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JJJAAARRRNNNÉÉÉ

 Príchod jari sa nám už tradične spája s

od Poslednej večere až do ukrižovania. V zariadení sme 

spoločne slávili aj svätú 

bohoslužbu.  

Každý z klientov mal možnosť sa 

spojiť so svojou rodinou a blízkymi 

cez tablet alebo počítač  a

spoločné zážitky a
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ÉÉÉ   PPPRRRÁÁÁCCCEEE   VVV   AAARRREEEÁÁÁLLLIII   ZZZSSSSSS   

Príchod jari sa nám už tradične spája s obdobím Veľkej Noci.  Na tieto dôležité sviatky sa 

pripravujeme  „veľkým upratovaním“. Klienti a

spoločne vyčistili areál ZSS, pripravili záhradu na sadenie 

zeleniny a vysadili prvé jarné 

kvietky.  

Nezabudli sme si skrášliť aj 

spoločné priestory jarnými 

dekoráciami, vyrobili sme si šitých 

zajacov a veľkonočné pohľadnice.  

Veľmi dôležitý je aj duchovný život našich klientov a

potreby. Témou biblioterapeutických stretnutí je ako každý 

rok v tomto období 

život Ježiša Krista 

Poslednej večere až do ukrižovania. V zariadení sme 

spoločne slávili aj svätú 

 

klientov mal možnosť sa 

spojiť so svojou rodinou a blízkymi 

cez tablet alebo počítač  a zdieľať 

spoločné zážitky a pocity.                                                          
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Olichovníček 
Zariadenia sociálnych služieb Olichov 

bím Veľkej Noci.  Na tieto dôležité sviatky sa 

pripravujeme  „veľkým upratovaním“. Klienti a zamestnanci 

spoločne vyčistili areál ZSS, pripravili záhradu na sadenie 

Veľmi dôležitý je aj duchovný život našich klientov a ich 

reby. Témou biblioterapeutických stretnutí je ako každý 

                                                           

                              

  



Výroba keramických výrobkov nám prináša radosť už niekoľko rokov. 

aranžovanie... nakoniec radosť z 

hotového výrobku a z fotografovania

našom areáli. 

dušu.               

                                                                                 

Levanduľa je zázračná bylinka... poskytuje nám veľa tvorivých možností a jej liečivé účinky 

pomáhajú našim klientom uvoľniť myseľ a dušu... Výroba levanduľových 

vrecúšok je postupný proces, 

vyčistenie levandule, šitie plátených 

vrecúšok, napĺňanie, dekorovanie... to 

všetko dáva možnosť zapojenia 

veľkého množstva klientov. Keď si k 

tomu dáme ešte 
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KKKEEERRRAAAMMMIIIKKKAAA 

Výroba keramických výrobkov nám prináša radosť už niekoľko rokov. Sme radi, keď sa na výrobe 

výrobku podieľa čo najviac 

klientov, tak pri výrobe 

kvetináčov to platí určite. 

Najskôr výrobok z hliny 

vyrobený v našej dielni, 

hodiny práce a 

výpalu...potom výsadba a 

aranžovanie... nakoniec radosť z 

ového výrobku a z fotografovania v 

našom areáli. Krása vysadených kvetináčov je pre všetkých bal

                                        

                                                                                 Ľubomír Horvát

LLLEEEVVVAAANNNDDDUUUĽĽĽAAA 

Levanduľa je zázračná bylinka... poskytuje nám veľa tvorivých možností a jej liečivé účinky 

pomáhajú našim klientom uvoľniť myseľ a dušu... Výroba levanduľových 

vrecúšok je postupný proces, 

vyčistenie levandule, šitie plátených 

vrecúšok, napĺňanie, dekorovanie... to 

všetko dáva možnosť zapojenia 

veľkého množstva klientov. Keď si k 

tomu dáme ešte výborný levanduľový 

čaj zmiešaný s bylinkami  

vlastnoručne nazbieranými, pustíme si príjemnú hudbu a 

spolu sa porozprávame, cítime sa naozaj výborne. Za veľké 

množstvo už usušenej levandule veľmi pekne ďakujeme 

Štefana Moysesa, Tesárske Mlyňany.  

