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

 

Číslo 1 

 

 

BBBEEENNNEEEFFFIIIČČČNNNÝÝÝ   KKKOOONNNCCCEE
Dňa 28. januára 2018 sme sa vybrali do Levíc, kde to žilo už ôsmykrát benefičným podujatím 

herec Lukáš Latinák. Atmosféra bola úžasná, spievalo sa a klienti sa zabávali na tanečnom pa

Tak, ako je každoročným zvykom, ani tento rok nesmeli chýbať tvorivé dielne 

horúcim voskom, pletenie z pedigu, pletenie náramkov, výroba 

šperkov z drôtu, pletenie z papiera, či ozdobovanie sadrových 

odliatkov. Klienti stretli priateľov z

a zabavili sa s nimi. Veľká vďaka patrí 

Ostrov a Občianskemu združeniu Milan Štefánik, ktorí dopriali 

ľuďom so zdravotným znevýhodnením z

zážitky. 

 

TTTVVVOOORRRIIIVVVÉÉÉ   DDD
                             

 

Akcia s názvom „Tvorivé dielne“ je jednou z

sa vo svetle“ s finančnou podporou nadácie ZSE. Dňa 16.1.2018 a

sme pre deti MŠ Čierne Kľačany a Obyce

sa zábavným spôsobom, cez pesničky

sme rôznymi aktivitami viedli k
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CCEEERRRTTT   „„„OOOBBBJJJAAATTTIIIEEE   TTTÓÓÓNNNOOOVVV“““   VVV
Dňa 28. januára 2018 sme sa vybrali do Levíc, kde to žilo už ôsmykrát benefičným podujatím 

Objatie tónov. O zážitok pre ľudí s telesným a

postihnutím z Nitrianskeho samosprávneho kraja sa postarali 

Nela Pocisková, Gladiátor, Helenine oči, Tanečná škola 

Unlimited, Zumba s Luciou a Gabikou a

Doors Memorial Band. Príjemným popoludním sprevádzal 

herec Lukáš Latinák. Atmosféra bola úžasná, spievalo sa a klienti sa zabávali na tanečnom pa

Tak, ako je každoročným zvykom, ani tento rok nesmeli chýbať tvorivé dielne 

pedigu, pletenie náramkov, výroba 

papiera, či ozdobovanie sadrových 

odliatkov. Klienti stretli priateľov z iných zariadení, porozprávali sa 

nimi. Veľká vďaka patrí Občianskemu združeniu 

Občianskemu združeniu Milan Štefánik, ktorí dopriali 

ľuďom so zdravotným znevýhodnením z Nitrianskeho samosprávneho kraja nezabudnuteľné 

Ing. Jana Pivarčiová, Anna Langerová

DDDIIIEEELLLNNNEEE   VVV   MMMŠŠŠ   ČČČIIIEEERRRNNNEEE   KKKĽĽĽAAAČČ
       AAA   VVV   MMMŠŠŠ   OOOBBBYYYCCCEEE   

vorivé dielne“ je jednou z aktivít plnenia projektu „Ukážme 

finančnou podporou nadácie ZSE. Dňa 16.1.2018 a 22.3.2018 

MŠ Čierne Kľačany a Obyce pripravili tvorivý workshop, v ktorom 

cez pesničky, učili základom posunkového jazyka. Deti 

sme rôznymi aktivitami viedli k sociálnemu cíteniu a k zlepšeniu komunikačných kompetencií 

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

VVV   LLLEEEVVVIIICCCIIIAAACCCHHH 

Dňa 28. januára 2018 sme sa vybrali do Levíc, kde to žilo už ôsmykrát benefičným podujatím 

telesným a mentálnym 

Nitrianskeho samosprávneho kraja sa postarali 

enine oči, Tanečná škola 

Gabikou a maďarský hosť The 

Doors Memorial Band. Príjemným popoludním sprevádzal 

herec Lukáš Latinák. Atmosféra bola úžasná, spievalo sa a klienti sa zabávali na tanečnom parkete. 

Tak, ako je každoročným zvykom, ani tento rok nesmeli chýbať tvorivé dielne – maľovanie 

Nitrianskeho samosprávneho kraja nezabudnuteľné 

Jana Pivarčiová, Anna Langerová 

AČČČAAANNNYYY      

aktivít plnenia projektu „Ukážme 

22.3.2018 

ktorom 

učili základom posunkového jazyka. Deti 

zlepšeniu komunikačných kompetencií 



 

a zručností. Všetky deti reagovali uvoľnene aj vďaka 

s materskými škôlkami. 

 

 

ŠŠŠPPPOOORRRTTTOOOVVVÉÉÉ   HHHRRRYYY   VVV   
Dňa 30.1.2018 sa klienti „SVETLO“ ZSS Olichov zúčastnili na športových hrách 

„V 

zariadenie reprezentovali klienti p. Jančovič, 

p.Mlynárik a

športových disciplínach: šípky, kolky, stolný tenis 

a hod loptičkou na cieľ. Naši súťažiaci sa zapojili do 

každej športovej disciplíny. Pán Jan

a rovnako na 1.mieste aj v kolkoch.

Medzi súťažiacimi vládla dobrá nálada a

víťazom. 

 

 

VVVÝÝÝCCCHHHOOOVVV
AAA   ZZZBBBEEERRR

 

Anton Budinský je hudobník a zberateľ ľudových piesní, ktorý precestoval africký, ázijský, 

európsky i austrálsky kontinent a slovenskú ľudovú hudbu predstavil v 

34 krajinách celého sveta.   Zavítal aj medzi nás dňa

trošku netradične predstavil slovenské ľudové piesne a hudobné 

nástroje v
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ti reagovali uvoľnene aj vďaka výbornej spolupráci s

klientkou Ingrid Beníkovou. Nielenže sa naučili jednoduché 

posunky ale vyrobili si aj pekné 

výrobky z hliny, ktoré im klienti 

v ZSS dodatočne naglazovali 

a vypálili. Sme vďační za 

vzniknutú spoluprácu 

Mgr. Simona Blažková, 

   „„„KKKAAAŠŠŠTTTIIIEEELLLIII“““   ZZZSSSSSS   HHHOOORRRNNNÉÉÉ   
Dňa 30.1.2018 sa klienti „SVETLO“ ZSS Olichov zúčastnili na športových hrách 

V KAŠTIELI“ v Horných Obdokovciach. Naše 

zariadenie reprezentovali klienti p. Jančovič, 

p.Mlynárik a p.Kormanová. Súťažilo sa v

športových disciplínach: šípky, kolky, stolný tenis 

hod loptičkou na cieľ. Naši súťažiaci sa zapojili do 

každej športovej disciplíny. Pán Jančovič uspel na 1.mieste v stolnom tenise 

kolkoch. 

Medzi súťažiacimi vládla dobrá nálada a súťaživá atmosféra. Všetci si podali ruky a

Mgr. Mária Levasovská

VVVNNNÝÝÝ   KKKOOONNNCCCEEERRRTTT   HHHUUUDDDOOOBBBNNNÍÍÍKKK
RRRAAATTTEEEĽĽĽAAA   ĽĽĽUUUDDDOOOVVVÍÍÍCCCHHH   PPPIIIEEESSSNNNÍ

Anton Budinský je hudobník a zberateľ ľudových piesní, ktorý precestoval africký, ázijský, 

európsky i austrálsky kontinent a slovenskú ľudovú hudbu predstavil v 

34 krajinách celého sveta.   Zavítal aj medzi nás dňa

trošku netradične predstavil slovenské ľudové piesne a hudobné 

nástroje v rámci výchovného koncertu "Očová, Očová ..." Zaznelo 

výbornej spolupráci s našou nepočujúcou 

klientkou Ingrid Beníkovou. Nielenže sa naučili jednoduché 

Mgr. Simona Blažková, Ingrida Beníková 

   OOOBBBDDDOOOKKKOOOVVVCCCEEE   
Dňa 30.1.2018 sa klienti „SVETLO“ ZSS Olichov zúčastnili na športových hrách v ZSS                  

Obdokovciach. Naše 

zariadenie reprezentovali klienti p. Jančovič, 

p.Kormanová. Súťažilo sa v týchto 

športových disciplínach: šípky, kolky, stolný tenis 

hod loptičkou na cieľ. Naši súťažiaci sa zapojili do 

stolnom tenise 

súťaživá atmosféra. Všetci si podali ruky a tlieskali 

Mária Levasovská, Ľubica Kormanová  

KKKAAA      
NNNÍÍÍ 

Anton Budinský je hudobník a zberateľ ľudových piesní, ktorý precestoval africký, ázijský, 

európsky i austrálsky kontinent a slovenskú ľudovú hudbu predstavil v 

34 krajinách celého sveta.   Zavítal aj medzi nás dňa 1.2.2018, aby nám 

trošku netradične predstavil slovenské ľudové piesne a hudobné 

rámci výchovného koncertu "Očová, Očová ..." Zaznelo 



 

množstvo ľudových piesní a tónov tradičných i menej tradičných hudobných nástrojov. Keďže naši 

klienti majú hudbu veľmi 

tancovali a

veselo, budeme určite radi, ak sa podobná akcia bude opakovať.

