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Olichovníček 
Občasník zamestnancov a klientov „SVETLO“ Zariadenia sociálnych služieb Olichov 

 
 

Číslo 7 - 12 • 2017 • ročník XI  • nepredajné 
 

 
 
 

 
 

 

Vážené dámy, vážení páni, milí klienti,  

chcem Vám popriať všetko krásne v Novom roku, 

dobrých ľudí popri boku.  

Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány zdaria. 

Tiež Vám chcem všetkým poďakovať za prácu,          

ktorú robíte. Je veľmi namáhavá, ale zároveň aj krásna. 

Pomáhať tým, ktorí to potrebujú, byť nápomocní,            

je najkrajšie poslanie človeka.  

 

 Mgr. Katarína Šurdová 
riaditeľka  “SVETLO“ ZSS Olichov 
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888000...   VVVÝÝÝRRROOOČČČIIIEEE   ZZZAAALLLOOOŽŽŽEEENNNIIIAAA   ZZZSSSSSS   OOOLLLIIICCCHHHOOOVVV      
777...999...222000111777 

 

Každé jubileum je príležitosťou na spomínanie, oslavy i hodnotenie. V prípade osemdesiateho 

výročia nášho zariadenia si zaspomínali klienti, zamestnanci 

bývalí aj súčasní. V krátkom programe sme priblížili  všetkým 

pozvaným hosťom históriu i súčasnosť nášho zariadenia 

a hlavne pokroky a smerovanie „SVETLO“ ZSS Olichov. 

Veru bolo 

na čo 

spomínať. Slávnostný  program otvorila svojim 

príhovorom pani riaditeľka Mgr. Katarína 

Šurdová, ktorá v ňom priblížila históriu 

zariadenia až po súčasnosť, vyzdvihla pomoc 

zriaďovateľa NSK pri rozsiahlej rekonštrukcii 

a modernizácii, bez ktorej by naše zariadenie nemohlo byť tam, kde v súčasnosti je.  Pán predseda 

NSK Milan Belica poďakoval súčasnému vedeniu a personálu za 

zodpovednú prácu a pani riaditeľke 

odovzdal najvyššie ocenenie – osobný 

dar – Zlatú medailu predsedu NSK. 

Z rúk pána predsedu si dary odniesli aj 

klientky nášho zariadenia, ktoré tu 

prežili celý svoj život, prvé lásky, sklamania, priateľstvá... Príbeh 

jednej z nich, pani Júlie Bartalošovej, si pozvaní hostia počas programu pozreli so zatajeným 

dychom a so slzami v očiach. Ale aj o tom je život... Osemdesiatka je pri ľudskom veku jeseň 

života, ktorá ale môže byť pestrá, rôznofarebná a zaujímavá zároveň...to želáme aj našim klientom 

aby ich život v zariadení bol práve takýto. A čo 

zaželať zariadeniu? Aby osemdesiatka znamenala 

jar, keď sa všetko prebúdza a teší sa na všetko 

nové čo príde, a nech svetlo zapálené vo 

„SVETLE“ nikdy nevyhasne.  

Ing. Jana Pivarčiová 
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VVVÝÝÝLLLEEETTT   DDDOOO   RRREEEKKKRRREEEAAAČČČNNNÉÉÉHHHOOO   SSSTTTRRREEEDDDIIISSSKKKAAA   DDDRRROOOZZZDDDOOOVVVOOO   
August je už pravidelne spojený s jednodňovým výletom našich klientov do rekreačnaj oblasti 

Drozdovo. Tento rok sme sa tiež nedali zahanbiť a dva plné autobusy 

nás dňa 16.8.2017 odviezli do 

krásnej prírody, aby sme 

načerpali energiu, zabavili sa 

a zažili znovu niečo nové a zaujímavé. V priebehu dňa sme 

počas prechádzky do okolitej prírody pozorovali kone, 

ktorých sme pohladili, aj sme sa s nimi pofotili. Pozitívne 

naladení z mini turistiky sme si pochutnali na super guláši a neskôr aj na špekáčikoch či nanukoch... 

No bolo toho naozaj neúrekom. Aby sme to všetko vytrávili, bavili sme sa športom ale aj hudbou, 

každý podľa svojho záujmu. Zahrali sme si vybíjanú, zakopali sme 

si do futbalovej bránky, zasúťažili sme si v jednoduchých 

športových disciplínach a samozrejme, že sme si aj zatancovali. 

Zaspievali sme si, dali sme si kávičku, porozprávali sa....tak ako sa 

to robí aj v iných „rodinách“ keď sa všetci stretnú. Ďakujeme 

všetkým, ktorí prispeli k tomu, že táto akcia opäť dopadla na jednotku.  

