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BBBEEENNNEEEFFFIIIČČČNNNÝÝÝ   KKKOOONNNCCCEEERRRTTT   „„„OOOBBBJJJAAATTTIIIEEE   TTTÓÓÓNNNOOOVVV“““   VVV   LLLEEEVVVIIICCCIIIAAACCCHHH   

Benefičný koncert Objatie tónov pre osoby so zdravotným postihnutím už po deviatykrát 

zorganizovalo dňa 27.1.2019 v Leviciach Občianske združenie Ostrov a 

Občianske združenie Milan Štefánik.  Moderátorského mikrofónu sa ujal 

zabávač Richard Vrablec, ktorý hneď 

vyzval všetkých do tanca. V podaní 

Magdalénky Novákovej a jej „super 

partie“ dievčat sa tanečné kroky zmenili 

na exotickú Zumbu.  

Nasledovala slovenská legenda Prúdy so spevákom Paľom 

Hammelom. V publiku to vrelo a na scénu prišiel Maduar v zložení Juraj Matyinkó a víťazka Hlasu 

Československa Ivanna Bagová. Náladu, ktorá v hale zavládla, znásobili ešte farebné balóny, ktoré 

zrazu lietali nad hlavami. Zlatým klincom programu bola švédska skupina 

REDNEX, ktorá to riadne roztočila.  

Nechýbalo bohaté  občerstvenie, tvorivé dielne, nafukovací skákací hrad 

a samozrejme vyhodnotenie vlastnoručne vyrobených plagátov. Tento rok 

sme boli dvojnásobne úspešní, náš 

transparent vyhral prvé miesto 

a maketa speváka skupiny Rednex 

natoľko zaujala predstaviteľov 

skupiny, že si ju zobrali až do ďalekého Švédska. Tešíme sa 

a veríme, že im bude pripomínať krásnu myšlienku 

a podstatu tohto podujatia.  

Ing. Jana Pivarčiová  
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TTTVVVOOORRRIIIVVVÉÉÉ   WWWOOORRRKKKSSSHHHOOOPPPYYY   VVV   MMMŠŠŠ   AAA   ZZZŠŠŠ   VVVOOOLLLKKKOOOVVVCCCEEE   

Od januára 2019 do apríla 2019  sme v rámci projektu „Poďme spolu tvoriť“ 

Nadácie ČSOB uskutočnili v Materskej škole 

a Základnej škole vo Volkovciach  tvorivé workshopy. 

Za aktívnej spolupráce našich nepočujúcich klientov 

ZSS „SVETLO“ sa deti hravou a interaktívnou formou 

učili základy posunkovej reči. Oboznámili sa a vyskúšali 

si aj tradičné remeslá ako práca s hlinou, paličkovanie a 

pletenie košíkov. Deti naplno využili možnosť získať základné zručnosti pri komunikácii so 

zdravotne znevýhodnenými ľuďmi. Naši klienti 

dostali priestor naplno ukázať svoje schopnosti 

a zručnosti a tešíme sa, že deti reagovali 

spontánne, boli veľmi šikovné a empatické. 

V rámci tohto projektu pripravujeme v spolupráci 

s obcou aj divadelné predstavenie, ktoré sa má 

uskutočniť v júli v MSKŠ v Zlatých Moravciach. Už teraz sa tešíme na malých i veľkých divákov 

a dúfame, že opäť dostaneme možnosť stráviť krásne spoločné chvíle 

Mgr. Simona Blažková, DiS. art.  

   

   

RRROOOZZZLLLÚÚÚČČČKKKAAA   SSS   NNNAAAŠŠŠIIIMMM   SSSKKKVVVEEELLLÝÝÝMMM   HHHEEERRRCCCOOOMMM  
 

Do hereckého neba nám odišiel náš Peťko Lukáčik dňa 4.1.2019 

Vynikajúci herec, rybár, kamarát. 

Nikdy nezabudneme na krásne historky v Tvojom podaní o živote, na vtipy, ktoré sypal ako z rukáva, na tvoju 

príjemnú spoločnosť. 

Chýbaš nám, náš drahý kamarát.  

