova diagnostikovať študentky ,veriﬁkovať výsledky
ich ročného systematického vzdelávania a na základe týchto výsledkov zhodnotiť účinnosť individuálnych
vzdelávacích programov.
Podľa učebných osnov pre vzdelávanie ťažko mentálne postihnutých žiakov v triedach s individuálnym
vzdelávacím programom, schválených ministerstvom školstva , do triedy v OŠI nemôžu byť zaradení imobilní
žiaci / pokiaľ nie je škola bezbariérová/ a ťažko zdravotne postihnutí žiaci s pridruženým ťažkým telesným
postihom , alebo napr. epileptici , pokiaľ nie je zabezpečená stála lekárska starostlivosť v škole. Vzhľadom
k týmto skutočnostiam sme v januári tohto
roku, po návrate našej špeciálnej pedagogičky z materskej dovolenky, vytvorili druhú
pomocnú triedu s IVP priamo v domove a
zaradili do vzdelávacieho procesu 4 klientky, ktoré kvôli vyššie uvedeným problémom
nemohli dochádzať do OŠI v Senici. Na
našu žiadosť, adresovanú odboru školstva
na Krajskom úrade v Trnave, prešla táto
pomocná trieda od októbra pod riaditeľstvo OŠI v Senici.“
Po desaťročnom základnom vzdelávaní klientky pokračovali a pokračujú v trojročnom štúdiu v praktickej škole v Senici.
V školskom roku 2009/2010 sme mali
prvé absolventky.
Prvé absolventky Praktickej školy v Senici na
stužkovej slávnosti, jún 2010
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statné výchovno-vzdelávacie aktivity
Zo snažení mojich predchodcov je zrejmé, že mali v úmysle postupné zosystematizovanie výchovno- vzdelávacieho procesu v domove. Boli zakúpené šijacie stroje do krajčírskej dielne, keramická vypaľovacia pec
a hrnčiarsky kruh do keramickej dielne, krosná do tkáčskej dielne. Po mojom nástupe do domova sme sa
snažili s vrchnou sestrou a vychovávateľkami zmonitorovať záujem a možnosti našich klientiek venovať sa
systematickejšie práci v niektorej z dielní pod vedením inštruktorov výchovy.
Súhlasíme s tvrdením prof. Matulaya, že nespokojnosť alebo nepokoj aj u mentálne postihnutých sa stupňuje v nečinnosti.
Dievčatá z jednotlivých výchovných skupín mali predpoklady v rámci pracovnej terapie zvládnuť rôzne
druhy činností . Overovali sme ich zručnosti v krajčírskej dielni a boli vytypované tie, ktoré majú k šitiu vzťah
a dostatok trpezlivosti naučiť sa pracovať so šijacím strojom.
Takisto sme skúmali, ktoré dievčatá inklinujú k práci s hlinou , inštruktor výtvarnej práce sa venoval postupne všetkým klientkám z výchovných skupín a dnes je arteterapia pod vedením Mgr. Miriam Nôžkovej jednou
z najúspešnejších terapií a máme výborné výsledky.
Klientky s ľahším postihnutím pomáhajú v rámci pracovnej terapie na oddeleniach ležiacich klientiek. Voláme ich „pomáhajúce“. Hravo zastanú prácu pri kŕmení a sú sestričkám veľmi nápomocné, na čo sú patrične
hrdé. Podľa našej mienky by pri dôkladnejšom zaškolení boli schopné pracovať ako opatrovateĺky v zdravotníckych zariadeniach, alebo v agentúrach opatrovateľskej starostlivosti. Budeme sa snažiť v budúcnosti nájsť
možnosti vytvorenia podmienok pre ich pracovné zaradenie mimo domova.
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erapeutická a krúžková činnosť v DSS Rohov dnes
Vnašom zariadení pracuje v súčasnosti sedem kvaliﬁkovaných odborných pracovníkov v priamom kontakte s klientom, ktorí sa venujú rôznym terapiám a voľnočasovým aktivitám.
Najproduktívnejšou dielňou je arteterapia. Tu sa klientky venujú práci s farbami a fantáziou. Za niekoľko
rokov fungovania artedielne v našom zariadení sa klientky naučili zvládať množstvo techník – maľovanie na
plátno, textil, hodváb, sklo; prácu s drevom, drôtom, hlinou. V rámci tejto terapie sa klientky prezentujú širokej
verejnosti, vystavujú svoje výrobky na rôznych výstavách, navštevujú múzeá a galérie a absolvujú letné školy
umenia. Prostredníctvom arteterapie prezentujú svoj vnútorný svet, fantáziu a talent.
Pohybová terapia je zameraná na udržanie fyzickej kondície klientiek prihliadnuc na ich celkový zdravotný stav. Dbá na dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu, dôležité sú pravidelné prechádzky. Terapeutka
s klientkami aktívne využíva novovybudovanú telocvičňu, ktorá je vybavená rôznym cvičebným náradím
a posilňovacími strojmi. U klientiek sú obľúbené rôzne
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Hodina kalanetiky s lektorkou Majkou
v našej telocvični

Arteterapeutka Mgr. Miriam Nôžková
s klientkami v Záhorskej galérii v Senici

Mgr. Nôžková na Prezentačnej
výstave so žiakmi základných škôl
v Senici pri práci s tkáčskym stavom
tanečno – pohybové a športové hry, pri ktorých sa
precvičia, odreagujú, odbúrajú emočné napätie a zabavia sa.
V rámci hudobnej terapie sa klientky učia využívať terapeutické účinky rôznych zvukov a tónov, venujú sa spevu, hre na jednoduché nástroje, trénujú sa
v rytmizácii a hrajú sa rôzne hudobno – pohybové
hry.
Tkáčska dielňa ponúka klientkam možnosť zdokonaliť sa v oblasti ručných prác. Okrem tkania kobercov na tkáčskom stave sa tu venujú šitiu, vyšívaniu
a ostatným ručným prácam.
V našom zariadení sme zriadili aj terapiu, ktorá
pracuje pod názvom „Čajovňa“. Je zameraná na
poznávanie a pestovanie liečivých druhov rastlín a ich
praktické využitie v podobe čajov. Klientky v rámci tejto terapie využívajú tiež vlastnú kuchynku, kde majú
možnosť spoločne niečo uvariť, či upiecť.
Dramatoterapia pomáha klientkam vyjadriť ich vnútorné pocity a prežívanie prostredníctvom využívania
psychodrámy a sociodrámy. U klientiek sa rozvíjajú komunikačné schopnosti, rozumová, pohybová a výtvarná oblasť a upevňujú sa morálne zásady a hodnoty.
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Vystúpenie klientiek počas Detského
dňa v roku 2009

Naša Miluška je všestranná umelkyňa

Renatka so psíkom Miou
a canisterapeutkou Carmen
Raz do mesiaca pracuje v DSS Rohov kanisterapia, ktorá je určená najmä pre klientky
s ťažkým postihnutím. Profesionálna kanisterapeutka so svojimi psami napomáha odbúraniu
emočného napätia u klientiek, postupne sa
formuje ich vzťah k zvieraťu, klientky sa učia
prekonávať strach z blízkeho kontaktu. V neposlednom rade má kanisterapia aj rehabilitačné
účinky - pri kontakte so psíkmi si klientky uvoľňujú stuhnuté končatiny.
Pracovná terapia je neoddeliteľnou súčasťou sociálnej rehabilitácie klientiek. Dievčatá sú na základe ich záujmu začleňované do
všetkých úsekov v našom zariadení. Niektoré
rady pomáhajú v kuchyni, práčovni, pri kŕmení
ležiacich klientiek a strážení imobilných
dievčat, iné inklinujú viac k práci v parku a sú neoceniteľnými pomocníčkami
pri údržbe trávnatých plôch a záhonov
s kvetmi.
Dievčatá z oddelenia č.9 a10 si pod
dohľadom sociálnych terapeutiek samé

Keby sme
tak mali
v Domove
viac vody,
to by bolo
iné kúpanie !