 

 

CCCHHHAAARRRIIITTTAAATTTÍÍÍVVVNNNAAA
Zariadenie sociálnych služieb „Svetlo“ v

reprezentantov. Po krátkej besede ukázali zlomok 

svojho futbalového majstrovstva 

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

sociálnych služieb. Svoj záujem ukázali aj v

v roku 2017, kedy spoločne s partnermi Futbalshop.sk, Errea a

dražbu vianočnej edície dresov futbalistov FC ViOn Zlaté Moravce

príjemnými ľuďmi. Som rád, že som sa mohol aj ja svojou účasťou priblížiť k týmto ľuďom, na 

ktorých určite nemôžeme zabúdať, čo nám dali patrične najavo svojimi reakciami. Je dôležité 
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množstvo ľudových piesní a tónov tradičných i menej tradičných hudobných nástrojov. Keďže naši 

klienti majú hudbu veľmi radi, koncert si náležite užívali, spievali aj 

tancovali a aktívne sa zapájali dokonca aj zamestnanci ZSS. Bolo veľmi 

veselo, budeme určite radi, ak sa podobná akcia bude opakovať.

Ing. Jana Pivarčiová

AAA   AAAKKKCCCIIIAAA   KKKLLLUUUBBBUUU   FFFCCC   VVVIIIOOONNN   -
Zariadenie sociálnych služieb „Svetlo“ v Olichove vďaka Občiaskemu združeniu Svetlo pre 

Olichov veľmi úspešne rozvíja spoluprácu s

prvoligového družstva FC ViOn Zlaté Moravce 

v októbri futbalisti priniesli klientom dresy,

výstroj, plagát aj loptu podpísanú celým tímom. Zaujímavé 

otázky klientov vyčarili úsmev na tvárach našich mladých 

šikovných 

reprezentantov. Po krátkej besede ukázali zlomok 

svojho futbalového majstrovstva – žonglovali a robili 

ko 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. Svoj záujem ukázali aj v posledných vianočných Fortuna ligových zápasoch 

partnermi Futbalshop.sk, Errea a Futbalmánia rozbehli internetovú 

dražbu vianočnej edície dresov futbalistov FC ViOn Zlaté Moravce- Vráble. Výťažok tejto dražby 

sa rozhodli venovať na podporu klientov ZSS 

Olichov.  

Peňažný dar prišli odovzdať dňa 7.2.2018

Jarábek s Vladom Červeným ml., Vladom Červeným st.  

a hráči Michal Pintér a Luky Jančura. 

Akciu si veľmi pochvaľoval aj sám tréner Juraj Jarábek:

„Veľmi pekná akcia, v príjemnom prostr

príjemnými ľuďmi. Som rád, že som sa mohol aj ja svojou účasťou priblížiť k týmto ľuďom, na 

ktorých určite nemôžeme zabúdať, čo nám dali patrične najavo svojimi reakciami. Je dôležité 

množstvo ľudových piesní a tónov tradičných i menej tradičných hudobných nástrojov. Keďže naši 

radi, koncert si náležite užívali, spievali aj 

aktívne sa zapájali dokonca aj zamestnanci ZSS. Bolo veľmi 

veselo, budeme určite radi, ak sa podobná akcia bude opakovať. 

Ing. Jana Pivarčiová, Anna Langerová 

  ---   VVVRRRÁÁÁBBBLLLEEE   
Olichove vďaka Občiaskemu združeniu Svetlo pre 

Olichov veľmi úspešne rozvíja spoluprácu s futbalistami 

prvoligového družstva FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble. Už 

októbri futbalisti priniesli klientom dresy, futbalovú 

výstroj, plagát aj loptu podpísanú celým tímom. Zaujímavé 

otázky klientov vyčarili úsmev na tvárach našich mladých 

una ligových zápasoch 

Futbalmánia rozbehli internetovú 

Vráble. Výťažok tejto dražby 

sa rozhodli venovať na podporu klientov ZSS Svetlo 

Peňažný dar prišli odovzdať dňa 7.2.2018 tréner Juraj 

Vladom Červeným ml., Vladom Červeným st.  

a hráči Michal Pintér a Luky Jančura.  

Akciu si veľmi pochvaľoval aj sám tréner Juraj Jarábek: 

„Veľmi pekná akcia, v príjemnom prostredí, s 

príjemnými ľuďmi. Som rád, že som sa mohol aj ja svojou účasťou priblížiť k týmto ľuďom, na 

ktorých určite nemôžeme zabúdať, čo nám dali patrične najavo svojimi reakciami. Je dôležité 



 

navštevovať podobné zariadenia, kde sú ľudia aj s určitým hendike

nám na štadióny.“ 

OZ ďakuje celému klubu FC ViOn Zlaté Moravce 

ľahostajní. Ďakujeme aj za pozvanie na zápasy do Zlatých Moraviec. Veríme, že sa

s FC ViOn sa bude naďalej rozvíjať. 

 

FFFAAAŠŠŠIIIAAANNNGGG
Február v Olichove už tradične patrí zábave a

obdobím, kedy do jedálne za zvukov smútočného prejavu vošiel sprievod, na ktorého čele šli muži 

klienti ale aj zamestnanci.  Zavŕšením fašiangov nastalo v

v ktorom sa tešíme na príchod jari a

 

FFFAAAŠŠŠIIIAAANNNGGGOOO
 

Veľmi obľúbená akcia, na ktorú sa celý rok tešia klienti je už tradičná fašiangová zábava 

v Kovarciach. Dňa 13.2.2018 bol 

jedla, hudby, smiechu a

ZSS Kovarce všetkých v
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navštevovať podobné zariadenia, kde sú ľudia aj s určitým hendikepom a je pre nich ťažké prísť ku 

celému klubu FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble za to, že im osud našich klientovi nie je 

aj za pozvanie na zápasy do Zlatých Moraviec. Veríme, že sa

bude naďalej rozvíjať.  

Ing. Jana Pivarčiová

NGGGOOOVVVÁÁÁ   ZZZÁÁÁBBBAAAVVVAAA   VVV   OOOLLLIIICCCHHHOOOV
Olichove už tradične patrí zábave a fašiangovému programu, ktorý sa uskutočnil 

12.2.2018 v jedálni  nášho 

zariadenia. Klienti sa 

poctivo pripravovali nielen 

nacvičovaním programu, 

prípravou masiek ale aj 

výrobou dekorácií, ktoré nám fašiangovú zábavu 

skrášlili.  Program sa začal rozlúčkou s

obdobím, kedy do jedálne za zvukov smútočného prejavu vošiel sprievod, na ktorého čele šli muži 

s čiernymi zástavami, za nimi na márach naša milá basa a

nasledovali miništranti, farár a plačky

sprevádzali piesne a dramatický prejav s hudobným sprievodom. 

Potom nasledovala zábava a tanec, ktorú striedali súťaže 

a karaoke šou.  Všetci súťažiaci klienti si odniesli aj symbolické 

ceny. Vytancovaní, vyspievaní a príjemne unavení boli nielen 

klienti ale aj zamestnanci.  Zavŕšením fašiangov nastalo v našom zariadení pôstne obdobie, 

ktorom sa tešíme na príchod jari a slnečnejšie dni. 

Mgr. Simona Blažková, Karol Mravik

OOOVVVÁÁÁ   ZZZÁÁÁBBBAAAVVVAAA   VVV   KKKOOOVVVAAARRRCCCIIIAAA

Veľmi obľúbená akcia, na ktorú sa celý rok tešia klienti je už tradičná fašiangová zábava 

Kovarciach. Dňa 13.2.2018 bol  kultúrny dom v

jedla, hudby, smiechu a zábavy. Domáci klienti zo „KLEMENCIA“ 

ZSS Kovarce všetkých v úvode pobavili zábavným fašiangovým 

pom a je pre nich ťažké prísť ku 

Vráble za to, že im osud našich klientovi nie je 

aj za pozvanie na zápasy do Zlatých Moraviec. Veríme, že sa naša spolupráca 

Ing. Jana Pivarčiová, Rastislav Varga 

OOVVVEEE 

fašiangovému programu, ktorý sa uskutočnil 

výrobou dekorácií, ktoré nám fašiangovú zábavu 

skrášlili.  Program sa začal rozlúčkou s fašiangovým 

obdobím, kedy do jedálne za zvukov smútočného prejavu vošiel sprievod, na ktorého čele šli muži 

nymi zástavami, za nimi na márach naša milá basa a potom 

plačky. Samotný obrad 

hudobným sprievodom. 

tanec, ktorú striedali súťaže 

úťažiaci klienti si odniesli aj symbolické 

príjemne unavení boli nielen 

našom zariadení pôstne obdobie, 

mona Blažková, Karol Mravik 

IAAACCCHHH 

Veľmi obľúbená akcia, na ktorú sa celý rok tešia klienti je už tradičná fašiangová zábava 

kultúrny dom v Kovarciach plný 

lienti zo „KLEMENCIA“ 

úvode pobavili zábavným fašiangovým 



 

vystúpením. Do tanca hrala hudobná skupina DUKÁT, ktorá veľmi rýchlo rozprúdila poriadnu 

zábavu. Klienti sa predstavili v

zariadení sa výborne zabávali.  

Mgr. Simona Blažková, Ing. Horik Ambróz 

                                        
 

V marci je už tradične sviatok všetkých žien

8.3.2018 v jedálni ZSS milým posedením všetkých zamestnancov 

toho nežnejšieho pohlavia. Keďže v

bolo pekné pripomenúť si a poďakovať im za ich prácu a

zamestnankyne ale aj naše klientky boli obdarované zákuskom a

zainteresovaným, že pre nás pripravili príjemné posedenie v

VVVEEEĽĽĽKKKOOONNNOOOČČČNNNÝÝÝ   KKKOOONNN
Veľká noc patrí spolu s Vianocami nepochybne medzi dva najkrajšie sviatky v roku. A

aj my 

sviatkov a

netradičný

22.3.2018

divadelno - folklórna skupina Benát z

ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a

zariadenia sa toto pásmo veľmi páčilo a

naposledy. 