Ing. Jana Pivarčiová, Anna Langerová 

   

LLLAAABBBOOORRR   SSSOOOCCCIIIAAALLLIIISSS   

Dňa 21. septembra 2017 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre konal 2. ročník 

medzinárodnej vedeckej konferencie LABOR 

SOCIALIS, konanej pod záštitou JUDr. Jána RICHTERA, 

ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Téma konferencie 

bola: Sociálna práca v Európe – nové výzvy a trendy. Cieľom 

konferencií je reflektovať aktuálne spoločenské problémy 

týkajúce sa odboru sociálna práca. Na túto konferenciu bola 

pozvaná aj pani riaditeľka a spolu s ňou mali príležitosť aj naši klienti ukázať svoju kreativitu 

v rámci predajných trhov zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho 

kraja. Pán Milan Čaniga všetkých presvedčil o svojej šikovnosti pri výrobe paličkovej čipky. Pani 

Ingrid Beníková pomáhala pri predaji výrobkov študentom i pozvaným hosťom konferencie.  

Mgr. Simona Blažková, Ingrida Beníková 
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NNNÁÁÁVVVŠŠŠTTTEEEVVVAAA   PPPRRRVVVOOOLLLIIIGGGOOOVVVÉÉÉHHHOOO   MMMUUUŽŽŽSSSTTTVVVAAA   FFFCCC   VVVIIIOOONNN   
V utorok 10.10.2017 bolo v našom zariadení „športovo“. Za našimi klientmi zavítali futbalisti 

prvoligového mužstva FC ViOn, v zastúpení Robo Gešnábel 

a Timo Záhumenský, 

spoločne s vedúcim 

mužstva Vladimírom 

Červeným a športovým 

riaditeľom Vladimírom 

Červeným ml., ktorí ale 

neprišli s prázdnymi rukami. Našim klientom priniesli dresy, futbalovú výstroj, plagát aj loptu 

podpísanú celým tímom. Zaujímavé otázky našich klientov vyčarili úsmev na tvárach našich 

mladých šikovných reprezentantov. Po krátkej besede 

ukázali zlomok svojho futbalového majstrovstva – 

žonglovali a robili triky s loptou. Ako poďakovanie im 

klienti odovzdali darčeky, ktoré im budú pripomínať pre 

nich určite netradičnú návštevu. Veď nie je vždy 

pravidlom, že mladí športovci sa zaujímajú o ľudí 

v zariadení sociálnych služieb. Aj za tom im ďakujeme, 

aj za pozvanie na zápasy do Zlatých Moraviec. Veríme, že podobná športová akcia určite nebola 

posledná a naša spolupráca s FC ViOn sa bude naďalej rozvíjať. 

Ing. Jana Pivarčiová, Rastislav Varga 

   

ÚÚÚCCCTTTAAA   KKK   SSSTTTAAARRRŠŠŠÍÍÍMMM   VVV   ČČČIIIEEERRRNNNYYYCCCHHH   KKKĽĽĽAAAČČČAAANNNOOOCCCHHH   
 

Dňa 15.10.2017 bolo naše ZSS pozvané do KD v Čiernych Kľačanoch, kde sme dostali možnosť 

vystupovať k príležitosti ku dňu starším. Klienti sa prezentovali divadelným spracovaním nášho 

skutočného príbehu „Julkin príbeh“, ktorý je príbehom našej klientky Julky a jej strateného –

odobraného syna Jožka.  predstavenie v skratke približuje smutný osud a bolesť Julky ale aj nádej 

a nájdenú lásku, keď sa po 50 rokoch so svojim synom Jožkom stretáva. V miestnej sále KD 

nezostalo suché ani jedno oko. príbeh a a dramatické spracovanie ľudí dojal. ĎAKUJEME ZA 

pozitívne  ohlasy a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s obcou Čierne Kľačany.  

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE. 

Mgr.Simona Blažková 
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JJJEEESSSEEENNNNNNÉÉÉ   DDDEEEKKKOOORRRÁÁÁCCCIIIEEE 
 

Dňa 8.11.2017 boli naši klienti s doprovodom pozvaní do ZSS „Jeseň života“ v Leviciach na 

jesenné dekorovanie. V príjemnej atmosfére tohto krásneho  

zariadenia sme strávili tvorivé dopoludnie spolu s klientmi aj 

z iných zariadení. Tvorivú atmosféru nám spríjemnili zamestnanci 

ZSS Jeseň života občerstvením a ochotou pomôcť a poradiť. 

Vyrobili sme si jesenné dekorácie z prírodných materiálov a látok 

a naučili sme sa niečo nové. Ďakujeme za pozvanie. 

