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Zoznámte sa prosím 

Milí naši priatelia 

Milí priatelia,  
Po krátkej pauze sme 

tu opäť, aby sme Vám umožnili 
poznať ďalšie stránky nášho                      
„sveta fantázie“. Šesť mesiacov 
je síce krátka doba, no my sme 
toho urobili veľa. 

Hneď na začiatku mi 
nedá nespomenúť tri akcie, 
ktoré nás zaviedli mimo úze-
mia Slovenskej republiky.  

Prvé naše kroky viedli 
do Českej republiky, ktorú sme 
navštívili dňa 12. 05., vďaka 
česko – slovenskej cezhranič-
nej spolupráce. Cieľom našej 
cesty bolo mesto Otrokovice, 
kde sme vystupovali 
s divadelným predstavením 
„Čínsky tanec draka“. Cestou 
domov na Slovensko sme nav-
štívili ZOO Zlín. 

Druhá zahraničná náv-
števa nás zaviedla do Poľskej 

republiky. Tu sme navštívili 
dňa 22. 05.  na základe pozva-
nia poľských partnerov, 
s ktorými máme nadviazanú 
spoluprácu, najmä čo sa týka 
putovnej výstavy „Svet fantázie 
inými rukami“. Účelom našej 
návštevy bola účasť na 
„Pikniku pre seniorov“. Prijí-
matelia sociálnej služby si tu 
našli veľa priateľov, zabavili sa 
a športovali.  

Tretia zahraničná ces-
ta smerovala opäť do Poľskej 
republiky, konkrétne do mesta 
Bielsko – Biala, a to dňa 28. 
06. Tu sa niektorí naši prijíma-
telia sociálnej služby zúčastnili 
športových hier pod názvom: 
„Senioriáda“. Po športových 
výkonoch sme sa presunuli do 
Osvienčimu a deň sme zakon-
čili prehliadkou koncentračné-
ho tábora. 

Za zmienku ale 
rozhodne stoja i iné akcie, 
ktoré prispeli k obohateniu 
života našich prijímateľov 
sociálnej služby.  

Navštívili sme kaš-
tieľ v Radoli, zúčastnili sa 
Športových hier 2012 
v Terchovej a športových 
hier v rámci Parádneho dňa 
v Žiline. Svoje mozgové 
bunky sme si potrápili na 
Biblickej olympiáde 2012 
v Turí. Na prvého mája sme 
postavili pre naše dievčatá 
a ženy máj. Stavbu mája 
sme spojili s oslavou.  

Už teraz sa tešíme 
na čo nám prinesie ďalších 
šesť mesiacov roka 2012. 
Určite toho ešte  mnoho 
spoznáme. 
Ale i tak, držte nám prsty.  

hou som si získal veľa 
priateľov a som obľú-
bený v kolektíve prijí-
mateľov sociálnych slu-
žieb aj v zariadení. 

 Rád sa zapájam 
do rôznych aktivít po-
riadaných v našom 
Centre sociálnych slu-
žieb Fantázia a preferu-
jem typicky mužské 
práce či údržbárske čin-
nosti. 

 Mám rád, keď 
sú veci na svojom mies-
te a dbám, aby moji 
imobilní kamaráti mali 
nafúkané kolesá. 

 Vo voľnom čase 
staviam stavebnice ale-
bo pozerám televízor. 
Nemám rád hluk a van-

dalov. 

 Rád chodím na 
prechádzky a pozorujem 
autá a dianie na ulici.  

 Počas roka na-
vštevujem spolu s prijí-
mateľmi sociálnych slu-
žieb CVČ, kde sa vždy 
naučím niečo nové. 

 

alebo pár slov o našich 
klientoch. 

 Dnes sa Vám 
predstaví Vladko Valica, 
ktorý prišiel do nášho 
zariadenia, len nedávno. 

 Patrím medzi 
najčerstvejších obyvate-
ľov nášho zariadenia a 
hrdo sa k nemu hlásim.  

 Po-
chádzam z 
Višňového, 
čo je malebná 
dedinka pri 
Žiline, kde 
žijem a bý-
vam so svo-
jou rodinou 
47 rokov.  
Svojou pria-
teľskou pova-

Vladko Valica 

na Deň detí—

spoločné kres-

lenie 

F A N T Á Z I A  

Vedúci sociálno -
výchovného           
oddelenia 

Vladko Valica 
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 V tejto rubrike sa dočítate o našich akciách v zariadení CSS Fantázia: na pracovisku Belanské-
ho i na pracovisku v Hornom Vadičove.  
 Taktiež o akciách, ktoré sme navštívili a o výletoch, ktoré sme spolu s našimi klientmi absolvo-
vali počas roka. Nájdete tu rôzne kultúrne podujatia, ktorých sme sa zúčastnili nielen ako diváci, no i 
ako účinkujúci.  
 Radi sa s Vami podelíme o naše spoločné zážitky, ktoré sme získali cestovaním nielen po Slo-
vensku, ale i po okolitých krajinách. 

