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Číslo 11 

Vážené dámy, vážení páni, milí klienti

chcem Vám popriať všetko krásne v

dobrých ľudí popri boku. 

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

Tiež Vám chcem všetkým poďakovať za prácu

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

Pomáhať tým, ktorí 

je najkrajšie poslanie človeka. 
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Vážené dámy, vážení páni, milí klienti

chcem Vám popriať všetko krásne v Novom roku, 

dobrých ľudí popri boku.  

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

Tiež Vám chcem všetkým poďakovať za prácu

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

Pomáhať tým, ktorí to potrebujú, byť nápomocní

je najkrajšie poslanie človeka.  

 Mgr. Katarína Šurdová
riaditeľka  “SVETLO“

Olichovníček 
Zariadenia sociálnych služieb Olichov 

 

Vážené dámy, vážení páni, milí klienti,  

Novom roku, 

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

Tiež Vám chcem všetkým poďakovať za prácu,          

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

to potrebujú, byť nápomocní,            

 

Mgr. Katarína Šurdová 

riaditeľka  “SVETLO“, ZSS Olichov 
 

 



 

VVVYYYSSSTTTÚÚÚPPPEEENNNIIIEEE   

Dňa 24.10.2019 v našom zariadení vystúpila spevácka skupina "Babi

humorné spracovanie ľudových piesní v sprievode tradi

harmoniky, rozospieval celú jedáleň

navštívil a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcom roku. 

TTTVVVOOORRRIIIVVVÉÉÉ   WWWOOO
Vďaka dotácie na kultúru od mesta Zlaté Moravce, ob

tvorivé workshopy, zamerané na u

aktívnej spolupráce našich nepočujúcich klientov ZSS "SVETLO" sa deti z MŠ Prílepy, MŠ "Dúha" 

a MŠ "Slne

posunkovej re

sa a vyskúšali si 

a pletenie košíkov. Deti prekvapili šikovnos

Sme nesmierne potešení, že naplno využili možnos

zručnosti pri komunikácii so dravotne znevýhodnenými 

sebarealizácie, či už tradičnými remeslami, ale hlavne ich ve

osvojujú posunky a pri tom si užili ve

vrelé prijatie a spoločne strávený č
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   SSSPPPEEEVVVÁÁÁCCCKKKEEEHHHOOO   SSSÚÚÚBBBOOORRRUUU   „„„BBBAAA

a 24.10.2019 v našom zariadení vystúpila spevácka skupina "Babička" zo Zlatých 

udových piesní v sprievode tradičnej 

harmoniky, rozospieval celú jedáleň. Klienti boli nadšení 

nielen repertoárom 

súboru, ale hlavne 

možnosťou výberu 

známych piesní, ktoré 

si spolu s členmi 

súboru zaspievali. Sme veľmi radi, že nás spevácky súbor Babi

alšiu spoluprácu v budúcom roku. Ďakujeme za pekný zážitok.

OOORRRKKKSSSHHHOOOPPPYYY   PPPRRREEE   MMMAAATTTEEERRRSSSKKKÉÉÉ   
aka dotácie na kultúru od mesta Zlaté Moravce, občianske združenie SVETLO PRE OLICHOV 

v priebehu septembra 

až novembra 2019 

zrealizovalo pre deti 

materských škôlok v 

Zlatých Moravciach 

tvorivé workshopy, zamerané na učenie sa základom posunkovej reči a t

aktívnej spolupráce našich nepočujúcich klientov ZSS "SVETLO" sa deti z MŠ Prílepy, MŠ "Dúha" 

a MŠ "Slnečná" Zlaté Moravce hravou formou u

posunkovej reči a pochopili, čo znamená byť nepo

sa a vyskúšali si aj tradičné remeslá, ako prácu s hlinou, pali

a pletenie košíkov. Deti prekvapili šikovnosťou a bezprostrednos

Sme nesmierne potešení, že naplno využili možnos

nosti pri komunikácii so dravotne znevýhodnenými ľuďmi. Naši klienti dostali opä

čnými remeslami, ale hlavne ich veľmi bavilo "učiť

osvojujú posunky a pri tom si užili veľa zábavy. Ďakujeme všetkým deťom a pani u

ne strávený čas.  

Ing. Jana Pivarčiová

AAABBBIIIČČČKKKAAA“““   

ka" zo Zlatých Moraviec. Spev a 

radi, že nás spevácky súbor Babička 

akujeme za pekný zážitok. 

Ján Bucheň 
 

   ŠŠŠKKKOOOLLLYYY 

ianske združenie SVETLO PRE OLICHOV 

či a tradičné remeslá. Za 

ujúcich klientov ZSS "SVETLO" sa deti z MŠ Prílepy, MŠ "Dúha" 

ná" Zlaté Moravce hravou formou učili základy 

ť nepočujúci. Oboznámili 

né remeslá, ako prácu s hlinou, paličkovanie 

ťou a bezprostrednosťou. 

