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Číslo 1 

BBBEEENNNEEEFFFIIIČČČNNNÝÝÝ   KKKOOONNNCCCEE

Dňa 26.1.2020 sme sa s našimi klientmi zú

Vystúpili známe slovenské kapely  I.M.T. Smile a Desmod, ktorých notoricky 

známe pesničky si klienti z chuti zaspievali. Lákadlom popoludnia bola aj skupina  

The GREAT MALARKEY z Veľ

štýle. Nechýbala ani zumba čí tvorivé worksh

pletenie náramkov, výroba drôtených šperkov, ozdobovanie sádrových odliatkov... 

že náš darček  opäť zaujal, konkrétne Sajfu, moderátora celej akcie a pochválil sa ním aj na svojom 

instagrame.  

 

SSSTTTOOOLLLNNNOOOTTTEEENNN
Prvý februárový pondelok sa v

klienti sa spolu s

turnaja. Zápolilo sa naozaj poriadne, ve

šikovnos
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CCEEERRRTTT   „„„OOOBBBJJJAAATTTIIIEEE   TTTÓÓÓNNNOOOVVV“““   VVV

a 26.1.2020 sme sa s našimi klientmi zúčastnili 10. ročníka benefičného koncertu Objatie tónov 

v Leviciach, ktorý 

pravidelne 

pripravuje OZ 

Ostrov a OZ 

Milan Štefánik. 

Klienti sa veľmi 

tešili zo super 

programu, ktorý 

bol naozaj bohatý. 

venské kapely  I.M.T. Smile a Desmod, ktorých notoricky 

ky si klienti z chuti zaspievali. Lákadlom popoludnia bola aj skupina  

Veľkej Británie, ktorá to roztočila v punk-rockovom 

čí tvorivé workshopy- enkaustika (maľovanie voskom), 

pletenie náramkov, výroba drôtených šperkov, ozdobovanie sádrových odliatkov... 

 zaujal, konkrétne Sajfu, moderátora celej akcie a pochválil sa ním aj na svojom 

 Karin Gordíková,  Ing. Jana Pivarčiová

NNNIIISSSOOOVVVÝÝÝ   TTTUUURRRNNNAAAJJJ   „„„OOOLLLIIICCCHHHOOOV
Prvý februárový pondelok sa v našom zariadení športovalo. Naši 

klienti sa spolu s deťmi zamestnancov zapojili do stolnotenisového 

turnaja. Zápolilo sa naozaj poriadne, veď každý chcel ukáza

šikovnosť. Tí, ktorí nehrali, vytvorili divácku kulisu a
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VVV   LLLEEEVVVIIICCCIIIAAACCCHHH   

čného koncertu Objatie tónov 

venské kapely  I.M.T. Smile a Desmod, ktorých notoricky 

ky si klienti z chuti zaspievali. Lákadlom popoludnia bola aj skupina  

rockovom 

ovanie voskom), 

pletenie náramkov, výroba drôtených šperkov, ozdobovanie sádrových odliatkov... Veľmi nás teší, 

 zaujal, konkrétne Sajfu, moderátora celej akcie a pochválil sa ním aj na svojom 

Ing. Jana Pivarčiová  

OOOVVV   CCCUUUPPP“““   
našom zariadení športovalo. Naši 

mi zamestnancov zapojili do stolnotenisového 

ď každý chcel ukázať svoju 

. Tí, ktorí nehrali, vytvorili divácku kulisu a zrazu to na 



 

chodbe terapeutického úseku poriadne žilo. Absolútnym ví

v stolnom tenise zdokonaľovali a

svoje zdravie. 

                                                                          

ŠŠŠPPPOOORRRTTTOOOVVVÉÉÉ   HHH

Dňa 6.2.2020 sme mali možnosť

porozprávať sa s kamarátmi z iných zariadení. 

Zamestnancom aj klientom ZSS v

pekný športový a spoločenský zážitok.