Aj slniečko svojimi hreji-
vými lúčmi nám dodalo chuť po-
upratovať vo svojom okolí. Pani 
zima už konečne odišla a po 
zmiznutí snehu bolo potrebné prí-
rode pomôcť. V záhrade sme stri-
hali stromčeky, upravovali okras-
né záhony a vyhrabali suchú trá-
vu. Poupratovali sme okolie po-
tôčika ktorý okolo nás preteká, 
očistili ho od popadaných koná-

– čistenie a skrášľovanie okolia 
zariadenia CSS Fantázia 
v Hornom Vadičove. 
 

Pri príležitosti Medziná-
rodného dňa Matky Zeme sa 
klienti zariadenia CSS Fantázia 
v Hornom Vadičove spolu so za-
mestnancami zapojili 27. apríla 
2012 do čistenia záhrady, dvora a 
okolia svojho zariadenia. 

rov a upravili jeho brehy. 
Príroda sa nám odvďačila 

peknou zelenou trávičkou, prvými 
jarnými kvietkami, ktoré svojou 
krásou potešili naše srdcia 
a skrášlili nám okolie zariadenia. 

 

Autor:  
Mgr. Mária Šupolová 

okolia zariadenia. Z vysadených ovoc-
ných stromčekov, kríkov ríbezlí a egre-
šov sa budeme čoskoro tešiť úrode, kto-
rá  nám  spestrí jedálny lístok. 

Držíme sa porekadla: „Komu sa 
nelení, tomu sa zelení“. 
 

Autor:  
Mgr. Mária Šupolová 

 

 

– sadenie stromčekov v záhrade zaria-
denia CSS Fantázia, pracovisko Hor-
ný Vadičov 

 

Dňa 27. 04. 2012 sme pri príleži-
tosti Dňa stromov zorganizovali brigádu 
v záhrade nášho zariadenia. Náplňou na-
šej práce bolo vysádzanie ovocných 
stromčekov a drevín. 

Výsadbou drevín sme prispeli 
k rozšíreniu našej záhrady a skrášleniu 

Deň stromov  

Medzinárodný deň Matky Zeme  

„Svet okolo nás 

je plný 

nádherných 

prírodných 

javov, nad 

ktorými 

zastane rozum 

a srdce 

pookreje, ak 

ich dokážeme 

vidieť.“  

Zasadené stromčeky pri 
príležitosti Dňa stromov 
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Stavanie mája na 

pracovisku Belan-

ského v KNM 

Medzinárodný deň hasičov 

„Máj, máj, máj zelený  
pod oblôčkom sadený“ 

Takto veselo si 
spievali chlapci a muži 
z CSS Fantázia 
v Kysuckom Novom Mes-
te pri stavaní mája pre na-
še dievčatá a ženy.  

Pieseň si nacvičo-
vali už niekoľko dní vo-
pred, aby si neurobili han-
bu pred dievčatami 
a ženami, ktoré majú veľ-
mi radi. Týmto spôsobom 
im chceli vyjadriť lásku 
a priateľstvo podľa dávne-
ho zvyku.  
 Zvykom bolo, že 
v máji, keď je lásky čas, 
prejavovali mládenci 
z dediny svojim láskam 
náklonnosť postavením 
mája na dvore. Takto sa 

podarilo i viac hanblivým 
mládencom osloviť vyvole-
né dievča. Dievčatá nadrá-
nom túžobne očakávali, či 
sa pod oblokom niečo chys-
tá. Keby náhodou zaspali, 
mládenci im zaspievali: 
 

„Stavaj dievča hore 

sadíme ti máje, 
ak hore nevstaneš 

mája nedostaneš“ 

  

Keď mesiac máj 
skončil mládenci očakávali, 
že sa im dievčatá za preja-
venú náklonnosť a námahu 
odvďačia pohostením. Ale 
to akým, prezradia tie naše 
až začiatkom júna pri váľa-
ní mája. 

Už teraz sa naši 
klienti tešia, ako bude 
veselo, ako bude ich ži-
vot obohatený                        
o nový zážitok. 

Autor:  
Bc. Júlia Guzmová  

Mgr. Eva Mináriková 

F A N T Á Z I A  

Stavanie mája na praco-
visku Belanského v KNM 

Návšteva hasičov pri 
príležitosti Medziná-
rodného dňa hasičov 

 

 Dňa 04. 05. 2012 
prijímatelia sociálnych 
služieb z CSS Fantázia 
využili možnosť navští-
viť Hasičský zbor 
v Kysuckom Novom 
Meste.  
Nakoľko naši prijímatelia 
sociálnej služby vedeli, 
že sa plánuje táto akcia, 
vždy keď počuli húkať 
sirénu tešili sa. Tešiť sa a 
čakať sa im oplatilo.  