Náš park nás
zamestnáva po
celý rok
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Vystúpenie na Mikulášskom večierku vo
Vysokých Tatrách
udržiavajú poriadok v izbách a spoločných priestoroch, podieľajú sa na údržbe osobného šatstva. Majú k dispozícii
práčovňu a žehliareň.
V našom zariadení sa venujeme aj zmysluplnému využitiu voľného času klientiek. Od roku 2000 pracuje tanečný
krúžok, ktorému sa venuje 11 klientiek. Vo svojej choreograﬁi majú už niekoľko nacvičených tancov, s ktorými sa
úspešne prezentujú na Slovensku aj v zahraničí. Prostredníctvom tanca sa klientky učia vytrvalosti, disciplíne, zlepšuje sa
ich celková motorika a upevňuje fyzické zdravie a duševná
pohoda. Učia sa vzájomne spolupracovať a rešpektovať.
Vďaka tancu majú možnosť sebaprezentácie v radoch širokej verejnosti v podobe množstva vystúpení.
Klientky majú možnosť realizovať sa aj v žurnalistickom krúžku. V rámci jeho činnosti majú priestor
pre slobodné vyjadrenie svojich myšlienok, túžob a predstáv formou písomného alebo výtvarného prejavu.
Precvičia sa v oblasti komunikácie, jazykového prejavu, štylistiky a jemnej motoriky. V rámci krúžku vydávame občasník Rohovské novinky, kde uverejňujeme práce našich klientiek a informácie o živote a novinkách
v našom zariadení.
Krúžok afrických bubnov je zameraný na uvoľnenie klientiek, odbúranie agresivity, vytvorenie tímového
súzvuku a rozvíjanie rytmického cítenia. Cieľom nie je naučiť klientky perfektne hrať na bubon, ide predovšetkým o samotný kontakt s bubnom a rytmom. V súčasnosti majú klientky nacvičené dve skladby, s ktorými
sa prezentujú na rôznych vystúpeniach širokej verejnosti.
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Miluška a Zuzka
majú rytmus v krvi

S tanečnou choreograﬁou
„ Drive on“ sme mali úspech v Skalici

Z
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ariadenie podporovaného bývania v Domove sociálnych služieb Rohov
V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba osobám, ktoré sú odkázané na dohľad
inej osoby, pod ktorým sú schopné viesť samostatný život. Dohľadom sa myslí monitorovanie osoby s mentálnym postihnutím pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci
zariadenia a základných sociálnych aktivít. V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvárajú sa
podmienky na prípravu stravy, vykonáva sa sociálna rehabilitácia.
Zariadenie podporovaného bývania (v minulosti názov Chránené bývanie) v Domove sociálnych služieb
Rohov vzniklo v roku 2004
v budove, ktorá slúžila ako
byt niekdajšieho riaditeľa
zariadenia. Keďže objekt
bol nevyužívaný, vedenie
Domova sociálnych služieb
hľadalo optimálne možnosti jeho využitia.
Vedenie Domova sociálnych služieb v Rohove
pôvodne plánovalo vytvoriť zariadenie podporovaného bývania mimo areálu
domova sociálnych služieb.
V obci však nebolo k dispozícii nič, čo by vyhovovalo
ich požiadavkám. Vybudovať zariadenie podporovného bývania však nebolo
také jednoduché. Bolo po-
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Spoločné stolovanie je samozrejmosťou
trebné nájsť ﬁnančné zdroje a priestory zrekonštruovať tak, aby zodpovedali potrebám nových
obyvateliek.
Trvalo šesť rokov, kým sa klientky domova
sociálnych služieb mohli nasťahovať do samostatného domčeka, v ktorom nechýba nič, čo by
mala obsahovať bežná domácnosť. Dievčatá si
v kompletne zariadenej kuchynke môžu uvariť
kávu, k dispozícii majú spálne, obývačku i sociálne zariadenia. Samé si perú, žehlia a starajú
sa o čistotu v byte. Cieľom zariadenia podporovaného bývania je podporiť duševný, intelektuálny a tvorivý rozvoj osobnosti klientiek, ktoré
sú schopné zvládnuť samostatné bývanie a samostatný život pod dohľadom odborného pracovníka. Na
dievčatá dohliadajú sestry, ktoré im však do fungovania domácnosti nezasahujú. Zaujímavou skutočnosťou je,
že medzi deviatimi samostatne bývajúcimi klientkami sú aj dve vozíčkárky, čo takto rodinnému spolunažívaniu
dáva nový rozmer. Dievčatá si navzájom pomáhajú, vzniká pocit spolupatričnosti a formuje a upevňuje sa ich
sociálne a emocionálne cítenie.
Deň klientiek zariadenia podporovaného bývania má svoj stály harmonogram. Niektoré chodia do Špeciálnej základnej školy v Senici, ďalšie sa učia v rámci individuálneho vzdelávacieho programu priamo v Rohove. Tie, ktoré nečaká vyučovanie, sa venujú
rôznym domácim prácam, alebo pomáhajú
na oddelení ležiacich klientiek. Ani popoludní nie je priestor na nudu. Klientky čakajú
záujmové aktivity – tanečný krúžok, arteterapeutická dielňa či práca v záhradke, kde si
pestujú zeleninu. Je zrejmé, že na dievčatá
malo vytvorenie zariadenia podporovaného
bývania mimoriadne pozitívny vplyv.
Klientky, ktoré žijú v domčeku, sú oveľa
sebavedomejšie, samostatnejšie a sú schopné prejaviť aj vlastný názor.
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V podporovanom bývaní sú umiestnené klientky, ktoré už majú vypestované samoobslužné návyky a pod
dohľadom asistenta by boli schopné fungovať samé aj mimo zariadenia.
Zariadenie podporovaného bývania je alternatívou pre občanov s mentálnym postihnutím a predstavuje
pre nich existenčné riešenie, je výborným nástrojom na osamostatňovanie mladých ľudí. Spoločne s prácou –
zamestnanosťou je najlepšou formou inklúzie, teda zrovnoprávnenia a rovnocennosti s ostatnými občanmi.
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Klientky z domčeka pri poobedňajšom pití kávy
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Spolupráca s rodičmi
a príbuznými klientiek
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Spoluprá

V
V

DSS Rohov si plne uvedomujeme potrebu kontaktu našich klientiek s ich príbuznými.
Príbuzní majú možnosť kedykoľvek klientky navštíviť ( nemáme už určené „návštevné nedele“, každý druhý víkend v mesiaci, ako to bolo v minulosti), majú možnosť telefonického kontaktu priamo na oddelenie.
Organizujeme spoločné stretnutia rodičov a klientiek, pozývame rodičov na všetky akcie, ktoré pripravujeme
v zariadení i mimo neho. Niektorí rodičia prejavili záujem tráviť dlhší čas v našej spoločnosti a zúčastňujú
sa spoločných dovoleniek s klientkami, ktoré v DSS organizujeme, doma i v zahraničí. Časť klientiek ( tých,
o ktoré rodičia javia záujem) chodí domov pravidelne na víkendy a dovolenky.
Rodičia pomáhajú pri získavaní sponzorov a prispievateľov 2% z daní pre činnosť občianskeho združenia
Promethea pri DSS Rohov.