Sme nesmierne potešení, že naplno využili možnosť získať základné 

ienti dostali opäť možnosť 

čiť" a vidieť deti, ako si 

ťom a pani učiteľkám za 

Ing. Jana Pivarčiová a Ingrida Beníková 



 

TTT
V októbri 2019 sme ukončili úspešný projekt Nadácie Tesco v programe: Vy rozhodujete, my 

oboznámiť sa so svetom našich klientov, pochopi

znamená zdravotné znevýhodnenie a odkázanos

sociálnu a zdravotnú starostlivosť

venovali v našich tvorivých diel

vyskúšali si šitie, paličkovanie 

Zahanbiť sa nenechali ani žiaci 3. a 4. ro

areáli vyskúšali náš nový vonkajší set a spolu s klientmi a 

spoločenské hry. Veľmi aktívne sa zapojili aj do výroby viano

TESCO sme mohli vytvoriť priestor na integráciu detí do nášho zar

tým skvalitniť život našich klientov a podporova

Nepočujúci klienti dostali možnosť

väzby a zlepšili komunikačné zruč

bolo veľmi povzbudivým osviežením pre život našich klientov. Všetkým 

tešíme na ďalšiu spoluprácu. 
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TTTVVVOOORRRÍÍÍMMMEEE   SSSPPPOOOLLLOOOČČČNNNEEE 

čili úspešný projekt Nadácie Tesco v programe: Vy rozhodujete, my 

pomáhame, s názvom "Tvoríme spolo

spolupráci so Základnou školou Volkovce a s 

klubom nepočujúcich ANEPS Zlaté Moravce, sme 

uskutočnili priamo v ZSS "SVETLO" tvorivé 

workshopy. Na týchto stretnutiach žiaci ZŠ 

Volkovce 

dostali 

možnosť 

 sa so svetom našich klientov, pochopiť čo 

znamená zdravotné znevýhodnenie a odkázanosť na 

a zdravotnú starostlivosť. Spolu s klientmi skrášlili 

areál ZSS vysadením ovocných stromov a úžitkových drevín. 

Chlapci 6. ročníka pri výsadbe pracovali ve

teraz sa tešíme, že v lete prídu ochutnať

iné sladké ovocie, 

ktorého sa spolu s 

klientmi nevedia 

dočkať. Dievčatá sa 

venovali v našich tvorivých dielňach práci s hlinou, 

čkovanie či pletenie košíkov. 

 sa nenechali ani žiaci 3. a 4. ročníka, ktorí sa ukázali ako šikovní "šachisti". Pri

areáli vyskúšali náš nový vonkajší set a spolu s klientmi a členmi ANEPS si zahrali šach a iné 

mi aktívne sa zapojili aj do výroby vianočných anjelov. V

ť priestor na integráciu detí do nášho zariadenia, aktívne ich zapoji

 život našich klientov a podporovať u mladej generácie sociálne cítenie a empatiu. 

ujúci klienti dostali možnosť opätovného stretnutia s členmi ANEPS, posilnili svoje sociálne 

ručnosti. Smiech, nadšenie a výborná nálada žiakov ZŠ Volkovce 

mi povzbudivým osviežením pre život našich klientov. Všetkým ďakujeme a už teraz sa 

Mgr. Simona Blažková DiS.art

ili úspešný projekt Nadácie Tesco v programe: Vy rozhodujete, my 

pomáhame, s názvom "Tvoríme spoločne". V 

spolupráci so Základnou školou Volkovce a s 

ujúcich ANEPS Zlaté Moravce, sme 

nili priamo v ZSS "SVETLO" tvorivé 

workshopy. Na týchto stretnutiach žiaci ZŠ 

areál ZSS vysadením ovocných stromov a úžitkových drevín. 

níka pri výsadbe pracovali veľmi usilovne a už 

teraz sa tešíme, že v lete prídu ochutnať moruše, čučoriedky a 

níka, ktorí sa ukázali ako šikovní "šachisti". Priamo v 

lenmi ANEPS si zahrali šach a iné 

čných anjelov. Vďaka Nadácii 

iadenia, aktívne ich zapojiť a 

 u mladej generácie sociálne cítenie a empatiu. 

lenmi ANEPS, posilnili svoje sociálne 

nosti. Smiech, nadšenie a výborná nálada žiakov ZŠ Volkovce 

ďakujeme a už teraz sa 

Mgr. Simona Blažková DiS.art 



 

JJJEEESSSEEENNNNNNÉÉÉ   DDDEEEKKK

Klienti zo „SVETLO“, ZSS Olichov boli d

v Leviciach na podujatie  „Jesenné dekorácie“.

Úvodom všetkých srde

„JESEŇ ŽIVOTA“ 

ako vyrobiť vlastnú sovi

dáždnik. Tvorivú atmosféru nám spríjemnili kultúrnym 

programom klienti zo ZSS „JESE

DDDOOOBBB
Dňa 12.11. 2019 sa v priestoroch nášho zariadenia 

spolo

Prinášame Vám ich reakciu a postrehy z vydarenej akcie:

"V rámci pomoci a podpory dobrovo

pomôc

pomoc po dohode s pani riadite

spočívala v údržbe okolia, konkrétne, bolo potrebné pohraba

lístie v ich parku, ktorý obklopuje viacero budov 

spomínaného zariadenia.  

Privítanie našich kolegov z obchodu bo

Čakali nás s pripravenými hrabľ

teplým čajom. Od rána netrpezlivo 

ktorými sme sa nenechali odradiť

ukončení našej práce. Klienti zariadenia sa snažili by

dovoľoval. Rovnako dôležité, ako pomôc

mohli sa porozprávať s inými ľuď

Mnohí nám porozprávali svoje smutné životné príbehy. Sú

pestujú zeleninu a majú veľa ovocných stromov.

priestory, v ktorých trávia svoje dni. Nachádzali sa tam

ozdobné predmety, vyrábajú dekorácie z hliny, ma

období zamerané hlavne na vianoč
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KKKOOORRRÁÁÁCCCIIIEEE   VVV   „„„   ZZZSSSSSS   JJJEEESSSEEEŇŇŇ   ŽŽŽ

Klienti zo „SVETLO“, ZSS Olichov boli dňa 5.11.2019 pozvaní do zariadenia 

Leviciach na podujatie  „Jesenné dekorácie“. 