Na „mieste činu“, 
teda v areáli hasičského 
zboru, sa niektorí 
z našich prijímateľov so-

ciálnej služby neváhali 
okamžite prezliecť do 
pracovného odevu hasi-
čov. Pri obliekaní do od-
evu im ochotne hasiči 
pomáhali.  

Po prezlečení ich 
hasiči postupne previedli 
okolo štyroch rôznych 
hasičských áut.  

Radosti nebolo 
konca – kraja, keď si 
všetci klienti postupne 
mohli vyskúšať posede-
nie za volantom 
v hasičských autách.  

Už im len chýba-
lo húkanie sirény. A to sa 
im nakoniec splnilo, pre-
tože hasiči z Kysuckého 
Nového Mesta za pár mi-

nút naskočili do hasič-
ských aut a sirény zapli.  

Zatiaľ ostatní ha-
siči pripravili pre ostat-
ných občerstvenie – ká-
vičku, cukríky 
a zemiakové lupienky. 
          Prehliadka 
u hasičov sa postupne 
končila, ale my sa už te-
šíme na ďalší rok, keď 
Hasičský zbor opäť 
navštívime.  
Klienti a zamestnanci 
veľmi pekne ďakujú ha-
sičom za ukážky a pekne 
prežitý deň.   

  Autor:  
Bc. Júlia Guzmová 

Klienti mali veľkú radosť z 
návštevy a mohli si vyskúšať 

aj požiarnickú výstroj 



Návšteva Kysuckej hvezdárne 
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Dňa 10. 05. 2012 
navštívili  klienti 
zariadenia CSS 
Fantázia, praco-
visko Horný Va-
dičov, ,,Kysuckú 
hvezdáreň“, kto-
rá je situovaná 
v peknom maleb-

nom prostredí v časti Ky-
suckého Nového Mesta 
s názvom Suľkov.  

Naši klienti si tu 
mali možnosť vypočuť 
prednášku na tému ,,Naša 
slnečná sústava“. Okrem 
prednášky klienti pozoro-

vali aj slnečnú aktivitu, 
nielen prostredníctvom 
špeciálnych ďalekohľa-
dov, ale aj prostredníc-
tvom zákresu 
a vizuálneho pozorovania. 
Pozorovanie bolo doplne-
né odborným výkladom 
pracovníka hvezdárne 
a krátkou besedou na rôz-
ne astronomické témy.  

Na záver všetkých 
milo prekvapil krátky 
film v 3D formáte, ktorý 
bol pre klientov ešte len  
novinkou. Všetci  si 
z návštevy hvezdárne od-

niesli pekné zážitky ale aj 
nové poznatky.  

 

Autor:  
Mgr. Jana Tomášková 

 

da. Naši klienti za pomoci 
zamestnancov vystupovali 
s divadelným predstavením 
„Čínsky tanec draka“.                    
 Podujatie bolo veľmi 
podobné nášmu Žilinskému 
Oskarovi. Vystupovalo tu 
celkovo 40 organizácií 
z celej Českej republiky. 
 Náš umelecký prejav 
mal veľký úspech. Všetkým 
sa páčili najmä naše žlté 
a červené kostýmy, ale sa-
mozrejme, i 8 metrový drak. 
 Domov na Slovensko 
sme sa vracali unavení, no 
veľmi spokojní s našim vý-
konom. 

Autor: 
Mgr. Peter Kvasnica 

 

 Dňa 12. 05. 2012 
sme sa zúčastnili podujatia 
s názvom: „O zlatý klobo-
uček.“  
 Na uvedené poduja-
tie nás pozvali českí partne-
ri, s ktorými máme nadvia-
zanú spoluprácu v rámci 
cezhraničnej spolupráce ČR 
– SR.  
 Akcia sa konala 
v Otrokoviciach v Dome 
kultúry – Otrokovická bese-

Naši klienti sa 

nevedeli dočkať, 

kedy sa pozrú 

cez ďalekohľad 

Čínsky drak z Fantázie v ČR  

Naše vystúpenie v ČR s predsta-
vením „Čínsky tanec draka“ 

Aj takto sme tancovali na tra-
dičnú čínsku hudbu 

Návšteva hvezdárne nás 
všetkých očarila 
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Naše mamičky, babič-

ky a prababičky zaujal 

pripravený program 

Fantázia na návšteve v kaštieli Radoľa 

Deň matiek 

13. Mája je Deň 
matiek – je to výnimoč-
ný sviatok, ktorý pamätá 
na všetky mamičky.  

Je to oslava ma-
terstva, obetavosti 
a lásky matiek voči svo-
jim deťom. 

Ani u nás 
v Centre sociálnych slu-
žieb Fantázia v Hornom 
Vadičove neuplynul ten-
to krásny sviatok bez 
povšimnutia.  

Naše mamičky, 
babičky i prababičky 

okrem svojich blízkych 
prišli navštíviť a svojim 
vystúpením potešiť deti 
z detskej ľudovej hudby 
„Malá Vajčovská muzič-
ka“, ktorú vedie pani Jan-
ka Pavlusíková. 