Mgr.Simona Blažková, Milan Čaniga 
 

KKKAAATTTAAARRRÍÍÍNNNSSSKKKAAA   ZZZÁÁÁBBBAAAVVVAAA   
Tak ako každý rok aj tento sme prijali pozvanie od ZSS „V KAŠTIELI“  v Horných Obdokovciach 

na Katarínsku zábavu. Klienti nášho zariadenia sa tešili hlavne na 

stretnutie s priateľmi z ostatných zariadení. Po krátkom privítaní sa začala 

tancovačka. Cez prestávky si klienti krátili čas tombolou 

v ktorej boli milé ceny. Šťastie na vylosované číslo mal 

iba pán Ivan Púš. Do balónového tanca sa zapojili pán Milan Čaniga a pani Ingrida 

Beníková, ktorí vyhrali 1.miesto a boli ocenení malým darčekom. 

Do speváckej súťaže sa zapojili p. Katarína Maťová, p. Ľubomír Horvát, p. Ľubica Kormanová. Ich 

spevácky výkon bol ocenení búrlivým potleskom. A rovnako malým darčekom. Zo zábavy sme 

odchádzali s hlavou plnou nových zážitkov a veselých príhod. 

Mgr. Mária Levasovská, Anna Langerová 

 

PPPEEEČČČEEENNNIIIEEE   VVVIIIAAANNNOOOČČČNNNÉÉÉHHHOOO   PPPEEEČČČIIIVVVAAA 

Nástup zimného obdobia a adventu so sebou prináša príjemnú povinnosť v podobe pečenia.  Každá 

domácnosť sa chystá na Vianoce pečením a nie je to 

inak  ani u nás v ZSS. Klienti a hlavne staršie klientky 

sa s nadšením pustili do pečenia drobného vianočného 

pečiva a tradičnej výroby vianočných trubičiek a oblátok. 

Bc.Mária Luknišová, Milada Samáková 
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MMMIIIKKKUUULLLÁÁÁŠŠŠ   VVV   TTTEEEKKKOOOVVVSSSKKKÝÝÝCCCHHH   NNNEEEMMMCCCIIIAAACCCHHH 
 
6.december je už od nepamäti sviatkom svätého Mikuláša, ktorý podľa histórie veľmi rád obdarúval 

chudobných a trpiacich. Tento sviatok každoročne slávime aj my, aj keď tento 

rok sme si na Mikuláša museli 2 dni počkať. Dňa 8. decembra sme sa všetci 

stretli v krásne vyzdobenom kultúrnom dome v Tekovských Nemciach spolu 

s našimi priateľmi z iných zariadení 

„BENEFIT“ ZSS Ľudovítová, 

„CLEMENTIA ZSS Kovarce, 

„HARMÓNIA“ Horné Štitáre, „V KAŠTIELI“ Horné 

Obdokovce, DSS 

Šoporňa – 

Štrkovec  a netrpezlivo sme čakali, či na nás predsa len 

ten Mikuláš nezabudol. Celú slávnosť otvorila svojim 

príhovorom pani riaditeľka, potom nám naši klienti 

predviedli divadelné pásmo o tom, ako je dôležité občas 

sa „zastaviť“, zaspievali sme si krásnu pieseň Aleluja 

v podaní p. Ľuboša Horváta a p. Ľubici Kormanovej. 

Následne pani riaditeľka priblížila všetkým, aký rok má za 

sebou naše zariadenie a tiež sa poďakovala sponzorom za 

ich štedrosť. No  a potom už mohol prísť dlhoočakávaný 

Mikuláš...všetci sme ho hlasno zavolali a on nás nesklamal 

a prišiel aj so svojimi pomocníkmi- čertmi. Všetkých nás 

obdaroval balíčkami a neobišli naprázdno ani tí, ktorým 

zdravotný stav nedovolil prísť do Tekovských Nemiec, 

pretože Mikuláš ich našiel aj doma v Olichove. 

V kultúrnom dome po výbornej polievočke a rezni so 

šalátom nasledovala zábava, ktorá bola ako každoročne 

skvelá. Hudobná skupina Trop opäť nesklamala 

a vďačné publikum bavila svojim spevom a hrou. 

Kávička a zákusky boli skvelým osviežením počas hudobných prestávok. Príjemne unavení od 

tancovania a určite aj dobre najedení sme sa potom vo večerných hodinách rozlúčili s našimi 

priateľmi z iných zariadení a vrátili sme sa späť na Olichov.  

