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Číslo 7 

DDDR
Augustový výlet na Drozdovo sa stal pre klientov „SVETLO“ ZSS Olichov už tradíciou.  

PaedDr. Igor Éder. Turnaj niesol príznačný názov „Futbal nás 

spája“.  Futbalového turnaja sa zúčastnili klienti „SVETLO“ 

ZSS Olichov, „CLEMENTIA“ ZSS Kovarce a

ZSS Ľudovítova, jednotlivé družstvá boli doplnené hráčmi 

žiackych kategórií  PFA FC ViOn. Všetky zápasy rozhodoval a

mládeže FC ViOn Jožko Novota. Hralo sa ako o

si chcel domov odniesť krásny putovný pohár. Ten však 

nakoniec ostal „doma“, pretože naši klienti si ho bez jedinej 

prehry naozaj zaslúžili. Na druhom mieste sa umiestnilo 

družstvo Kovarce „B“, na treťom mieste družstvo Benefit 

Ľudovítova a na štvrtom mieste družstvo Kovarce „A“. 

Individuálne ocenenia si odniesli najlepší hráči turnaja z

Drozdova“, ktorá preverila šikovnosť a
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DDRRROOOZZZDDDOOOVVVOOO      222111...888...222000111888   
Augustový výlet na Drozdovo sa stal pre klientov „SVETLO“ ZSS Olichov už tradíciou.  

však bol predsa len iný. Rozhodli sme sa v

zorganizovať futbalový turnaj, na ktorý sme pozvali aj klientov 

z iných zariadení a hráčov PFA FC ViOn. Pozvanie prijal aj 

poslanec NR SR a podpredseda NSK  Mgr. Marián Kéry 

a podpredseda NSK  

PaedDr. Igor Éder. Turnaj niesol príznačný názov „Futbal nás 

spája“.  Futbalového turnaja sa zúčastnili klienti „SVETLO“ 

“ ZSS Kovarce a „BENEFIT“ 

ZSS Ľudovítova, jednotlivé družstvá boli doplnené hráčmi 

FC ViOn. Všetky zápasy rozhodoval a vtipne komentoval šéftréner 

mládeže FC ViOn Jožko Novota. Hralo sa ako o život, každý 

si chcel domov odniesť krásny putovný pohár. Ten však 

nakoniec ostal „doma“, pretože naši klienti si ho bez jedinej 

lúžili. Na druhom mieste sa umiestnilo 

družstvo Kovarce „B“, na treťom mieste družstvo Benefit 

na štvrtom mieste družstvo Kovarce „A“. 

Individuálne ocenenia si odniesli najlepší hráči turnaja z každého zariadenia, za úžasné predvedené 

výkony. Klienti sa počas hry bavili, tešili sa z futbalu spolu 

s deťmi ViOnu. Klienti, ktorí futbal nehrali sa 

poprechádzali po okolí rekreačného  zariadenia alebo 

 povzbudovali svojich kamarátov. Po vyhodnotení turnaja 

a odovzdaní putovného pohára z rúk poslanca 

podpredsedu NSK Mgr. Mariána Kéryho, nasledovalo 

občerstvenie a poobede prišla na rad hra „O poklad 

Drozdova“, ktorá preverila šikovnosť a dôvtip klientov. Nie všetky úlohy boli jednoduché ale 

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

Augustový výlet na Drozdovo sa stal pre klientov „SVETLO“ ZSS Olichov už tradíciou.  Tento rok 

však bol predsa len iný. Rozhodli sme sa v rámci tohto dňa 

zorganizovať futbalový turnaj, na ktorý sme pozvali aj klientov 

hráčov PFA FC ViOn. Pozvanie prijal aj 

poslanec NR SR a podpredseda NSK  Mgr. Marián Kéry 

vtipne komentoval šéftréner 

každého zariadenia, za úžasné predvedené 

Klienti sa počas hry bavili, tešili sa z futbalu spolu 

deťmi ViOnu. Klienti, ktorí futbal nehrali sa 

poprechádzali po okolí rekreačného  zariadenia alebo 

povzbudovali svojich kamarátov. Po vyhodnotení turnaja 

rúk poslanca NR SR a 

podpredsedu NSK Mgr. Mariána Kéryho, nasledovalo 

poobede prišla na rad hra „O poklad 

dôvtip klientov. Nie všetky úlohy boli jednoduché ale 



 