Vlastnoručne zho-
tovený kvietok a milú 
básničku im zase venova-
li deti z Centra sociál-
nych služieb Fantázia 
v Kysuckom Novom 
Meste.  

Na stretnutí ne-
chýbali koláčiky 

a zmrzlina, na kto-
rých si všetci po-
chutnávali. 
Toto milé stretnu-
tie sa nieslo 
v znamení lásky, 
úcty a vďačnosti 
detí voči našim 
„babičkám“. 

Autor:  
Mgr. Mária Šupolová 

Renesančný kaš-
tieľ z konca 16. storočia 
prekvapil našich klien-
tov najmä replikou ma-
mutieho mláďaťa.  

Naša návšteva 
bola zameraná hlavne na 
repliky egyptských po-
stavičiek a sošiek. Tieto 
predmety priniesol 
z Egypta človek, ktorý 
sa zaujíma o egyptskú 
kultúru.  

Na Slovensku 
dáva týmto predmetom 
nádych starovekosti 
a následne ich vystavu-
je. 

Spoločne sme 

Klienti CSS 
Fantázia navštívili dňa 
17. 05. 2012 jednu 
z najstarších kultúr-
nych pamiatok na Ky-
suciach nachádzajúcu 
sa len dva kilometre od 
našich pracovísk.  

Ráno sme sa 
stretli i s našimi kama-
rátmi z druhého praco-
viska v Hornom Vadi-
čove na Belanského 
ulici.  

Návštevu sme 
si spojili s prechádzkou 
cez mesto a lanovú láv-
ku, cez rieku Kysuca 
na druhý breh.  

takto prežili krásny 
deň, obohatený 
o umelecké zážitky.   

 

Vypracovala:  

Bc. Júlia Guzmová 

  

F A N T Á Z I A  

Pre mamičky, babičky a 
prababičky vystúpili aj 
naši klienti z pracoviska 

Belanského v KNM 

Kaštieľ v Radoli— 

výstava o Egypte 



Piknik pre seniorov 
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V rámci Európskeho roku aktív-
neho starnutia a medzigeneračnej 
solidarity sa na pozvanie riaditeľ-
ky zariadenia Domu pomocy 
spolecznej dla osób starszych na  
ul. Zywieckej 15 z Bielsko-Biala 
naše zariadenie Centrum sociál-
nych služieb Fantázia zúčastnilo 
dňa 22. 05. 2012 „Pikniku pre 
seniorov“ za účasti ďalších  sied-
mych zariadení sociálnych slu-
žieb, ktoré poskytujú svoje služ-
by pre seniorov v meste Bielsko-

Biala. 
Stretnutie sa uskutočnilo 

v krásnom rekreačnom prostredí 
„Blonia“ v Bielsko-Biala. Obklo-
pení krásnou prírodou, 

v príjemnom prostredí sme strá-
vili deň ktorý voňal opekanými 
klobáskami. Zapojili sme sa tiež 
do športových súťaží určených 
pre seniorov a celým stretnutím 
nás sprevádzala príjemná hudba. 

Staré známe „hity“ všet-
kým pripomenuli roky mladosti, 
a tak väčšina účastníkov stretnu-
tia sa stretla na práve čerstvo po-
kosenom parkete. Za snahu 
a chuť súťažiť boli všetci zúčas-
tnení ocenení drobnými sladkos-
ťami a chutným pohostením, 
ktoré nám domáci pripravili. 

Strávili sme veľmi prí-
jemný deň v spoločnosti milých 
priateľov, preto sa veľmi tešíme 

na ďalšie stretnutie dňa 
28.6.2012, kedy bolo naše za-
riadenie pozvané na Senioriádu 
– športové hry pre seniorov 
v Bielsko Biala. 

Autor: 
Mgr. Mária Šupolová 

poriadne vyčistiť, vyumý-
vať. Veď sa bude grilovať 
aj klobása, gril musí byť 
čistučký, altánok, stôl, 
každá špárka od prachu 
a pavučín poutieraná. 
 Dievčatá sa pustili 
do roboty, chlapci im 
ochotne pomáhali. 
 

Váľanie mája. 
„Máje sme sadili,  
všetci sme hrešili, 
že bohaté dievky 

málo zaplatili“. 

 
 Takto pokračovala 
pieseň, čo vyspevovali 
mládenci dievčatám 
z CSS Fantázia KNM. 
 V minulosti bolo 
zvykom, že mládenci do-
stali od dievčat za odme-
nu pálenku, vínečko, do 
košíka vajíčka, klobásu 
a nejaký ten groš.  
 Naši chlapci však 
alkohol nepijú, zato si 
pochutnali na dobrej ká-
vičke, džúse a iných dob-
rotách. Nechýbala ope-
kačka klobásy, hudba 
a veselý tanec.  
 Najväčšou odme-
nou pre chlapcov však bol 
úsmev dievčat a krásne 
prežitý deň. 