Tvoji Olichovčania 
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RRROOOZZZLLLÚÚÚČČČKKKAAA   SSS   PPPAAANNNIII   MMMÁÁÁRRRIIIOOOUUU   HHHOOOMMMOOOLLLOOOVVVOOOUUU 

Dňa 10.2. 2019 nás opustila vo veku 84 rokov pani Mária Homolová, najdlhšie 
žijúca klientka v našom zariadení.  Na Olichove prežila neuveriteľných 70 rokov. 

Ďakujeme Ti Mária za krásne chvíle prežité s Tebou. 

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

List na rozlúčku 

 

Nad hviezdnu ríšu pozval ma Pán, 
aby mi zotrel slzy z mojej tváre, 
aby ma privinul na svoje srdce, 

aby ma pokolísal v svojom náručí. 
Dotĺklo moje srdce vo veku 84 rokov. 

Ako budem skladať skúšky zo životnej maturity .... 
Ó Bože, však som sa naplakala,  

lebo som nerozumela tvojmu plánu. 
Prišla som do chudobnej rodiny drotára na Orave,  

ako jediné dieťa – nepočujúce.  
Nikdy som nepovedala svojim rodičom MAMA – OTEC ... Bola som iná. 

Ako 14 ročná v roku 1949 som prišla do Olichova,  
kde som mala zrazu okolo seba 80 kamarátov.  

Všetci sme mali rovnaký osud – nepočuli sme a nerozprávali.  
Ale vedeli sme sa dorozumieť posunkovou rečou.  

V Olichove som pracovala na poli, nosila ťažké batohy plné trávy,  
aby som nakŕmila kravičky, koníky.  

Pracovala som na roli – kde sme si dopestovali dostatok  
zeleniny a obilia na chleba. 

Unavená, keď som večer usínala, vírila mi hlavou otázka: BOŽE PREČO? 
Prečo nemôžem mať manžela, deti, svoj domček ... Prečo? 

Už odpoveď viem – preto som všetko obetovala,  
aby som sa teraz tešila s Tebou v nebi. 

Počas života sa mi narodili dve dcérky – ktoré som nemohla vychovať.  
Vzali mi ich.... 

Ó Bože majú čo jesť? Má ich kto pohladiť? Sú zdravé? Akí sú ich noví rodičia?  
Ľúbia ich ...? 

Dlhých 59 rokov som čakala na chvíľu, že uvidím svoje deti,  
že sa dozviem odpoveď. 

Prišiel august 2017 a v jedno ráno na dvore zariadenia stála moja dcéra.  
Konečne som si objala svoje dieťa, postískala, pohladila ... 

Pane, už sa pomaly pripravujem na stretnutie s Tebou, dal si mi ťažký osud,  ale vždy 
som sa snažila plniť  tvoju vôľu. 

Rada som pomáhala až do 80 rokov svojho života upratovačkám, 
opatrovateľkám, a potom oni pomáhali mne. 

Teraz Pane už počujem, teraz už rozumiem tvojmu plánu , moje oči už nie sú plné 
smútku a sĺz,  moje oči žiaria šťastím, lebo vidia Teba, môj nebeský otče. 

Počujem aj moje meno Mária, ako krásne znie,  
veď to meno má aj naša nebeská matka. 

Moji milí Olichovčania, moja veľká rodina, prežila som s Vami 70 rokov,  
boli chvíle ťažké, smutné ale aj radostné a ku koncu môjho života, šťastné.  

Nesmúťte za mnou, ja som šťastná v nebi. 
 

Vaša  Mária 
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HHHÓÓÓKKKUUUSSS   PPPÓÓÓKKKUUUSSS   
Dňa 13.2.2019 sme mali pekný deň.  Znovu sme robili pokusy s našimi inštruktormi. Tentokrát sme 

robili pokusy s červenou kapustou. Do pohára sme si natrhali 

červenú kapustu a zaliali sme ju horúcou vodou. Ja a Inga 

Beníková sme dali do pohárov rôzne látky, napr. kyselina 

citrónová, sóda bicarbona, ocot, cukor, Savo, prášok na 

umývanie, citrón a jar. Potom sme do pohárov naliali vodu 

z červenej kapusty a pozorovali sme, čo sa stalo. Zistili sme, 

že niektoré roztoky sa nám sfarbili na modro, niektoré na červeno a niektoré na zeleno. Naučili sme 

sa, že roztoky sa nám sfarbili podľa toho, či je roztok kyslý, zásaditý alebo neutrálny. Veľmi sa nám  

páčilo aj to , že sme potom dali dokopy ocot a sódu bicarbónu a sledovali sme, čo sa dialo. Tešíme 

sa, že podobné pokusy budeme robiť aj ďalej.  

