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         ŠŠŠPPPOOORRRTTTOOOVVVÝÝÝ   DDDEEEŇŇŇ   VVV   RRRSSS   DDDRRROOOZZZDDDOOOVVVOOO   

V krásnom prostredí Pohronského Inovca v priestoroch rekreačného strediska 

Drozdovo sa dňa 20.8.2019 uskutočnil II. ročník športovo - zábavného podujatia 

organizovaný zariadením sociálnych služieb "SVETLO" ZSS Olichov. 

Športového dňa sa zúčastnili aj naši kamaráti zo zariadení 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 

"CLEMENTIA" ZSS Kovarce, "BENEFIT" ZSS 

Ľudovítová, "V Kaštieli" ZSS Horné Obdokovce, 

"HARMÓNIA" ZSS Štitáre. Na pomoc do zmiešaných 

futbalových družstiev nám prišli aj mladí talentovaní 

futbalisti z Požitavskej futbalovej akadémie FC ViOn Zlaté Moravce. Pozvanie na športový deň 

prijal aj podpredseda NSK pán PaedDr. Igor Éder, ktorý aj futbalové súťaženie otvoril. 8 družstiev 

hralo o víťazný putovný pohár. Turnaj sa hral celým srdcom a bol veľmi napínavý až do konca. 

Šťastie prialo futbalistom zo zariadenia sociálnych služieb "SVETLO" ZSS Olichov, ktorí si 

odniesli putovný pohár.  Na druhom mieste sa 

umiestnilo družstvo futbalistov zo ZSS 

"CLEMENTIA" Kovarce a na treťom mieste sa 

umiestnilo futbalové družstvo zo ZSS "V Kaštieli" 

Horné Obdokovce. Za najlepších brankárov boli 

vyhlásení p. Anna 

Vargová zo ZSS 

"BENEFIT" Ľudovítová a pán Štefan Kuna zo ZSS "V Kaštieli" 

Horné Obdokovce. Ocenenie najlepší hráč získal pán Štefan Kopča 

zo ZSS "SVETLO" Olichov. Špeciálne ocenenie najlepšieho a najaktívnejšieho skupinového 

fanúšika si odniesli klienti zo ZSS "HARMÓNIA" Horné Štitáre, ktorí aj napriek tomu, že futbal 

nehrali, povzbudzovali naozaj skvele. V popoludňajších hodinách prebiehali ďalšie súťažno - 
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zábavné disciplíny ako napr. prenášanie vody v hrnčekoch, hľadanie cukríkov, hod kriketovou 

loptičkou a zvukové pexeso. Klienti sa výborne bavili, súťažili s veľkým zanietením, veď každý si 

chcel odniesť ceny, ktoré boli naozaj zaujímavé. V podvečerných hodinách sa klienti unavení, ale 

šťastní, plní zážitkov vrátili do svojich ZSS. Športový deň sa mohol uskutočniť aj vďaka finančnej 

podpore NSK – ďakujeme. 

Ing. Jana Pivarčiová, Rastislav Varga 

 

PPPRRREEEZZZEEENNNTTTÁÁÁCCCIIIAAA   NNNAAAŠŠŠEEEJJJ   TTTVVVOOORRRBBBYYY   VVVOOO   FFFIIIRRRMMMEEE   DDDEEELLLFFFIIINNNGGGEEENNN   

Dňa 2.8.2019 sme sa spolu s klientmi zúčastnili Športového dňa firmy Delfingen v areáli 

športového štadióna v Zlatých Moravciach. Sme veľmi radi, že k príjemnej 

atmosfére rôznych športových disciplín, spoločenského programu a výborného 

občerstvenie sme mohli prispieť aj mi konkrétne naši klienti a to tvorivým 

workshopom zameraným na tradičné 

remeslá ako paličkovanie, košikárstvo 

a ukážkou našej tvorby. Zavŕšením 

pohodovej akcie bolo spevácke vystúpenie nášho Ľuboša 

Horváta a Ľubky Kormanovej. Ďakujeme firme Delfingen za 

podporu, ktorú nášmu zariadeniu preukazuje počas celého roka 

nielen cez svoju Nadáciu ale aj poukázaním 2 percent daní zamestnancov. Tešíme sa opäť o rok. 