Autor:  
Bc. Júlia Guzmová 

 

 Len čo skončila 
zima a v záhrade CSS Fan-
tázia KNM obschlo, hneď 
bola vystrihaná ozdobná 
tráva, kríky nožnicami 
upravené do požadovaných 
tvarov, chodníky opakova-
ne vyzametané, trávnik 
vykosený.  
 Tvrdé steblá ozdob-
nej trávy ručne vyšupené 
a pripravené na ďalšie vyu-
žitie pri aranžovaní, či inej 
pracovnej terapeutickej 
činnosti.  
 Lenže končí sa máj, 
blíži sa „váľanie mája.“ 
A tak je potrebné všetko 

Veľké upratovanie a váľanie mája. 

„Čím je 

človek 

duchovnejší, 

tým je 

čistejšie jeho 

prostredie.“  

Takto pilne všetci upratovali 
a umývali nielen altánok      

v záhrade 

Piknik našich klientov 
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Jedno zo súťažných 

tričiek 

Športové hry 2012 v Terchovej   

Vadičovské folklórne slávnosti  

Športové hry na Parádnom dni 
Dňa 01. 06. 

2012 sa naše zariade-
nie CSS Fantázia zú-
častnilo už po tretí 
krát športovej udalosti 
na športovom gymná-
ziu v Žiline. Názov 
akcie mal príznačný 
názov „Parádny deň“. 

Naši klienti 
súťažili vo viacerých 
športových disciplí-
nach, či už v hode na 
basketbalový kôš ale-

bo v stolnom tenise, 
a zároveň súťažili 
o najparádnejšie trič-
ko. Tričká, ktoré sme 
dostali od organizáto-
rov si klienti za pomo-
ci zamestnancov ozdo-
bili podľa vlastnej fan-
tázie na olympíjsku 
tematiku. V tejto kate-
górii sme už po druhý 
krát vyhrali prvé mies-
to. Za krásne ozdobe-
né tričká dostali klien-

ti sladkú odmenu. 
Potom si klien-

ti zaspievali spoločne 
s Tomášom Bezde-
dom, ktorý bol hos-
ťom „Parádneho dňa“. 

Zo športového 
dňa sme si odniesli 
veľa pekných spomie-
nok. 

Autor: 
Miroslava Backová 

  

sa zúčastnili aj prijíma-
telia sociálnej služby 
nášho zariadenia.  

Po krátkom prí-
hovore starostu obce 
program pokračoval vy-
stúpením mužských 
a ženských speváckych 
skupín a ľudovej muzi-
ky v podaní domácich 
účinkujúcich. Ako hos-
tia, medzi inými, vystú-
pila aj skupina Drišľak, 
ktorá svojim humorom 

 V dňoch 
6.7. a 8. júla 
2012 sa 
v Hornom Vadi-
čove uskutočnili 
Vadičovské fol-
klórne slávnosti, 
ktoré sa každo-
ročne konajú 
pod záštitou sta-

rostu obce.  
Na slávnostnom 

odhalení sochy svätého 
Mikuláša - patróna obce - 

a veselými pesničkami 
strhla pozornosť všet-
kých prítomných.  

V horúcom let-
nom počasí sme sa ob-
čerstvili  pri dobre vy-
chladenej kofole. 
Z návštevy folklórnych 
slávnosti sa prijímatelia 
sociálnej služby vrátili 
dobre naladení a plní 
kultúrnych zážitkov.      
 

svedčia získané medai-
ly:  2 zlaté, 2 strieborne 
a 2 bronzové.  

Ani  zamestnanci 
sa nedali zahanbiť. Zú-
častnili sa bowlingu, 
preťahovania lanom 
a jazde na trojkolke.                           

Organizátorom 
týmto  ďakujeme za prí-
jemne strávene dni  

a tešíme sa na  budúci rok.                                 
Autor:  
CSS – Fantázia,  
Kysucké Nové Mesto 

Dňa 6. -7. júna 
2012 sme sa 
v prekrásnej prírode v 
Terchovej zúčastni-
li ,,Športových hier“ 
klientov domovov so-
ciálnych služieb ŽSK.  

Ako každý rok 
boli naši klienti úspeš-
ní vo viacerých športo-
vých súťažiach  o čom 

Folklórne slávnosti  

v Hornom Vadičove 

F A N T Á Z I A  

Športové hry v Terchovej 
2012 — skok do diaľky 



Výlet za športom, zážitkami a poznávaním histórie. 
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tia a medzigeneračnej solida-
rity podujatie plné súťaží, 
turnajov a zábavy s názvom 
Senioriáda 2012. Súťažilo sa 
v piatich disciplínach, ktorý-
mi boli: pozemný hokej, hod 
loptou na basketbalový kôš, 
šípky, triafanie loptou na fut-
balovú bránu a petang.  