DETSKÝ DEŇ

Detský deň v DSS Rohov
patrí každoročne medzi naše
najdôležitejšie akcie . Organizujeme ho spravidla prvú júnovú
sobotu. Tradícia Detského dňa
bola založená počas „riaditeľovania“ pána Jozefa Drahoša
a trvá dodnes. Dnes už naše
deti- klientky značne podrástli,
tak sme oﬁciálny názov podujatia zmenili na Rodičovské
združenie. Veľmi radi sa stretávame s príbuznými a priateľmi
našich klientiek. Po oﬁciálnej
časti stretnutia, ( ktoré ja súkromne volám „skladanie účtov“,

áca
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pretože považujem za svoju povinnosť
informovať príbuzných o všetkom, čo sa
v DSS Rohov za uplynulé obdobie udialo a zároveň, aké máme plány a úlohy
v nadchádzajúcom období) , nasleduje
kultúrny program, ktorý naše terapeutky
pripravujú s klientkami od jari a snažia sa
o zapojenie maximálneho počtu klientiek
do programu. Po obede vždy nasleduje
tanečná zábava, ktorá trvá do neskorých
poobedňajších hodín.
POMOC PRI ZÍSKAVANÍ 2%
Občianske združenie Promethea pri
DSS Rohov by nemohlo organizovať akcie pre klientky, na ktoré nemá vyčlenené prostriedky v rozpočte a podporovať rozvoj zariadenia bez získavania 2% z daní. Sú naším hlavným ﬁnančným zdrojom. Aj vďaka podpore rodičov a priateľov Rohova sa
darí získavať darcov 2% a občianske
združenie má dostatok ﬁnancií na rekreačné pobyty, nákup materiálu do
terapeutických dielní, úpravy oddelení, vzdelávanie zamestnancov, letné
školy umenia, beneﬁčné koncerty,...
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ekreačné a poznávacie pobyty pre klientky DSS Rohov
Rekreačné a poznávacie pobyty pre klientky sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Snažíme sa, aby
sa každoročne odrekreovalo mimo DSS Rohov čo najväčšie množstvo klientiek bez ohľadu na ich vek, postihnutie a ﬁnančnú situáciu. Darí sa nám to vďaka koﬁnancovaniu zo strany občianskeho združenia Promethea
a vďaka ochote personálu v priamej starostlivosti o klienta zabezpečovať komplexnú starostlivosť na rekreácii
a nad rámec svojich pracovných povinností.
NAŠE NAJOBĽÚBENEJŠIE DESTINÁCIE
CHORVÁTSKO = SLOVENSKÉ MORE
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Cesta trajektom do Splitu

Výprava za krásami Supetaru
(naše dievčatá a manželia Dorotkovci)

VYSOKÉ TATRY
Vysoké Tatry boli obľúbeným miestom na rekreácie našich klientiek už za pôsobenia pána riaditeľa Drahoša, ale aj pána riaditeľa Križánka.
Zo zachovaných fotograﬁí je zrejmé, že do Tatier chodíme už dlho a radi.
Posledné roky chodíme pravidelne na jar a v zime do Starého Smokovca do hotela Smokovec spolu
s klientmi z DSS Jahodná, DSS Šoporňa- Štrkovec a DSS Holíč.
Pobyt v luxusnom hoteli si môžeme dovoliť len vďaka veľkorysosti jeho majiteľa Ing. Jána Hlaváčka. V hoteli sa cítime ako doma a personál hotela radíme už dávno medzi našich najmilších priateľov.
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Na Štrbskom plese s pánom riaditeľom Mgr. Jánom Križánkom

Spoločenský večer v Kolibe v Starom Smokovci s našimi kamarátmi z DSS Jahodná

Diskotéka v hoteli Smokovec
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Správna vysokohorská turistika vždy
končí pri čaji (bez rumu)

Rohovské akvabely v bazéne hotela Sĺňava
Internetová kaviareň v hoteli Sĺňava a naše klientky

PIEŠŤANY
KUNOVSKÁ PRIEHRADA
Chata nad plážou na Kunovskej priehrade je širokoďaleko jediná bezbariérová chata a tak sa tu môžu odrekreovať aj naše imobilné klientky.
ŽELIV V ČESKEJ REPUBLIKE
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Vychádzky a výlety do okolia Želivu nás všetkých obohatili o nové zážitky a poznatky o významných kultúrnych
a historických miestach v navštívenom regióne Českej
republiky. Do pôvodného programu sme vsunuli aj celodenný výlet do Prahy na výslovné želanie klientov z DSS
Zelený dom v Skalici a DSS Šoporňa - Štrkovec. A nebanujeme.
Vďaka občianskemu združeniu
Promethea môžeme spoznávať svet

Kunovská priehrada

Výlet do Prahy
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Kristína v múzeu strašidiel
v Pelhřimove, september 2009

SOŇA PRÉTOROVÁ

Občianske združenie
Promethea pri DSS Rohov

Občiansk

54

K

eď v septembri 1997 nastúpila Mgr. Monika Knezovičová v našom zariadení ako nová riaditeľka, spolu s ňou prišli aj nové myšlienky nielen v súvislosti so zveľadením prostredia, v ktorom naše klientky
žijú, ale predovšetkým pochopila vnútorné, duchovné potreby našich dievčat, ich túžby po sebarealizácii, sebaprezentácii a integrácii v majoritnej spoločnosti. A tak sa zrodila myšlienka nutnosti založenia občianskeho
združenia, ktorého prioritou bude skvalitňovanie života mentálne postihnutých ľudí.
Promethea bola registrovaná 21. augusta 1998. Jej zakladajúcimi členmi boli PhDr. Monika Knezovičová
za DSS Rohov, Mgr. Beáta Dúczová ako dobrovoľníčka so záujmom o prácu v tejto oblasti, Mgr. Oto Mareček, riaditeľ Základnej špeciálnej školy v Senici a JUDr. Juraj Procházka , právnik. Promethea pracuje pri
Domove sociálnych služieb v Rohove. V súčasnosti má štyroch štatutárnych zástupcov, ktorí sú zamestnancami
Domova sociálnych služieb v Rohove. Je dobrovoľnou, neštátnou a nepolitickou organizáciou, združujúcou
fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem pomáhať v aktivitách zameraných na zmenu kvality života
mentálne a telesne postihnutých občanov. Občianske združenie má v súčasnosti dvoch kolektívnych členov:
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove a Domov sociálnych služieb Symbia Zvolen.
Cieľom Promethey je vzdelávanie, poradenstvo a pomoc pri presadzovaní dôstojného spôsobu života
mentálne a telesne postihnutých spoluobčanov v spolupráci s pracovníkmi a dobrovoľníkmi, ktorí v tejto oblasti
pracujú, rodičmi postihnutých detí, študentmi ako aj inými občanmi, ktorí o problematiku prejavujú záujem.
Vďaka Promethey sa klientky DSS Rohov, ale aj klienti ďalších zariadení v rámci Trnavského samosprávneho kraja zúčastnili veľkého množstva projektov, ktoré boli zamerané na rôzne oblasti – tanec, dramatický
prejav, výtvarné umenie, hra na afrických bubnoch, šport, wellnes, rekreácie, výlety. Pravidelne organizujeme
letné školy umenia, beneﬁčné koncerty a prezentačné výstavy výtvarných prác. Spolupracujeme tiež so spoločnosťami Delphi Slovensko, Samsung Galanta, 101 drogérie a Tesco Stores. Taktiež úzko spolupracujeme
so Zväzom telesne postihnutých a Zväzom telesne postihnutej mládeže. Priateľov máme tiež v Českej republike - v Sportovním klubu vozíčkářú Frýdek Místek, ktorí pravidelne organizujú adrenalínovo – relaxačný
projekt Hendikemp. Ďalej spolupracujeme s Domovom Na zámku v Nezamysliciach, kde sme sa okrem iného
zúčastnili na Medzinárodnej lamaterapii.