 

nakoniec ich všetci úspešne zvládli a „poklad“ aj našli

špekáčikoch a slaninke a aby bolo veselo, klienti si zaspievali pesničky. Ďakujeme sponzorom za 

podporu krásneho podujatia a  všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a tejto akcie sa zúčastnili.

teraz sa tešíme na budúci rok.                                       
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Dňa 18.septembra 2018 sme prijali pozvanie ZSS 

dobre bavili pri plnení logických ale aj menej náročných 

športových úloh. Klienti mali možnosť ukázať svoju š

darilo sa im veľmi dobre.  Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto podujatia.

Dňa 20.septembra 2018 sa konal 3.ročník medzinárodnej

konferencie s

S

konferencií na UKF v

prezentovali aj naši klienti.

účastníkov konferencie sme sa stretli 

len s

znamená veľmi veľa a poháňa nás to dopredu.

 

 

nakoniec ich všetci úspešne zvládli a „poklad“ aj našli. Po absolvovaní hry sme si pochutili na 

aby bolo veselo, klienti si zaspievali pesničky. Ďakujeme sponzorom za 

podporu krásneho podujatia a  všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a tejto akcie sa zúčastnili.

udúci rok.                                        

                                                    Ing. Jana Pivarčiová

HHHĽĽĽAAADDDAAANNNIIIEEE   PPPOOOKKKLLLAAADDDUUU      
„„„VVVEEEKKK   NNNÁÁÁDDDEEEJJJEEE“““   NNNOOOVVVÉÉÉ   ZZZÁÁÁMMMKKK

Dňa 18.septembra 2018 sme prijali pozvanie ZSS „VEK NÁDEJE“ Nové Zámky na podujatie 

„Hľadanie pokladu“. Veľmi sme sa tešili, pretože „poklady“ 

hľadáme veľmi radi. 

Zúčastnení klienti – 

p.Mlynárik, p.Kormanová 

a p.Šigutová – sa veľmi 

dobre bavili pri plnení logických ale aj menej náročných 

ali možnosť ukázať svoju šikovnosť, ale aj tímového ducha, a

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto podujatia. 

Bc. Mária Luknišová, Ľubica Kormanová 

LLLAAABBBOOORRR   SSSOOOCCCIIIAAALLLIIISSS   
Dňa 20.septembra 2018 sa konal 3.ročník medzinárodnej

konferencie s podtitulom  „SOCIÁLNA PRÁCA 

S PERSPEKTÍVOU, PROFESIA S POSLANÍM.“ 

konferencií na UKF v Nitre sa svojimi výrobkami a

prezentovali aj naši klienti.  Zo strany 

účastníkov konferencie sme sa stretli 

len s pozitívnymi ohlasmi, čo pre nás 

poháňa nás to dopredu. 

                                                                                          

Ing. Jana Pivarčiová

. Po absolvovaní hry sme si pochutili na 

aby bolo veselo, klienti si zaspievali pesničky. Ďakujeme sponzorom za 

podporu krásneho podujatia a  všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a tejto akcie sa zúčastnili. Už 

Ing. Jana Pivarčiová, Rastislav Varga 

KKKYYY   

Nové Zámky na podujatie 

„Hľadanie pokladu“. Veľmi sme sa tešili, pretože „poklady“ 

ikovnosť, ale aj tímového ducha, a veru, 

 

Bc. Mária Luknišová, Ľubica Kormanová  

 

Dňa 20.septembra 2018 sa konal 3.ročník medzinárodnej 

„SOCIÁLNA PRÁCA – PROFESIA 

POSLANÍM.“ Na tejto 

Nitre sa svojimi výrobkami a tvorbou 

                                                                                          

Ing. Jana Pivarčiová, Ingrida Beníková 



 

 

BBBEEENNNEEEFFFIIIČČČN
Už tradične sme sa dňa 23.9.2018 zúčastnili benefičného koncertu Dúha 

v srdci v Novom Meste nad Váhom, ktorý sa každoročne koná vďaka 

občianskemu združeniu Milana Štefánika a

sociálnych služieb v

Koncert nie je výnimočný len v

hudobnými vystúpeniami ale aj tvorivými 

dielňami na ktorých si všetci, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie môžu 

skúsiť niečo pekné vytvoriť. Tento rok si skúsili maľbu na tričká, modelovanie rôznych predmetov, 

zdobenie šiltoviek či enkaustiku. Celé

možnosť nám predstaviť skvelých interpretov S

Drobnú a nezabudnuteľného Richarda 

organizátori nezabudli ani na občerstvenie a

zariadenia sme sa vrátili až vo večerných hodinách s

Veľká vďaka patrí organizátorom, ktorí každý rok pripravia skvelé podujatie plné prekvapení 

a dobrej hudby.  