Mgr. Simona Blažková, DiS. art, Ľubomír Horvát 

 

VVVYYYSSSTTTÚÚÚPPPEEENNNIIIEEE   FFFOOOLLLKKKLLLÓÓÓRRRNNNEEEJJJ   SSSKKKUUUPPPIIINNNYYY   SSSKKKEEERRREEEŠŠŠOOOVVVAAANNNKKKAAA 

 

V jedno pekné augustové popoludnie sa klienti nášho zariadenia zišli v jedálni a čakali na hostí, 

ktorí sem mali prísť vystúpiť so svojim kultúrnym 

programom. Najskôr trpezlivo, potom už menej 

trpezlivo, keďže hostia meškali. A veru tých, čo 

omrzelo čakanie, začali sa dvíhať a odchádzať. No 

odrazu to medzi nimi zašumelo: „Už idú!“ A naozaj. 

Vo dverách sa objavili prvé ženičky v pestrých 

kašmírových krojoch a s čepcami na hlave – boli to 

členky folklórnej skupiny SKEREŠOVANKA z Obýc. Vedúca súboru sa ospravedlnila za 

meškanie, keďže čakali na harmonikára, ktorý sa akosi „zabudol“ v Obyciach. Začali teda aj bez 
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neho, striedali hovorené slovo so spevom. Napokon sa objavil aj harmonikár a rezké ľudové 

pesničky sprevádzané  harmonikou vyčarovali na tvárach klientov úsmevy 

a účinkujúcich odmenili potleskom. Vystúpenie, ktoré trvalo asi hodinu sa 

všetkým veľmi páčilo a klienti vyslovili želanie, aby SKEREŠOVANKA 

prišla na Olichov opäť. 

RNDr. Mária Hrešková   
   

VVVÝÝÝLLLEEETTT   DDDOOO   TTTAAALLLIIIAAANNNSSSKKKAAA 

Večer 4. septembra 2019 bolo na Olichove rušno. Prišiel veľký autobus, ktorý mal o chvíľu 

batožinový priestor celkom zaplnený taškami, 

kuframi a inými vecami a 29 klientov spolu 

s pani riaditeľkou a zamestnancami nášho 

zariadenia doň nastúpilo. A už sme išli – smer 

Taliansko, Lignano Sabbiadoro.  

Noc sme strávili v autobuse, ráno nás privítalo 

krásne slnečné počasie už v Taliansku. Po 

vyložení batožiny z autobusu sme sa vybrali na pláž. Niektorí z nás po prvý krát videli more a bol to 

pre nich naozaj silný zážitok. S pôžitkom sme sa „čľapkali“ v mori, keďže voda nebola hlboká a ani 

neplavci sa nemuseli báť, že sa utopia.  

V Lignane sme strávili celých 5 dní. Počasie nebolo vždy 

ideálne, ale keď sme neboli na pláži, chodili sme na prechádzky 

do mesta, boli sme sa pozrieť vo veľkom parku pre rodiny 

s deťmi, dali sme si výbornú zmrzlinu a v nedeľu niektorí z nás 

boli aj na talianskej svätej omši v miestnom kostole. Ochutnali 

sme aj pravú taliansku kávu, ktorá na rozdiel od tej našej na 

Olichove bola úplne miniatúrna, aj keď silná.  

10.septembra sme na večeru dostali každý veľkú pizzu a nastúpili do autobusu, kde sme strávili 

ďalšie hodiny pri návrate domov. Plní zážitkov sme si premietali dni strávené v trochu slnečnom 

a trochu upršanom Taliansku a tešili sa už na svojich kamarátov, kamarátky ale aj na sestričky na 

Olichove. 