ke združen
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Kľúčové projekty
občianskeho združenia
Promethea pri DSS Rohov
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Kľúčové

N
PROJEKT VITAE LUDUS ( ŽIVOT HROU )

N

ázov projektu navrhol vzácny človek, salezián Don Andrej Paulíny, ktorý bol dlhé roky
našim priateľom, dobrodincom a duchovným otcom.
Zámerom dlhodobého projektu, ktorý začal v roku 2002 a trvá dodnes, bolo vytvorenie priestoru na prezentáciu výstupov z voľnočasových aktivít klientov zariadení sociálnych služieb v rámci Trnavského kraja,
súťaživou formou podporiť ich snaženia v kultúrno-spoločenskej oblasti , predstaviť ich schopnosti a umelecké
ambície širšej verejnosti a v prípade úspešnosti projektu začať tradíciu prehliadok umeleckej tvorivosti hendikepovaných spoluobčanov v trnavskom regióne.
Projekt Vitae ludus cielene podporuje záujem klientov zariadení sociálnych služieb o umenie, motivuje ich
k umeleckým aktivitám a prezentovaniu vlastných schopností a zručností.
Pôvodnou myšlienkou projektu bolo vytvoriť komplexnú prehliadku umeleckej tvorivosti klientov zariadení
sociálnych služieb Trnavského kraja, ktorá zahŕňala prezentovanie výtvarných , hudobných, tanečných a dramatických. Každý rok sa mala konať v inom meste v rámci kraja, aby sme priblížili schopnosti a zručnosti našich klientov čo najširšej verejnosti v regióne. Nultý ročník prehliadky umeleckej tvorivosti klientov Trnavského
kraja sa konal pod záštitou primátora mesta Senica Dr. Ľubomíra Parízka a putovný pohár primátora mesta
získal DSS Šoporňa- Štrkovec.
Projekt Vitae ludus od roku 2004 pokračuje v inej podobe.
Upozorňovanie verejnosti na existenciu zariadení sociálnych služieb aj touto cestou , ktorá je jedným
z dôležitých krokov k integrovaniu postihnutých občanov do spoločnosti, má veľký význam nielen pre našich
klientov ale aj pre nás všetkých, ktorí berieme prácu s mentálne postihnutými a pre mentálne postihnutých ako
poslanie.

é projekty
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NAJÚSPEŠNEJŠIE AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU VITAE LUDUS
PREZENTAČNÉ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRÁC KLIENTOV ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
SENICKÉHO A SKALICKÉHO OKRESU
Každoročne v máji Dom kultúry v Senici vytvára dôstojné miesto na organizovanie výstavy. Už od roku
2004 je garantom výstav primátor mesta Senica , ktorý sa zúčastňuje pravidelne aj na slávnostnej vernisáži
za účasti predstaviteľov štátnej správy, verejnej správy v regióne, sponzorov a širokej verejnosti.
Výstava je prezentáciou výtvarných prác klientov s rôznym stupňom mentálneho postihnutia a ukážkou ich
schopností a zručností, ako aj ich vzťahu k výtvarnému a úžitkovému umeniu. Ďalším pozitívom je skvalitnenie
a zintenzívnenia vzájomných kontaktov a možnosť klientov verejne prezentovať svoje chápanie a videnie
sveta a svojho života v ňom.
Súčasťou výstav sú workshopy, ktoré sa realizujú počas pracovných dní, ako aj počas víkendov v priestoroch výstavy. Workshopy majú každoročne veľký ohlas a umožňujú deťom i dospelým vyskúšať rôzne výtvarné techniky. Prebiehajú za účasti klientov našich zariadení, ktorí spolu so širokou verejnosťou a žiakmi základných a stredných škôl pracujú pod odborným vedením arteterapeutov zo zúčastnených zariadení sociálnych
služieb . Sú skvelou ukážkou sociálnej inklúzie.

Workshopy sú neoddeliteĺnou súčasťou prezentačných výstav
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Pán primátor RNDr. Ľubomír Parízek
je garantom všetkých našich výstav

BENEFIČNÉ KONCERTY KLIENTOV ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SENICKÉHO
A SKALICKÉHO OKRESU A ICH HOSTÍ
Zapojenie sa do kultúrno-spoločenského života v regióne sa nám darí aj vďaka tradičným jesenným Beneﬁčným koncertom.
Prezentácia umeleckých schopností klientov v hudobnej, tanečnej a dramatickej oblasti má veľký ohlas nie len
medzi nimi samotnými, ale každoročne naplnená sála
Domu kultúry v Senici svedčí aj o záujme verejnosti.
Pravidelnými účinkujúcimi sú klienti Domovov sociálnych služieb v rámci senického a skalického okresu:
DSS pre deti a dospelých Rohov , DD a DSS Senica,
DD a DSS Holíč, DSS Zelený dom Skalica, DSS Bojková,
DSS Moravský svätý Ján, DSS Borský svätý Jur.