5

vystúpením. Do tanca hrala hudobná skupina DUKÁT, ktorá veľmi rýchlo rozprúdila poriadnu 

zábavu. Klienti sa predstavili v najrôznejších veselých kostýmoch a spolu s

Mgr. Simona Blažková, Ing. Horik Ambróz 

 

                 OOOSSSLLLAAAVVVAAA   MMMDDDŽŽŽ   

je už tradične sviatok všetkých žien. Aj u nás v zariadení sme si ho spoločne pripomenuli 

osedením všetkých zamestnancov  nie len 

toho nežnejšieho pohlavia. Keďže v našom zariadení pracujú hlavne ženy 

poďakovať im za ich prácu a poslanie, nie len 

v zamestnaní ale aj v bežnom 

živote. Po príhovore pani riaditeľky dostal

našich kolegov pekný kvet v črepníku. 

pochutili na výborných pagáčoch, zákuskoch a

dobrotách a navzájom sme sa porozprávali. 

zamestnankyne ale aj naše klientky boli obdarované zákuskom a kvetom. 

zainteresovaným, že pre nás pripravili príjemné posedenie v pohodovej atmosfére. 

NNNCCCEEERRRTTT   FFFOOOLLLKKKLLLÓÓÓRRRNNNEEEJJJ   SSSKKKUUUPPPIII
Veľká noc patrí spolu s Vianocami nepochybne medzi dva najkrajšie sviatky v roku. A

aj my pripomenuli podstatu Veľkonočných 

sviatkov a uctili sme si  tradície možno 

netradičným spôsobom, prišla nám dňa 

22.3.2018 predstaviť svoje veľkonočné pásmo 

folklórna skupina Benát z Machuliniec. Ich predstavenie nám hudobne priblížilo 

zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a bolo prepletené hovoreným slovom. Klientom nášho 

zariadenia sa toto pásmo veľmi páčilo a preto veríme, že skupina Benát u

Ing. Jana Pivarčiová

vystúpením. Do tanca hrala hudobná skupina DUKÁT, ktorá veľmi rýchlo rozprúdila poriadnu 

spolu s priateľmi z iných 

Mgr. Simona Blažková, Ing. Horik Ambróz  

 

zariadení sme si ho spoločne pripomenuli 

ni riaditeľky dostala každá z nás od 

črepníku. Potom sme si 

pochutili na výborných pagáčoch, zákuskoch a iných 

navzájom sme sa porozprávali. Nielen my 

kvetom. Ďakujeme všetkým 

pohodovej atmosfére.  

Mgr. Andrej Pecho 

 

IIINNNYYY   „„„BBBEEENNNÁÁÁTTT“““   
Veľká noc patrí spolu s Vianocami nepochybne medzi dva najkrajšie sviatky v roku. A aby sme si 

Machuliniec. Ich predstavenie nám hudobne priblížilo 

bolo prepletené hovoreným slovom. Klientom nášho 

preto veríme, že skupina Benát u nás určite nebola 

Ing. Jana Pivarčiová, Milica Gábrišová 

   

   



 

PPPRRRIIIVVVÍÍÍTTTAAANNNIIIEEE   JJJAAARRR
Dňa 27.3.2018 sme sa spolu s p. Polyákovou a

jari“ v 

Videli sme pekné zvyky a

ktoré nám zatancovali deti a

Tiež sme mali možnosť vyskúšať si 

vyrobiť vajíčka ako ozdoby na Veľkú noc. Videli sme aj majstra

prútikára. Po obede sme dostali darčeky a

ŠŠŠKKKOOOLLLEEENNNIIIEEE
Na Slovensku žilo veľa šikovných majstrov, ktorých remeslá sa zachovali dodnes. Výroba 

pán Fiala predviedol svoje majstrovstvo a

dielni nás učil pracovať na hrnčiarskom kruhu. Klienti si 

vyskúšali vyrobiť misky, hrnčeky a

dôležitý výsledok ale celý proces výr

tešili, veď to boli naše prvotiny.  

S pánom Fialom sme sa stretli aj na worshope dňa 12. apríla 2018, ktorý zorganizovalo MSKŠ 

v Zlatých Moravcach, v rámci výstavy prác pána Fialu. Klienti si opäť v

hrnčiarskom kruhu, vďaka speváckemu súboru si mohli zaspievať a

Migazziovského kaštiela v Zlatých Moravciach. Pozreli sme si výstavu prác pána Fialu, ktoré sú 

známe po celom Slovensku a objavili sa aj vo filmoch Já

brada. Jeho práca je pre nás veľkou inšpiráciou a
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RRRIII   VVV   ZZZSSSSSS   MMMAAAGGGNNNÓÓÓLLLIIIAAA   VVV   HHHUUU
p. Polyákovou a s p. Beníkovoou zúčastnili programu „Privítanie 

 ZSS Magnólia Hurbanovo.  

Videli sme pekné zvyky a tradície, 

ktoré nám zatancovali deti a školáci. 

Tiež sme mali možnosť vyskúšať si 

vyrobiť vajíčka ako ozdoby na Veľkú noc. Videli sme aj majstra 

prútikára. Po obede sme dostali darčeky a v príjemnej atmosfére sme sa odobrali domov.

Bc. Mária Luknišová, Ingrida Beníková

IIEEE   NNNAAA   HHHRRRNNNČČČIIIAAANNNSSSKKKOOOMMM   KKKRRRUUU
Na Slovensku žilo veľa šikovných majstrov, ktorých remeslá sa zachovali dodnes. Výroba 

keramiky z pálenej hliny patrí k najstaršiemu ľudovému 

remeslu. Máme tú česť, že v tomto roku sme nadviazali 

spoluprácu s pánom Jánom Fialom, ľudovým umelcom 

z obce Brehy.  

V posledný januárový 

deň tohto roku nám 

pán Fiala predviedol svoje majstrovstvo a v našej hrnčiarskej 

dielni nás učil pracovať na hrnčiarskom kruhu. Klienti si 

vyskúšali vyrobiť misky, hrnčeky a iné predmety. Nebol 

dôležitý výsledok ale celý proces výroby surového výrobku. Všetky nedokonalé výrobky nás veľmi 

 

pánom Fialom sme sa stretli aj na worshope dňa 12. apríla 2018, ktorý zorganizovalo MSKŠ 

rámci výstavy prác pána Fialu. Klienti si opäť v

hrnčiarskom kruhu, vďaka speváckemu súboru si mohli zaspievať a zatancovať na nádvorí 

Zlatých Moravciach. Pozreli sme si výstavu prác pána Fialu, ktoré sú 

objavili sa aj vo filmoch Jánošík, Sokoliar Tomáš či Kráľ Drozdia 

brada. Jeho práca je pre nás veľkou inšpiráciou a tešíme sa na ďalšie naše spoločné stretnutia. 

Ing. Jana Pivarčiová

HHUUURRRBBBAAANNNOOOVVVEEE   
p. Beníkovoou zúčastnili programu „Privítanie 

odobrali domov.   
Bc. Mária Luknišová, Ingrida Beníková 

   

UUUHHHUUU   
Na Slovensku žilo veľa šikovných majstrov, ktorých remeslá sa zachovali dodnes. Výroba 

najstaršiemu ľudovému 

tomto roku sme nadviazali 

pánom Jánom Fialom, ľudovým umelcom 

oby surového výrobku. Všetky nedokonalé výrobky nás veľmi 

pánom Fialom sme sa stretli aj na worshope dňa 12. apríla 2018, ktorý zorganizovalo MSKŠ 

rámci výstavy prác pána Fialu. Klienti si opäť vyskúšali točenie na 

zatancovať na nádvorí 

Zlatých Moravciach. Pozreli sme si výstavu prác pána Fialu, ktoré sú 

nošík, Sokoliar Tomáš či Kráľ Drozdia 

tešíme sa na ďalšie naše spoločné stretnutia.  

Ing. Jana Pivarčiová, Ľubomír Horavát 

 



 

SSSTTT
Starostlivý anjel - ocenenie, ktoré presne vystihuje svoju 

NSK Mgr. Vierou Kazimírovou  odovzdali dňa 15.3.2018

toto ocenenie dvanástim zamestnancom zariadení sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. 

z nášho zariadenia boli Jana Borkovičová,

Blažková DiS.art a František Čápora. Práve Farantišek Čápora bol medzi ocenenými a

Starostlivého anjela. Ostatní nominovaní obdržali ďakovný list z

Tešíme sa, že v našom zariadení pracujú ľudia, ktorým je

a svojim ľudským prístupom to každodenne aj dokazujú.