Za naše Centrum so-
ciálnych služieb Fantázia 
v Kysuckom Novom Meste, 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Žilinského samosprávneho 
kraja, sa zúčastnili ôsmi 
klienti s ťažkým zdravotným 
znevýhodnením. Z nášho 
týmu jeden klient získal 3. 
miesto v súťažnej disciplíne 
petang a všetci zúčastnení 
súťažiaci čestné diplomy 
a darčeky na pamiatku. Vše-
tci naši klienti s ťažkým 
zdravotným znevýhodnením 
prejavili súťaživosť a záľubu 
pre pohybové aktivity. Toto 
pozvanie sme si naplno užili 
v športovom duchu, pohostili 
sa pripraveným chutným ob-
čerstvením a pozreli si pekný 
kultúrny program a vystúpe-
nia zúčastnených zariadení 
pre seniorov. 
 Hlavnou myšlienkou 
tohto pekného podujatia bo-
lo, aby sme nezabúdali preja-
vovať starým ľuďom úctu, 
ktorú si zaslúžia. Pomáhali 
im, aby sa napriek svojim 
ubúdajúcim silám  cítili, že 
sú a budú dôležitou 
a potrebnou súčasťou spoloč-
nosti. Ako Cícero povedal: 
„Ľahšie nesie bremeno staro-
by ten, ktorý cíti úctu a lásku 
od mladých.“ Každý 
v starobe bude potrebovať 
pomoc a podporu mladšej 

generácie, je dôležité odo-
vzdávať a šíriť solidaritu, 
ktorá spája generácie medzi 
sebou.   

 Druhou časťou náš-
ho výletu bola návšteva Os-
vienčima, vzdialeného pri-
bližne 37 km od mesta Biel-
sko- Biala. Táto tragická, 
desivá súčasť našej histórie 
je svedectvom ľudskej kru-
tosti počas 2. svetovej voj-
ny. Ako pápež Ján Pavol II. 
povedal: „ Zabudnúť na túto 
udalosť by bolo práve tak 
nespravodlivé ako nebez-
pečné.“ Aj napriek tomu, čo 
za utrpenie sa dialo pred 73 
rokmi v období 2. svetovej 
vojny, sú neustále na svete 
vojnové konflikty, násilie 
a nenávisť. Prečo je to tak? 
Možno práve preto, že ľudia 
rýchlo zabúdajú na to zlé, 
čo sa v histórii udialo a bo-
hužiaľ, sebeckosť, chamti-
vosť vládne svetom.  

Chvíle výletov patria 
medzi tie radostné okamihy, 
ktoré vždy s veľkým nadše-
ním  vítajú všetci naši prijí-
matelia sociálnych služieb 
z  Centra sociálnych služieb 
Fantázia v Kysuckom No-
vom Meste 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Žilinského samosprávneho 
kraja. 

I dňa 28. júna 2012 
sme pripravili pre našich 
klientov s ťažkým zdravot-
ným znevýhodnením  jedno-
dňový zájazd do Bielsko- 
Biala v Poľskej republike, 
kde naše Centrum sociál-
nych služieb Fantázia dosta-
lo pozvanie zúčastniť sa 
športových hier na akcii Se-
nioriáda 2012 a zároveň 
predviesť naše divadelné 
predstavenie s názvom 
„Čínsky tanec draka“, ktoré 
malo u všetkých divákov 
veľký úspech.  

Mesto Bielsko- Biala 
usporiadalo v rámci Európ-
skeho roku aktívneho starnu-

„Ľahšie 

nesie 

bremeno 

staroby ten, 

ktorý cíti 

úctu a lásku 

od 

mladých.“  

Vystúpenie našich klientov v 
Poľsku na SENIORIÁDE 

Trocha oddychu po športových 
disciplínach 

Návšteva Osvienčinu v PL 
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Ústami našich klientov  

F A N T Á Z I A  

Uzdravenie Petrovej testi-
ny Mk 1,29-31. 

(scénka od našej klientky 
pani Plátkovej na Biblickú 

Olympiádu 2012) 
  

Za starých čias dáv-
nych dejín chodila skupina 
Ježišova po Galileji. Ježiš 
ľuďom dobre robil, chodil 
a uzdravoval mnohých tých, 
čo v neho neverili, ale najmä 
ktorí uverili. Chodili s ním 
dvanásti učeníci z ktorých 
mnohí potvrdili jeho zázra-
ky, ktoré na vlastné oči vi-
deli a svedectvá o tom napí-
sali, aby sme aj my o tom 
mohli vedieť a aby sme uve-
rili. 