Tanec je našou radosťou
Klientky z DSS Borský sv. Jur nás každoročne
milo prekvapia svojím hereckým umením

Plná sála počas našich koncertov je už tradíciou
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Tanečná skupina z DSS Rohov
DSS ROHOV TOUR 2005
Cieľom projektu bolo vyplnenie voľného času
mentálne postihnutých dievčat z Domova sociálnych
služieb v Rohove. Vytvorili sme prezentačný kultúrny
program klientiek DSS Rohov a prezentovali sme sa
v podobných sociálnych zariadeniach v SR a pre
verejnosť. DSS Rohov Tour 2005 prebehlo v termíne
12-17.6.2005 za účasti 25 osôb, z toho 19 klientiek
DSS Rohov vrátane 1 vozíčkarky. Na jednotlivých
vystúpeniach na Východnom Slovensku participovali hosťujúce DSS- ky. Dňa 13.6.2005 v Dome kultúry
v Spišskom Štvrtku – klientky z DSS Spišský Štvrtok,
15.6.2005 v Základnej umeleckej škole v Bardejove – klienti DSS Alia z Bardejova a 16.6.2005 v Mestskom divadle Actores v Rožňave – klienti z DSS Jasov
a DSS Amalia z Rožňavy.
DSS ROHOV TOUR 2006
Na vytvorení prezentačného kultúrneho programu participovali klienti z DSS Jahodná. Prezentácia tohto
kultúrneho programu v podobných sociálnych zariadeniach v SR a pre verejnosť mala veľký úspech. DSS
Rohov Tour 2006 prebehlo v termíne 11-15.6.2006 za účasti 34 osôb, z toho 19 klientiek DSS Rohov vrátane 1 vozíčkárky. Na jednotlivých vystúpeniach na Strednom Slovensku participovali hosťujúce DSS-ky. Dňa
12.6.2006 v Dome kultúry vo Veľkej Lehôtke – klientky z DSS Humanity Prievidza, 14.6.2006 v Divadle
J.G.Tajovského vo Zvolene za účasti klientov z DSS Symbia vo Zvolene. Súčasťou DSS Rohov Tour 2006 bolo
aj vystúpenie v Jahodnej a v Rohove.
Spoločná fotograﬁa so sestričkami v Raslaviciach
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LETNÁ ŠKOLA KERAMIKY
Hlavným cieľom projektu Letná škola keramiky je podporiť záujem klientov zariadení sociálnych služieb
(ďalej zss) o tvorivú činnosť a verejne prezentovať ich chápanie a videnie sveta a ich života v ňom prostredníctvom práce s hlinou, ktorá ako súčasť arteterapie je v zariadeniach sociálnych služieb málo využívaná.
Klienti zariadení sociálnych služieb senického a skalického okresu s rôznym druhom postihnutia, mentálnym, telesným i kombinovaným sa pod odborným dohľadom keramikov- profesionálov učia pracovať s hlinou,
od prvotného impulzu až po ﬁnálny výrobok. Letná škola keramiky má za sebou už tri úspešné ročníky a všetci
účastníci hodnotia pozitívne nie len prácu s hlinou ale i nové kontakty, priateľstvá a prehlbujúcu sa spoluprácu
medzi jednotlivými zss.
Takto sme začínali v roku 2007

A takto sme pokročili v roku 2011
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Účastníci letnej školy s lektorom Bc. Mirkom
Randuškom
PROJEKT VYUŽITIE POTENCIÁLU HUDBY
A POHYBU (AFRICKÉ BUBNY)
Našim primárnym zámerom pri príprave
projektu bolo zlepšenie kvality života klientov
a v rámci výchovných aktivít využitie terapeutického potenciálu hudby a pohybu.
Realizácia projektu umožňuje mladým ľuďom
s mentálnym postihnutím optimálnym spôsobom
ventilovať psychickú a zvlášť sexuálnu energiu.
Hra na africké bubny napomáha harmonizácii
citového prežívania, čo sa konkrétne prejaví redukovaním verbálnej a brachiálnej agresivity, redukovaniu extrémnych výkyvov nálad , dynamizácii
správania a zníženiu strnulosti u mladých ľudí s apatickým prežívaním a má pozitívny vplyv na sociálne správanie – zlepší sa schopnosť utvárať kvalitné sociálne kontakty.
ÚČASŤ NA MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOCH
Domov sociálnych služieb v Rohove je dlhoročným členom Zväzu telesne postihnutej mládeže. Základný
článok ZTPM pri DSS Rohov participoval na príprave a realizácii medzinárodných výmenných pobytov mladých zdravotne postihnutých ľudí s partnerskými organizáciami z Nemecka, Talianska a Anglicka. Projekty
boli ﬁnancované Európskou úniou v rámci programu Youth in action (Mladí v akcii).
Organizátormi medzinárodnej akcie – Seminára, ktorý bol zameraný na problematiku „Uplatnenie mentálne a telesne postihnutých v rámci Európskej dobrovoľnej služby“ a
„ Medzinárodných výmen mentálne
a zdravotne postihnutých “, boli Republikové centrum Zväzu telesne postihnutej mládeže v spolupráci s občianskym združením
Promethea pri DSS Rohov, Základným článkom ZTPM pri DSS Jahodná a ZČ ZTPM pri
DSS Rohov.
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Nordwald ( Nemecko) 2006

Nordwald (Nemecko) 2006

Blackpool (Veĺká Británia) 2007

Piešťany, EVS, (Slovensko) 2008

Palermo , Sicília (Taliansko) 2009
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Helenka pri svojom diele Mesto
počas vernisáže výstavy
INKLÚZIA- KEĎ ZLYHAJÚ SLOVÁ
V roku 2008 sme pripravili v spolupráci
so Záhorskou galériou v Senici spoločnú výstavu
diel akademického maliara Milana Kubíčka, akademického sochára Juraja Gavulu a klientiek DSS Rohov pod názvom Inklúzia. Kurátorkou výstavy bola
Mgr. Božena Juríčková. K výstave sme vydali prvý autorský katalóg výtvarných prác našich klientiek pod názvom
Keď zlyhajú slová.
Za túto mimoriadnu aktivitu, ktorej hlavným cieľom
bolo predstaviť širokej verejnosti umelecké vnímanie sveta z pohľadu umelcov profesionálov a súčasne z pohľadu mentálne postihnutého človeka v tom
istom čase a na tom istom mieste, sme získali ocenenie
Sociálny čin roka, ktorý nám udelila pani ministerka
Ing. Viera Tomanová.

RADNIČKINE TRHY V BRATISLAVE

Slávnostná vernisáž výstavy Inklúzia
v Záhorskej galérii v Senici

Radničkine trhy v Bratislave organizuje Republikové centrum Zväzu mentálne postihnutej mládeže
v spolupráci s občianskym združením Inklúzia.
Účasť na Radničkiných trhoch patrí medzi naše
priority. Je to skvelá možnosť prezentovať umelecké
zručnosti našich klientiek a o naše výrobky je každoročne veľký záujem. Výťažok z predaja využívame na
nákup materiálu do arteterapeutickej dielne. Našim
neskromným cieľom je, aby v každej domácnosti na
Slovensku bol aspoň jeden výrobok od našich klientiek.
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Terapeutky Miriam
a Martina pri stavbe stánku

Vzácna návšteva pani premiérky pri našom stánku

Výsledok práce v arteterapeutickej dielni

HENDICAMP ZÁHORIE
Hendicamp Záhorie je medzinárodná akcia, ktorej hlavným organizátorom je Klub vozíčkarov z Frýdku- Mýstku v Českej republike. A my sa pravidelne a radi zúčastňujeme. Okrem adrenalínových
jázd na tanku, štvorkolke či kamióne sa podieľame na príprave a realizácii workshopov pre účastníkov hendicempu, napríklad hra na
afrických bubnoch alebo maľovanie na tričká.