                                  

OOOTTTVVVOOO
PPPRRREEE   DDDEE

Návštevou žiakov Základnej školy z

„Ukážme sa vo svetle“  s

dňa 18.4.2018 bola pre našich klientov výnimočnou  práve vďaka 

žiakom a

v

V

klientkou Ingrid  Beníkovou sa učili základom posunkového 

jazyka.  Na tvorivom workschope zas mali možnosť vyskúšať 

si tradičné remeslá ako hrnčiarstvo, košíkárstvo či výrobu 

sviečok. Deti, učitelia a klienti zažili spolu 

stretneme. 
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TTTAAARRROOOSSSTTTLLLIIIVVVÝÝÝ   AAANNNJJJEEELLL   
ocenenie, ktoré presne vystihuje svoju podstatu. Veď kde inde sa môže naplno 

prejaviť empatia a ľudskosť človeka ako v

sociálnych služieb? Pri príležitosti Svetového dňa sociálnej 

práce a sociálnych pracovníkov predseda Nitrianskeho 

samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PhD.

s vedúcou odboru 

sociálnych vecí Úradu 

erou Kazimírovou  odovzdali dňa 15.3.2018  

toto ocenenie dvanástim zamestnancom zariadení sociálnych 

zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Nominovaní 

zariadenia boli Jana Borkovičová, Mgr. Simona 

František Čápora. Práve Farantišek Čápora bol medzi ocenenými a

Starostlivého anjela. Ostatní nominovaní obdržali ďakovný list z rúk doc. Ing. Milan Belica, PhD.

našom zariadení pracujú ľudia, ktorým je ich zamestnanie zároveň poslaním 

svojim ľudským prístupom to každodenne aj dokazujú. 

                                                                             „SVETLO“ ZSS OLCIHOV

OOORRREEENNNÝÝÝ   DDDEEEŇŇŇ   VVV   OOOLLLIIICCCHHHOOOVVVEEE    
DEEETTTIII   ZZZŠŠŠ   ČČČIIIEEERRRNNNEEE   KKKĽĽĽAAAČČČAAANNNYYY 

v Základnej školy z Čiernych Kľačian sme úspešne zavŕšili aktivity projektu: 

„Ukážme sa vo svetle“  s finančnou podporou nadácii ZSE. Streda 

dňa 18.4.2018 bola pre našich klientov výnimočnou  práve vďaka 

žiakom a učiteľom, ktorí nás 

v ZSS navštívili a potešili.  

V spolupráci s nepočujúcou 

klientkou Ingrid  Beníkovou sa učili základom posunkového 

jazyka.  Na tvorivom workschope zas mali možnosť vyskúšať 

si tradičné remeslá ako hrnčiarstvo, košíkárstvo či výrobu 

lienti zažili spolu príjemné dopoludnie. Dúfame, že sa znovu čoskoro 

Mgr. Simona Blažková, 

podstatu. Veď kde inde sa môže naplno 

ľudskosť človeka ako v zariadeniach 

Svetového dňa sociálnej 

sociálnych pracovníkov predseda Nitrianskeho 

doc. Ing. Milan Belica, PhD., spoločne 

František Čápora. Práve Farantišek Čápora bol medzi ocenenými a získal 

doc. Ing. Milan Belica, PhD. 

ich zamestnanie zároveň poslaním 

„SVETLO“ ZSS OLCIHOV 

 

     
YYY   

Čiernych Kľačian sme úspešne zavŕšili aktivity projektu: 

finančnou podporou nadácii ZSE. Streda 

dňa 18.4.2018 bola pre našich klientov výnimočnou  práve vďaka 

Dúfame, že sa znovu čoskoro 

Mgr. Simona Blažková, Ingrida Beníková 



 

VVVEEEĽĽĽKKKOOONNNOOOČČČNNNÁÁÁ   
 

 Dňa 26.4. 2018 sme boli pozvaní na Veľkonočnú zábavu do ZSS „Harmónia“ v

Tanečná sála miestneho kultúrneho domu bola krásne 

vyzdobená jarnými kvetmi. V

dobrom jedle a

zabávali a tancovali. Naši klienti opäť dostali 

príležitosť sa stretnúť s

popoludnie, ktoré sa nám predĺžilo až do večera.

 

 

VVVÝÝÝLLLEEETTT   DDDOOO   NNNOOO
 

Dňa 11.5.2018 sme sa vybrali na výlet. Naša prvá zastávka bola v

prehliadke múzea sme si pochutili na zákusku v

a nemohla chýbať ani perfektná zmrzlina. Druhá časť nášho výletu bola tiež 

super, v Brehoch pri Novej Bani nás už čakal p. Ján Fiala vo svojej dielničk

ukázal nám starodávnu hrnčiarsku pec, aj svoju tvorbu. 

sme sa dozvedeli v hrnčiarskom múzeu ako aj vo Fabkovom dome, ktorý bol 

aj vďaka pánovi Fialovi zachovaný v

Ďakujeme za krásny výlet a veríme, že sa do Brehov aj Novej Bane určite vrátime.

 
 

Dotknúť sa štetcom plátna a pustiť ruku len tak ísť. Nemyslieť na nič, len otvoriť svoje vnútro 

a nechať dušu hovoriť. Hovoriť o

pochopia. Schopnosť tvoriť je daná každému človeku. Odráža, čo zažil, čo ho obklopuje a
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   ZZZÁÁÁBBBAAAVVVAAA   VVV   HHHOOORRRNNNÝÝÝCCCHHH   ŠŠŠTTTIII

Dňa 26.4. 2018 sme boli pozvaní na Veľkonočnú zábavu do ZSS „Harmónia“ v

Tanečná sála miestneho kultúrneho domu bola krásne 

vyzdobená jarnými kvetmi. V príjemnej atmosfére, pri  

dobrom jedle a živej hudbe skupiny Dukát sme sa 

tancovali. Naši klienti opäť dostali 

príležitosť sa stretnúť s priateľmi z iných zariadení a 

popoludnie, ktoré sa nám predĺžilo až do večera. 

Mgr. Simona Blažková, 

OOOVVVEEEJJJ   BBBAAANNNIII   AAA   BBBRRREEEHHHOOOVVV   

vybrali na výlet. Naša prvá zastávka bola v Novej Bani, kde 

sme si v Pohronskom múzeu pozreli stálu 

historickú expozíciu, ako aj výstavu prác krásnych výrobkov 

našich priateľov zo združenia dôchodcov DSS Lipka

sme si mnoho nápadov a inšpirácií a

veľmi sa tešíme na ich realizáciu. Po 

prehliadke múzea sme si pochutili na zákusku v neďalekej cukrárni 

nemohla chýbať ani perfektná zmrzlina. Druhá časť nášho výletu bola tiež 

Brehoch pri Novej Bani nás už čakal p. Ján Fiala vo svojej dielničke, 

ukázal nám starodávnu hrnčiarsku pec, aj svoju tvorbu. O histórii hrnčiarstva 

hrnčiarskom múzeu ako aj vo Fabkovom dome, ktorý bol 

aj vďaka pánovi Fialovi zachovaný v pôvodnom stave pre ďalšie generácie. 

íme, že sa do Brehov aj Novej Bane určite vrátime.

Ing. Jana Pivarčiová

CCCEEEZZZ   RRRUUUKKKYYY   KKK   SSSRRRDDDCCCUUU 

pustiť ruku len tak ísť. Nemyslieť na nič, len otvoriť svoje vnútro 

nechať dušu hovoriť. Hovoriť o kráse, láske, možno o trápení. Hovoriť bez slov, pre tých, ktorí 

Schopnosť tvoriť je daná každému človeku. Odráža, čo zažil, čo ho obklopuje a

IIITTTÁÁÁRRROOOCCCHHH 

Dňa 26.4. 2018 sme boli pozvaní na Veľkonočnú zábavu do ZSS „Harmónia“ v Horných Štitároch. 

 spolu stráviť krásne 

Mgr. Simona Blažková, Anna Langerová 

Novej Bani, kde 

Pohronskom múzeu pozreli stálu 

historickú expozíciu, ako aj výstavu prác krásnych výrobkov 

dôchodcov DSS Lipka. Odniesli 

inšpirácií a 

veľmi sa tešíme na ich realizáciu. Po 

neďalekej cukrárni 

nemohla chýbať ani perfektná zmrzlina. Druhá časť nášho výletu bola tiež 

e, 

O histórii hrnčiarstva 

hrnčiarskom múzeu ako aj vo Fabkovom dome, ktorý bol 

pôvodnom stave pre ďalšie generácie. 

íme, že sa do Brehov aj Novej Bane určite vrátime. 

Ing. Jana Pivarčiová, Ľubomír Horavát 

pustiť ruku len tak ísť. Nemyslieť na nič, len otvoriť svoje vnútro 

trápení. Hovoriť bez slov, pre tých, ktorí 

Schopnosť tvoriť je daná každému človeku. Odráža, čo zažil, čo ho obklopuje a napĺňa.  



 

Piaty ročník  súťažnej výstavy ručných prác CEZ RUKY K

v priestoroch zariadenia „JESEŇ ŽIVOTA“ 

Levice. Do súťaže sa zapojilo

sociálnych služieb zo 16  ZSS v

pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

„rôzne materiály“, si prvé miest

vytvoreného z hliny a dreva. 