                                                                          Katarína Maťová (PSS) 

   

VVVAAALLLEEENNNTTTÍÍÍNNN   VVV   OOOLLLIIICCCHHHOOOVVVEEE   

Valentín je sviatok zaľúbených a zároveň deň, kedy sme mali možnosť zabaviť sa a prežiť  ho 

v radosti. V popoludňajších hodinách sme sa spolu s našimi 

inštruktormi zabavili na diskotéke v priestoroch sociálno-

terapeutického úseku. Roztancovali nás naše obľúbené hity 

a dokonca sme sa naučili aj tancovať spoločný tanec. Tí, ktorí 

nevládali alebo nechceli tancovať, mali možnosť pozrieť si 

film Fontána pre Zuzanu a zaspomínať si na časy mladosti.  

Už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu, ktorú si pre nás nabudúce pripravia naši vychovávatelia. 

                                                                                       Anna Langerová (PSS) 

 

FFFAAAŠŠŠIIIAAANNNGGGOOOVVVÁÁÁ   ZZZÁÁÁBBBAAAVVVAAA   VVV   OOOLLLIIICCCHHHOOOVVVEEE 

Dňa 4.3.2019 sa v jedálni  nášho zariadenia uskutočnila tradičná fašiangová zábava. Úvod celej 

zábavy patril rozlúčke s fašiangovým 

obdobím programom: „Pochovávanie 

basy“.  Samotný obrad sprevádzali 

piesne a dramatický prejav s hudobným 

sprievodom. Rozlúčkový sprievod 
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následne vystriedali masky. Tento rok klienti prekvapili nielen množstvom ale aj originálnymi 

nápadmi. Nechýbali princezné, rôzne rozprávkové bytosti, 

zvieratá ale aj marfuše, jadrový operátor, šejk či futbalista. 

Potom nasledovala zábava a tanec, ktorú striedali súťaže 

a skupinový tanec na obľúbenú pieseň Macarena. Všetky 

masky si odniesli aj symbolické ceny. Vytancovaní, 

vyspievaní a príjemne unavení boli nielen klienti ale aj 

zamestnanci.  Zavŕšením fašiangov nastalo v našom zariadení pôstne obdobie, v ktorom sa tešíme 

na príchod jari a slnečnejšie dni. 

Mgr. Simona Blažková, DiS. art, Karol Mravik (PSS) 

 

FFFAAAŠŠŠIIIAAANNNGGGOOOVVVÁÁÁ   ZZZÁÁÁBBBAAAVVVAAA   VVV   KKKOOOVVVAAARRRCCCIIIAAACCCHHH    

K fašiangom už tradične patria zábavy a veselice. 

Tento rok sme sa opäť zúčastnili veľmi obľúbenej 

akcie v Kovarciach, na ktorú sa celý rok naši klienti 

tešia. Dňa 5.3.2019 bol  kultúrny dom v Kovarciach plný jedla, hudby, 

smiechu, zábavy a samozrejme kostýmov od výmyslu sveta. Domáci 

klienti zo „CLEMENTIA“ ZSS Kovarce všetkých v úvode pobavili 

zábavným fašiangovým vystúpením. Do tanca hrala hudobná skupina DUKÁT, ktorá veľmi rýchlo 

rozprúdila poriadnu zábavu. Naši klienti sa spolu s priateľmi z iných zariadení výborne zabávali.  