Handicamp Záhorie (Slovensko) 2010
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Dobrov
v DSS R
Dobrovoľníctvo
v DSS Rohov

R

R

ok 2011 bol vyhlásený Rokom
dobrovoľníctva. V DSS Rohov máme dlhoročné
Tanečná skupina Westep na Beneﬁčnom
skúsenosti s dobrovoľníctvom. Všetkých dobrokoncerte v roku 2006
voľníkov, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k rozvoju nášho zariadenia a k skvalitneniu života našich klientiek, radíme medzi priateľov Rohova. A máme ich nielen na Slovensku, ale i v Anglicku, Škótsku,
Nemecku, Taliansku, dokonca i v Kórei.
Náš život svojou dobrovoľnou a nezištnou pomocou v najväčšej miere ovplyvnili priatelia Rohova zo Škótskeho Edinburghu, vďaka ktorým majú naše klientky už dvadsať rokov špeciálne polohovacie kreslá a preto
vlastne nemáme „ležiace“ klientky ale sediace.
Veľmi úspešná spolupráca s tanečnou skupinou Westep z Myjavy nás posunula ďaleko dopredu v prezentácii tanečných a pohybových schopností našich klientiek širokej verejnosti a výrazne ovplyvnila naše klientky
v oblasti ich sebarealizácie a sebahodnotenia.
Spolupráca so študentmi základných a stredných škôl v regióne je pre nás veľmi významná. Ich pomoc pri
získavaní ﬁnančných prostriedkov počas vianočných zbierok, ktoré sme organizovali v spolupráci so Slovenskou humanitnou radou a Tesco Stores v Tescu Senica sa zúročila vo vybudovaní telocvične pre naše klientky.
Neoceniteľné sú návštevy študentov priamo v našom domove. Prichádzajú pred Vianocami s darčekmi pre
dievčatá, ale i počas roka, len tak na návštevu a strávenie času s našimi klientkami.
A v roku dobrovoľníctva sa u nás v domove objavil nový fenomén – ﬁremná ﬁlantropia. Vo februári 2011
sme nadviazali intenzívnu spoluprácu s ﬁrmou Samsung Galanta. Dobrovoľnícke aktivity Samsungu pripravuje a koordinuje Nadácia Pontis. A my máme vďaka dobrovoľníkom zo Samsungu natreté lavičky v parku,
pohrabané lístie, či upečené chutné koláčiky... A nových priateľov Rohova.

voľníctvo
Rohov
TANEČNÁ SKUPINA WESTEP Z MYJAVY

V roku 2001 začalo OZ Promethea spolupracovať s tanečnou skupinou Westep z Myjavy, pod vedením
Romana Vacha. Našim spoločným cieľom bolo využiť pohybový potenciál klientiek DSS Rohov, ich radosť
z pohybu a zmysel pre rytmus na zmysluplné trávenie voľného času v zariadení. Pod vedením tanečníkov
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z Westepu začali klientky nacvičovať rôzne
druhy tancov (kankán, mexický tanec, moderné tance,..) a tak u nás vznikol tanečný
krúžok, ktorý dodnes vedie vychovávateľka
Mgr. Viera Valachovičová. Na pravidelných
nácvikoch sa zúčastňuje 8 klientiek, z ktorých
jedna je úplne nepočujúca, ďalšia má 70%
stratu sluchu a tretia má cylindrické videnie
a 14 dioptrií. Napriek tomu sú schopné naučiť sa zložitejšie choreograﬁe a rytmicky ladiť.
Od vzniku krúžku sa naše tanečníčky predviedli s niekoľkými druhmi choreograﬁí na
nespočetnom množstve rôznych akcií a podujatí spolu s tanečnou skupinou Westep, ale
i samostatne, absolvovali tanečné sústredie
v Húškach, zúčastnili sa na medzinárodnom
country festivale v Českej republike, vystúpili
na Dňoch Trnavskej župy v Budapešti , na otváraní kúpeľnej
sezóny v Smrdákoch, Vranovskom jarmoku, večierkoch pre
sponzorov,... Na jednotlivé tance majú na mieru ušité originálne kostýmy, čo len podčiarkuje
vážnosť a dôslednosť, s akou
k celej ﬁlozoﬁi tanca pristupujeme. Spolupráca s Westepom
trvala do roku 2006, ale činnosť krúžku pokračuje úspešne
ďalej.

Tanečníčky z Rohova so saleziánom Donom Jozefom Slivoňom,
ktorý nám zabezpečil prenájom chaty v Húškach
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Na spoločnom tanečnom sústredení
v Húškach

Takto profesionálne hrabal lístie pán prezident
ﬁrmy Samsung Slovensko

Študentky Obchodnej akadémie v Senici
pripravili športové popoludnie pre naše
dievčatá

Mikulášska nádielka
od študentiek Obchodnej akadémie
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Top manažment ﬁrmy Samsung
Galanta pri práci v našej dielni

ZO SPOMIENOK KLIENTIEK

Môj živo
Môj život v Rohove
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LDIKÓ PEREDIOVÁ

...som tu už 26 rokov. Prišla som sem z Nitry, kde som chodila do školy. Bývala som tam na internáte.
Pamätám si dobre kamarátky, ktoré som tam mala – Joju a Agnešu. A moja obľúbená vychovávateľka bola
Ľudka. Niekedy si na ne spomínam. Ešte predtým som bývala v Nových Zámkoch s mamou, otcom, dvomi
sestrami a bratom. Na prázdniny som domov nechodila, mama chodila za mnou do Nitry. Keď som prišla do
Rohova, bol tu vtedy pán riaditeľ Križánek. Zo začiatku som bývala v kaštieli, na prvom oddelení. Najradšej
som vtedy mala rehoľnú sestričku Katku. Chodievala som pomáhať sestričkám na siedme oddelenie. S rehoľnými sestričkami sme chodili často na vychádzky do prírody, až do Smrdák sme išli pešo. Pamätám si jeden
pekný výlet, keď sme boli v Húškach. Tam sme trénovali tanec a bývali sme v chate. Bola tam krásna príroda
všade okolo. Voľakedy sme mali v Rohove aj prasiatko
a zajačikov, pomáhala som sestričke Roberte starať sa
o ne. Vždy pri kŕmení musel bývať s nami aj pán Križánek,
aby nám neublížili, lebo oni boli aj besné, tie prasiatka.
Veľa sme vtedy vyšívali. Pravidelne sme chodili do kostola. Vonku v parku sme vešali veľa plienok. A keď pršalo,
tak sme ich vešali pod striešku. Pán riaditeľ bol dobrý, aj
prísny, keď bolo treba. Rozprával sa s nami, vedel s nami
aj srandovať. Mali sme aj ovečku, Zuzka sa volala. Tam,
kde máme teraz garáž, boli kedysi sliepky a kohút, jedna
rehoľná ich mala na starosti. Rehoľné sestričky nás učili aj
divadlá, potom sme s nimi vystupovali na Detský deň. Veľa
vecí nás učili. Mali sme aj psíka, volal sa Kuťa bela. Bol
malý, hnedý a naháňal sliepky...