Ing. Jana Pivarčiová, Ľubomír Horvát 
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VVVIIIAAANNNOOOCCCEEE   VVV   OOOLLLIIICCCHHHOOOVVVEEE   
Vianoce v našom zariadení boli tento rok príjemné a požehnané aj vďaka 

bohatému programu, ktorý sme v priebehu 

decembra mali. Predvianočnú atmosféru 

v našom zariadení nám dňa 19.12.2017 

spríjemnil spevácky spolok Benát 

z Topoľčianok. Krásnymi koledami nám 

umocnili čaro vianočných sviatkov 

a pripravili pre nás príjemné popoludnie. Čas Vianoc sme si tento 

rok spríjemnili vlastnou prípravou vianočných oblátok, medovníkov a drobného pečiva, ktoré 

pripravovali  klienti s inštruktormi sociálnej rehabilitácie. Počas príprav na Vianoce sme vyrobili 

rôzne dekorácie do spoločných priestorov ZSS a mnoho vianočných 

výrobkov, ktoré sme prezentovali na Vianočných trhoch v Nitre a vo 

firme NIDEC. V spolupráci s OZ PFA FC ViOn sme pripravili pre 

Zlatomoravčanov akciu s názvom „Vianočná kapustnica“, kde sme 

tiež odprezentovali prácu 

našich klientov a akcie nášho OZ Svetlo pre Olichov.   

     Vianoce sme začali sláviť na Štedrý deň svätou 

omšou za hudobného doprovodu. Tichá noc zaspievaná 

pri zhasnutých svetlách na konci svätej omše nám 

všetkým pripomenula podstatu slávených sviatkov. Po 

svätej omši sme sa presunuli do jedálne, kde sme sa stretli ako jedna veľká rodina. V rámci 

kultúrneho programu predniesli klienti vianočné verše, pani Valika zaspievala vianočné koledy 

a pani Anička poďakovala za všetkých klientov  zamestnancom. 

Nasledoval príhovor pani riaditeľky, v ktorom zaželala všetkým 

radostiplné a požehnané Vianoce a ponúkla nás medovníkmi 

a kávou. Štedrým 

dňom slávenie Vianoc 

v našom zariadení 

neskončilo. Už 28.12.2017 na nás opäť nezabudol operný 

spevák Ing. Mgr. art. Marek Pobuda, prišiel nám zaspievať 

aj so svojimi priateľmi, ktorí rozospievali aj mnohých 

klientov. Aj takto sme prežili Vianočné sviatky u nás v Olichove. 

Mgr.Simona Blažková, Valéria Bakalová 
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NNNAAAŠŠŠIII   OOOSSSLLLÁÁÁVVVEEENNNCCCIII   

   
JÚL   AUGUST   

OSLÁVENEC ROKOV OSLÁVENEC ROKOV 
Fábik Michal 39 Bartalošová Júlia 86 

Husár Vladimír 63 Borodajkevyčová Erika 55 
Kováčik Dušan 49 Bublávek Ľuboš 55 
Plučinský Pavol 62 Čulíková Mária 73 
Rosinská Otília 78 Dobošová Mária 83 
Herda Stanislav 80 Galbavá Svetlana 38 
Hudák Róbert 50 Haspra Marián 52 
Suderová Janka 82 Henczeová Helena 51 
Tököly Ľudovít 66 Jurecska Jaroslav 49 

Kantor Pavol 63 

SEPTEMBER   Konečná Dana 47 

OSLÁVENEC ROKOV Makáň Ján 81 
Bartalošová Margita 84 Malá Zuzana 81 

Budzák Tomáš 58 Mišutová Mária 84 
Cseri Ľudovít 63 Močkor Ladislav 66 
Domianová Miroslava 45 Pollák Ladislav 65 
Chrenová Anna 45 Stankovská Gabriela 46 
Jančovič Vladimír 52 Stolárik Josef 57 
Kóňová Marianna 51 Varga Rastislav 41 
Kormanová Ľubica 42 
Lukáčik Peter 53 
Ondrejka Ondrej 62 

 

Oravcová Zuzana 81 
Petro Ľubomír 55 
Rochel Roman 49 

Rusňák Marian 58 
Szegény Jaroslav 50 
Hrušková Zuzana 50 
Šigutová Alexandra 56 
Vörösová Mária 82 
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OKTÓBER NOVEMBER   