 
 

NNNIIITTT
Divadelné nadšenie a úžasná atmosféra

zariadení sociálnych služieb v

pôsobnosti NSK. Dňa 23.5.2018

sa  vystúpení  zúčastnilo cca 140 obyvateľov z 13

zariadení sociálnych služieb 

Kováčov, ,,HARLEKÝN“, ZSS Topoľčany, „PERLA“, 

ZSS Želiezovce, „KREATIV“, ZSS Klasov, 

„BARACHA“, ZSS Bardoňovo, „BENEFIT“, ZSS 

Ľudovítová, „SVETLO“, ZSS Olichov, „PLATAN“, ZSS Lontov, „V KAŠTIELI“, ZSS Horné 

rehabilitácie si pripravili pôvodnú humor

jednom dejstve.  Príbeh s názvom 
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súťažnej výstavy ručných prác CEZ RUKY K SRDCU sa konal dňa 16.5.2018 

ESEŇ ŽIVOTA“  ZSS 

Levice. Do súťaže sa zapojilo  105  prijímateľov 

ZSS v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.  Práce 

boli rozdelené 

do 7 kategórií: 

výšivka, háčkované výrobky, pletené výrobky, výrobky 

z papiera, výrobky z rôznych materiálov,

práca. Nezávislá hodnotiaca komisia vybrala z

kategórie na ocenenie tri práce, ktoré boli odmenené malými 

vecnými cenami. Sme nesmierne potešení, že v

„rôzne materiály“, si prvé miesto vyslúžil náš klient p. Ľuboš Horváth svojou projekciou kostola 

Mgr. Simona Blažková

TTTRRRIIIAAANNNSSSKKKYYY   OOOSSSKKKAAARRR   222000111888   
úžasná atmosféra – to je každoročný  Oskar – prehliadka dramatickej tvorby 

zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

2018 v KD v Kozárovciach  

astnilo cca 140 obyvateľov z 13-tich 

 – „DUNAJ“, ZSS 

Kováčov, ,,HARLEKÝN“, ZSS Topoľčany, „PERLA“, 

ZSS Želiezovce, „KREATIV“, ZSS Klasov, 

„BARACHA“, ZSS Bardoňovo, „BENEFIT“, ZSS 

Ľudovítová, „SVETLO“, ZSS Olichov, „PLATAN“, ZSS Lontov, „V KAŠTIELI“, ZSS Horné 

Obdokovce, „CLEMENTIA“, ZSS Kovarce, 

„HARMÓNIA“, ZSS Horné Štitáre, „LIPKA“, ZSS Lipová, 

„KAMILKA“, ZSS Maňa. Víťazom tohto ročníka sa stalo 

ZSS „CLEMENTIA“ Kovarce netradičnou ukážkou 

tieňového divadla. 

Klienti nášho zariadenia pod vedením inštruktorov sociál

pôvodnú humornú scénku zo silným ľudským odkazom

názvom „Zamysli sa!“ je príbehom muža, ktorému sú iní ľudia ľahostajní, 

SRDCU sa konal dňa 16.5.2018 

výšivka, háčkované výrobky, pletené výrobky, výrobky 

rôznych materiálov, obrazy a  skupinová 

práca. Nezávislá hodnotiaca komisia vybrala z každej 

kategórie na ocenenie tri práce, ktoré boli odmenené malými 

vecnými cenami. Sme nesmierne potešení, že v kategórii 

o vyslúžil náš klient p. Ľuboš Horváth svojou projekciou kostola 

Mgr. Simona Blažková, Dis. art 

prehliadka dramatickej tvorby 

Ľudovítová, „SVETLO“, ZSS Olichov, „PLATAN“, ZSS Lontov, „V KAŠTIELI“, ZSS Horné 

Obdokovce, „CLEMENTIA“, ZSS Kovarce, 

ZSS Horné Štitáre, „LIPKA“, ZSS Lipová, 

Víťazom tohto ročníka sa stalo 

ZSS „CLEMENTIA“ Kovarce netradičnou ukážkou 

Klienti nášho zariadenia pod vedením inštruktorov sociálnej 

zo silným ľudským odkazom, odohrávajúcu sa v 

muža, ktorému sú iní ľudia ľahostajní, 



 

pretože čaká Boha. Klienti nie len že prekvapili výborným hereckým stvárnením ale aj šikovnosťou 

pri výrobe kulís a dôvtipom pri tvorbe scenára. O

a individuálna cena za najlepšie herecké stvárnenie pre 

klientom, ktorí sa do tohto príbehu vžili a

Budzák, Zdena Peťková, Mário Kováč, Ladislav Močkor, Katarína Maťová, Božena Rafaelová a 

Peter Lukáčik. 

 

BBBEEENNNEEEFFFIIIČČČNNNÝÝÝ   KKK
Občianske združenie Milan Štefánik usporiadalo 27. mája 

Bagová, ElevenHill, IMT Smile. Program dotvárali aj 

sprievodné akcie, kde sa klienti zariadení mohli zapojiť do 

zumba tancov pod vedením Oumara Chevara Camara z 

Belgicka, do súťaží, na ktoré upo

Pročko, či do maľovania horúcim voskom, alebo ozdobovania 

tvár, maľovania obrazov, prútikárstva.

Súčasťou podujatia bolo aj namaľovanie obrazu Chyťme sa za ruky 2018, 

od maliarky Henriety Rojkovej z Trnavského kraja ako motív deviateho 

mama“, a následný potlesk publika si náležite užila. 
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e čaká Boha. Klienti nie len že prekvapili výborným hereckým stvárnením ale aj šikovnosťou 

dôvtipom pri tvorbe scenára. O čom svedčí aj krásne umiestnenie 

individuálna cena za najlepšie herecké stvárnenie pre p.Ľuboša Horváta

klientom, ktorí sa do tohto príbehu vžili a na javisku dali zo seba všetko: Ľ

Budzák, Zdena Peťková, Mário Kováč, Ladislav Močkor, Katarína Maťová, Božena Rafaelová a 

Mgr. Simona Blažková

KKKOOONNNCCCEEERRRTTT   „„„CCCHHHYYYŤŤŤMMMEEE   SSSAAA   ZZZAAA
Občianske združenie Milan Štefánik usporiadalo 27. mája benefičné podujatie „Chyťme sa za ruky“ 

pre klientov s mentálnym postihnutím zo zariadení

služieb. Tohtoročný deviaty ročník sa uskutočnil na nádvorí 

neogotického kaštieľa v Galante. 

Pre návštevníkov bol pripravený bohatý hudobný program, 

predstavili sa známi 

interpreti, napr. Peter 

Lipa, Maduar a Ivanna 

Bagová, ElevenHill, IMT Smile. Program dotvárali aj 

sprievodné akcie, kde sa klienti zariadení mohli zapojiť do 

zumba tancov pod vedením Oumara Chevara Camara z 

Belgicka, do súťaží, na ktoré upozorňoval moderátor Jožo 

Pročko, či do maľovania horúcim voskom, alebo ozdobovania sadrových odliatkov, maľovania na 

tvár, maľovania obrazov, prútikárstva.  

Súčasťou podujatia bolo aj namaľovanie obrazu Chyťme sa za ruky 2018, 

j z Trnavského kraja ako motív deviateho 

ročníka benefičného podujatia 

pre osoby s mentálnym 

postihnutím z Galanty. 

Naši klienti sa na koncerte 

veľmi dobre zabavili, dokonca naša klientka p. Katka 

Maťová „si užila svojich 5 minút slávy“, keď ju 

moderátor Jožo Pročko vyzval, aby zaspievala nejakú 

pesničku. Katka sa predstavila pesničkou „Tak sa neboj 

následný potlesk publika si náležite užila.  

e čaká Boha. Klienti nie len že prekvapili výborným hereckým stvárnením ale aj šikovnosťou 

čom svedčí aj krásne umiestnenie - 2. miesto 

Ľuboša Horváta.  Ďakujeme našim 

Ľuboš Horváth, Tomáš 

Budzák, Zdena Peťková, Mário Kováč, Ladislav Močkor, Katarína Maťová, Božena Rafaelová a 

Mgr. Simona Blažková, Dis. art 

AAA   RRRUUUKKKYYY“““   
benefičné podujatie „Chyťme sa za ruky“ 

mentálnym postihnutím zo zariadení sociálnych 

Tohtoročný deviaty ročník sa uskutočnil na nádvorí 

Pre návštevníkov bol pripravený bohatý hudobný program, 

odliatkov, maľovania na 

veľmi dobre zabavili, dokonca naša klientka p. Katka 

Maťová „si užila svojich 5 minút slávy“, keď ju 

ožo Pročko vyzval, aby zaspievala nejakú 

stavila pesničkou „Tak sa neboj 



 

Klienti sa tešili aj z darčekov, ktorými boli obdarení za krásne transparenty vyrobené spoločne 

s inštruktormi sociálnej rehabilitácie. 

Ďakujeme organizátorovi podujatia Milanovi Štefánikovi za krásne podujatie a

„chytíme za ruky“ aj nabudúce. 

 

LLLOOONNN
 
Tento rok sme sa prvý krát zúčastnili speváckej súťaže 

7.6.2018 v

a talent klientov nezostal bez povšimnutia 

a v kategórií Junior naša klientka Ľubica 

Kormanová získala zaslúžene prvé 

miesto

skončila na peknom treťom mieste. V

dokázal, že nie je len dobrý herec ale aj spevák

mieste. Klienti okrem diplomov získali aj pekné darčeky. Na spevácku súťaž sa tešíme aj o

prekvapila nás dobrou organizáciou a príj

                                                    

KKKOOONNNCCCEEERRRTTT   ŽŽŽIIIAAAKKKOOO
Dňa 13. júna 2018 o 13,30 hod. 

flautu. Koncert sa niesol v krásnej atmosfére hudby a spevu. 

Bola to príležitosť pre klientov opäť prežiť krásne po

a poďakovať sa účinkujúcim vlastnoručne vyrobeným

darčekmi.  Táto pekná akcia by sa neuskutočnila bez finančnej 

podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja. Tešíme sa zo 

začatej spolupráce zo ZUŠ Zlaté Moravce a
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darčekov, ktorými boli obdarení za krásne transparenty vyrobené spoločne 

ormi sociálnej rehabilitácie.  