Mgr. Andrej Pecho 

 

OOOSSSLLLAAAVVVAAA   MMMDDDŽŽŽ      

Každá žena si zaslúži vďaku, za ich prácu a poslanie, nielen v práci ale aj doma. Sme radi, že 

v našom zariadení sa na ženy nezabúda a pravidelne si 

Deň žien pripomíname. Spoločné posedenie všetkých 

zamestnancov sa 

konalo dňa 7.3.2019 

v jedálni ZSS. Každá 

zamestnankyňa bola 

obdarovaná  pekným kvetom v črepníku od našich milých 

kolegov. Potom sme si pochutili na výborných pagáčoch, 
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zákuskoch a iných dobrotách a navzájom sme sa porozprávali. Ďakujeme všetkým 

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

Bc. Mária Luknišová 

VVVOOOĽĽĽBBBYYY   PPPRRREEEZZZIIIDDDEEENNNTTTAAA   SSSRRR 

Svoje volebné právo využili mnohí naši klienti dňa 16 a 30 marca 2019, kedy 

pristúpili k volebným urnám v priestoroch nášho zariadenia a vyjadrili tak svoj 

názor. Sme radi, že klientom nie je ľahostajné spoločenské dianie v krajine 

a k svojím právam sa stavajú zodpovedne. 

SSSTTTAAARRROOOSSSTTTLLLIIIVVVÝÝÝ   AAANNNJJJEEELLL      

Už štvrtý raz pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce odovzdal predseda Nitrianskeho 

samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica najlepším 

pracovníkom zariadení sociálnych služieb (ZSS) 

v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK ocenenie 

STAROSTLIVÝ ANJEL v kategóriách: manažment, 

sociálny úsek, 

zdravotnícky 

úsek a ostatní 

pracovníci. Ďakovný list predsedu NSK si prevzalo             

37 nominantov na toto ocenenie, medzi nimi aj pani          

Bc. Anna Baťová za zdravotnícky úsek a Ing. Jana 

Pivarčiová za sociálny úsek. Slávnostné podujatie sa konalo vo štvrtok 4. apríla v priestoroch 

Župného domu v Nitre. Srdečne blahoželáme. 

                                                                             „SVETLO“ ZSS OLCIHOV 

CCCEEEZZZ   RRRUUUKKKYYY   KKK   SSSRRRDDDCCCUUU 

Dňa 11.4.2019 sa uskutočnila v zariadení sociálnych služieb „JESEŇ ŽIVOTA“ Levice prehliadka 

ručných prác klientov zariadení sociálnych služieb Nitrianskeho 

samosprávneho kraja s názvom „CEZ RUKY K SRDCU“. 

Tento rok sa súťažilo v 6 kategoriách – pletené výrobky, 
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háčkované výrobky, výšivka, výrobky z papiera, výrobky z rôznych materiálov a obrazy.  

Naši klienti sa túto výstavu svedomito pripravovali a vyrobili rôzne výrobky, napr. vyšívanú 

zásterku, sliepku z papiera, fontánu z hliny, háčkovaný vankúš, set 

z paličkovanej čipky, kreslený obraz a ako spoločný výrobok koláž 

z fotiek a z rôznych materiálov.  

Nezávislá hodnotiaca komisia vybrala z každej kategórii na ocenenie tri 

práce. Do hodnotenia mal možnosť zapojiť sa aj každý účastník slávnosti a 

odovzdať svoj hlas výrobku, ktorý je pre neho najkrajší  a najviac ho 

oslovil.  

Počas vyhodnocovania výrobkov všetkým zúčastneným  spríjemňoval čas detský folklórny súbor. 

Veľmi sme sa tešili z ocenenia, ktoré sme získali v kategórii 

„Výrobky z rôznych materiálov“. 1.miesto získal p. Ľubomír 

Horvát za vlastnoručne vyrobenú fontánu z hliny a 2. miesto získal 

p. Milan Čaniga za set vyrobený z paličkovanej čipky. Výhercom 

srdečne blahoželáme. 