         FFFAAAŠŠŠIIIAAA

Dňa 24.februára sa v

pretože sme pochovávali basu, 

Klienti nám predstavili zaujímavé pásmo pochovávania basy a

zahanbiť kreativitou svojich masiek: marfuše, strigy, zvieratá, šašo
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chodbe terapeutického úseku poriadne žilo. Absolútnym víťazom sa stal p. Rastislav Varga, no 

schopnosti všetkých hráčov boli tak vyrovnané, 

že v našom prípade boli víť

hráč bol za svoju šikovnosť

drobnosťou, prípadne sladkou odmenou. Už 

teraz sa tešíme na pokračovanie tohto turnaja na 

jar na vonkajšom stole. Je to motivácia aj pre 

klientov, 

aby sa 

ľovali a zároveň urobili niečo aj pre 

                                   Rastislav Varga, Ing. Jana Pivarčiová

   

HHHRRRYYY   VVV   HHHOOORRRNNNÝÝÝCCCHHH   OOOBBBDDDOOOKKKOOOVVV

a 6.2.2020 sme mali možnosť stráviť krásne športové dopoludnie v 

v Horných Obdokovciach. Naši klienti Ľ

si naplno zmerali sily v športových 

disciplínach, ako hod kriketovou 

loptičkou, stolný tenis a kuželky. 

Popri športovaní bolo dostatok času 

pri dobrom občerstvení  

iných zariadení.  

Zamestnancom aj klientom ZSS v Horných Obdokovciach ďakujeme za 

čenský zážitok. 

Ľubica Kormanová , Mgr. Simona Blažková

AAANNNGGGOOOVVVÁÁÁ   ZZZÁÁÁBBBAAAVVVAAA   VVV   OOOLLLIIICCCHHH

a 24.februára sa v našom zariadení konal netradičný pohreb. Nikto nebol smutný, 

pretože sme pochovávali basu, a tak sme sa rozlúčili s obdobím veselíc a

Klienti nám predstavili zaujímavé pásmo pochovávania basy a

ť kreativitou svojich masiek: marfuše, strigy, zvieratá, šašo

azom sa stal p. Rastislav Varga, no 

čov boli tak vyrovnané, 

našom prípade boli víťazmi všetci. Každý 

 bol za svoju šikovnosť odmenený nejakou 

ípadne sladkou odmenou. Už 

čovanie tohto turnaja na 

jar na vonkajšom stole. Je to motivácia aj pre 

Ing. Jana Pivarčiová  

VVVCCCIIIAAACCCHHH 

 

 ZSS „V KAŠTIELI“ 

Horných Obdokovciach. Naši klienti Ľubka K. a Števko K. 

Mgr. Simona Blažková, DiS.art 

 

HHHOOOVVVEEE   

čný pohreb. Nikto nebol smutný, 

obdobím veselíc a karnevalov. 

Klienti nám predstavili zaujímavé pásmo pochovávania basy a potom sa nedali 

 kreativitou svojich masiek: marfuše, strigy, zvieratá, šašo, dokonca operátor 



 

jadrových zariadení a mnoho iných 

 

      FFFAAAŠŠŠIIIAAANNN

Dňa 25.februára sa naši klienti vybrali na Fašiangovú zábavu do Kovariec. Domáci klienti 

zo ZSS „CLEMENTIA“ Kovarce všetkých v

pobavili zábavným

nám živá hudba, ktorá poriadne rozprúdila pravú 

fašiangovú zábavu. Klienti sa predstavili 

v najrôznejších veselých maskách a

Spolu s priateľmi z iných zariadení sme sa výborne zabávali.

 

AAAKKKOOO

Prvé správy o možnej pandémii COVID

ochranu rúškami pre všetkých našich zamestnancov a

ZSS pravidelne robili celoplošnú dezinfekciu všetkých

zariadenia vrátane priestorov v areáli.

merala teplota. V dňoch 11.-12. mája 2020 sa v

testovanie na koronavírus u
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mnoho iných masiek všetkých potešili a zabavili.  Celé popoludni

súťaže a dobrá zábava. Klienti si pochutili na t

dobrotách a tiež boli odmenení rôznymi darč

pripravil terapeutický úsek.  

Od tohto obdobia začína pôst a príprava na Veľ

Katarína Maťová , Ing. Jana Pivarčiová

NNNGGGOOOVVVÁÁÁ   ZZZÁÁÁBBBAAAVVVAAA   VVV   KKKOOOVVVAAARRRCCCII

a 25.februára sa naši klienti vybrali na Fašiangovú zábavu do Kovariec. Domáci klienti 

zo ZSS „CLEMENTIA“ Kovarce všetkých v úvode 

pobavili zábavným fašiangovým vystúpením. Hrala 

nám živá hudba, ktorá poriadne rozprúdila pravú 

fašiangovú zábavu. Klienti sa predstavili 

najrôznejších veselých maskách a kostýmoch. 

iných zariadení sme sa výborne zabávali. 