Úvodom všetkých srdečne privítala pani riaditeľka ZSS 

 ŽIVOTA“ Mgr. Anna Psárska.   Naučili sme sa 

stnú sovičku z látky a milý papierový 

dáždnik. Tvorivú atmosféru nám spríjemnili kultúrnym 

programom klienti zo ZSS „JESEŇ ŽIVOTA“.  

Bc. Mária Luknišová a klientka Ingrid Beníková

   

OBBBRRROOOVVVOOOĽĽĽNNNÍÍÍCCCTTTVVVOOO   UUU   NNNÁÁÁSSS 

a 12.11. 2019 sa v priestoroch nášho zariadenia konali dobrovoľnícke aktivity pracovníkov 

spoločnosti Tesco. Sme nesmierne radi, že sa im u nás pá

Prinášame Vám ich reakciu a postrehy z vydarenej akcie:

"V rámci pomoci a podpory dobrovoľníctva sme sa rozhodli 

pomôcť Zariadeniu sociálnych služieb „SVETLO“

pomoc po dohode s pani riaditeľkou spomínaného zariadenia 

ívala v údržbe okolia, konkrétne, bolo potrebné pohrabať 

lístie v ich parku, ktorý obklopuje viacero budov 

Privítanie našich kolegov z obchodu bolo viac ako srdečné. 

akali nás s pripravenými hrabľami, vrecami na lístie a 

ajom. Od rána netrpezlivo čakali aj tmavé oblaky, 

ktorými sme sa nenechali odradiť. Urobili sme správne, pretože spustili svoje kvapky krátko po 

nti zariadenia sa snažili byť nápomocní toľko, koľ

oval. Rovnako dôležité, ako pomôcť upratať ich okolie, bolo pre nich to, že videli nové tváre, 

ľuďmi ako tými, s ktorými prichádzajú do každodenného kont

Mnohí nám porozprávali svoje smutné životné príbehy. Súčasťou areálu je aj ve

ľa ovocných stromov.  Zatiaľ čo vonku padal dážď, ukázali nám vnútorné 

priestory, v ktorých trávia svoje dni. Nachádzali sa tam dielne, v ktorých šijú vankúše, rôzne 

ozdobné predmety, vyrábajú dekorácie z hliny, maľujú obrazy, vyrábajú náramky, svie

období zamerané hlavne na vianočnú tematiku. 

ŽŽŽIIIVVVOOOTTTAAA“““   

a 5.11.2019 pozvaní do zariadenia „JESEŇ ŽIVOTA“ 

klientka Ingrid Beníková 

ľnícke aktivity pracovníkov 

nosti Tesco. Sme nesmierne radi, že sa im u nás páčilo.  

Prinášame Vám ich reakciu a postrehy z vydarenej akcie: 

ľníctva sme sa rozhodli 

VETLO“ Olichov . Naša 

ľkou spomínaného zariadenia 

. Urobili sme správne, pretože spustili svoje kvapky krátko po 

ľko, koľko im ich handicap 

 ich okolie, bolo pre nich to, že videli nové tváre, 

mi ako tými, s ktorými prichádzajú do každodenného kontaktu. 

ou areálu je aj veľká záhrada, kde si 

ď, ukázali nám vnútorné 

dielne, v ktorých šijú vankúše, rôzne 

ujú obrazy, vyrábajú náramky, sviečky, v tomto 



 

Milo nás prekvapila úroveň vybavenia zariadenia, po

do súť

tohto zariadenia zdobia poháre, ktoré vyhrali klienti v sú

rôzneho druhu. 

tom, že pre nás to bol silný zážito

Stotožnili sme sa s vetou Matky Terezy, ktorá je napísaná v ich 

časopise: " Nemôžeme robiť veľké veci, iba malé veci s ve

NNNOOOCCC   DDDIIIVVVAAADDD

Sme nesmierne potešení, že sme ako ví

2019" dostali možnosť hrať na naozaj profesionálnych "doskách", obklopení skvelým publikom. 

Naše predstavenie "Cisárové nové šaty", v tak krásnom prostredí...

Ďakujeme Starému divadlu Karol

kostýmov, pretože stále hráááme!

KKKAAATTTAAARRRÍÍÍNNNSSSKKKAAA   ZZZÁÁÁ
Dňa 27.11.2019 sme boli pozvaní na Katarínsku zábavu, ktorú pripravilo Zariadenie sociálnych 

služieb „V Kaštie

domu sa rozozvu

hostí sa začala tane

súťaženia v stoli

tento rok nechýbala

zažiarili oči všetkým. Ve

diskdžokej, ktorý zanechal atmosféru radosti ešte aj cestou domov do nášho zariadenia. Ve

nám páčilo a tešíme sa na budúci rok. 
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ň vybavenia zariadenia, počet voľnočasových aktiví

do súťaží, rôznych podujatí a vystúpení. Kanceláriu pani riadite

tohto zariadenia zdobia poháre, ktoré vyhrali klienti v sú

rôzneho druhu.  My, ako kolegovia, sme sa cestou domov zhodli na 

tom, že pre nás to bol silný zážitok.  

Stotožnili sme sa s vetou Matky Terezy, ktorá je napísaná v ich 

ť ľké veci, iba malé veci s veľkou láskou". 

Tím HM Zlaté Moravce"

DDDIIIEEELLL   222000111999   VVV   SSSTTTAAARRROOOMMM   DDDIIIVVVAA

Sme nesmierne potešení, že sme ako víťazi celokrajskej prehliadky dramatickej tvorby ZSS "Oskar 

ť na naozaj profesionálnych "doskách", obklopení skvelým publikom. 