Ing. Jana Pivarčiová, Anna Langerová (PSS) 

 

 

KKKOOONNNCCCEEERRRTTT   ŽŽŽIIIAAAKKKOOOVVV   ZZZÁÁÁKKKLLLAAADDDNNNEEEJJJ   UUUMMMEEELLLEEECCCKKKEEEJJJ   ŠŠŠKKKOOOLLLYYY   

Dňa 16. apríla 2019 sme už druhý rok v našom zariadení privítali žiakov a pedagógov  Základnej 

umeleckej školy Zlaté Moravce. Žiaci 

pod vedením pedagógov prezentovali 

výsledky svojho štúdia spevom, hrou na 

husle, klavír, gitaru, saxofón, akordeón 

či flautu. Koncert nám priniesol krásny 

umelecký zážitok. Bol i príležitosťou pre klientov 

odvďačiť sa účinkujúcim vlastnoručne vyrobenými 

darčekmi.  Táto pekná akcia by sa neuskutočnila bez 

finančnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Tešíme sa zo spolupráce zo ZUŠ Zlaté Moravce 

a ďakujeme všetkým účinkujúcim žiakom 

a pedagógom.  

Mgr. Simona Blažková, Dis. art 
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TTTAAAKKKTTTOOO   SSSIII   TTTUUU   ŽŽŽIIIJJJEEEMMMEEE   
Vždy keď prídu pekné slnečné dni tak sa tešíme, že môžeme väčšinu času stráviť vonku v pekne 

upravenom areáli a zašportovať si na 

ihrisku. Hry zamerané na koordináciu 

a rozvoj jemnej aj hrubej motoriky sú 

pre našich klientov veľmi dôležité 

a zároveň prospešné. Tešíme sa, že si 

môžeme zahádzať do basketbalového koša, zakopať na 

futbalovú bránku, či si zacvičiť na fitnes strojoch. Keď si dobre 

zašportujeme radi si oddýchneme na nových lavičkách 

a hojdačkách, ktoré nám tento rok pribudli na ihrisku. 

Katrarína Maťová (PSS) , Karin Gordíková (PSS) 

 

   

                              NNNIIITTTRRRIIIAAANNNSSSKKKYYY   OOOSSSKKKAAARRR   222000111999   

Dňa 23. mája 2019 sme sa zúčastnili prehliadky dramatickej tvorby 

„Nitriansky Oskar“ zariadení 

sociálnych služieb v 

zriaďovateľskej pôsobnosti 

NSK. Tento rok sa vystúpení 

zúčastnilo cca 140 obyvateľov zo 14-tich zariadení 

sociálnych služieb. Naši klienti si pod vedením Mgr. 

Simony Blažkovej pripravili dramatizáciu klasickej 

rozprávky Cisárove nové šaty v modernom prevedení. Predstavenie dopadlo výborne, ukázali sme 

nielen herecké umenie klientov, krásne kostýmy ale aj vizuálne efekty vďaka chemickým pokusom, 

za čo sme si 

právom vyslúžili 

prvé miesto. Pre 

nás je ocenenie 

len čerešničkou 
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na torte, veľmi dôležitý bol hlavne samotný proces tvorby, kedy všetci účinkujúci prekonávali 

samých seba svojím tvorivým prístupom a dôslednou prípravou. Soška Nitrianskeho Oskara tak na 

tento rok poputuje do nášho zariadenia. Najväčším uznaním pre nás bola osobná pochvala od 

odbornej poroty, ktorú tvorili aj profesionálny herci DAB z Nitry, od ktorých sme si vyslúžili 

pozvanie na "Noc divadiel", kde budeme mať šancu opäť vystúpiť priamo v DAB v Nitre. 

Mgr. Simona Blažková, DiS. art., Ľubomír Horvát (PSS), Anna Langerová (PSS) 

 

BBBEEENNNEEEFFFIIIČČČNNNÝÝÝ   KKKOOONNNCCCEEERRRTTT   PPPRRREEE   SSSVVVEEETTTLLLOOO 

Dňa 9.6.2019 sa v kostole sv. Michala Archanjela v Zlatých Moravciach uskutočnil Benefičný 

koncert v rámci projektu Hudobná Jar. 