Anna Čápová, Bc. Mária Lukni

OOO   SSSMMMEEE   PPPRRREEEŽŽŽIIILLLIII   CCCOOORRROOONNNUUU   

OVID-19 vo svete sme zaregistrovali aj my  už v januári 2020. U

období sme dbali na zvýšený hygienické opatrenia

a striktné dodržiavanie sprísnenej hygieny 

a zamestnancov. Prísny zákaz návštev a

hygienických opatrení platili v našom zariadení 

chvíli sa spojili všetci,  ktorí vedia šiť. Stač

stroje a chuť pracovať. Zamestnanci spolu s

v priebehu dvoch týždňov ušili vyše 

800 bavlnených rúšok a vyrobili 

ochranné štíty. Zabezpečili sme 

ochranu rúškami pre všetkých našich zamestnancov a klientov. Pracovníci 

pravidelne robili celoplošnú dezinfekciu všetkých priestorov celého 

areáli. Všetkým zamestnancom sa denne 

mája 2020 sa v našom zariadení uskutočnilo 

testovanie na koronavírus u všetkých klientov a zamestnancov.                     

Celé popoludnie doplnili rôzne 

dobrá zábava. Klienti si pochutili na typických fašiangových 

tiež boli odmenení rôznymi darčekmi, ktoré pre nich 

príprava na Veľkú noc. 

Ing. Jana Pivarčiová 

CCIIIAAACCCHHH   

a 25.februára sa naši klienti vybrali na Fašiangovú zábavu do Kovariec. Domáci klienti 

Anna Čápová, Bc. Mária Luknišová  

januári 2020. Už v tomto 

i na zvýšený hygienické opatrenia v celom zariadení 

striktné dodržiavanie sprísnenej hygieny u všetkých klientov 

zamestnancov. Prísny zákaz návštev a zavedenie oficiálnych 

našom zariadení od 3.3.2020. V tej 

ť. Stačila látka, nite, šijacie 

spolu s klientmi spoločne 

                    



 

Všetky odobraté vzorky v našom zariadení boli NEGATÍVNE. V

mali možnosť vidieť svojich blízkych a

nainštalované plexisklo, aby sa mohli lepšie vidie

začalo s postupným uvoľňovaním prísnych opatr

v priestoroch na to určených, za prísnych hygienických opatrení. Táto 

priaznivá situácia potešila všetkých klientov 

bude pokračovať ďalej.  Celé obdobie koronavírusu v

bolo náročné, ale sme nesmierne radi, že nám pripomenulo, že zdravie 

a duševná pohoda našich klientov a

je to, na čom skutočne záleží. Zvládli sme to spolo

ďalej. 

SSSPPPOOOLLLOOOČČČNNN

Napriek zložitej situácii sme sa snažili klientov zamestnáva

   

 Aj v období karantény sme mysleli na duchovné potreby klientov a
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našom zariadení boli NEGATÍVNE. V tomto období sme boli radi, že aj klienti 

 svojich blízkych a rodinu aspoň cez vstupnú bránu pri vrátnici, na ktorú bolo 

, aby sa mohli lepšie vidieť. Od júna 2020, po priaznivom  vývoji pandémie

ľňovaním prísnych opatrení. Klienti dostali možnosť stretnúť

za prísnych hygienických opatrení. Táto 

priaznivá situácia potešila všetkých klientov a zamestnancov a dúfame, že 

Celé obdobie koronavírusu v našom zariadení 

né, ale sme nesmierne radi, že nám pripomenulo, že zdravie 

duševná pohoda našich klientov a obetavá práca všetkých zamestnancov 

ne záleží. Zvládli sme to spoločne a pokračujeme 

Mgr. Simona Blažková DiS.art

NNNÉÉÉ   PPPRRRÁÁÁCCCEEE   VVV   NNNAAAŠŠŠOOOMMM   AAARRREEEÁÁÁL

Napriek zložitej situácii sme sa snažili klientov zamestnávať záujmovými aktivitami v

a zapájať ich do prác v areáli ZSS. Stihli sme spolo

zeleninovú záhradu, postarať sa 

o okrasnú záhradu, zbierať bylinky 

a veľká skupina klientov pomáhala 

pri oprave parkoviska. Práca nám šla 

od ruky a z výsledku máme všetci 

radosť. 