Naše predstavenie "Cisárové nové šaty", v tak krásnom prostredí...  Naozaj sme si to užili. 

akujeme Starému divadlu Karola Spišáka za skvelé prijatie a DAB Nitra za opätovné zapoži

kostýmov, pretože stále hráááme! 

Mgr. Simona Blažková DiS.art a Ing. Vavrinec Roman

ÁÁÁBBBAAAVVVAAA   VVV   HHHOOORRRNNNÝÝÝCCCHHH   OOOBBBDDDOOOK
sme boli pozvaní na Katarínsku zábavu, ktorú pripravilo Zariadenie sociálnych 

služieb „V Kaštieli“ v Horných Obdokovciach. Hneď pri príchode do kultúrneho 

domu sa rozozvučala kapela. Po privítaní všetkých 

čala tanečná zábava. Mali sme možnosť 

stoličkovom a balónovom tanci.  Ani 

rok nechýbala už tradičná  tombola, pri ktorej 

či všetkým. Veľmi sa nám páčil perfektný 

diskdžokej, ktorý zanechal atmosféru radosti ešte aj cestou domov do nášho zariadenia. Ve

tešíme sa na budúci rok.  

asových aktivít, snaha zapojenia sa 

aží, rôznych podujatí a vystúpení. Kanceláriu pani riaditeľky 

tohto zariadenia zdobia poháre, ktoré vyhrali klienti v súťažiach 

My, ako kolegovia, sme sa cestou domov zhodli na 

Stotožnili sme sa s vetou Matky Terezy, ktorá je napísaná v ich 

Tím HM Zlaté Moravce" 

VVAAADDDLLLEEE 
prehliadky dramatickej tvorby ZSS "Oskar 

 na naozaj profesionálnych "doskách", obklopení skvelým publikom. 

Naozaj sme si to užili. 

a Spišáka za skvelé prijatie a DAB Nitra za opätovné zapožičanie 

Mgr. Simona Blažková DiS.art a Ing. Vavrinec Roman    

 
 
 
 

   

OOOKKKOOOVVVCCCIIIAAACCCHHH      
sme boli pozvaní na Katarínsku zábavu, ktorú pripravilo Zariadenie sociálnych 

ď pri príchode do kultúrneho 

diskdžokej, ktorý zanechal atmosféru radosti ešte aj cestou domov do nášho zariadenia. Veľmi sa 

Karin Gordíková 



 

MMMIIIKKKUUULLLÁÁÁŠŠŠSSSKKKYYY   VVVEEEČČČ
Tento rok sme sviatok svätého Mikuláša oslavovali už 29.novembra. Na Mikulášsky ve

dobrého jedla a zábavy

Všetci sme sa stretli v

vyzdobenom

Nemciach spolu s

zariadení „BENEFIT“ ZSS 

„CLEMENTIA ZSS Kovarce, 

„HARMÓNIA“ ZSS Horné Štitáre, „V KAŠTIELI“ ZSS Horné Obdokovc

DSS Šoporň

riaditeľka Mgr. Katarína Šurdová.

prísť do Tekovských Nemiec, pretože Mikuláš ich našiel aj doma v 

Olichove. Po slávnostnom obede sm

svojimi priateľmi v dobrej nálade. Klienti spolu s

hudobnom sprievode skupiny TROP.  

úžasného dňa. Už teraz sa všetci te

 
 

            TTTRRRAAADDDIII
Krajské osvetové centrum Nitra d

v Čiernych Kľač

z okolitého regiónu. Sme nesmierne v
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ČČČIIIEEERRROOOKKK   VVV   „„„SSSVVVEEETTTLLLOOO“““   ZZZSSSS
ok svätého Mikuláša oslavovali už 29.novembra. Na Mikulášsky ve

dobrého jedla a zábavy sa vždy veľmi tešíme. 

Všetci sme sa stretli v krásne 

vyzdobenom kultúrnom dome v Tekovských 

Nemciach spolu s našimi priateľmi z iných 

zariadení „BENEFIT“ ZSS Ľudovítová, 

„CLEMENTIA ZSS Kovarce, 

„HARMÓNIA“ ZSS Horné Štitáre, „V KAŠTIELI“ ZSS Horné Obdokovc

DSS Šoporňa – Štrkovec. Celú slávnosť otvorila svojim príhovorom

ka Mgr. Katarína Šurdová. Pani riaditeľka potom zavolala Mikuláša. 

s čertom a hosťami  si pozreli naše úspešné divadelné 

spracovanie „Cisárové nové šaty“, čím k

zaslúžia dostať sladkú odmenu. Každý klient bol obdarený 

balíčkom sladkostí. Neobišli 

naprázdno ani tí, ktorým 

zdravotný stav nedovolil 

 do Tekovských Nemiec, pretože Mikuláš ich našiel aj doma v 

Olichove. Po slávnostnom obede sme popoludnie prežili spolu so 

dobrej nálade. Klienti spolu s personálom sa veľmi dobre zabávali pri 

hudobnom sprievode skupiny TROP.   

Vďaka za tento nezabudnuteľný zážitok pat

našim sponzorom, PRETO RYBA Žilina, AD 

INMEDIA, NORD SVIT mäsokombinát, HENŽEL ovocie

zelenina, HYBRAV Nitra, HÜGLI, DIMI max,  

by sme toto podujatie nemohli uskutoč

našej pani riaditeľke a personálu zariadenia za prežitie 

tešíme na Mikulášsky večierok 2020. 