Výťažok koncertu bol venovaný „SVETLO“ 

ZSS Olichov. Autorkami tohto hudobného 

zážitku s charitatívnym posolstvom sú 

umelkyne z MUSICA CORDIS. Nádherná atmosféra plná vážnej hudby 

a profesionálnych umelcov zanechala v nás hlboký zážitok a rozjasnila celé 

nedeľné popoludnie, nielen klientom a zamestnancom ZSS ale aj 

širokej verejnosti Zlatých Moraviec. Veľká vďaka patrí všetkým 

účinkujúcim: CANTORI MELODICI, THE LADIES ENSEMBLE 

QUARTET, AD UNA CPORDA, Marekovi Šipošovi, Marekovi 

Pobudovi, Eduardovi Mikuláškovi, Vladimírovi Jaškovi 

a predovšetkým autorkám tohto úžasného projektu Lucii Komárovej, Zuzane Chrenovej a Ľubici 

Podolskej z MUSICA CORDIS. 

Mgr. Simona Blažková, DiS. art 

 

   ŠŠŠPPPOOORRRTTTUUUJJJEEEMMMEEE   SSSPPPOOOLLLOOOČČČNNNEEE      
V našom zariadení bolo 19. júna 2019 trochu inak ako býva bežne. V celom areáli bolo počuť 

detský smiech a krik. 

Zorganizovali sme spoločné 

športové stretnutie našich 

klientov s deťmi    ZŠ sv. Don 

Bosca a s nepočujúcimi 

z klubu ANEPS zo Zlatých 

Moraviec. Našim cieľom bolo spojiť 3 generácie, čo sa nám aj 
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podarilo. Každý mal možnosť vyskúšať si rôzne športové disciplíny, ako skok do piesku, hod do 

basketbalového koša, slalom s pingpongovou loptičkou alebo stolný tenis. Imobilní klienti sa spolu 

s deťmi zahrali pomocou dúhového padáka, čo prinieslo veľa zábavy nielen deťom ale aj klientom. 

Po športovaní si deti, klienti aj nepočujúci vyskúšali prácu s hlinou a vyrobili  si krásne výrobky. 

Vďaka Nadácii Poštovej banky sme mohli zakúpiť vonkajší stolnotenisový stôl a zrenovovať 

doskočisko, čo bude našim klientom slúžiť aj v ďalšom období. Inklúzia detí ale aj nepočujúcich do 

komunity našich klientov priniesla obojstranné výhody a pevne veríme, 

že takéto krásne akcie sa budú aj naďalej opakovať. 

Ing. Jana Pivarčiová 

 

MMMLLLOOOKKK   222000111999   
Malá letná olympiáda klientov - MLOK je športová akcia zariadení sociálnych služieb 

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

PhD. Naši klienti sa na ňu pripravovali už dlho a poctivo trénovali na ihrisku nášho zariadenia. Ako 

každý rok aj tento sa akcia konala dňa 20. 6. 2019 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 kriketov ou loptičkou 

4. Štafeta s pingpongovou loptičkou – skupinová disciplína 

Športové zápolenie otvorila Mgr. Erika Róžová, vedúca odboru sociálnych vecí NSK a po zapálení 

olympijského ohňa sa všetci súťažiaci pustili do jednotlivých športových aktivít. Naše „farby“ hájili 

títo klienti: p. Štefan Kopča, p. Rastislav Varga, p. Miroslav Sečkár, p. Marián Haspra, p. Anna 

Langerová, p. Katarína Maťová, p. Ľubica Kormanová, p. Ingrid Beníková. Všetci  si počínali 

výborne a získali dokonca niekoľko medailí:  

Štefan Kopča - 1. miesto skok do diaľky znožmo 

Rastislav Varga - 2. miesto skok do diaľky znožmo, 3. miesto hod loptičkou na cieľ 

Ľubica Kormanová - 1. miesto skok do diaľky znožmo  

Anna Langerová – 1. miesto hod do basketbalového koša 

2. miesto štafeta – Ingrid Beníková, Anna Langerová, Štefan Kopča,  

4. miesta štafeta – Rastislav Varga, Marián Haspra, Miroslav Sečkár 

Tešíme sa, že naši klienti súťažili v duchu fair-play a tešili sa z dosiahnutých výsledkov.  