Ďakujeme organizátorovi podujatia Milanovi Štefánikovi za krásne podujatie a

Ing. Jana Pivarčiová

NNNTTTOOOVVVSSSKKKÝÝÝ   ZZZLLLAAATTTÝÝÝ   DDDRRROOOZZZDDD   

Tento rok sme sa prvý krát zúčastnili speváckej súťaže Lontovský zlatý drozd, ktorá sa konala 

7.6.2018 v KD v Lontove. Veľká snaha 

talent klientov nezostal bez povšimnutia 

kategórií Junior naša klientka Ľubica 

Kormanová získala zaslúžene prvé 

miesto Zlatého drozda a Katarína Maťová 

ťom mieste. V kategórií senior pán Ľuboš Horvát 

dokázal, že nie je len dobrý herec ale aj spevák, keď skončil na treťom 

mieste. Klienti okrem diplomov získali aj pekné darčeky. Na spevácku súťaž sa tešíme aj o

prekvapila nás dobrou organizáciou a príjemnou atmosférou.  

Mgr. Simona Blažková

KOOOVVV   ZZZÁÁÁKKKLLLAAADDDNNNEEEJJJ   UUUMMMEEELLLEEECCCKKKEE
 sa uskutočnil koncert Základnej 

umeleckej školy 

v ZSS „SVETLO“ 

Olichov. Žiaci pod 

vedením pedagógov 

prezentovali výsledky svojho štúdia spevom, hrou na 

husle, klavír, trúbku, saxofón, akordeón či 

krásnej atmosfére hudby a spevu. 

Bola to príležitosť pre klientov opäť prežiť krásne popoludnie 

poďakovať sa účinkujúcim vlastnoručne vyrobenými 

darčekmi.  Táto pekná akcia by sa neuskutočnila bez finančnej 

podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja. Tešíme sa zo 

začatej spolupráce zo ZUŠ Zlaté Moravce a ďakujeme všetkým účinkujúcim žiakom a

Mgr. Simona Blažková

darčekov, ktorými boli obdarení za krásne transparenty vyrobené spoločne 

Ďakujeme organizátorovi podujatia Milanovi Štefánikovi za krásne podujatie a veríme, že sa 

Ing. Jana Pivarčiová 

Lontovský zlatý drozd, ktorá sa konala 

mieste. Klienti okrem diplomov získali aj pekné darčeky. Na spevácku súťaž sa tešíme aj o rok, 

Mgr. Simona Blažková, Dis. art 

KKEEEJJJ   ŠŠŠKKKOOOLLLYYY   

výsledky svojho štúdia spevom, hrou na 

husle, klavír, trúbku, saxofón, akordeón či 

ďakujeme všetkým účinkujúcim žiakom a pedagógom. 

Mgr. Simona Blažková, Dis. art 



 

ŠŠŠPPP
Vo štvrtok 21. júna to v našom zariadení poriadne „žilo“. Už v

zavítali druháci zo Základnej školy svätého Don Bosca v

Moravciach. Našim cieľom bolo týmto deťom ukázať, že život 

často prináša aj prekážky a

v

handicapmi a tiež s

i napriek tomu aj oni chcú žiť plnohodnotne. Školáci našim klientom 

krásne zaspievali a rozdali im vlastnoručne 

ktoré určite potešili. Mnohí si zaspomínali na svoje pravnúčence alebo na 

časy, keď oni boli ešte malé deti. Nasledovala prehliadka terapeutických 

dielní, ukážka a dokonca aj skúška schodolezu na vlastnej koži. Pre deti 

sme tiež pripravili edukačné aktivity zamerané na výučbu základov posunkovej reči spoločne 

s našimi nepočujúcimi klientkami  p. Beníkovou a

ticho nepočujúcich a základné posunky zvládli všetci na jednotku. Po obede nás už al

program- športové podujatie „Športujme spoločne“, ktoré sa uskutočnilo vďaka podpore 

ihrisku nášho zariadenia v štyroch disciplínach: hod loptičkou na cieľ, kop na futbalovú bránku, 

štafeta s loptičkou na lyžičke a hod do basketbalového koša. Bolo zaujímavé sledovať ako zrazu 

boli všetci rovnocenní a nezáležalo ani na veku ani

družstvo bolo to najlepšie. Pri vyhodnotení sme však 

zistili, že najlepšie družstvá boli hneď štyri

sa tejto akcie zúčastnili sú  veľkými víťazmi a

okrem medailí a vecných odmien aj 

empatiu, trpezlivosť a pokoru. Veľká vďaka patrí pani 

učiteľkám a aj rodičom detí, že sa nebáli ukázať deťom 

svet aj z inej stránky, mladým futbalistom a futbalistkám za ukážku krásy futbalu a

všeobecne a tiež za opätovný dôkaz toh
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PPPOOORRRTTTUUUJJJMMMEEE   SSSPPPOOOLLLOOOČČČNNNEEE   
našom zariadení poriadne „žilo“. Už v dopoludňajších hodinách k

zavítali druháci zo Základnej školy svätého Don Bosca v

Moravciach. Našim cieľom bolo týmto deťom ukázať, že život 

často prináša aj prekážky a spolu s nami žijú aj ľudia, ktorí to 

v živote nemali vždy ľahké. Musia sa pasovať s

handicapmi a tiež s opovrhovaním a nezáujmom okolia, no 

napriek tomu aj oni chcú žiť plnohodnotne. Školáci našim klientom 

rozdali im vlastnoručne vyrobené žabky z papiera, 

ktoré určite potešili. Mnohí si zaspomínali na svoje pravnúčence alebo na 

časy, keď oni boli ešte malé deti. Nasledovala prehliadka terapeutických 

dielní, ukážka a dokonca aj skúška schodolezu na vlastnej koži. Pre deti 

ripravili edukačné aktivity zamerané na výučbu základov posunkovej reči spoločne 

našimi nepočujúcimi klientkami  p. Beníkovou a p. Balážovou. Ďeťom sa veľmi páčilo počuť 

základné posunky zvládli všetci na jednotku. Po obede nás už al

športové podujatie „Športujme spoločne“, ktoré sa uskutočnilo vďaka podpore 

Nitrianskeho samosprávneho kraja. Názov podujatia úplne 

vystihol zámer celej akcie, športom spojiť možno zdanlivo 

nespojiteľné- deti, klientov ZSS a aktívnyc

k nám prišli z klubu PFA FC ViON. Futbalisti nám najskôr 

ukázali krátku tréningovú jednotku, do ktorej sa zapojili školáci 

ale aj naši klienti. Nasledovala súťaž zmiešaných osemčlenných 

družstiev, ktoré boli farebne rozlíšené a

štyroch disciplínach: hod loptičkou na cieľ, kop na futbalovú bránku, 

hod do basketbalového koša. Bolo zaujímavé sledovať ako zrazu 

nezáležalo ani na veku ani na handicape, pretože každý chcel aby to jeho 

družstvo bolo to najlepšie. Pri vyhodnotení sme však 

zistili, že najlepšie družstvá boli hneď štyri- všetci, ktorí 

sa tejto akcie zúčastnili sú  veľkými víťazmi a zaslúžia si 

okrem medailí a vecných odmien aj pochvalu za veľkú 

pokoru. Veľká vďaka patrí pani 

aj rodičom detí, že sa nebáli ukázať deťom 

inej stránky, mladým futbalistom a futbalistkám za ukážku krásy futbalu a

tiež za opätovný dôkaz toho, že športovcom tiež nie je ľahostajný život 

dopoludňajších hodinách k nám 

zavítali druháci zo Základnej školy svätého Don Bosca v Zlatých 

Moravciach. Našim cieľom bolo týmto deťom ukázať, že život 

nami žijú aj ľudia, ktorí to 

živote nemali vždy ľahké. Musia sa pasovať s rôznymi 

opovrhovaním a nezáujmom okolia, no 

ripravili edukačné aktivity zamerané na výučbu základov posunkovej reči spoločne 

p. Balážovou. Ďeťom sa veľmi páčilo počuť 

základné posunky zvládli všetci na jednotku. Po obede nás už ale čakal ďalší 

športové podujatie „Športujme spoločne“, ktoré sa uskutočnilo vďaka podpore 

Nitrianskeho samosprávneho kraja. Názov podujatia úplne 

vystihol zámer celej akcie, športom spojiť možno zdanlivo 

aktívnych športovcov, ktorí 

klubu PFA FC ViON. Futbalisti nám najskôr 

ukázali krátku tréningovú jednotku, do ktorej sa zapojili školáci 

ale aj naši klienti. Nasledovala súťaž zmiešaných osemčlenných 

družstiev, ktoré boli farebne rozlíšené a spoločne súťažili na 

štyroch disciplínach: hod loptičkou na cieľ, kop na futbalovú bránku, 

hod do basketbalového koša. Bolo zaujímavé sledovať ako zrazu 

na handicape, pretože každý chcel aby to jeho 

inej stránky, mladým futbalistom a futbalistkám za ukážku krásy futbalu a športu 

o, že športovcom tiež nie je ľahostajný život 



 

znevýhodnených ľudí. Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju, že vďaka dotácii sme mohli 

zakúpiť športové pomôcky (futb. bránky, basketbalový 

zrealizovať túto vydarenú akciu v

SSSPPP
 
Dňa 7.6.2018 sa konal 2. ročník akcie „

krátkej prehliadke múzea sme navštívili baziliku Svätého 

Ondreja. 

Na záver sme mali možnosť vidieť Nádvorie

je s historickým centrom mesta prepojené piatimi bránami. 

Brány sú pomenované po panovníkoch, ktorí zohrali 

významnú úlohu v dejinách Európy a

Túto akciu sme ukončili obedom a

 
Malá letná olympiáda klientov 201

pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja

sa konala dňa 20. 6. 2018 v mestskej športovej hale 

v Leviciach.  