ot v Rohov
71

Z
Z

DENKA PAVLÍKOVÁ

...do Rohova som prišla z Bratislavy, tam som chodila do školy na Patrónke. Predtým som bývala v Skalici
v Detskom domove. Svoju rodinu nepoznám. Keď som prišla, nasťahovala som sa na prvé oddelenie. Veľa ma
bavilo vyšívať. Teraz po tých rokoch sa mám ale lepšie, zo začiatku mi tu nebolo moc dobre. Moja obľúbená
sestrička bola Tadea. Keď prišla do Rohova Miriam G., obľúbila som si ju. Odvtedy som tu mala kamarátku.
Pamätám si, že keď som tu bola nová, ostatné dievčatá sa ma pýtali, či sa s nimi budem kamarátiť. Povedala
som im, že ešte neviem. Volali ma, aby som sa s nimi išla hrať s takou malou loptičkou. Vraj sa nemusím báť,
lebo je mäkučká a nič sa mi nestane. Ale nešla som. Dlho trvalo, kým som si zvykla. Niektorých dievčat som
sa aj bála, lebo som ich nepoznala. Ale už som so všetkými kamarátka, lebo už ubehlo veľa času...
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ANA MALÍKOVÁ

Do Rohova som prišla 26. Februára 1987. Prijímali ma rehoľné sestričky Evička Haščáková a Albína Sojková. Dali ma na 1. oddelenie. Vtedy bolo toto oddelenie iné, boli tam všetky veľké šikovné dievčatá. Vyšívali
sme, robili sme v záhrade a upratovali sme. V júni mávame Detský deň v Kultúrnom dome. Máme tam veľa
ovocia, sladkostí a malinovky. Aj obložené chlebíčky. V lete aj v zime chodíme na výlety. V zime do Vysokých
Tatier a v lete hocikde, do ZOO aj k moru. Sestričky sa o nás starajú a nikdy nám nič nechýba.

73

Z

UZANA BUČKOVÁ

Volám sa Zuzana Bučková. Do Rohova som prišla 12.1.1990,
to bol piatok, o 10. hodine. Mala som iba 16 rokov. Moc to bolo
smutné zo začiatku, začiatky boli ťažké. Ubytovala som sa na 1.
oddelení. Prijímala ma rehoľná sestrička Anička Kovalová. Boli tu
vtedy rehoľné sestry, musela som sa poriadne modliť. Aj do kostola som chodila. Dokonca som išla na sväté prijímanie. Mala som
18 rokov. Vtedy som si želala, že keď budem dospelá, chcem ísť
do zahraničia. Aj sa mi to splnilo. Chodievala som na športové
súťaže. Atletika bola mojím koníčkom. Prvá cesta bola do Trenčína, tam som vyhrala prvé miesto v behu na 100 metrov a skok
do diaľky, to som skočila 3,45 metra. Chodievala som na rôzne
akcie. Bratislava, Banská Bystrica, Trenčín, Praha. A v Prahe sa to
začalo. Vyhrala som prvé miesto za beh na 100 metrov a skok do diaľky. Moje výsledky si vtedy všimli dobrí
tréneri, bola som z toho prekvapená. Ešte jedno dievča z Rohova tam bolo – Ružena – tá vyhrala prvé miesto
v behu na 60 m. Vybrali ju za to do Belgicka, bola tam dva týždne. Mňa o rok vybrali do Madridu, do Španielska, tam som tiež vyhrala prvé miesto za 100 m a skok do diaľky. Na Španielsko mám pekné spomienky,
vozila som sa na toboganoch, na umelých vlnách. Boli sme na diskotéke, v kine, v akváriu. Veľa som sa fotila.
Dva roky potom som bola znovu v Prahe, kde som znova vyhrala. Spoznala som tam veľa ľudí a našla som si
priateľov. Často na nich spomínam. Mojím snom je ísť bývať k sestre do Talianska. Ona sa tam vydala a má
tam rodinu. Pomáhala by som jej, naučila by som sa reč a našla by som si nových priateľov. Aj keď by bolo
pre mňa ťažké odísť z Rohova. Pretože aj tu som prežila pekné chvíle.
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IRIAM GERŠIČOVÁ

Volám sa Mirka Geršičová a chcela by som vám priblížiť život v DSS Rohov. Želám vám, aby sa vám
tieto riadky dobre čítali, ako i mne sa písali. Do tohtozariadenia som prišla 1. januára 1997. Bývala som v
kaštieli, je zo 17. storočia. Je v zachovalom stave. Som práve v kuchynke a píšem tieto riadky. Rada upratujem
v našom domčeku. Je ružový. Má štyri izby, v ktorých spia múdre princezné, a kuchynku. Medzi nami sú i
dve vozíčkarky, Dominika a Darinka. Chodíme po
rôznych tanečných a umeleckých vystúpeniach,
kde tancujem.
Pomáham na siedmom oddelení. Mávame
Mikuláša, s balíčkami plnými sladkostí. Vo voľnom čase tancujem, aj so svojimi kamarátkami.
Naša tanečná skupina sa volá WESTEP – Rohov.
Rada pečiem. Teším sa z nových dní, čo mi život
prinesie. Sama sa snažím učiť nové aktivity. Na
oddelení si robíme svoje veci, upratujeme si izby.
Cez leto chodím do záhradky, sadím rôzne kvety
a starám sa o ne. Voľakedy u nás bývali rehoľné
sestry. Niektoré moje spolubývajúce chodia do
školy do Senice. V Rohove mávame rôzne koncerty, divadlá, diskotéky. Veľa sa tu toho deje. Nikdy
neodkladajte to, čo už malo byť dávno urobené!
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OMINIKA MELENCOVÁ

Volám sa Dominika Melencová. Mám 20 rokov a narodila som sa 25. 10. 1990. Moji rodičia sa volajú
Jaroslav a Jaroslava. Mám sestru, ktorá sa volá Mirka. Je vydatá, má manžela a syna. Mám krásne spomienky
z vystúpenia vo Zvolene. Bolo pekné. Teraz možno budem stále myslieť na tieto výlety, ktoré nám uskutočnila
Monika Knezovičová spolu s Vierkou Valachovičovou a Romanom Vachom, ktorý nás učil tancovať. Ja som tu
preto, lebo nechodím domov. Chodím na terapie a von na vychádzky. Mám rada kvety, ktoré sa volajú ruže.
Mám rada aj spoločenské hry, najviac „Človeče, nehnevaj sa“. Rada recitujem básne, aj rada vyvádzam.
Máme tu dobré sestričky a veľa im pomáhame. Mám rada hádanky a príbehy z televízie. Rada si čítam rozprávky, mám rada leto a zvieratá, tanečný krúžok, jahody, orechy a žlté jablká, jazero a vodu a počúvam
aj hudbu z CD- čiek.
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Silvia Galgocyiová: Variácia
na Modiglianiho obraz Chaim
Soutine
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Z vlastne
Z vlastnej tvorby
klientiek DSS Rohov