                              Ing. Jana Pivarčiová, Ľubica Kormanová (PSS) 
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DDDIIIVVVAAADDDEEELLLNNNÝÝÝ   VVVEEEČČČEEERRR   VVV   ZZZLLLAAATTTÝÝÝCCCHHH   MMMOOORRRAAAVVVCCCIIIAAACCCHHH   
 

Dňa 4.7.2019 v MSKŠ v Zlatých Moravciach predstavili  klienti ZSS „SVETLO“ dve krátke 

divadelné inscenácie. Ako prvé mali diváci 

možnosť vidieť spracovanie klasickej rozprávky 

Hansa Christiana Andersena Cisárové nové šaty 

a potom nasledoval skutočný príbeh našej 

nepočujúcej klientky Julky. Oba príbehy mali 

u publika veľký ohlas.  

Pri rozprávke sa smiala celá sála a náš talentovaný 

Ľuboš Horvát exceloval v hlavnej úlohe cisára. 

Príbeh našej klientky Julky zas väčšinu prítomných dojal k slzám. Naozaj silný a skutočný príbeh 

ženy, ktorá prišla o dieťa a stretla sa s ním až po 50 tich rokoch 

dotvorila hudobná dramaturgia a autentické stvárnenie  hlavnej 

úlohy v podaní našej nepočujúcej klientky Ingrid Beníkovej.   

Všetci návštevníci mali možnosť po predstaveniach vyskúšať 

si  tradičné remeslá na workshope vo foajé  MSKŠ.  Táto 

krásna udalosť bola zavŕšením projektu OZ SVETLO PRE 

OLICHOV - zamestnaneckého grantového programu s názvom 

„Poďme spolu tvoriť“ Nadácie ČSOB.  Celý projekt trval od januára 2019, nadviazali sme 

spoluprácu so Základným klubom Jednoty dôchodcov Volkovce, 

zrealizovali sme tvorivé workshopy v ZŠ a MŠ Volkovce. Deti 

dostali možnosť sa v priamej interakcii s klientmi ZSS  naučiť 

základy posunkového jazyka a 

vyskúšať tradičné remeslá ako 

práca s hlinou, pletenie košíkov či paličkovanie.  

Sme radi, že vďaka NADÁCII ČSOB sme zrealizovali akcie, 

na ktorých sme podporili integráciu a inklúziu, komunikáciu, 

empatiu a hlavne klienti ZSS dokázali, že vedia plnohodnotne 

participovať na kultúrno spoločenskom dianí v miestnej komunite. 

Mgr. Simona Blažková, DiS. art 
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VVVÝÝÝLLLEEETTT   DDDOOO   BBBOOOJJJNNNÍÍÍCCC   
 

Dňa 6. Júla 2019 sme prijali pozvanie na jednodňový výlet do Bojníc, 

ktorý organizovala organizácia nepočujúcich 

ANEPS zo Zlatých Moraviec. Výletu sa zúčastnili 

naše nepočujúce klientky p.Beníková, p.Balážová 

a p.Polyáková, ktoré sa na tento výlet veľmi tešili, 

pretože medzi nepočujúcimi zo Zlatých Moraviec 

už majú svojich priateľov.  

Za celý deň bolo zážitkov naozaj dosť, vláčikom 

sme sa odviezli na vyhliadkovú vežu „Čajka 

v oblakoch“, tam sme sa poprechádzali a dali sme si zmrzlinu.  Pozreli sme si 

krásne kúpeľné mesto a tiež sme sa zúčastnili vystúpenia  

sokoliarov.  

Po neskoršom 

chutnom obede 

sme si prezreli 

okolie zámku 

a vo večerných hodinách sme sa vrátili na 

Olichov.  

Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie s nepočujúcimi zo Zlatých 

Moraviec. 

 

Ing. Jana Pivarčiová, Ingrida Beníková (PSS) 

 
 

 

 

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,  

Mgr. Martina Hasprová, Ing. Slávka Hasprová 
a klienti: Ingrida Benikova, Milada Samáková, Zlatica Balážová,  

Anna Langerová, Katarína Maťová, Karin Gordíková, Milica Gábrišová, Ľubomír Horvát. 
•  redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov  • 

•  príspevky nehonorujeme  •    

   