Ing. Jana Pivarčiová

IIIČČČNNNÉÉÉ   OOOCCCHHHOOOTTTNNNÍÍÍCCCKKKEEE   DDDIIIVVVAAADDD
Krajské osvetové centrum Nitra dňa 7.-8.12.2019 zorganizovalo v

ľačanoch prezentačno vzdelávacie stretnutie ochotníckych divadiel 

okolitého regiónu. Sme nesmierne vďační a potešení že tento rok oslovili aj naše zariadenie. 

SSSSS   OOOLLLIIICCCHHHOOOVVV   
ok svätého Mikuláša oslavovali už 29.novembra. Na Mikulášsky večierok plný 

„HARMÓNIA“ ZSS Horné Štitáre, „V KAŠTIELI“ ZSS Horné Obdokovce, 

 otvorila svojim príhovorom pani 

avolala Mikuláša.  Mikuláš spolu 

ami  si pozreli naše úspešné divadelné 

čím klienti ukázali, že si 

 sladkú odmenu. Každý klient bol obdarený 

ľmi dobre zabávali pri 

ľný zážitok patrí predovšetkým 

našim sponzorom, PRETO RYBA Žilina, AD SPECTRUM, 

mäsokombinát, HENŽEL ovocie-

zelenina, HYBRAV Nitra, HÜGLI, DIMI max,  bez ktorých 

to podujatie nemohli uskutočniť. Tiež ďakujeme 

ke a personálu zariadenia za prežitie 

Ing. Jana Pivarčiová a Karin Gordíková 

DDDLLLOOO   
.2019 zorganizovalo v kultúrnom dome 

no vzdelávacie stretnutie ochotníckych divadiel 

potešení že tento rok oslovili aj naše zariadenie. 



 

Vďaka pozitívnej odozve nášho predstavenia „Cisárové nové šaty“, mali naši klienti možnos

s predstavením vystúpiť a pobaviť

Kľačanoch. Dlhý potlesk ale aj uznanie od odborní

Mgr. Kataríny Hitzingerovej ArtD nás uistilo, že divadlo 

všetkých nielen baví ale sa v ňom neustále zlepšujeme. Naši 

klienti vďaka dramatoterapii a pravidelným nácvikom 

prekonávajú vlastné hranice a posúvajú sa stále 

                                                                
 

VVVIIIAAANNNOOOČČČNNNÝÝÝ   AAANN
Darujme lásku - výstižný názov krásnej viano

darčeky, ktoré klientom spravili obrovskú rados

Každý správny anjel však má aj svojich pomocníkov. A tými boli dnes deti zo ZŠ sv. Don Bosca zo 

krásne vystúpenia klientov potešili, no zárove

radosti a vďaky...veď v tento vianoč

sebe všetci akosi bližšie.  

Naši vianoční anjeli neodišli od nás naprázdno, 

boli obdarovaní vlastnoručne vyrobenými 

výrobkami našich klientov, špeciálny dar

klientky pani Eleonóry Novákovej, 

dostali naši najmenší pomocníci .

Všetkým v mene klientov aj zamestnancov patri veľké ĎAKUJEME.
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ho predstavenia „Cisárové nové šaty“, mali naši klienti možnos

pobaviť tak publikum v Čiernych 

anoch. Dlhý potlesk ale aj uznanie od odborníčky pani 

Kataríny Hitzingerovej ArtD nás uistilo, že divadlo 

ňom neustále zlepšujeme. Naši 

terapii a pravidelným nácvikom 

posúvajú sa stále ďalej.                              

                                                Mgr. Simona Blažková DiS.art

ANNNJJJEEELLL   SSSOOO   SSSVVVOOOJJJIIIMMMIII   PPPOOOMMMOOOCCC
výstižný názov krásnej vianočnej akcie v našom zariadení, v

minúta dnešného dňa bola naplnená láskou a rados

Láskou a radosťou nefalšovanou, takou, akú mnohí naši 

klienti doteraz nezažili. Ďakujeme nášmu via

anjelovi - pani Mgr. Zuzane Hoare a tiež dobrovo

ktorí ukryli poklady pre našich klientov do škatú

topánok. V škatuliach boli skryté praktické a užito

eky, ktoré klientom spravili obrovskú radosť.  

j svojich pomocníkov. A tými boli dnes deti zo ZŠ sv. Don Bosca zo 

Zlatých Moraviec, ktorí si pre klientov pripravili krásne 

vianočné pásmo plné piesní a básní. Zárove

klientov vianočné pohľadnice, ktoré vlastnoru

rámci vyučovania. Deti všetkým ukázali, že sú ve

empatické, po spoločnom vystúpení v jedálni zaspievali aj 

imobilným klientom na jednotlivých oddeleniach. Dojemné a 

krásne vystúpenia klientov potešili, no zároveň vyčarili slzičku na nejednej tvári. Slzy 

 v tento vianočný čas máme k 

ní anjeli neodišli od nás naprázdno, 

boli obdarovaní vlastnoručne vyrobenými 

výrobkami našich klientov, špeciálny darček od 

klientky pani Eleonóry Novákovej, pletené čiapky, 

dostali naši najmenší pomocníci . 