OSLÁVENEC ROKOV OSLÁVENEC ROKOV 
Bachan Ferdinand 75 Boršovská Paraska 82 

Bakalová Valéria 68 Ďurdiaková Mária 87 

Baláži Vladimír 55 Gazda Jaroslav 68 

Belas Anton 73 Holková Marta 48 

Budinská Mária 63 Hörik Ambróz 67 

Kašuba Juraj 52 Horvát Ľubomír 53 

Klučiarová Melánia 66 Horváthová Eva 51 

Kňaško Dezider 59 Jankulár Matej 82 

Konček Karol 68 Konečná Margita 72 

Kopča Štefan 42 Kopjárová Mária 81 

Koprdová Katarína 53 Kordoš Milan 48 

Langerová Anna 43 Kováč Ernest 56 

Nováková Eleonóra 56 Mesárošová Zlatica 66 

Pácalová Františka 87 Nagy Jozef 55 

Pagáčová Daniela 61 Šabík Štefan 56 

Pék Imrich 61 Blašková Berta 88 

Púš Ivan 59 
  

Segényová Valéria 63 

Skočík Róbert 61 

Pelúch Ján 60 

Števkov Pavel 57 

DECEMBER DECEMBER 

OSLÁVENEC ROKOV OSLÁVENEC ROKOV 
Beníková Ingrida 36 Samáková Milada 45 

Civáň Juraj 62 Szalay Gábor 65 

Drmolová Alžbeta 82 Száraz Eugen 75 

Homolová Mária 84 Šubin Štefan 62 

Janeková Anna 47 Slivová Janka 50 

Kováčová Terézia 78 Uhrecký Jozef 57 

Krahulec Pavel 78 Krúpová Mária 70 

Paluš Benedikt 68 
   

PPPOOOSSSLLLEEEDDDNNNÉÉÉ   ZZZBBBOOOHHHOOOMMM   
 

S úctou spomíname na našich drahých klientov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa s našimi klientmi prišli rozlúčiť. 

2.8.2017 Ondrej Zaduban 
 

27.8.2017 Mária Brédiková 
 

27.10.2017 Albín Hudák 
6.8.2017 Valéria Šabíková 

 
28.8.2017 Anna Rajtarová 

 
15.11.2017 Štefan Šabo 

11.8.2017 Katarína Holečková 
 

8.9.2017 Jozef Gašparík 
 

29.11.2017 Jozef Kráľ 
13.8.2017 Júlia Bratská 

 
3.10.2017 Pavlína Javoreková 

 
8.12.2017 Amália Bašková 
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OOOBBBČČČIIIAAANNNSSSKKKEEE   ZZZDDDRRRUUUŽŽŽEEENNNIIIEEE   PPPRRREEEZZZEEENNNTTTUUUJJJEEE   SSSVVVOOOJJJUUU   ČČČIIINNNNNNOOOSSSŤŤŤ   
  

Chutný guláš, príjemní ľudia, množstvo súťaží pre deti, tombola, pekné počasie 

a OZ spolu s klientmi opäť na akcii mesta 

Zlaté Moravce. V sobotu 3.9.2017 sme sa 

zúčastnili na „Súťaží varenia gulášu“, ktoré organizuje 

mesto Zlaté Moravce v priestoroch mestského štadiónu.      

Aj keď sme vo varení nesúťažili, dostali sme priestor 

prezentovať spolu 

s klientmi svoju 

činnosť a tvorbu klientov, ktorá mala u širokej verejnosti 

veľký úspech.  

Na ľudovú nôtu sme si zaspievali dňa 27.8.2017, kedy sme sa 

zúčastnili na Zlatomoraveckých folklórnych slávnostiach. 

Bolo veselo a tvorivo...  

Dňa 29.9.2017 sme sa zúčastnili jarmoku v Zlatých Moravciach, kde sme prezentovali tradičné 

ľudové výrobky vyrobené šikovnými rukami našich klientov. 

Okrem inštruktorov sociálnej rehabilitácie sa jarmoku zúčastnila 

aj p. Anička Langerová a p. Mirko Sečkár. Klienti mali možnosť 

zažiť zaujímavý deň a inšpirovať 

sa inými remeselníkmi.  Bolo 

dobre vidieť, že výsledky práce 

našich klientov sú aj pre verejnosť  atraktívne a je o ne záujem. 

Ďakujeme všetkým, ktorí si naše výrobky zakúpili a tak podporili 

ďalšiu činnosť nášho občianskeho združenia.  

Materská škola Slnečná v Zlatých Moravciach oslovila naše OZ k spolupráci 

a tak 16.10.2017 sa inštruktori sociálnej rehabilitácie zúčastnili tvorivého 

workshopu, na ktorom  deti z MŠ učili pracovať s hlinou. 

Naša ďalšia činnosť viedla dňa 18.10.2017 k spolupráci s občianskym 

združením Milan Štefánik, kde sme na 5 ročníku benefičného koncertu „Na 

krídlach anjelov“ pre osoby s mentálnym postihnutím, viedli tvorivé dielne.  

Mgr.Simona Blažková, Anna Langerová 
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TTTVVVOOORRRMMMEEE   PPPRRREEE   RRRAAADDDOOOSSSŤŤŤ   
 

 Život bez rodiny, blízkych a ešte aj so zdravotným handicapom si 

málokto z nás vie predstaviť. No v zariadeniach sociálnych služieb je 

takýchto ľudí neúrekom. 