SSSVVVÄÄÄTTTÁÁÁ   OOOMMMŠŠŠAAA 

ysleli na duchovné potreby klientov a  s dodržaním 

opatrení sa konala 18.5.2020 v

Panny Márii svätá 

omša.  Odslúžil ju 

náš pán farár Peter 

Patúc a obetoval ju 

za zdravie nás 

všetkých. 

tomto období sme boli radi, že aj klienti 

 cez vstupnú bránu pri vrátnici, na ktorú bolo 

po priaznivom  vývoji pandémie, sa 

stretnúť sa so svojou rodinou 

Mgr. Simona Blažková DiS.art 

 

ÁÁÁLLLIII 

 záujmovými aktivitami v tvorivých dielňach 

SS. Stihli sme spoločne vysadiť 

dodržaním prísnych hygienických 

konala 18.5.2020 v areáli pri kaplnke 



 

                                                                     

Dňa 12.mája 2020 sa naša pani riadite

60 rokov. Všetci zamestnanci aj klienti jej srde

Všetko najlepšie prajeme aj nášmu klientovi 

Ing. Vavrincovi Romanovi, ktorý sa d

dožil krásneho životného jubilea 80 rokov. 

Pán Roman je vždy plný optimizmu a

múdrosti,  sme veľmi radi, že je už 

súčasťou našej veľkej „Olichovskej“

mu ešte veľa zdravíčka, nech ho dobrá nálada 

a láskavý prístup k životu a k 

neopúšťa. 

   
   

V Nitrianskych novinách zo dňa 15.

bolo uverejnené poďakovanie od rodiny 

Kvaššayovej a Hajdúchovej. Sme veľmi radi, 

že aj takýmto spôsobom sa dostane oceneniu 

nášmu personálu, ktorí si to určite za svoju 

obetavú prácu zaslúži. Svojou starostlivosťou 

nie len o pani Máriu každodenne doka

pracujú na správnom
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         NNNAAAŠŠŠIII   OOOSSSLLLÁÁÁVVVEEENNNCCCIII   
   

a 12.mája 2020 sa naša pani riaditeľka Mgr. Katarína Šurdová dožila krásneho životného jubilea 

60 rokov. Všetci zamestnanci aj klienti jej srdečne blahoželáme 

a želáme do 

ďalších rokov 

hlavne pevné 

zdravie a veľa 

ďalších pracovných úspechov.

 

Všetko najlepšie prajeme aj nášmu klientovi           

Ing. Vavrincovi Romanovi, ktorý sa dňa  4.5.2020  

dožil krásneho životného jubilea 80 rokov.               

Pán Roman je vždy plný optimizmu a životnej 

mi radi, že je už neodmysliteľnou 

kej „Olichovskej“ rodiny. Prajeme 

čka, nech ho dobrá nálada 

k ostatným nikdy 

novinách zo dňa 15. 6. 2020 

bolo uverejnené poďakovanie od rodiny 

Hajdúchovej. Sme veľmi radi, 

že aj takýmto spôsobom sa dostane oceneniu 

nášmu personálu, ktorí si to určite za svoju 

obetavú prácu zaslúži. Svojou starostlivosťou 

každodenne dokazujú, že 

správnom mieste.    

ka Mgr. Katarína Šurdová dožila krásneho životného jubilea 

alších pracovných úspechov.  



 

                           

Dňa 22.júna 2020 sme si 

špekáčiky sme sa všetci ve

a opiecť si ich klasickým spôsobom 

bol pre všetkých ve

našich šikovných klientov- Ľuboša Horváta a

zaspomíname na krásne chvíle  mladosti 

NNNAAAŠŠ

V rámci terapeutických skupín sa snažíme venova

tento účel využívame interaktívnu tabu

vedomostná hra na spôsob Milionára, zameraná na 

rôzne oblasti, či už geografiu, históriu a

Klienti sa aspoň virtuálne prenesú do rôznych kútov 

našej krásnej krajiny, naučia sa ve

histórii, kultúrnych pamiatkach. Tiež 

rôznych interaktívnych cvičeniach, ktoré sú 

na rastliny alebo živoč

dokumentárnych filmov alebo cestopisov na 

interaktívnej tabuli prinesú klientom vä

naučia veľa nového a zároveň si „oprášia“ vedomosti

a psychický vývoj klientov sú tieto aktivity ve
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                              OOOPPPEEEKKKAAAČČČKKKAAA   
22.júna 2020 sme si spríjemnili popoludnie spoloč

čiky sme sa všetci veľmi tešili 

ť si ich klasickým spôsobom 

bol pre všetkých veľký zážitok. Na 

príprave 

opekačky 

sme 

pracovali 

už od rána, museli sme nachysta

na kúrenie... Popoludní sme si potom všetci 

zaspomínali na krásne chvíle z

pri ohni spoločne s priateľ

gitara a samozrejme trampské pesni

Ľuboša Horváta a Ľubky Kormanovej. Bolo nám ve

mladosti  pri ohníku aj častejšie.  