Všetkým v mene klientov aj zamestnancov patri veľké ĎAKUJEME.

ho predstavenia „Cisárové nové šaty“, mali naši klienti možnosť opäť 

Mgr. Simona Blažková DiS.art 

CCCNNNÍÍÍKKKMMMIII 

nej akcie v našom zariadení, vďaka ktorej každá 

a bola naplnená láskou a radosťou. 

ou nefalšovanou, takou, akú mnohí naši 

Ďakujeme nášmu vianočnému 

pani Mgr. Zuzane Hoare a tiež dobrovoľníkom, 

ktorí ukryli poklady pre našich klientov do škatúľ od 

topánok. V škatuliach boli skryté praktické a užitočné 

j svojich pomocníkov. A tými boli dnes deti zo ZŠ sv. Don Bosca zo 

Zlatých Moraviec, ktorí si pre klientov pripravili krásne 

né pásmo plné piesní a básní. Zároveň priniesli pre 

adnice, ktoré vlastnoručne pripravili v 

vania. Deti všetkým ukázali, že sú veľmi šikovné a 

nom vystúpení v jedálni zaspievali aj 

imobilným klientom na jednotlivých oddeleniach. Dojemné a 

ku na nejednej tvári. Slzy šťastia, 

Všetkým v mene klientov aj zamestnancov patri veľké ĎAKUJEME. 



 

PPPRRREEEZZZEEENNNTTT

Adventný čas je prípravou na Vianoce a

rôznych predajných ak

možnos

a 

pozvanie od firmy LEDVANCE, ktorá už 

viano

Vo vestibule Univerzity Konštantína Filozofa v

Nitrianskeho samosprávneho kraja sme d

dekorácie našich klientov. Poslednou charitatívnou pred

burza 16.12.2019 v priestoroch Zlatomoraveckej firmy Secop

podporili a vďaka nim môžeme nakúpi

klientov.  

 
 

VVVIIIAAANNNOOOČČČNNN
Čas Vianoc sme si tento rok spríjemnili vlastnou prípravou viano

a drobného pe

rehabilitácie. Po

vyrobili 

priestorov ZSS.

V spolupráci s

21.12.2019 pripravili pre Zlatomorav

Vianoce sme začali sláviť na Štedrý de

hudobného doprovodu. Tichá noc zaspievaná pri zhasnutých 
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TTTÁÁÁCCCIIIAAA   TTTVVVOOORRRBBBYYY   KKKLLLIIIEEENNNTTTOO

as je prípravou na Vianoce a naši klienti završujú svoju celoroč

rôznych predajných akciách.  Ich tvorivosť

možnosť ľudia podporiť kúpou vianočných dekorácií a

 tým podporiť ich snahu a ďalšiu prácu. Tento rok sme dostali opä

pozvanie od firmy LEDVANCE, ktorá už 

vianočnú burzu dňa 10.12.2019 v priestoroch svojej firmy v

Vo vestibule Univerzity Konštantína Filozofa v

Nitrianskeho samosprávneho kraja sme dňa 11.12.2019 úspešne prezentovali výrobky a

Poslednou charitatívnou predajnou akciou pred Vianocami bola viano

roch Zlatomoraveckej firmy Secop. Ďakujeme všetkým, ktorí nás kúpou 

aka nim môžeme nakúpiť tvorivý materiál a podporovať sebarealizáciu našich 

Mgr.Simona Blažková 

NNNÝÝÝ   PPPOOORRROOOGGGRRRAAAMMM   VVV   OOOLLLIIICCCHHHOOO
as Vianoc sme si tento rok spríjemnili vlastnou prípravou vianočných oblátok, medovníkov 

drobného pečiva, ktoré pripravovali  klienti s 

rehabilitácie. Počas príprav na Vianoce sme 

vyrobili rôzne dekorácie do spoločných 

priestorov ZSS. 

spolupráci s OZ PFA FC ViOn sme dňa 

ili pre Zlatomoravčanov už tretí ročník akcie 

s názvom „Vianočná 

kapustnica“. Dobrovoľný 

príspevok bol venovaný OZ 

SVETLO PRE OLICHOV. Každý, kto prispe

obdarený darčekom, 

ktorý bol vyrobený 

našimi klientmi.  

ť na Štedrý deň svätou omšou za 

hudobného doprovodu. Tichá noc zaspievaná pri zhasnutých 

TTTOOOVVV   

naši klienti završujú svoju celoročnú snahu účasťou na 

ciách.  Ich tvorivosť a šikovnosť majú 

čných dekorácií a predmetov 

iu prácu. Tento rok sme dostali opäť 

pozvanie od firmy LEDVANCE, ktorá už druhýkrát usporiadala 

priestoroch svojej firmy v Nitre. 

Vo vestibule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre po záštitou 

a 11.12.2019 úspešne prezentovali výrobky a rôzne 

Vianocami bola vianočná 

akujeme všetkým, ktorí nás kúpou 

ť sebarealizáciu našich 

Mgr.Simona Blažková DiS.art 

HHOOOVVVEEE 

čných oblátok, medovníkov 

 inštruktormi sociálnej 

SVETLO PRE OLICHOV. Každý, kto prispel bol 



 

svetlách na konci  omše nám všetkým pripomenula podstatu slávených sviatkov. Po s

sme sa presunuli do jedálne, kde sme sa stretli ako jedna ve

programu  klienti spievali vianočné

29.12.2019 spríjemnili svojím koncertom umelci z

operný spevák Ing. Mgr. art. Marek Pobuda a

krásne operné árie, hra na husle a

hudby a spev v nás všetkých umocnil 

Príchod Nového roka sme spolu s

Silvestra. V

spolu s

pripravovali drobné pe

chlebí

šampanské

 

 

ÚÚÚSSSPPPEEEŠŠŠNNNÉÉÉ   PPPRRROOO
 

V decembri 2019 sme oslávili  tri

združenia. Tento rok bol pre OZ 

veľmi úspešný, 

v nadviazaných spoluprácach  s

organizáciami a

firma LEDVANCE, firma DELFINGEN, FC  ViOn, OZ PFA FC ViOn, 

mesto Zlaté Moravce, obec Čierne K

9 

konci  omše nám všetkým pripomenula podstatu slávených sviatkov. Po s

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

vianočné piesne a koledy. Príjemnú atmosféru umocnilo 

najmenších hostí. Zaspievala nám 6. ro

Blažková a na klavíri zahrala m

Karolínka Pavlovičová. Nasledoval príhovor pani 

riaditeľky, v ktorom zaželala všetkým radostiplné 

a požehnané Vianoce a ponúkla nás viano

a kávou.  