Jedným z učeníkov 
bol aj Šimon Peter. Tento 
mal v dome chorú príbuznú. 
Keď Ježiš vošiel do jeho 
a Ondrejovho domu Peter ho 
poprosil:  
Peter: „Pane, kým sme 

s tebou chodili a ty si učil 
a uzdravoval, ťažko ochore-
la moja testiná. Už niekoľko 
dní má vysokú horúčku, ne-
vstáva z postele a nevníma 
okolie. Ak jej Pane Ty nepo-
môžeš, zoslabne a môže 
zomrieť.“  
Ježiš: sa začudovane pozrel 
na Petra a odvetil: „Peter, 
Ty malomyseľný, azda si 
ešte neuveril? Nevieš, že 
môj Nebeský Otec má moc 
darovať Ti život, ale i vziať 
Ti ho?“ 

Potom podišiel k Petrovej 
testine, vzal ju za ruku 
a vyslovil tieto slová: 
Ježiš: “Žena hovorím ti 
vstaň, a nech ťa opustí tvoje 
choroba. Aby aj tvoje uzdra-
venie bolo na oslavu nášho 
Pána, ktorý je na nebe-
siach.“ 

Vtedy sa Petrova 
testiná vzchopila, vrátila sa 
jej vláda do celého tela, naj-

prv sa posadila na posteli, 
potom vstala z postele na 
ktorej doposiaľ ležala 
a velebila Pána. 
Testiná: „Nech je zvelebené 
meno Pánovo, vďaka mu za 
všetky dobrodenia, vďaka, 
že vrátil život do môjho te-
la.“ 

Peter: „Vďaka ti Pane že 
nás tak miluješ, lebo si vy-
konal veci zázračné a máme 
z toho radosť.“ 

Ježiš: „Neďakujte mne, ale 
nášmu Otcovi, ktorý je na 
nebesiach.“ 

Vtedy testiná vzala 
riad a posluhovala im.  Keď 
sa najedli povstali a velebili 
Pána týmito slovami: 
„Šťastní sú všetci, čo sa 
spoliehajú na Pána 
a kráčajú po Jeho ces-
tách.“ 

 

Autor: Plátková Anna 

Pre našich klientov 
z Centra sociálnych slu-
žieb Fantázia ako aj za-
mestnancov, ktorí ich 
sprevádzali, bola návšteva 
múzea v Osvienčime hl-
bokým zážitkom. Ak by 
som mala vyjadriť jedným 
slovom náš spoločný pocit 
z tohto miesta, bol to 
smútok. Stotožňujem sa 
s jedným našim klientom, 
ktorý keď sme ukončili 
prehliadku Osvienčimu 

povedal: „ Aký som šťast-
ný, že nie je u nás vojna 
a som slobodný.“   
 Z nášho výletu 
sme sa vrátili neskoro ve-
čer príjemne unavení 
a plný zážitkov a dojmov 
zo zaujímavého dňa strá-
veného u našich susedov 
v Poľsku. Na druhý deň 
prvá otázka od našich 
klientov s ťažkým zdra-
votným znevýhodnením 
znela jednoznačne, kedy 
sa ide na ďalší taký zaují-
mavý výlet. Určite všetci 
zamestnanci Centra so-
ciálnych služieb Fantázia 
v Kysuckom Novom Mes-
te v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Žilinského samo-
správneho kraja  sa bude-
me snažiť čo najskôr zor-
ganizovať ďalší dobro-

družný zájazd 
s množstvom nových zá-
žitkov. 

Autor: 
Mgr. Erika Kleisová 

 

Záber na  koncentračný tá-
bor v Osvienčine v PL 

Ešte pár záberov z nášho 
výletu  

Pani Plátková Anna v 
scénke na Biblickej 

Olympiáde 2012 



Rady zo sociálnej oblasti 
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Výška životného minima sa zmení s účinnosťou  
od 1. júla 2012 nasledovne: 

• 194,58 € pri plnoletej osobe (z doterajších 189,93 €), 
• 135,74 € pri ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej 

osobe (z doterajších 132,42 €), 
• 88,82 € pri zaopatrenom neplnoletom dieťati alebo pri 

nezaopatrenom dieťati (86,65 €).  

Výška opakovaných peňažných príspevkov 

podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 

ťažkého zdravotného postihnutia  

(platné od 1.7.2012) 
Životné minimum  od 1. júla 2012 je :  194,58 € 

 

Dvojnásobok životného minima: 389,16 euro  

Trojnásobok životného minima: 583,74 euro  

Štvornásobok životného minima: 778,32 euro 

 

Druh peňažného príspevku poskytujúci mesačne                                              SUMA EURO* 

Peňažný príspevok za  opatrovanie 

Fyzická osoba  (FO) v produktívnom veku 

a) ak  opatruje jednu fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím                 216,61€ (211,32) 
b) ak opatruje dvoch alebo viac osôb s ťažkým zdravotným postihnutím               288,80 € (281,75) 
c) ak opatruje jednu FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týžd.                            191,34 € (186,65) 
v škol. zariadení alebo denne navštevuje soc. zariadenie 

d) ak opatruje dve a viac FO s  ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týžd.                   270,76 € (264,14) 
v škol. zariadení alebo denne navštevujú soc. zariadenie 

e) ak opatruje FO s ŤZP, ktorá je v soc. zariadení viac ako 20 hodín týžd.            281,58 € (274,70) 
v zariadení a súčasne opatruje aj druhú FO s ŤZP, ktorá nie je  
v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne. 