Ľubomír Horvát , Ing. Jana Pivarčiová

   

ŠŠŠEEE   VVVZZZDDDEEELLLÁÁÁVVVAAACCCIIIEEE   AAAKKKTTTIIIVVVIIITTTYYY 

rámci terapeutických skupín sa snažíme venovať aj vzdelávaciemu procesu našich klientov. Na 

el využívame interaktívnu tabuľu ale aj iné edukačné pomôcky. 

vedomostná hra na spôsob Milionára, zameraná na 

grafiu, históriu a podobne. 

 virtuálne prenesú do rôznych kútov 

čia sa veľa o prírode, 

histórii, kultúrnych pamiatkach. Tiež sa zabavia pri  

ch, ktoré sú zamerané 

vočíchy. Sledovanie 

dokumentárnych filmov alebo cestopisov na 

interaktívnej tabuli prinesú klientom väčší zážitok ako sledovanie na klasickom TV. 

ň si „oprášia“ vedomosti, ktoré sa voľakedy nau

chický vývoj klientov sú tieto aktivity veľmi dôležité.  

spríjemnili popoludnie spoločnou opekačkou.  Na 

už od rána, museli sme nachystať ohnisko, drevo 

na kúrenie... Popoludní sme si potom všetci 

zaspomínali na krásne chvíle z mladosti strávené 

priateľmi. Nechýbala ani 

gitara a samozrejme trampské pesničky v podaní 

ubky Kormanovej. Bolo nám veľmi veselo, radi si 

Ing. Jana Pivarčiová  

 aj vzdelávaciemu procesu našich klientov. Na 

né pomôcky. Klientov veľmi baví 

ší zážitok ako sledovanie na klasickom TV.  Klienti sa 

ľakedy naučili. Pre mentálny 



 

PPPAAATTTCCCHHHWWW

Vyrobiť personalizovanú deku pre nášho klienta pána Buche

proces sa začal spoločným výberom fotografií, ktoré pre pána Buche

Pri prezeraní fotoalbumov si zaspomínal na celý svoj doterajší život, na svoje mladé roky, 

vojenčinu, manželku, deti, vnúčence. Po dôkladnom výbere fotografií pán Buche

proces výroby dozeral a hlavnú krajčírku klientku Ingu Beníkovú us

vyžadovala veľkú zručnos

výsledok stál za to, slzy v očiach detí pána Buche

veľmi dôležité, aby spomienky nikdy nevybledli.
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WWWOOORRRKKKOOOVVVÁÁÁ   SSSPPPOOOMMMIIIEEENNNKKKOOOVVVÁÁÁ   DDDEEEKKKAAA 

personalizovanú deku pre nášho klienta pána Bucheňa bola ve

proces sa začal spoločným výberom fotografií, ktoré pre pána Bucheň

Pri prezeraní fotoalbumov si zaspomínal na celý svoj doterajší život, na svoje mladé roky, 

vojenčinu, manželku, deti, vnúčence. Po dôkladnom výbere fotografií pán Buche

hlavnú krajčírku klientku Ingu Beníkovú usmer

kú zručnosť, trpezlivosť a kreativitu. Aj napriek časovej náročnosti 

očiach detí pána Bucheňa hovorili za všetko, ve

mi dôležité, aby spomienky nikdy nevybledli. 

   

 

a bola veľká výzva. Celý 

ňa veľa znamenajú. 

Pri prezeraní fotoalbumov si zaspomínal na celý svoj doterajší život, na svoje mladé roky, 

vojenčinu, manželku, deti, vnúčence. Po dôkladnom výbere fotografií pán Bucheň na celý 

merňoval. Výroba si 

kreativitu. Aj napriek časovej náročnosti 

a hovorili za všetko, veď v živote je 

 



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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 príspevky nájdete
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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

Hasprová  a klienti: Ingrida Benikova, Milada Samáková
Vavrinec Roman, Mgr. František Vaňo, Rastislav Varga, Karin Gordíková,

Milica Gábrišová, Ľubomír Horvát, Ján Mlynárik, Ján Bucheň.
redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov  •

•  príspevky nehonorujeme  • 
Aktuálne informácie a príspevky nájdete  na našej webstránke:

www.zsssvetloolichov.sk 
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