Prednovoročnú atmosféru v našom zariadení nám

svojím koncertom umelci z Musica Cordis  a 

operný spevák Ing. Mgr. art. Marek Pobuda a jeho hostia. Zazneli 

rie, hra na husle a klavír. Krásne prevedenie vážnej 

nás všetkých umocnil čaro vianočných sviatkov. 

Nového roka sme spolu s klientmi oslavovali celý deň počas 

Silvestra. V slávnostnej nálade klienti 

spolu s inštruktormi a pani riaditeľkou 

pripravovali drobné pečivo, robili 

chlebíčky, chuťovky a nechýbalo ani 

šampanské. Všetky dobroty potom s chuťou zjedli.

Mgr.Simona Blažková Dis.art a

OOOJJJEEEKKKTTTYYY   OOOZZZ   AAA   ZZZSSSSSS   „„„SSSVVVEEETTTLLLOOO

decembri 2019 sme oslávili  tri roky fungovania nášho ob

združenia. Tento rok bol pre OZ a naše zariadenie 

ľmi úspešný, podarilo sa nám pokračovať 

nadviazaných spoluprácach  s firmami, 

organizáciami a komunitami v okolí: firma SECOP, 

DELFINGEN, FC  ViOn, OZ PFA FC ViOn, 

Čierne Kľačany, Základná organizácia Jednoty klubu dôch

konci  omše nám všetkým pripomenula podstatu slávených sviatkov. Po svätej omši 

ká rodina. V rámci kultúrneho 

. Príjemnú atmosféru umocnilo  milé vystúpenie 

najmenších hostí. Zaspievala nám 6. ročná Lucka 

zahrala mladá študentka ZUŠ 

Nasledoval príhovor pani 

ktorom zaželala všetkým radostiplné 

ponúkla nás vianočným pečivom 

našom zariadení nám dňa 

ťou zjedli. 

a Mgr.František Vaňo 

OOO“““   222000111999   

roky fungovania nášho občianskeho 

any, Základná organizácia Jednoty klubu dôchodcov 



 

Volkovce, Skautský oddiel  Bueno Camino Volkovce, ZŠ sv. Don Bosca, MŠ Slne

Moravce, klub nepočujúcich ANEPS Zlaté Moravce. 

Volkovce,  MŠ Volkovce, MŠ „Dúha“ Zlaté Moravce a

 Boli sme ú

Nitrianskeho samosprávneho kraja a od mesta Zlaté Moravce

projekty Nadácie Tesco, Nadácie SPP a

Nadácie Poštovej banky a

a grantmi v celkovej sume: 9735 

podporili  integráciu a inklúziu klientov.

reproduktor, valcovací stroj, šijací stroj na patch

vertikalizátor, prenosné trenažéri

šachový stôl a

stolnotenisový stôl,

didaktické pomôcky a

vybavenie socialno- terapeutického oddelenia. 

vysadili úžitkové dreviny a ovocné stromy, zrekonštruovali športové dosko

tvorivé workshopy v ZSS aj v ZŠ Volkovce, v

Zlaté Moravce a v MŠ Volkovce

jazyka a spoločne s klientmi sa venovali tradi

Základným klubom Jednoty dôchodcov

uskutočnili „Divadelný večer“ v

prezentovali naši klienti dvomi divadelnými predstaveniami a

na tradič

a súťažili medzi sebou v

ViOn a

štadióne PFA FC ViOn v

veľa zábavy. 

Sme veľmi radi, že aj tento rok sme

daní v celkovej výške 2995,43 

príslušníkom, priateľom a známym ď

rozvíjať aj naďalej. Ak máte záujem o

v roku 2020 na dobrú vec, kontaktujte nás na 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v

nezištnej pomoci a
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Volkovce, Skautský oddiel  Bueno Camino Volkovce, ZŠ sv. Don Bosca, MŠ Slne

ujúcich ANEPS Zlaté Moravce. Nadviazali sme novú spoluprácu so ZŠ 

MŠ Volkovce, MŠ „Dúha“ Zlaté Moravce a MŠ Prílepy.  

Boli sme úspešní a aj tento rok sme dostali dotácie na kultúru a šport od 

Nitrianskeho samosprávneho kraja a od mesta Zlaté Moravce

projekty Nadácie Tesco, Nadácie SPP a dokonč

Nadácie Poštovej banky a Nadácie ČSOB. 

celkovej sume: 9735 € sme výrazne zlepšili materiálne a terapeutické vybavenie,  

inklúziu klientov.  Zakúpili sme keyboard, notebook, bodové osvetlenie, 

ovací stroj, šijací stroj na patchwork, dynamický 

rtikalizátor, prenosné trenažéri, vonkajší 

šachový stôl a stoličky, vonkajší 

stolnotenisový stôl, hlinu, kreatívny materiál, 

didaktické pomôcky a zlepšili materiálne 

terapeutického oddelenia. V areáli ZSS sme v spolupráci so ZŠ Volkov

ovocné stromy, zrekonštruovali športové doskočisko.