 

FO poberajúca dôchodok:  starobný, predčasný ,  
invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať 

zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok  
alebo invalidný výsluhový dôchodok 

ak opatruje jednu fyzickú osobu s ŤZP                                                                       90,25 € (88,05) 
ak opatruje dve alebo viaceré fyzické osoby s ŤZP                                                119,13 € (116,22) 
Peňažný príspevok  na osobnú asistenciu                                                     na 1 hod/2,71 € (2,64) 
Peňažný príspevok na prepravu                                                                                99,28 €(96,86) 
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiaci, 
s  diétnym stravovaním určený  podľa prílohy  a konkrétnych diagnóz  

a) I. skupina chorôb                                                                                                     36,12 € (35,24) 
b) II. skupina chorôb                                                                                                          18,06 € 
(17,62) 
c) III. skupina chorôb                                                                                                  10,84 € (10,58) 
2.  s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia  18,06 € (17,62) 
3.  so zabezpečením prevádzky osobného motor. vozidla                                          32,50 € (31,71) 
 

V zátvorke sú uvedené sumy platné do 30.6.2012. Od 1.7.2012 sú platné sumy PP uvedené modrým 
písmom. Za júl sú splatné v auguste. 
Vypracoval: CSŽ n.o.  
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Naše výrobky 
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NAŠE ŠTANDARDY KVALITY 
• Ubytovanie v jedno – štvorlôžkových izbách, nahrádzajúce domáce 

prostredie s  príjemnou atmosférou, súčasťou ubytovania sú priestranné 
a účelne využité spoločenské priestory;  

• Stravovanie, podávame 5x denne, ktoré spĺňa všetky požiadavky 
na zdravý vývoj osoby,; 

• Sociálna starostlivosť, zabezpečujúca všetky potreby nášho pr ijí-
mateľa sociálnej služby; 

• Zdravotná starostlivosť, poskytovaná zdravotníckym personálom 
zariadenia a personálom ADOS; 

• Rehabilitácia využívajúca všetky dostupné techniky k opätovnému 
navráteniu prijímateľa sociálnej služby do plnohodnotného života;  

• Ergoterapia alebo liečba prácou využíva precvičovanie bežných 
pracovných úkonov potrebných v bežnom živote, využíva prácu 
v dielni - tkacia, keramická, sklárska a drevárska; 

• Výchova a vzdelávanie prostredníctvom interných a externých pe-
dagógov zabezpečujúca rozvoj osobnosti prijímateľov       sociálnej 
služby; 

• Muzikoterapia; 

• Arteterapia; 

• Wallpainting terapia; 

• Dramatoterapia; 

• Biblioterapia; 

• Architektoterapia; 

• Terapia hrou; 

• Animalterapia; 

• Aromaterapia; 

• Záujmové činnosti – PC krúžok, nordicwalking, krúžok náboženskej 
výchovy, krúžok prvej pomoci, krúžok bubnovania na afrických bub-
noch, „bongách“, pravidelné navštevovanie Centra voľného času 
v Kysuckom Novom Meste.  

Centrum sociálnych služieb 
Fantázia 

„Náš svet to je Fantázia.“ 

Sme na webe i na 
Facebooku! 

www.dsskm.estranky.cz 

Zábavné okienko - alebo trocha oddychu 

Čokoládové košíčky 

 

Ingrediencie 

100 g čokolády na varenie,  
1 šľahačka v prášku,  
1 stužovač šľahačky,  
150 ml studeného mlieka,  
čokoládové  ozdoby 

 

Postup 

Do plechu na muffiny vložíme 
papierové košíčky. Vo vodnom 
kúpeli si rozpustíme čokoládu. 

Roztopenú čokoládu naberáme 
lyžičkou a oblievame 
ňou košíčky od vrchu.  
Pripravené košíčky dáme aj s 
plechom do mrazničky stuhnúť. 
Medzitým si vyšľaháme hus-
tú šľahačku s mliekom a stužo-
vačom.  
Stuhnuté košíčky po jednom vy-
beráme studenými rukami a 
stiahneme z nich papier. Šľahač-
kou naplníme vrecúško na zdo-
benie a každý košík naplníme. 

Hotové ozdobíme čokoládovou 
ozdobou.  

A takto vyzerá výsledok—

čokoládové košíčky 

Adresa: 
Centrum sociálnych služieb  
FANTÁZIA 

Belanského č. 12 

Kysucké Nové Mesto 024 01 

Kontakt: 
Telefón: 041/241 2121 

Fax: 041/421 1810 

E-mail: 
dssknmbelanskeho@vuczilina.sk 