 

Dňa 27.9.2018 boli klienti nášho zariadenia pozvaní na súťažné dopoludnie do zariadenia 

„CLEMENTIA“ ZSS Kovarce. Zúčastnení klienti p.Štefan Kopča, p.Ingrid Beníková a

Jančovič súťažili v piatich súťažných disciplínach:

1. posúvanie predmetov bez dotyku

2. nalievanie vody do nádoby

3. hádzanie loptičky do plechoviek

4. hádzanie loptičky do plachty

5. hádzanie predmetov 

Všetci súťažiaci sa veľmi snažili, aby splnili úlohy v

Naši klienti si viedli veľmi dobre a 

im srdečne blahoželáme.

Po odsúťažení na všetkých čakalo chutné občerstvenie a

kapustnica.

ČČČNNNÝÝÝ   KKKOOONNNCCCEEERRRTTT   DDDÚÚÚHHHAAA   VVV   SSSRRRDDD
Už tradične sme sa dňa 23.9.2018 zúčastnili benefičného koncertu Dúha 

Novom Meste nad Váhom, ktorý sa každoročne koná vďaka 

občianskemu združeniu Milana Štefánika a centru 

sociálnych služieb v Novom meste nad Váhom. 

Koncert nie je výnimočný len výbornými 

hudobnými vystúpeniami ale aj tvorivými 

dielňami na ktorých si všetci, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie môžu 

skúsiť niečo pekné vytvoriť. Tento rok si skúsili maľbu na tričká, modelovanie rôznych predmetov, 

zdobenie šiltoviek či enkaustiku. Celé podujatie moderoval známy moderátor „Sajfa“  ktorý mal 

možnosť nám predstaviť skvelých interpretov S hudbou vesmírnou, Slovenské mladistvá,  Emmu 

nezabudnuteľného Richarda Müllera. Popri tancovaní, spievaní a

i na občerstvenie a darčeky pre všetkých účastníkov koncertu. Do 

zariadenia sme sa vrátili až vo večerných hodinách s výbornou náladou a pocitom z

Veľká vďaka patrí organizátorom, ktorí každý rok pripravia skvelé podujatie plné prekvapení 

Mgr. Simona Blažková, Ľubica Koramanová

CCCLLLEEEMMMEEENNNTTTIIIAAA   DDDAAAYYY   
Dňa 27.9.2018 boli klienti nášho zariadenia pozvaní na súťažné dopoludnie do zariadenia 

ZSS Kovarce. Zúčastnení klienti p.Štefan Kopča, p.Ingrid Beníková a

piatich súťažných disciplínach: 

posúvanie predmetov bez dotyku 

nalievanie vody do nádoby 

hádzanie loptičky do plechoviek 

hádzanie loptičky do plachty 

Všetci súťažiaci sa veľmi snažili, aby splnili úlohy v čo najkratšom čase. 

Naši klienti si viedli veľmi dobre a odniesli si spolu 5 meda

im srdečne blahoželáme. 

Po odsúťažení na všetkých čakalo chutné občerstvenie a

kapustnica. 

Mgr. Mária Levasovská

DDDCCCIII   

dielňami na ktorých si všetci, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie môžu 

skúsiť niečo pekné vytvoriť. Tento rok si skúsili maľbu na tričká, modelovanie rôznych predmetov, 

podujatie moderoval známy moderátor „Sajfa“  ktorý mal 

hudbou vesmírnou, Slovenské mladistvá,  Emmu 

. Popri tancovaní, spievaní a workshopoch 

darčeky pre všetkých účastníkov koncertu. Do 

pocitom z peknej akcie. 