ZŠ Volkovce, v MŠ Prílepy, MŠ Slnečná Zlaté Moravce, v

MŠ Volkovce, na ktorých sa deti učili základom posunkového 

klientmi sa venovali tradičným remeslám. V spolupráci so 

ubom Jednoty dôchodcov z Volkoviec a mestom Zlaté Moravce

čer“ v MSKš v Zlatých Moravciach, na ktorom sa 

lienti dvomi divadelnými predstaveniami a tvorivým workshopom zameraným 

na tradičné remeslá. Zorganizovali sme športový de

ťažili medzi sebou v našom zariadení deti ZŠ, deti z klubu PFA FC 

a klienti. Športovali sme aj na spoločnom tréningu na futbalovom 

štadióne PFA FC ViOn v Zlatých Moravciach. Všetci sme si

mi radi, že aj tento rok sme získali prostriedky z poukázaných 2 percent 

 €. Všetkým zamestnancom, rodinným 

známym ďakujeme. Veríme, že naša činnosť sa 

alej. Ak máte záujem o spoluprácu s našim OZ, prípadne poukáza

na dobrú vec, kontaktujte nás na svetlopreolichov@gmail.com.    

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v priebehu celého roka pomáhali a podporovali nás. Bez 

nezištnej pomoci a nadšenia by to nešlo. 

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

Nadviazali sme novú spoluprácu so ZŠ 

aj tento rok sme dostali dotácie na kultúru a šport od 

Nitrianskeho samosprávneho kraja a od mesta Zlaté Moravce, vyhrali 

dokončili úspešné projekty 

. Získanými projektmi 

terapeutické vybavenie,  

notebook, bodové osvetlenie, 

spolupráci so ZŠ Volkovce 

čisko. Zorganizovali sme 

čná Zlaté Moravce, v MŠ Dúha 

m posunkového 

spolupráci so 

mestom Zlaté Moravce sme 

Zlatých Moravciach, na ktorom sa 

tvorivým workshopom zameraným 

Zorganizovali sme športový deň, kde športovali 

eti ZŠ, deti z klubu PFA FC 

tréningu na futbalovom 

Všetci sme si užili 

poukázaných 2 percent 

bude 

poukázať 2 % dane aj 

.     

podporovali nás. Bez 



 

JJJAAARRROOOSSSLLL

KKKAAARRROOOLLL   KKK

   

   

RRREEEKKKOOONNNŠŠŠTTTRRRUUUKKKČČČ

Ako každý rok, tak aj v roku 2019 N

prostriedky na zlepšenie podmienok kvality života klientov zariadenia ako aj zlepšenie pracovných 

podmienok zamestna

Rekonštrukcia priestorov šatne zamestnancov kuchyne

Rekonštrukcia priestorov skladu a

Zakúpenie drevených hojdačiek pre klientov
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NNNAAAŠŠŠIII   OOOSSSLLLÁÁÁVVVEEENNNCCCIII      

   

LLLAAAVVV   GGGAAAZZZDDDAAA   111888...111111...222000111999   –––   777000   RRROOOKKKOOOVVV

KKKOOONNNČČČEEEKKK   222666...111000...222000111999   –––   777000   RRROOOKKKOOOVVV   

   

ČČČNNNÉÉÉ   PPPRRRÁÁÁCCCEEE   VVV   NNNAAAŠŠŠOOOMMM   ZZZAAARRRII

VVV   RRROOOKKKUUU   222000111999 

roku 2019 Nitriansky samosprávny kraj investoval zna

prostriedky na zlepšenie podmienok kvality života klientov zariadenia ako aj zlepšenie pracovných 

podmienok zamestnancov. Investície boli v sume 400 000 Euro.

Rekonštrukcia priestorov šatne zamestnancov kuchyne 

Zatepľovanie pav. E a D 

Rekonštrukcia priestorov skladu a práčovne 

Zakúpenie drevených hojdačiek pre klientov 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

VVV   

RRIIIAAADDDEEENNNÍÍÍ      

investoval značné finančné 

prostriedky na zlepšenie podmienok kvality života klientov zariadenia ako aj zlepšenie pracovných 

000 Euro. 

 



 

VVVÝÝÝRRROOOBBBAAA   ŠŠŠIIITTTÝÝÝCCCHHH   DDD

V našom zariadení sa v rámci terapeutickej skupiny venujeme šitiu dekoračných 
a úžitkových predmetov. Šijeme sukničky, tašky, čiapky, ale aj šaty pre malé 

parádnice. Tiež sa venujeme a
dekoračných predmetov- vankúše, prikrývky, obrusy. Učíme sa šiť bábiky, zvieratká 
a iné postavičky. Naše výrobky síce nie sú dokonalé ale pre individuálny rozvoj našich 

klientov je dôležitejší proces tvorby ako výsledok.

OLICHOVNÍČEK VYDÁVA  
Redakčná rada: Mgr. Andrej Pecho, 

RNDr. Mária Hrešková,
Mgr. Martina Hasprová

Ing. Vavrinec Roman
 Milica Gábrišová, 
•  redakcia si vyhradzuje právo výberu a

Aktuálne informácie a 
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DDDEEEKKKOOORRRAAAČČČNNNÝÝÝCCCHHH   AAA   ÚÚÚŽŽŽIIITTTKKKOOOVVVÝÝÝCCCHHH   PPPRR

rámci terapeutickej skupiny venujeme šitiu dekoračných 
úžitkových predmetov. Šijeme sukničky, tašky, čiapky, ale aj šaty pre malé 

parádnice. Tiež sa venujeme a snažíme sa zdokonaľovať vo výrobe patchworkovýc
vankúše, prikrývky, obrusy. Učíme sa šiť bábiky, zvieratká 

iné postavičky. Naše výrobky síce nie sú dokonalé ale pre individuálny rozvoj našich 
klientov je dôležitejší proces tvorby ako výsledok.
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