FANTASTICKÉ LETO
Cesta do Stankoviec bola dlhá. Tak a sme tam.
Tri stany, v ktorých strede boli spojené tri dlhé palice a na tom nejaká zelená fólia. Príroda bola pekná. Bola tam jedna chata. Ale čo ma potešilo – že
tam boli koníky. Vychudnuté, ale pekné. Boli tam aj
psíky. Jeden bol už starý a nemal zuby. A ten menší
sa volal Guľa. Bol zlatučký. Sprcha a hygiena bola
prírodná, v potoku. Raz v noci nás zastihla búrka,
ale bolo to fantastické. Ja som stratila botu. A ešte
som padla do blata. Išli sme do chaty. Bola nám
zima. Potom sme išli spať. Na druhý deň sme sa najedli a napili. Išli sme na túru. Potom sme sa vrátili,
lebo sme to tam nepoznali.
Raz sme sa vozili aj na koňoch a dostali sme
aj diplom za to, že sme to zvládli, taký veľký čin.
Vrátili sme sa do Rohova. Bol to pekný zážitok.
Zuzana Bučková
AKO SI PREDSTAVUJEM NAJKRAJŠIE LETO
Niekde pri vode hlavne. Nemusí to byť práve pri mori, stačí aj pri nejakej chate. Tam by sme si opekali, jedli, opaľovali sa a čľapkali. Vozili by sme sa na člne. Púšťali balóny.
A jedli zmrzlinu. Karamelovú s čokoládou. Pili by sme malinovku.
Niekam sa prejsť do mesta. Zažiť život taký aj onaký. Z dovolenky do druhej dovolenky. Aspoň dve alebo tri dovolenky za sebou.
A snívať a pozerať, ako padajú hviezdy a želať si niečo.

ej tvorby
Zuzka Bučková
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DUŠE BÁSNIKA...

Píšem peknú básničku
len pre teba – krásnučkú
Kde sa ľudia majú radi
pozdravy si posielajú esemeskami a e-mailami
Táto báseň je len pre teba stvorená
podobá sa na teba
a na mamu s dobrou náladou
Upíja si kávu
a sníva
do oblakov sa díva...
...si dobrá až sa bojím
aké budú tvoje náladičky
Skús sa pozrieť do oblôčka
čo tam zbadáš?
Krásneho motýľa
ktorý letí sem a tam
Na teba sa díva
aká si sympatická deva...
80

ZUZKA BUČKOVÁ

B

MIRIAM GERŠIČOVÁ

áseň

Keď som kráčal po chodníku
bolo toho trošku moc
prišlapil som veveričku
dobrú, dobrú noc!!
Veverica ušatá
porodila mláďatá
malé veľké okaté
do pol lúky ušaté
Čuduje sa tomu myš
až jej ušla myšlienka z úst
Čuduje sa rodina
až je z toho hodina
Večer ako ušitý
pozrite sa na TV správy
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JANKA MALÍKOVÁ

viatok všetkých svätých

Sviatok všetkých svätých oslavujú ľudia na celom Slovensku. Chodia páliť sviečky na hrob svojim najbližším. Spomíname si na svojich zosnulých priateľov a tých, ktorí nám boli najmilší. Nosíme im kvety a vence. Tu v
Rohove, kde sú pochované dievčatá, sme boli hrabať lístie a upratovať cintorín. V Amerike slávia Halloween.
Z veľkej tekvice sa vyreže nos, oči a ústa. Odkrojí sa trocha, ale iba trocha, vrch tekvice a dnu sa vloží sviečka. Tak vznikne svetlonos. V noci tekvice pekne svietia pred domami, a to nielen v Amerike, ale aj u nás, na
Slovensku.
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ZUZKA BUČKOVÁ

en

Snívalo sa mi, že som bola v blázinci. Ale
že iba na návšteve. Potom som odišla. Také
dievčatá... boli tam všelijaké. Aj som sa ich
bála. Potom som prišla do Rohova. Hovorila
som si – „zlatý Rohov!“. Nechcela by som to
vôbec zažiť. Úplne si to viem predstaviť. Aké
to tam musí byť. Hrozné. Ale našťastie to bol
len sen.

Silvia Galgocyiová:
Variácia na Matisseov
obraz Jupiter et. Léda
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portový deň v Topoľníkoch

Ráno 7.30 sme vyrazili naším autobusom z Rohova. Cestovanie prebehlo veľmi dobre. V autobuse sme
sa prezliekali. Zahájenie športového dňa v Topoľníkoch bolo také, že všetci sme sa zoradili na ihrisku podľa
toho, z akého sme zariadenia. Mali sme veľké tabuľky, kde bol napísaný názov zariadenia. Veľa ľudí nám
želalo pekný deň. Aj bol slnečný – ako každý rok. Tento rok bol už pätnásty rok športových hier. Bolo nás tam
šestnásť zariadení. Aj z Čiech a Anglicka. O 10. hodine sa začalo športovať. Najprv boli muži. Behali na 100
metrov a 60 metrov. Potom aj ženy. Potom bol skok z miesta. Ja som zo žien mala najviac v skoku z miesta.
Potom bol hod kriketovou loptičkou. A nakoniec sme mali beh priateľstva. Bežali sme zo všetkých zariadení
všetci spolu. Išli sme na obed. Mali sme guláš, knedľu a malinovku. Potom sa začal kultúrny program. Ja som
vystupovala ako Snehulienka s trpaslíkmi. Po nás vystúpili chlapci a dievčatá z Jahodnej, hrali na bubnoch.
Ešte sme vystupovali aj s módnou prehliadkou. Potom bola disko party. Jedli sme keksíky a pili malinovku. O
pol šiestej sme išli domov. Cesta bola vynikajúca. Všetko prebehlo podľa plánov.
Zuzka Bučková
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MONIKA KNEZOVIČOVÁ

ár slov na záver

Naším poslaním je pomáhať klientom vyrovnať sa s problémami, ktoré sa nedajú zmeniť, obmedziť alebo
odstrániť problémy, ktoré sa zmeniť dajú, prípadne prispieť k zlepšeniu situácie tam, kde je možná úprava sociálnych pomerov. Je to naša denno- denná práca, ktorá nás napĺňa . Je tímová, multidisciplinárna, a funguje
na princípoch kooperácie a individuálneho prístupu.
Nie vždy je nám ľahko, nie vždy máme pocit úspechu alebo víťazstva. Pár rokov dozadu mi na pracovnej
porade zdravotných pracovníčok jedna z mojich kolegýň položartom- polovážne vytkla: „pani riaditeľka,
mám pocit, že nás málo chválite“. Vtedy sme sa všetky na jej poznámke zasmiali, ale neskôr som nad ňou
veľmi intenzívne premýšľala a musela som jej dať za pravdu. Naša práca je veľmi náročná. Fyzicky aj psychicky. Jej ﬁnančné ohodnotenie je dôležité, ale nie je najpodstatnejšie . Každý z nás potrebuje pozitívnu
spätnú väzbu, poklepanie po ramene a pár povzbudzujúcich slov. Sú nevyhnutné pre pocit dobre vykonanej
práce . A verejné ocenenie je tou najvyššou
satisfakciou, motiváciou a zároveň záväzkom nepoľaviť a vylepšovať.
Kolektív zamestnancov Domova
sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove bol 14. septembra 2011
v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave ocenený predsedom
Trnavského samosprávneho kraja
Ing. Tiborom Mikušom vzácnym ocenením za prácu v sociálnej oblasti – Pamätnou medailou predsedu TTSK. To je
tá najcennejšia spätná väzba, satisfakcia, motivácia a záväzok nepoľaviť.
A istota, že naša práca má zmysel.
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N š prácu
Našu
á ocenilil ajj RNDr.
RND Jozef
J f Mihál
podpredseda vlády SR, minister práce, sociálnych vecí
a rodiny, počas svojej návštevy v DSS Rohov vo februári
2011
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Fotodok
Fotodokumentácia
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