Naša vďaka patrí sponzorom - firmám NORD SVIT a Hügli, ktorých potravinové výrobky nám 

v Taliansku spestrili jedálniček, ale najmä PharmDr. JUDr. Ivone Vicianovej, ktorá finančne 

prispela na pobyt našich klientov v Taliansku. 

RNDr. Mária Hrešková 
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BBBEEENNNEEEFFFIIIČČČNNNÝÝÝ   KKKOOONNNCCCEEERRRTTT   „„„OOOSSSMMMIIIDDDIIIVVV“““   

OSMIDIV v Banskej Štiavnici sa niesol 18. augusta 2019 v znamení 

zážitkov. Spontánnych a úprimných. Organizátori z Občianskeho 

združenia Milan Štefánik pripravili naozaj skvelé podujatie, na ktoré 

prijali pozvanie Drowning Charon, O.B.D., Gladiátor, IMT SMILE 

a speváčka Emma Drobná. Popoludním na miestnom amfiteátri 

sprevádzali moderátori Vera Wisterová a Peter „Šarkan“ Novák. Program odštartovala zumbou 

Danka Česneková.  

Na amfiteátri sa zabávalo, spievalo, tancovalo, rozdávali sa darčeky... nie len tie hudobné, ale aj 

vlastnoručne vyrobené rukami klientov rôznych zariadení. 

Chýbať samozrejme nemohli ani rôzne workshopy, tvorivé 

dielne, či strieľanie z luku a kuše.  

Naši klienti si celú akciu užili, zabávali sa a tancovali. p. 

Katka Maťová vystúpila aj na pódium a všetkým zaspievala, 

za čo si vyslúžila veľký potlesk.  Tešíme sa, že naše výrobky 

spravili radosť a pozvaným hosťom ešte dlho budú pripomínať neopakovateľnú atmosféru 

jubilejného 10. ročníka Benefičného koncertu OSMIDIV. 

Ing. Jana Pivarčiová, Anna Langerová 

 

DDDIIIVVVAAADDDEEELLLNNNÉÉÉ   PPPRRREEEDDDSSSTTTAAAVVVEEENNNIIIEEE   VVV   KKKOOOZZZÁÁÁRRROOOVVVCCCIIIAAACCCHHH 

V dňoch 8. a 15. septembra sme navštívili v Kozárovciach divadelné predstavenie. Jeho názov 

„Sedem žien na krku“ nám sľuboval, že to bude niečo 

veselé. Už počas cesty  sme sa tešili na dobrú zábavu. 

Vtipný obsah, zápletky a priam majstrovsky prednesené 

umelecké dielo v podaní miestnych ochotníkov ďaleko 

prevýšili naše očakávania. 

Postarali sa  o to, aby sme mali 

prekrásny umelecký zážitok 

a odniesli si tie najkrajšie dojmy. Prajeme im ešte veľa, veľa úspechov, 

tvorivých síl a skvelé obecenstvo. Na Kozárovských divadelných ochotníkov sa tešíme a radi sa na 

nich prídeme pozrieť aj na budúce. 

Ing. Vavrinec Roman 
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OOOPPPOOORRRAAA   SSSPPPPPP 

 Vďaka Nadácii SPP v programe Opora 2019 sme dostali možnosť zakúpiť dynamický 

vertikalizátor (parapódium pre dospelých).  Naším cieľom je mobilizovať klienta 

p. Lacka S. a postupne mu vďaka tréningu na pódiu získať samostatnú chôdzu 

alebo chôdzu s oporou parapódia. Samotné parapódium je zdravotná pomôcka 

presne určená na proces stratených pohybových schopností klienta po úraze, po 

traume mozgu, pri svalovej dystrofii pri závažnej nerovnováhe alebo paralýze. 