O uľahčenie neľahkej etapy 

v živote klientov „SVETLO“ 

ZSS Olichov sa snaží aj 

Občianske združenie Svetlo pre Olichov projektom 

„Tvorme pre radosť“. A presne to bolo cieľom tohto 

projektu – tvoriť pre radosť, nech všetci klienti zabudnú 

na starosti a problémy vďaka terapeutickému fenoménu – hline. Naši klienti pracujú s hlinou už 

približne rok a veľmi radi sa svojou prácou prezentujú aj mimo zariadenia. Projekt „Tvorme pre 

radosť“ bol pre nich výzvou zdokonaliť sa v tom, čo im prináša radosť 

a napĺňa ich. Aktivity projektu boli zamerané na cca 30 klientov, ktorí 

v rámci terapeutických skupín pracovali s hlinou – s ohľadom na zdravotný 

stav sa jednalo o jednoduchšie aktivity – vaľkanie, modelovanie, no 

zručnejší klienti, ktorým to dovoľoval zdravotný stav, sa nezľakli ani 

hrnčiarskeho kruhu, ktorý sme 

zakúpili práve vďaka VÚB 

grantovému programu Umenie 

lieči, dotyk lieči. Rôzne arteterapeutické techniky boli 

využité aj pri konečnej fáze výroby výrobkov – 

glazovanie, dekorovanie... Vlastnoručne vyrobené 

výrobky si vždy našli svojho majiteľa a boli darované s láskou. Svoju zručnosť klienti predviedli aj 

v rámci tvorivých dielní a workshopov, napr. v Základnej škole sv. Don Bosca alebo v detskom 

centre Hopsáčik v Zlatých Moravciach, kde deti učili vyrábať jednoduché výrobky z hliny. Prácu 

našich klientov sme zviditeľnili aj vďaka výstave v neďalekom reštauračnom zariadení „U starej 

mamy“  a tiež výstavou pri príležitosti osláv 80. výročia založenia v našom zariadení. Pre klientov 

mali tieto aktivity výrazný socializačný efekt.                                                   

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie VÚB.   
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PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM   OOOPPPOOORRRAAA 
 

V roku 2017 Nadácia SPP v programe Opora podporila našich klientov 

prostredníctvom 4 schválených 

projektov, vďaka ktorým sme 

umožnili našim klientom zvýšiť 

kvalitu života a podporiť  ich 

inklúziu do vonkajšieho prostredia. 

Vďaka projektov schváleným na 

„SVETLO“ ZSS Olichov sme podporili a posilnili pocit užitočnosti 

u klientky pani Anny L. – zakúpili sme šijací a vyšívací stroj 

s príslušenstvom a pani Milici G. – zakúpili sme oblátkovač  s rúrou na pečenie a mixérom. 

Podobne aj vďaka grantom, ktoré boli poskytnuté  Občianskemu 

združeniu SVETLO PRE OLICHOV  sme mohli zakúpiť  nový 

počítač s tlačiarňou  - podpora 

pre klientku pani Ingrid B. 

a tiež nákup hliny a pomôcok 

na výrobu keramiky ako 

podpora pre klienta pána 

Ľuboša H.  

V rámci všetkých štyroch projektov sme vďaka SPP zabezpečili 

rozvoj osobnosti spomínaných klientov, vďaka aktivitám 

jednotlivých projektov sme zabezpečili integráciu klientov do bežného života a zároveň ich 

aktívne využitie voľného času.  V rámci jednotlivých projektov sa uskutočnili tvorivé 

dielne, workshopy a výstavy, vďaka ktorým sa naši klienti a ich tvorba odprezentovala aj 

mimo nášho zariadenia.  

Tieto projekty sa uskutočnili vďaka podpore Nadácie SPP. 
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NNNAAADDDÁÁÁCCCIIIAAA   VVVÚÚÚBBB   –––   „„„PPPOOOĎĎĎEEEĽĽĽMMMEEE   SSSAAA   OOO   TTTIIICCCHHHOOO“““ 

 

 

Nadácia VÚB sa vďaka komunitným grantom rozhodla pomôcť najzaujímavejším 

projektom jednotlivých krajov. Podporia 3 projekty s najvyšším 

počtom SMS hlasov, ktorých aktivity sa budú 

plniť v roku 2018.  Vo veľmi silnej 

konkurencii sme to aj vďaka Vám všetkým 

dobojovali do víťazného konca...je to víťazstvo každého z Vás... 

každý ste svojou troškou prispeli na dobrú vec...pomohli ste ľuďom, 

ktorým nemal kto pomôcť... je neuveriteľné, že sa spojilo vyše 2100 ľudí. Ďakujeme 

všetkým nadšencom, ktorí nám až do polnoci pomohli pri zháňaní hlasov...sami by sme to 

určite nedali. 