Ľubica Minárová, Ing. Jana Pivarčiová

, keď sa na výrobe 

Krása vysadených kvetináčov je pre všetkých balzam na 

Ľubomír Horvát 

Levanduľa je zázračná bylinka... poskytuje nám veľa tvorivých možností a jej liečivé účinky 

áhajú našim klientom uvoľniť myseľ a dušu... Výroba levanduľových 

vlastnoručne nazbieranými, pustíme si príjemnú hudbu a 

spolu sa porozprávame, cítime sa naozaj výborne. Za veľké 

množstvo už usušenej levandule veľmi pekne ďakujeme ZŠ 

Ing. Jana Pivarčiová 



SSSPPPOOOLLLUUUPPPRRRÁÁÁCCCAAA

Veľmi sa tešíme našej dlhodobej spolupráci s 

oslovili, či by sme vedeli vyrobiť ocenenie pre najlepších 

futbalistov mesiaca, nezaváhali sme ani chvíľu a súhlasili sme. Aj 

keď zadanie „Necháme to na Vás“ veľmi radi nemáme 

vyskúšali sme sa

V priebehu niekoľkých mesiacov sme 

vyrábali ocenenie pre najlepšieho hráča 

mesiaca.

našich klientov si nájdu čestné miesto na poličke vedľa významných 

ocenení našich futbalistov. Aj napriek možným nedokonalostia

výsledného výrobku je za tým práca našich klientov v terapeutických skupinách a hlavne veľký kus 

nášho srdca. Chlapcom a celému realizačnému tímu všetci klienti ďakujú za úžasnú sezónu a super 

umiestnenie v tabuľke. 

RRRUUUČČČNNNEEE   ŠŠŠIIIT

Tak takéto v obchode nekúpite....pexeso potlačené a ušité u nás 

originálna hračka ale zároveň aj memorická pomôcka pre našich klientov, ktorá poskytuje širokú 

možnosť využitia, či už  pri rôznych aktivitách v

Senzorická deka vyrobená v spolupráci s

u klientov rôzne zmysly, hlavne hmat, zrak a

terapii, vďaka aplikáciám, ktoré sme volili spolu s
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AAA   SSS   FFFCCC   VVViiiOOOnnn   ZZZLLLAAATTTÉÉÉ   MMMOOORRRAAAVVVCCCE

Veľmi sa tešíme našej dlhodobej spolupráci s FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble

oslovili, či by sme vedeli vyrobiť ocenenie pre najlepších 

futbalistov mesiaca, nezaváhali sme ani chvíľu a súhlasili sme. Aj 

keď zadanie „Necháme to na Vás“ veľmi radi nemáme 

vyskúšali sme sa s tým popasovať. 

priebehu niekoľkých mesiacov sme 

vyrábali ocenenie pre najlepšieho hráča 

mesiaca. Sme veľmi radi, že výrobky 

našich klientov si nájdu čestné miesto na poličke vedľa významných 

ocenení našich futbalistov. Aj napriek možným nedokonalostiam 

výsledného výrobku je za tým práca našich klientov v terapeutických skupinách a hlavne veľký kus 

nášho srdca. Chlapcom a celému realizačnému tímu všetci klienti ďakujú za úžasnú sezónu a super 

Rastislav Varga, Ing. Jana Pivarčiová

IIITTTÉÉÉ   PPPOOOMMMÔÔÔCCCKKKYYY   NNNAAA   TTTEEERRRAAAPPPIIIUUU 

....pexeso potlačené a ušité u nás s fotografiami nášho areálu je 

originálna hračka ale zároveň aj memorická pomôcka pre našich klientov, ktorá poskytuje širokú 

h aktivitách v terapeutických dielňach ako aj na oddelení. 

spolupráci s klientmi na pavilóne A poskytuje tiež možnosť zapojiť 

hlavne hmat, zrak a sluch. Tiež prestavuje pomôcku pri reminiscenčnej 

pii, vďaka aplikáciám, ktoré sme volili spolu s klientmi.  