Pán Lacko vďaka parapódiu  od augusta  denne trénuje chôdzu a posilňuje svalový tonus fixovaný 

s podpornými nohavičkami a bedrovými pásmi. Naším cieľom je Lacka znovu mobilizovať, 

pomôcť mu získať aspoň čiastočne stratený výkon. Vďaka parapódiu motivujeme klienta 

prekonávať prekážky, posilňovať svalstvo, získať kondíciu a nezávislosť. Celý proces si vyžaduje 

veľa trpezlivosti , snahy a obety nie len zo strany klienta ale aj opatrovateľského personálu, Sme 

radi, že zatiaľ pán Lacko napredujeme a držíme mu palce. 

V súčasnej dobe prebieha v našom zariadení aj školenie patchworku pod vedením školiteľky pani 

Lýdie Hosťoveckej. Vďaka jej šikovným rukám sa naša klientka 

p. Ingrida  B. spolu s inštruktormi učí ako 

postupvať pri výrobe rôznych výrobkov 

patchworkovou technikou. Spoločnými 

silami zvládla vyrobiť už vankúše, deky 

a iné dekoračné výrobky. Každý jeden 

výrobok, aj ten najmenej dokonalý, posúva p. Ingrid vpred a pomáha jej 

realizácii v našom zariadení. Vďaka finančnej podpore SPP sme zakúpili nový šijací stroj 

BROTHER vhodný na šitie patchworkovou technikou ako aj látky určené na patchwork.   

                                              Tieto projekty sa uskutočnili vďaka podpore 

Nadácie SPP. 

 

 

LLLAAABBBOOORRR   SSSOOOCCCIIIAAALLLIIISSS   

Dňa 26. septembra 2019 sa na Mestskom úrade v Nitre konal 4. ročník medzinárodnej vedeckej 

konferencie LABOR SOCIALIS, konanej pod záštitou JUDr. 

Jána RICHTERA, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR. Téma konferencie bola: “SOCIÁLNA PRÁCA V 
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SÚČASNOSTI - OBJAVOVANIE ROZMANITOSTI”. Cieľom konferencií je reflektovať aktuálne 

spoločenské problémy týkajúce sa odboru sociálna práca. Na túto konferenciu bola pozvaná aj pani 

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

v rámci predajných trhov zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Nitrianskeho 

samosprávneho kraja. Naša prezentácia mala u hostí veľký úspech. Pán Bucheň 

a pani Beníková mali možnosť prezentovať širokú škálu našej tvorby ako deky, 

vankúše, tašky, výrobky z hliny, odlievané sviečky či originálne potlačené 

tričká, šálky a iné dekoračné a úžitkové predmety.  

Mgr. Simona Blažková, DiS. art, Ingrida Beníková 

 

ZZZLLLAAATTTOOOMMMOOORRRAAAVVVEEECCCKKKÝÝÝ   JJJAAARRRMMMOOOKKK   222777...999...---222888...999...222000111999   

Koniec septembra už tradične patrí v Zlatých Moravciach jarmoku. Už po tretíkrát sme na ňom 

nechýbali ani my. Tohtoročný jarmok nás prekvapil nielen 

predĺžením až do soboty ale aj skvelým sprievodným programom. 

Mnohí návštevníci nás očakávali a tešili sa na naše výrobky 

z hliny, prekvapila ich technika patchwork, ktorú sme mali na 

jarmoku ako jediný. Sme radi, že si nás ľudia pamätajú, mnohí sa 

k nám vracajú a tým prispievajú k dobrému pocitu z našej práce. 

Vďaka utŕženým financiám zároveň podporia ich ďalšiu tvorbu. 

Mgr. Simona Blažková, DiS. art 

SSSTTTOOOLLLNNNOOOTTTEEENNNIIISSSOOOVVVÝÝÝ   TTTUUURRRNNNAAAJJJ   VVV   TTTOOOPPPOOOĽĽĽČČČAAANNNOOOCCCHHH   
 

Dňa 24.9.2019  sa  ZSS „SVETLO“ Olichov v zložení Vladimír Jančovič a Štefan Kopča zúčastnilo 

krajskej súťaže v stolnom tenise. Turnaj usporiadal ZSS 

„MÔJ DOMOV“ v Topoľčanoch, ktorého riaditeľka Ing. 