 

PPPOOOZZZVVVEEEMMMEEE   VVVÁÁÁSSS   DDDOOO   SSSVVVEEETTTLLLAAA   
   

Vďaka projektu Pozveme vás do Svetla v hodnote 2500 € sme v spolupráci s dobrovoľníkmi zo 

Základnej Organizácie Klubu jednoty dôchodcov a Skautského zboru II. oddielu Buen Camino 

z Volkoviec a našimi zamestnancami vybudovali oddychovú zónu 

vydláždenú zámkovou dlažbou.  Nakúpili a zmontovali sme lavičky, 

stôl, cyklostojan, odpadkový kôš, drevenú infotabuľu,  vysadili okrasné 

dreviny a stromčeky a zhotovili informačné tabuľky.  Skrášlili sme si 

okolie, skvalitnili podmienky vonkajšieho prostredia pre našich klientov a návštevníkov.  

Nadviazali sme s komunitou z Volkoviec nové vzťahy a dohodli sa na 

ďalšej spolupráci. Všetci zúčastnení dostali možnosť vyrobiť si niečo z 

tradičných výrobkov na tvorivom workshope. Spoločná práca a tvorba 

nás zblížila, priniesla nielen krásny výsledok v podobe novej 

oddychovej zóny ale aj výborné zážitky a skvelý pocit. Táto úžasná 

akcia by sa neuskutočnila bez naozaj nezištnej pomoci a aj tvrdej roboty našich zamestnancov 

údržbárov pod vedením Františka Čáporu a Ľuboša Rumanka, klientov a dobrovoľníkov.  Za 

príležitosť, ktorú sme dostali, ďakujeme  

Projekt oddychovej zóny podporil Nadačný fond Slovenských 

elektrární v Nadácií Pontis. 
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PPPOOOĎĎĎAAAKKKOOOVVVAAANNNIIIEEE   FFFIIIRRRMMMEEE      
   

 

Vraví sa: „Kto nezažil, nepochopí“. A presne to platí aj pre život ľudí v zariadeniach sociálnych 

služieb, ktorí sú odkázaní na pomoc personálu ale 

často aj na pomoc ľudí „zvonka“.  Život tu plynie 

veľmi pomaly a preto je veľmi dôležité voľný čas 

klientov vyplniť čo najefektívnejšie.  Už tretí rok 

sa nám to darí vďaka firme DELFINGEN, ktorá 

pravidelne poskytuje Zariadeniu sociálnych 

služieb „SVETLO“ Olichov kreatívny materiál a pomôcky na tvorenie, ako napríklad stuhy, 

drevené výrezy, vence, koráliky, gombíky a iný materiál, ktorý klientom vo výraznej miere pomáha 

pri výrobe rôznych dekorácií, pri využívaní rôznych výtvarných 

techník a podobne. V období Vianoc a Veľkej noci môžu klienti 

vyrábať patchworkové výrobky – vence, vajíčka, vianočné gule, 

v priebehu celého roka napríklad vence na dvere. Je to len zlomok 

výrobkov, ktorých tvorba vďaka firme DELFINGEN vypĺňa 

voľný čas klientov, podporuje ich kreativitu, rozvíja jemnú motoriku a tým všetkým robí ich život 

krajším.  

Okrem materiálnej pomoci sa zástupcovia firmy DELFINGEN 

zaujímajú aj osobne o život klientov v našom zariadení.                

Dňa 24. 11. 2017 sa klienti nášho zariadenia spoločne 

s personálom stretli na pôde firmy DELFINGEN s vedením firmy. 

Pozreli si prezentáciu o zrode a plánovaní celej firmy, exkurziou 

po závode získali nové vedomosti, vyskúšali si prácu na linke 

a spoločne s vedením firmy strávili milé chvíle pri spoločnom 

obede. Na mieste tejto firmy sme videli, že firma DELFINGEN je vysoko sociálne orientovaná 

a nie sme jediný subjekt, ktorému takto pomáhajú. Sú to všetko 

ľudia na správnom mieste, ktorým nie je ľahostajný život 

 iných.  Bolo by super, keby sa aktivity tejto firmy stali 

inšpiráciou aj pre ostatných. 

Vraví sa, že všetko, čo dáš, sa Ti vráti.... a my, hlavne v mene 

klientov „SVETLO“ ZSS Olichov, Vám veľmi pekne ĎAKUJEME. 

