
Letné aktivity 2019 
Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby 

som pretváral svet okolo seba?  

 
Júl  2019 

Prvý týždeň: 1.7.2019 – prihlasovanie sa na jednotlivé aktivity 
CSPR, predstavenie aktivít – priestor na otázky a odpovede 

 

Veľakrát počujem, som sám, čo ja môžem urobiť, aby som niečo 
zmenil? Predstavme si, že si túto vetu povie milión ľudí...aký to bude 
mať dosah na svet okolo?  

„...zmyslom života nie je šťastie, je to užitočnosť“. Je to pravda? 

 

Čo je to užitočnosť? 

Je to spôsob, ako dosiahnuť svoje šťastie. 

Mnohí doslova šťastie prenasledujú  

Nie je nutné pripomínať, že väčšina ľudí sa dennodenne usiluje o jeho 
dosiahnutie. 

Kupujeme niečo, o čom si myslíme, že nás urobí šťastnými. Trávime čas 
s ľuďmi a myslíme si, že nás urobia šťastnými. Dostaneme dobré platné 
zamestnanie, ktoré sa nám nepáči a myslíme si, že nás to urobí šťast-
nými. Ideme na dovolenku a myslíme si, že sme šťastní. 

Ale na konci dňa ležíme vo svojej posteli a uvažujeme: „Čo bude ďalej 
v tomto nekonečnom úsilí o šťastie?“ 

Ako dosiahneme šťastie? 

Šťastie nemôže byť samo o sebe cieľom. Preto to nie je niečo, čo je do-
siahnuteľné. 

Šťastie je totiž len vedľajším produktom užitočnosti. 



Emerson povedal: ,,Zmyslom života nie je byť šťastný. Ale byť užitočný, 
čestný, súcitný, a urobiť všetko pre to, aby si nielen žil, ale aby si žil 
dobre.“ 

Jasné, môžete si kúpiť knihu, z ktorej máte radosť; šteňa, ktoré sa stane 
vašim verným priateľom, ale šťastie nie je krátkodobá pominuteľná vec. 
Ide o dlhodobý stav mysle, ktorý nadobudnete svojím nazeraním na svet 
a seba samého.  

Ak budete neustále premýšľať nad tým, čo nemáte a pozerať sa na to, čo 
majú ostatní, nikdy nebudete šťastný. Radšej zamestnajte svoj mozog 
a telo niečím iným – niečím užitočným. 

Len si to predstavte 

Byť užitočný je spôsob myslenia. A začína sa rozhodnutím. Čo preto 
spravíte vy? 

Neberte to však príliš vážne. Len urobte niečo, čo je užitočné.  

Čokoľvek. 

Vytvorte niečo, čo pomôže niekomu inému. Spravte niečo, čo pomôže 
niekomu inému. Tieto veci vás dokážu naplniť. Dať životu zmysel. Pre-
tože spravíte niečo užitočné. A zároveň sa budete cítiť dobre. 

Za skúšku to stojí, no nie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Byť užitočný? Ako začať? 

1.deň (8.7.2019) – Triedenie odpadu – užitočné informácie + úloha na 

doma – aktívne pokračovať v triedení odpadu – každý plast sa počíta   

 

 

Oboznámenie sa so situáciou separovania v meste (vychádzka). 

Vieš ako sa v tvojom okolí separuje?  

2.deň (9.7.2019)- Buďme užitoční – venčenie psov zo slobody zvierat  

Psíky sú vďačné za každú prechádzku a pohladenie, zvlášť tie z útulku, buďme 
užitoční a pomáhajme ako môžeme – svojim časom a ochotným srdcom. 

3.deň (10.7.2019) – „Rajská záhrada“ -  verejnosti sa opäť otvorí aj úchvatný 
priestor Rajskej záhrady u Milosrdných bratov, kde bude po mimoriadnom 
úspechu opäť pokračovať minuloročný projekt cyklu komorných koncertov.  

Koncert pre nádej (10. júla) je netradičnou a unikátnou formou arteterapie a 
motivačného podujatia. Koncert je určený ľuďom, ktorí každý deň pociťujú 
sociálne či zdravotné znevýhodnenia alebo neveria vo svoje vlastné schopnosti.  

4.deň – (11.7.2019) téma : Dobrovoľníctvo + prechádzka do „Medickej“ -  
Medická záhrada je najobľúbenejší bratislavský verejný park, prečítame si 
kúsok z histórie, prejdeme sa parkom a navštívime letnú čitáreň. 



5.deň(12.7.2019)  – ovocná party – zdravé občerstvenie, ktoré si pripravíme 
spoločne – jeden pre druhého – ovocný pohár, zmrzlina...+ zhodnotenie aktivít 

 

   

 

 

 

 

26.7.2019 – spoločné cvičenie Pilates – v Medickej záhrade o 10:00 – súčasť 
programu mesta Bratislava – vstup voľný  

August 2019 

Druhý týždeň :  

1.deň (5.8.2019) – Poďme sa spoločne vrátiť do detských čias! Počas letných aktivít 

sme vybrali návštevu podujatia v Karlovej Vsi, kde mesto organizuje program spojený 
s divadlom - interaktívnou rozprávkou a kreatívnou dielňou, na ktorú si okrem dobrej 
nálady nemusíte nič priniesť a odnesiete si milý darček.  

 

2.deň(6.8.2019) - tvorba darčekov pre ľudí v mojom okolí – kreatívne 
maľovanie na tričká – v IPR  

3.deň(7.8.2019) – Nordic walking – zdravá chôdza - opakovanie techniky + 
prechádzka v teréne – Železná studnička 

4.deň(8.8.2019) – Vodárenská záhrada - o 9.30 - Zdravo seniorom 

Kardio a rehabilitačné cvičenia nielen pre seniorov. 

 



5.deň(9.8.2019) – chôdza Nordic walking – severská chôdza s paličkami, 
zoznámenie sa s metódou, nácvik správnej techniky + aktívny tréning v teréne. 

 

14.8.2019 – výroba brošní – 10:00 Námestie sv.Františka – aktivita mesta 
Bratislava – Karlova Ves 

 

Tešia sa na Vás kolegyne Alena Šarmírová a Mária Klinová   

 

 

 

  

 