Viera Bútorová ráno privítala mužstvá  z  jedenástich  ZSS 

z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Súťažiacich prišli 

povzbudiť i vzácni hostia z vedenia NSK a mesta Topoľčany 

–  primátor mesta Ing. Peter Baláž a ďalší. 

 Turnaj mal vysokú športovú úroveň, keď jednotlivé mužstvá predvádzali vysokú športovú 

výkonnosť. Medzi nimi i mužstvo zo ZSS „SVETLO“ Olichov, ktoré predviedlo výkon na hranici 

svojich možností. Nestačilo síce na postup do finálových bojov, ale i tak im treba poďakovať za 

dobrý a oduševnený výkon, v ktorom ich podporoval i doprovod.  
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Okolo obeda po skončení finálových zápasov sa všetci súťažiaci i s doprovodom presunuli do ZSS 

„MÔJ DOMOV“, kde jeho riaditeľka vyhlásila výsledky turnaja. 

Tretíkrát po sebe skončilo prvé ZSS „V KAŠTIELI“ Horné Obdokovce, 

druhé bolo mužstvo ZSS „MÔJ DOMOV“ v Topoľčanoch. Tretie mužstvo 

obsadilo ZSS „DOMUM“ Krškany. Po občerstvení sa jednotlivé mužstvá 

vydali na spiatočnú cestu do svojich ZSS. Medzi nimi i mužstvo z Olichova, 

ktoré síce neskončilo na prvých miestach, ale z predpokladu takého 

nasadenia ako v tomto roku a troške  šťastia sa im to možno podarí na budúci 

rok. 

Bc. Mária Luknišová, Vladimír Jančovič 

 

CCCLLLEEEMMMEEENNNTTTIIIAAA   DDDAAAYYY   

Dňa 26.9.2018 boli klienti nášho zariadenia pozvaní na súťažné dopoludnie do zariadenia „CLEMENTIA“ 

ZSS Kovarce. Zúčastnení klienti p. Ján Mlynárik a p. Ľubica Kormanová 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 čo najkratšom čase. Naši klienti 

si viedli veľmi dobre a odniesli si spolu 4 medaile, diplom a plný kôš sladkých dobrôt. Srdečne im 

blahoželáme. 

Po odsúťažení na všetkých čakalo chutné občerstvenie a vynikajúca kapustnica. 

Mgr. Mária Levasovská, Ján Mlynárik 

 

                                                ŠŠŠPPPOOORRRTTTUUUJJJEEEMMMEEE   BBBEEEZZZ   BBBAAARRRIIIÉÉÉRRR   

Vo štvrtok 26.9.2019  sa na štadióne FC ViOn športovalo 

bez bariér. Naši klienti sa spolu s inštruktormi sociálnej 

rehabilitácie zúčastnili tréningu kategórie U11 a spolu 

s nimi si vyskúšali naozajstný tréning pod vedením 
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profesionálneho trénera Patrika Súlovského.  Rozcvička, koordinačné cvičenia, 

súťaže a aj minizápas priniesli našim 

klientom ale aj deťom veľa zábavy. Deti sa 

zoznámili so zdravotne znevýhodnenými 

klientmi, vďaka inklúzii klientov sa  

zároveň podporila empatia  a sociálne 

cítenie mladých hráčov voči fyzicky aj 

psychicky postihnutým. Tričká pre deti 

potlačené klientmi ZSS ako aj športové pomôcky a potreby sa zakúpilil vďaka 

finančnej podpore mesta Zlaté Moravce.  

Ing. Jana Pivarčiová, Ľubica Kormanová 

 

NNNAAAŠŠŠIII   OOOSSSLLLÁÁÁVVVEEENNNCCCIII      
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http://www.zsssvetloolichov.sk/