Veľká vďaka patrí organizátorom, ktorí každý rok pripravia skvelé podujatie plné prekvapení 

, Ľubica Koramanová 

Dňa 27.9.2018 boli klienti nášho zariadenia pozvaní na súťažné dopoludnie do zariadenia 

ZSS Kovarce. Zúčastnení klienti p.Štefan Kopča, p.Ingrid Beníková a p.Vladimír 

spolu 5 medailí, za čo 

Po odsúťažení na všetkých čakalo chutné občerstvenie a vynikajúca 

Mgr. Mária Levasovská, Ingrida Beníková 



 

 

OOOBBBČČČIIIAAANNNSSSKKKEEE   ZZZDDDRRRUUUŽŽŽ
Občianske združenie SVETLO PRE OLICHOV a

zúčastnili rôznych spoločenských a

kde prezentovali svoju tvorbu pomocou tvorivých 

workshopov. 

23.6.2018 

tvorivé dielne zamerané na pletenie košíkov

18.8.2018 Takto si tu žijeme 

v Žitavanoch – tvorivé dielne zamerané na pletenie košíkov, hrnčiarstvo, 

drôtikárstvo. 

 

ZZZLLLAAATTTOOOMMMOOO

                                                                                          

OLICHOVNÍČEK VYDÁVA  
Redakčná rada: Mgr. Andrej Pecho, 

RNDr. Mária Hrešková,
Bc. 

a klienti: Ingrida Benikova, 
Anna Langerová, Katarína Maťová, Karin Gordíková, 

•  redakcia si vyhradzuje právo výberu a

ŽŽŽEEENNNIIIEEE   PPPRRREEEZZZEEENNNTTTUUUJJJEEE   SSSVVVOOOJJJ
Občianske združenie SVETLO PRE OLICHOV a jej členovia sa počas leta 

zúčastnili rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí, 

kde prezentovali svoju tvorbu pomocou tvorivých 

workshopov.  

23.6.2018 Tam na tej lúke – detský folklórny festival v

tvorivé dielne zamerané na pletenie košíkov 

18.8.2018 Takto si tu žijeme – kultúrno – spoločenské podujatie 

tvorivé dielne zamerané na pletenie košíkov, hrnčiarstvo, 

Mgr. Simona Blažková

OOORRRAAAVVVEEECCCKKKÝÝÝ   JJJAAARRRMMMOOOKKK   222888...999...22200
Koniec septembra už tradične patrí v

jarmoku. Už po druhýkrát sme na ňom nechýbali ani my. Mali 

sme príležitosť odprezentovať výrobky našich klientov a

utŕženým financiám zároveň podporiť ich ďalšiu tvorbu. Okrem 

terapeutov sa akcie zúčastnili aj klientky p. Anna Langerová 

a p. Milada Samáková, ktoré pomohli s prezentáciou výrobkov 

a zároveň sa zabavili počas pripraveného programu.  

                                                                                          Ing. Jana Pivarčiová

 

 

OLICHOVNÍČEK VYDÁVA “SVETLO“ ZSS OLICHOV   

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

a klienti: Ingrida Benikova, Milada Samáková, Erika Borodajkevyčová,
Katarína Maťová, Karin Gordíková, Milica Gábrišová, Ľubomír Horvát

redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov  •
•  príspevky nehonorujeme  •    

   

JJJUUU   ČČČIIINNNNNNOOOSSSŤŤŤ   
jej členovia sa počas leta 

kultúrnych podujatí, 

kde prezentovali svoju tvorbu pomocou tvorivých 

detský folklórny festival v Chyzerovciach – 

Mgr. Simona Blažková 

 

2000111888   
Koniec septembra už tradične patrí v Zlatých Moravciach 

. Už po druhýkrát sme na ňom nechýbali ani my. Mali 

obky našich klientov a vďaka 

ženým financiám zároveň podporiť ich ďalšiu tvorbu. Okrem 

e zúčastnili aj klientky p. Anna Langerová 

prezentáciou výrobkov 

zároveň sa zabavili počas pripraveného programu.   

Ing. Jana Pivarčiová 

 

 

 

Bc. Mária Luknišová, 
Mgr. Simona Blažková,  

Erika Borodajkevyčová,  
Ľubomír Horvát. 

• 