Ingrida Beníková, Ing. Jana Pivarčiová

   

CCCEEE 

Vráble. Preto, keď nás 

oslovili, či by sme vedeli vyrobiť ocenenie pre najlepších 

futbalistov mesiaca, nezaváhali sme ani chvíľu a súhlasili sme. Aj 

keď zadanie „Necháme to na Vás“ veľmi radi nemáme , 

výsledného výrobku je za tým práca našich klientov v terapeutických skupinách a hlavne veľký kus 

nášho srdca. Chlapcom a celému realizačnému tímu všetci klienti ďakujú za úžasnú sezónu a super 

Rastislav Varga, Ing. Jana Pivarčiová 

 

 

s fotografiami nášho areálu je 

originálna hračka ale zároveň aj memorická pomôcka pre našich klientov, ktorá poskytuje širokú 

terapeutických dielňach ako aj na oddelení.  

tiež možnosť zapojiť 

sluch. Tiež prestavuje pomôcku pri reminiscenčnej 

Beníková, Ing. Jana Pivarčiová 



BBBUUUĎĎĎMMM

 Aj keď deň detí už je za nami, rozhodli sme sa, že si spravíme pe

mali všetci veľkú radosť. K tomu príjemná hudba umocnila radosť z

období môžeme tráviť čas spolu pri spoločných 

aktivitách. Všetci si želáme, aby nám situácia 

                        

Pozor, pozor... v

žiadneho deratizéra volať nebudeme... Myšky vyrábame v

dielni, výroba jednej myšky je síce časovo náročná ale radosť po ukončení 

je o to väčšia. 
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MMMEEE   SSSTTTÁÁÁLLLEEE   AAAKKKOOO   DDDEEETTTIII. 

Aj keď deň detí už je za nami, rozhodli sme sa, že si spravíme pekný športový deň a

pri rôznych súťažných disciplínach. Nemohla 

samozrejme chýbať poriadna rozcvička, 

zahrali sme si rôzne loptové hry, zasúťažili 

v hode kriketovou loptičkou, v

na cieľ. Nezabudli sme ani na našich 

imobilných klientov a zabavili sme sa so 

stuhami a s obrovským padákom, z

tomu príjemná hudba umocnila radosť z toho, že opäť po ťažkom 

í môžeme tráviť čas spolu pri spoločných 

aktivitách. Všetci si želáme, aby nám situácia 

umožňovala 

takéto akcie 

konať čo 

najčastejšie.  

 

                  MMMYYYŠŠŠKKKYYY 

Pozor, pozor... v našom zariadení sa rozmnožili myši   

žiadneho deratizéra volať nebudeme... Myšky vyrábame v

dielni, výroba jednej myšky je síce časovo náročná ale radosť po ukončení 

to väčšia.  

športový deň a zabavíme sa 

pri rôznych súťažných disciplínach. Nemohla 

samozrejme chýbať poriadna rozcvička, 

zahrali sme si rôzne loptové hry, zasúťažili 

hode kriketovou loptičkou, v hode krúžkov 

na cieľ. Nezabudli sme ani na našich 

zabavili sme sa so 

s obrovským padákom, z ktorého 

toho, že opäť po ťažkom 

 

 . Nie nebojte sa, 

žiadneho deratizéra volať nebudeme... Myšky vyrábame v terapeutickej 

dielni, výroba jednej myšky je síce časovo náročná ale radosť po ukončení 



RRROOOZZZLLLÚÚÚČČČKKKAAA   SSS   VVVEE

29.4.2021 sme sa u nás v zariadení 

Aničku, ako ju volala väčšina z

zamestnanci, ale aj klienti. Veď v

vyše 40 rokov. Pracovala 

ako sestra na oddelení, aj 

ako terapeutk

a posledných 8 rokov ako 

vedúca opatrovateľsko-ošetrovateľského úseku. Všetci sme ju 

mali veľmi radi, lebo bola spravodlivá, láskavá, vždy ochotná 

vypočuť a pomôcť, keď to niekto potreboval. No vedela byť aj 

prísna, keď bolo treba. Veď poriado

Všetkým nám bude veľmi chýbať a

v pevnom zdraví. Boli by sme veľmi radi, keby nás aspoň občas prišla navštíviť, porozprávať sa, 