Klienti súťažili v 4 disciplínach: 

1. Hod do basketbalového koša 

2. Skok do diaľky z miesta 

3. Hod na cieľ kriketovou loptičkou

4. Štafeta – skupinová disciplína 
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znevýhodnených ľudí. Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju, že vďaka dotácii sme mohli 

zakúpiť športové pomôcky (futb. bránky, basketbalový kôš, tréningové pomôcky...) a

v našom zariadení.  

Ing. Jana Pivarčiová
   

SPPPOOOZZZNNNAAAJJJ   SSSLLLOOOVVVEEENNNSSSKKKOOO   

očník akcie „Spoznaj náš kraj“, ktorú usporiadalo „MAGNÓLIA“

Hurbanovo a zúčastnili sa na nej i

ZSS Olichov. 

Po príchode do zariadenia „MAGNÓLIA“ 

srdečne privítali a pohostili malým občerstvením. 

Potom sme sa autom presunuli do mesta Komárno 

a navštívili múzeum spisovateľa Móra Jókaiho. Po 

krátkej prehliadke múzea sme navštívili baziliku Svätého 

vidieť Nádvorie Európy, ktoré 

historickým centrom mesta prepojené piatimi bránami. 

Brány sú pomenované po panovníkoch, ktorí zohrali 

dejinách Európy a prispeli k rozvoju mesta Komárno.  

Túto akciu sme ukončili obedom a s novými zážitkami sme sa vrátili domov. 

   
MMMLLLOOOKKK   222000111888   

Malá letná olympiáda klientov 2018 je športová akcia zariadení sociálnych služieb

pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD.

mestskej športovej hale 

 

3. Hod na cieľ kriketovou loptičkou 

 

znevýhodnených ľudí. Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju, že vďaka dotácii sme mohli 

, tréningové pomôcky...) a tým 

Ing. Jana Pivarčiová 

j náš kraj“, ktorú usporiadalo „MAGNÓLIA“ ZSS 

zúčastnili sa na nej i klienti „SVETLO“ 

Po príchode do zariadenia „MAGNÓLIA“ nás 

pohostili malým občerstvením. 

Potom sme sa autom presunuli do mesta Komárno 

navštívili múzeum spisovateľa Móra Jókaiho. Po 

 

Ľubomír Bublávek   

sociálnych služieb organizovaná 

doc. Ing. Milana Belicu, PhD. Tento rok 



 

Športové zápolenie otvorila Mgr. Viera Kazimírová, v

zapálení olympijského ohňa sa všetci súťažiaci pustili do 

jednotlivých športových aktivít. 

dobre, získali niekoľko medailí:  

Štefan Kopča 2. miesto skok do diaľky znožmo

Ľubka Kormanová 1. miesto skok do diaľky znožmo a

hod do basketbalového koša 

Ostatní klietni p. Langerová, p. Maťová, p. Maťová, p. Horvát, 

aj napriek tomu, že nestáli na stupni víťazov, tešili sa z

V dňoch 20 až 21. júna sa v Šoporni 

mentálne postihnutých klientov pod názvom Zlatá rybka.  Samozrejme, že sme 

tam nemohli chýbať ani my. Súťažili klienti 

z Bratislavského, Košického, Prešovského, 

Žilinského, Ban

kraja, ako aj klienti z Českej republiky. Nitriansky kraj sme 

zastupovali my, z nášho zariadenia, konkrétne klienti p. Ján 

Mlynárik, p. Vlado Jančovič, p. Mário Kováč, p. Rastislav Varga

Gálikovou a p. Františkom Čáporom.  Prvý deň bol nesúťažný, prebiehali cvičné kolá chytania rýb, 

pripravovali sme si udice, návnady, vymieňali sme si skúsenosti a

Večer pri opekačke sme sa zoznámili s

Na druhý deň sme ale začali bojovať už naostro.  Hneď ráno štartovací výstrel odštartoval súťažné 

chytanie rýb. Každé družstvo sa snažilo uloviť čo najväčší počet

sme sa umiestnili na šiestom mieste, vďaka 

Po ukončení súťaží nám program spestrili vojaci ukážkami svojej práce a

veľmi páčilo a už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto súťaže.

SSSVVVÄÄÄTTTÁÁÁ   

      Dňa 

požehnanie od Dominika Ondriaša na svätej omši 
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Športové zápolenie otvorila Mgr. Viera Kazimírová, vedúca odboru sociálnych vecí NSK a

zapálení olympijského ohňa sa všetci súťažiaci pustili do 

jednotlivých športových aktivít. Naši klienti si počínali veľmi 

 

Štefan Kopča 2. miesto skok do diaľky znožmo 

1. miesto skok do diaľky znožmo a 3. miesto 

Ostatní klietni p. Langerová, p. Maťová, p. Maťová, p. Horvát,   p. Sečkár, p. Haspra, p. Samáková 

aj napriek tomu, že nestáli na stupni víťazov, tešili sa z dosiahnutých úspechov svoji

Ing. Jana Pivarčiová

ZZZLLLAAATTTÁÁÁ   RRRYYYBBBKKKAAA   
Šoporni - Štrkovci už tradične konali medzinárodné rybárske preteky 

mentálne postihnutých klientov pod názvom Zlatá rybka.  Samozrejme, že sme 

tam nemohli chýbať ani my. Súťažili klienti 

Bratislavského, Košického, Prešovského, 

Žilinského, Banskobystrického, Nitrianskeho 

Českej republiky. Nitriansky kraj sme 

nášho zariadenia, konkrétne klienti p. Ján 

Mlynárik, p. Vlado Jančovič, p. Mário Kováč, p. Rastislav Varga  s doprovodom p. Vierou 

rantiškom Čáporom.  Prvý deň bol nesúťažný, prebiehali cvičné kolá chytania rýb, 

pripravovali sme si udice, návnady, vymieňali sme si skúsenosti a vymýšľali taktiku na ďalší deň. 

Večer pri opekačke sme sa zoznámili s novými priateľmi, ktorých spája rovnaká

Na druhý deň sme ale začali bojovať už naostro.  Hneď ráno štartovací výstrel odštartoval súťažné 

chytanie rýb. Každé družstvo sa snažilo uloviť čo najväčší počet rýb. Zo 14 súťažných družstiev 

šiestom mieste, vďaka 27 chyteným rybám.  

Po ukončení súťaží nám program spestrili vojaci ukážkami svojej práce a súťažami. Všetkým sa 

už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto súťaže. 

Viera Gáliková a

Á   OOOMMMŠŠŠAAA   SSS   NNNOOOVVVOOOKKKŇŇŇAAAZZZOOOMMM      
 

Dňa 26.6.2018 sme prijali novokňažské 

požehnanie od Dominika Ondriaša na svätej omši 

v našom zariadení.   

edúca odboru sociálnych vecí NSK a po 

p. Sečkár, p. Haspra, p. Samáková 

dosiahnutých úspechov svojich priateľov. 

Jana Pivarčiová, Lubica Kormanová 
 
 

Štrkovci už tradične konali medzinárodné rybárske preteky 

mentálne postihnutých klientov pod názvom Zlatá rybka.  Samozrejme, že sme 

doprovodom p. Vierou 

rantiškom Čáporom.  Prvý deň bol nesúťažný, prebiehali cvičné kolá chytania rýb, 

ymýšľali taktiku na ďalší deň. 

novými priateľmi, ktorých spája rovnaká záľuba – rybolov. 

Na druhý deň sme ale začali bojovať už naostro.  Hneď ráno štartovací výstrel odštartoval súťažné 

rýb. Zo 14 súťažných družstiev 

súťažami. Všetkým sa 

Viera Gáliková a František Čápora 
 



 

TTTVVVOOORRR
 
Občianske združenie SVETLO PRE OLICHOV zrealizovalo projekt 

„Tvoríme okolie spoločne“ vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis 

slúžiacu pre imobilných klientov, v

voľný čas starostlivosťou o kvety, bylinky  a

prácach sa aktívne podieľali klienti, zamestnanci ZSS, 

skautmi a dôchodcami z Volkoviec. 

V prvej fáze sa po výkopových prácach navozilo kamenivo, ktoré sa 

následne zhutňovalo, osadili sa obrubníky a

zastavanú plochu sa umiestnili lavičky a

ktorých sa vysadili kvety a bylinky. V

terén na výsadbu okrasnej záhrady. Po prečistení a

stromov, 33 kríkov, 10 okrasných tráv

vďačíme našej dobrovoľníčke, skautke srdcom i

Kériovej. Pri výsadbe sme sa všetci  veľa naučili. Tešíme sa, ako sa 

záhrada bude meniť a rásť v nasledujúcom období.

že v

v rámci programu Zelené oázy, sme mohli aktivovať našich 

mobilných klientov, poskytnúť im priestor na spoločnú realizáciu s

a zamestnancami a zlepšiť tým kvalitu života našich imobiln

zblížila, priniesla nielen krásny výsledok v

zóny, ale aj krásne zážitky a skvelý pocit.

neuskutočnila bez naozaj nezištnej práce všetkých zúčastnených 

zamestnancov, dobrovoľníkov a

podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v

programu Zelené oázy. Veľká vďaka patrí aj samotnému Zariadeniu sociálnych služieb „SVETLO“ 

Olichov a FC ViOn,  bez ktorých by materiálna a

Ešte raz všetkým ďakujeme a
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Občianske združenie SVETLO PRE OLICHOV zrealizovalo projekt 

„Tvoríme okolie spoločne“ vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis 

a spoločnosti Slovnaft a.s., v rámci programu Zelené oázy. 