Mgr.Andrej Pecho, Ľubomír Horvát 
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ZZZAAASSSAAADDDNNNUUUTTTIIIEEE   FFFÓÓÓRRRAAA   OOOSSSÔÔÔBBB   SSSOOO   ZZZDDDRRRAAAVVVOOOTTTNNNÝÝÝMMM   ZZZNNNEEEVVVÝÝÝHHHOOODDDNNNEEENNNÍÍÍMMM   
BBBRRRUUUSSSSSSEEELLL   555---777...   111222...   222000111777   

   
V dňoch 5 až 7. 12. 2017 sa konalo v Európskom parlamente v Brusseli štvrté zasadnutie Fóra osôb 

so zdravotným znevýhodnením. Organizácia, v skratke 

EDF, existuje už 20 rokov. Jej úlohou je zaistiť, aby ľudia 

so zdravotným znevýhodnením mali rovnaké práva 

a príležitosti ako ostatní ľudia. V Európe žije milión ľudí 

s rozličnými zdravotnými znevýhodneniami a predpokladá 

sa, že v roku 2020 ich bude približne 120 miliónov. Zámery 

stratégie pre roky 2020 až 2030 boli odsúhlasené účastníkmi na 4. Európskom parlamentnom 

stretnutí dňa 6.12. 2017. Veľká sála Európskeho parlamentu patrila 850 účastníkom tohto podujatia.  

Nitriansky samosprávny kraj zastupovala pani 

Ingrid Beníková s doprovodom. Prijali pozvanie 

pani poslankyne Európskeho parlamentu Jany 

Žitňanskej. Veríme, že všetky odsúhlasené 

zámery budú zavedené do praxe.  

Mgr. Katarína Šurdová, Ingrida Beníková 

   
UUUKKKÁÁÁŽŽŽKKKAAA   DDDAAARRRČČČEEEKKKOOOVVVÝÝÝCCCHHH   AAA   RRREEEKKKLLLAAAMMMNNNÝÝÝCCCHHH   PPPRRREEEDDDMMMEEETTTOOOVVV   
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RRROOOKKK   PPPÔÔÔSSSOOOBBBEEENNNIIIAAA   OOOBBBČČČIIIAAANNNSSSKKKEEEHHHOOO   ZZZDDDRRRUUUŽŽŽEEENNNIIIAAA   
SSSVVVEEETTTLLLOOO   PPPRRREEE   OOOLLLIIICCCHHHOOOVVV   

 
V decembri 2017 sme oslávili rok fungovania nášho občianskeho združenia. Tento 

rok bol pre OZ veľmi úspešný, podarilo sa nám nadviazať spoluprácu s firmami, organizáciami 

a komunitami v okolí: firma NIDEC, DELFINGEN, FC  ViOn, OZ PFA FC ViOn, mesto Zlaté 

Moravce, obec Čierne Kľačany, Základná organizácia Jednoty klubu dôchodcov Volkovce, 

Skautský oddiel  Bueno Camino Volkovce, ZŠ sv. Don Bosca, MŠ Slnečná Zlaté Moravce, 

Hopsáčik Zlaté Moravce. Naštartovanou spoluprácou sa neustále zlepšuje kvalita života zdravotne 

znevýhodnených klientov ZSS Svetlo.  

Získanými projektmi a grantmi od VUB, Nadácie Pontis, SPP a Poštovej banky v celkovej sume 

cca 6000 € sme výrazne zlepšili materiálne a terapeutické vybavenie,  podporili  integráciu 

a inklúziu klientov . Zakúpili sme hrnčiarsky kruh, hlinu, kreatívny materiál, počítačovú zostavu 

a interaktívnu tabuľu. Zorganizovali sme tvorivé workshopy a v areáli ZSS sme vybudovali  

oddychovú zónu a vysadili okrasné stromčeky.  

Vďaka zrealizovaným akciám OZ  sme  získali finančné prostriedky za ktoré sa nám podarili 

zakúpiť zariadenia na sublimačnú potlač, ploter , tvorivý materiál, didaktické pomôcky. Podporili 

sme aj ošetrovateľskú starostlivosť o našich klientov nákupom ošetrovateľských 

pomôcok (tlakomery, teplomery a pod.) . 

Veríme, že naša činnosť sa bude rozvíjať aj naďalej a že nadviažeme 

spoluprácu aj s inými organizáciami. Ak máte záujem o spoluprácu s našim 

OZ, prípadne poukázať 2 % dane na dobrú vec, kontaktujte nás na 

svetlopreolichov@gmail.com.     

Ďakujeme všetkých, ktorí nám v priebehu celého roka pomáhali a podporovali. Bez nezištnej 

pomoci a nadšenia by to nešlo.   

 
 
 
 
 

OLICHOVNÍČEK VYDÁVA “SVETLO“ ZSS OLICHOV   

Redakčná rada: Mgr. Andrej Pecho, Ing. Jana Pivarčiová, Bc. Mária Luknišová, 
RNDr. Mária Hrešková, Mgr. Mária Levasovská, Mgr. Simona Blažková,  

Bc. Martina Hasprová, Ing. Slávka Hasprová 
a klienti: Ingrida Benikova, Milada Samáková, Erika Borodajkevyčová,  

Anna Langerová, Milica Gábrišová, Ľubomír Horvát, Peter Lukáčik . 
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