pospomínať, aby nám takto spríjemnila pobyt tu v

V auguste 2018 sme našu oázu pokoja vybudovali spoločne s

a miestnym združením skautov z

vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis 

V areáli zariadenia nám už tretím rokom robí radosť okrasná záhrada a

v letných mesiacoch využívajú hlavne imobilní klienti. Tešíme sa z

výhonkov na stromoch, krásnych kvet

starostlivosť sa nám vrátila mnohonásobne a

Mgr.František Vaňo, 
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VVEEEDDDÚÚÚCCCOOOUUU   ZZZDDDRRRAAAVVVOOOTTTNNNÉÉÉHHHOOO   ÚÚÚSSS

zariadení lúčili s pani Annou Mikulovou, ktorá odchádzala do dôchodku. 

Aničku, ako ju volala väčšina z nás, poznali veľmi dobre všetci 

zamestnanci, ale aj klienti. Veď v zariadení na Olichove strávila 

vyše 40 rokov. Pracovala 

ako sestra na oddelení, aj 

ako terapeutka vo výchove 

posledných 8 rokov ako 

ošetrovateľského úseku. Všetci sme ju 

mali veľmi radi, lebo bola spravodlivá, láskavá, vždy ochotná 

ôcť, keď to niekto potreboval. No vedela byť aj 

prísna, keď bolo treba. Veď poriadok musí byť, aby všetko fungovalo tak ako treba.

Všetkým nám bude veľmi chýbať a želáme jej, aby si ešte dlhé roky užívala zaslúžený odpočinok 

pevnom zdraví. Boli by sme veľmi radi, keby nás aspoň občas prišla navštíviť, porozprávať sa, 

m takto spríjemnila pobyt tu v zariadení. 

 RNDr. Mária Hrešková

ZZZEEELLLEEENNNÁÁÁ   OOOÁÁÁZZZAAA   

auguste 2018 sme našu oázu pokoja vybudovali spoločne s klientmi 

miestnym združením skautov z Volkoviec a Čiernych Kľačian  

vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis - spoločnosti Slovnaft a FC ViOn.

areáli zariadenia nám už tretím rokom robí radosť okrasná záhrada a mobilné záhradky, ktoré 

letných mesiacoch využívajú hlavne imobilní klienti. Tešíme sa z každého centimetra nových 

výhonkov na stromoch, krásnych kvetov, kríkov a byliniek. Vynaložená práca a

starostlivosť sa nám vrátila mnohonásobne a robí radosť nie len oku ale aj duši.

Mgr.František Vaňo, Mgr. Simona Blažková, DiS.art 

SSSEEEKKKUUU 

pani Annou Mikulovou, ktorá odchádzala do dôchodku. 

nás, poznali veľmi dobre všetci 

zariadení na Olichove strávila 

k musí byť, aby všetko fungovalo tak ako treba. 

želáme jej, aby si ešte dlhé roky užívala zaslúžený odpočinok 

pevnom zdraví. Boli by sme veľmi radi, keby nás aspoň občas prišla navštíviť, porozprávať sa, 

RNDr. Mária Hrešková 

 

klientmi  

 

FC ViOn.   

mobilné záhradky, ktoré 

každého centimetra nových 

byliniek. Vynaložená práca a pravidelná 

robí radosť nie len oku ale aj duši.   



VVVYYYNNNOOOVVVUUUJJJEEEMMMEEE

TTTEEERRRA
 

V marci 2021 sme sa tešili z vynovenia terapeutických miestností na socialno terapeutickom úseku. 

Dostali sme darom štyri nové stoly. 

a ušetrených finančným prostriedkov z

vyrobené na mieru. Potešili svojou praktickosťou ale aj vzhľadom a

prostredí sa našim klientom lepšie trávi čas záujmovými aktivitami.