Od apríla 2018 sme opäť nadviazali spoluprácu so Základným 

klubom jednoty dôchodcov Volkovce a

skautmi  Skautského zboru II Buen Camino. 

Spoločne sme vybudovali záhradnú zónu 

slúžiacu pre imobilných klientov, v ktorej aktívne trávia svoj 

kvety, bylinky  a okrasnú záhradu. Na všetkých 

h sa aktívne podieľali klienti, zamestnanci ZSS,  členovia OZ v spolupráci s

Volkoviec.  

prvej fáze sa po výkopových prácach navozilo kamenivo, ktoré sa 

následne zhutňovalo, osadili sa obrubníky a zámková dlažba. Na 

zastavanú plochu sa umiestnili lavičky a mobilné záhradky, do 

bylinky. V druhej fáze sa pripravoval 

terén na výsadbu okrasnej záhrady. Po prečistení a navození zeminy sme vysadili dokopy 31 

stromov, 33 kríkov, 10 okrasných tráv, 44 trvaliek a 15 byliniek. Za návrh okrasnej záhrady 

vďačíme našej dobrovoľníčke, skautke srdcom i

Kériovej. Pri výsadbe sme sa všetci  veľa naučili. Tešíme sa, ako sa 

záhrada bude meniť a rásť v nasledujúcom období.

že vďaka podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s., 

rámci programu Zelené oázy, sme mohli aktivovať našich 

mobilných klientov, poskytnúť im priestor na spoločnú realizáciu s

zlepšiť tým kvalitu života našich imobilných klientov. Spoločná práca nás 

zblížila, priniesla nielen krásny výsledok v podobe novej záhradnej 

skvelý pocit.  Táto úžasná  akcia by sa 

neuskutočnila bez naozaj nezištnej práce všetkých zúčastnených 

níkov a klientov a samozrejme finančnej 

spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci 

programu Zelené oázy. Veľká vďaka patrí aj samotnému Zariadeniu sociálnych služieb „SVETLO“ 

FC ViOn,  bez ktorých by materiálna a finančná spoluúčasť OZ nebola možná.

Ešte raz všetkým ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Simona Blažková

 

Občianske združenie SVETLO PRE OLICHOV zrealizovalo projekt 

„Tvoríme okolie spoločne“ vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis 

rámci programu Zelené oázy.  

Od apríla 2018 sme opäť nadviazali spoluprácu so Základným 

jednoty dôchodcov Volkovce a so 

skautmi  Skautského zboru II Buen Camino. 

Spoločne sme vybudovali záhradnú zónu 

ktorej aktívne trávia svoj 

okrasnú záhradu. Na všetkých 

spolupráci s dobrovoľníkmi 

navození zeminy sme vysadili dokopy 31 

15 byliniek. Za návrh okrasnej záhrady 

vďačíme našej dobrovoľníčke, skautke srdcom i telom, Bc. Lucke 

Kériovej. Pri výsadbe sme sa všetci  veľa naučili. Tešíme sa, ako sa 

záhrada bude meniť a rásť v nasledujúcom období. Sme veľmi radi, 

spoločnosti Slovnaft a.s., 

rámci programu Zelené oázy, sme mohli aktivovať našich 

mobilných klientov, poskytnúť im priestor na spoločnú realizáciu s dobrovoľníkmi 

ých klientov. Spoločná práca nás 

programu Zelené oázy. Veľká vďaka patrí aj samotnému Zariadeniu sociálnych služieb „SVETLO“ 

časť OZ nebola možná. 

tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

Mgr. Simona Blažková, Dis. art 
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Vďaka Nadácii VÚB – Komunitné granty môžeme v

komunikácia personálu s nepočujúcimi klientmi zariadenia.  Pre nepočujúcich sme vybudovali 

oddychovú zónu v areáli zariadenia, zakúpili sme záhradné posedenie a

stromčeky a trvalky. Najväčší prínos ale určite predstavuje začlenenie našich 

nepočujúcich klientov do komunity nepočujúcich z

Moraviec. V mesiacoch máj a jún sme uskutočnili  opakované stretnutia, či už 

u nás v zariadení ale aj v sídle klubu ANEPS v

stretnutiach plánujeme pokračovať aj na

ANEPS sa počas prázdnin nestretáva. Počas týchto stretnutí klienti spoznali nových priateľov, 

niektorí dokonca zistili, že sú bývalí spolužiaci.

svoju činnosť v tvorivých dielňach, spol

Moraviec si vyrobili šálky a

dekoračných predmetov.  Pri posedení v oddychovej zóne sa občerstvili a 

porozprávali o histórii ale aj súčasnosti zariadenia. V

nieslo aj stretnutie v Zlatých Moravciach. Nepočujúci sa pri kávičke porozprávali, zaspomínali, 

pozreli si kroniku a dohodli sa na ďalších stretnutiach. Nepočujúci zo Zlatých Moraviec sa tiež 

zúčastnili spolu s nami na výstavnej akcii organizovanej MšKŠ Zl. Moravc

štadióna. Tešíme sa z nových priateľstiev, ktoré vznikli vďaka Nadácii VÚB. Ďakujeme.  

OLICHOVNÍČEK VYDÁVA  
Redakčná rada: Mgr. Andrej Pecho, 

RNDr. Mária Hrešková,
Bc. 

a klienti: Ingrida Benikova, 
Anna Langerová, Milica Gábrišová, 

•  redakcia si vyhradzuje právo výberu a
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Komunitné granty môžeme v tomto období plniť víťazný projekt s

„Podeľme sa o ticho“. Z poskytnutej finančnej dotácie sme 

zabezpečili vyškolenie zamestnancov „SVETLO“ ZSS 

Olichov v posunkovej reči, prostredníctvom organizácie 

EFFETA z Nitry. Školenie trvalo cca 2 mesiace a bolo 

ukončené skúškou. Vďaka tomu sa podstatne zlepšila 

nepočujúcimi klientmi zariadenia.  Pre nepočujúcich sme vybudovali 

areáli zariadenia, zakúpili sme záhradné posedenie a

trvalky. Najväčší prínos ale určite predstavuje začlenenie našich 

cich klientov do komunity nepočujúcich z klubu ANEPS zo Zlatých 

jún sme uskutočnili  opakované stretnutia, či už 

sídle klubu ANEPS v Zlatých Moravciach. V týchto 

stretnutiach plánujeme pokračovať aj naďalej od septembra 2018, nakoľko klub 

ANEPS sa počas prázdnin nestretáva. Počas týchto stretnutí klienti spoznali nových priateľov, 

niektorí dokonca zistili, že sú bývalí spolužiaci.:) Nepočujúci klienti predstavili 

svoju činnosť v tvorivých dielňach, spoločne s nepočujúcimi zo Zlatých 

Moraviec si vyrobili šálky a nepočujúci si vyskúšali aj výrobu rôznych 

dekoračných predmetov.  Pri posedení v oddychovej zóne sa občerstvili a 

porozprávali o histórii ale aj súčasnosti zariadenia. V

j stretnutie v Zlatých Moravciach. Nepočujúci sa pri kávičke porozprávali, zaspomínali, 

dohodli sa na ďalších stretnutiach. Nepočujúci zo Zlatých Moraviec sa tiež 

nami na výstavnej akcii organizovanej MšKŠ Zl. Moravc

nových priateľstiev, ktoré vznikli vďaka Nadácii VÚB. Ďakujeme.  

  Ing. Jana Pivarčiová, Ingrida Beníková

 
 
 
 
 
 

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

, Milica Gábrišová, Ľubomír Horvát, Lubomír Bublávek
redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov  •

•  príspevky nehonorujeme  •    
   

tomto období plniť víťazný projekt s názvom 

poskytnutej finančnej dotácie sme 

zabezpečili vyškolenie zamestnancov „SVETLO“ ZSS 

posunkovej reči, prostredníctvom organizácie 

Nitry. Školenie trvalo cca 2 mesiace a bolo 

ukončené skúškou. Vďaka tomu sa podstatne zlepšila 

nepočujúcimi klientmi zariadenia.  Pre nepočujúcich sme vybudovali 

areáli zariadenia, zakúpili sme záhradné posedenie a vysadili sme v okolí 

trvalky. Najväčší prínos ale určite predstavuje začlenenie našich 

klubu ANEPS zo Zlatých 

jún sme uskutočnili  opakované stretnutia, či už 

týchto 

ďalej od septembra 2018, nakoľko klub 

ANEPS sa počas prázdnin nestretáva. Počas týchto stretnutí klienti spoznali nových priateľov, 

Nepočujúci klienti predstavili 

očne s nepočujúcimi zo Zlatých 

nepočujúci si vyskúšali aj výrobu rôznych 

dekoračných predmetov.  Pri posedení v oddychovej zóne sa občerstvili a 

porozprávali o histórii ale aj súčasnosti zariadenia. V podobnom duchu sa 

j stretnutie v Zlatých Moravciach. Nepočujúci sa pri kávičke porozprávali, zaspomínali, 

dohodli sa na ďalších stretnutiach. Nepočujúci zo Zlatých Moraviec sa tiež 

nami na výstavnej akcii organizovanej MšKŠ Zl. Moravce v areáli Mestského 

nových priateľstiev, ktoré vznikli vďaka Nadácii VÚB. Ďakujeme.                                                          

Ing. Jana Pivarčiová, Ingrida Beníková 
 

Bc. Mária Luknišová, 
Mgr. Simona Blažková,  

Erika Borodajkevyčová,  
Lubomír Bublávek . 

• 