Os
 

Dňa 23. 3. 2021 sme spolu s našou pani Barborou P. oslávili jej krásne životné jubileum 

Veľmi sa tešíme, že našej pani Barbore bolo 

dopriate dožiť sa takého krásneho veku a že sme 

mohli byť súčasťou jej veľkého dňa. Aj napriek 

tomu, že sa nemohla osobne o

rodinnými príslušníkmi, poslané kvety jej spravili 

veľmi veľkú radosť. Všetci jej prajeme ešte pevné 

zdravie, spokojnosť a Božie požehnanie do 
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EEE   PPPRRROOOSSSTTTRRREEEDDDIIIEEE   NNNAAA   SSSOOOCCCIIIAAALLLNNN

RRAAAPPPEEEUUUTTTIIICCCKKKOOOMMM   ÚÚÚSSSEEEKKKUUU   

vynovenia terapeutických miestností na socialno terapeutickom úseku. 

Dostali sme darom štyri nové stoly. Vďaka predaju a prezentácii výrobkov našich klientov 

prostriedkov z poukázania 2 % daní sme  zakúpili tri skriňové zostavy 

vyrobené na mieru. Potešili svojou praktickosťou ale aj vzhľadom a dúfame, že v

prostredí sa našim klientom lepšie trávi čas záujmovými aktivitami.......     

Mgr. Simona Blažková

 

Oslava 90 narodenín 

2021 sme spolu s našou pani Barborou P. oslávili jej krásne životné jubileum 

Veľmi sa tešíme, že našej pani Barbore bolo 

dopriate dožiť sa takého krásneho veku a že sme 

mohli byť súčasťou jej veľkého dňa. Aj napriek 

tomu, že sa nemohla osobne objať so svojimi 

rodinnými príslušníkmi, poslané kvety jej spravili 

veľmi veľkú radosť. Všetci jej prajeme ešte pevné 

zdravie, spokojnosť a Božie požehnanie do 

ďalších dní. 

 

NNNOOO   

vynovenia terapeutických miestností na socialno terapeutickom úseku. 

prezentácii výrobkov našich klientov 

li tri skriňové zostavy 

dúfame, že v príjemnom 

Mgr. Simona Blažková, DiS.art 

2021 sme spolu s našou pani Barborou P. oslávili jej krásne životné jubileum - 99 rokov. 



KKKOOONNNCCCEEERRRTTT   ŽŽŽIIIAAAKKKOOOVVV

Dňa 23.júna 2021 sme sa konečne dočkali

saxofón a akordeón. Koncert nám priniesol krásny 

umelecký zážitok, ktorý sme si prvýkr

dobe mohli vychutnať v altánku nášho areálu. Bol i príležitosťou pre klientov odvďačiť sa 

 

OOOLLLIIICCCHHHOOOVVVSSS

Skorocelový sirup odhlieňuje a preto je výborný pri kašli, zachrípnutí a zahlienených prieduškách, 
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VVV   ZZZÁÁÁKKKLLLAAADDDNNNEEEJJJ   UUUMMMEEELLLEEECCCKKKEEEJJJ   

Dňa 23.júna 2021 sme sa konečne dočkali koncertu Základnej umeleckej školy zo Zlatých 

Moraviec v našom zariadení. Žiaci pod 

vedením pedagógov prezentovali výsledky 

svojho štúdia spevom, hrou na husle, klavír, 

saxofón a akordeón. Koncert nám priniesol krásny 

umelecký zážitok, ktorý sme si prvýkrát po dlhej 

 mohli vychutnať v altánku nášho areálu. Bol i príležitosťou pre klientov odvďačiť sa 

účinkujúcim darčekmi: potlačenými taškami a 

ruksakmi s logom ZUŠ Zlaté Moravce, ktoré 

dúfam žiakov a pedagógov potešili. Táto pekná 

akcia by sa neuskutočnila bez finančnej podpory 

Nitrianskeho samosprávneho kraja. Tešíme sa zo 

spolupráce so ZUŠ Zlaté Moravce a ďakujeme 

všetkým účinkujúcim. 

Mgr. Simona Blažková, Dis. art

   

VVSSSKKKÝÝÝ   SSSKKKOOORRROOOCCCEEELLLOOOVVVÝÝÝ   SSSIIIRRRUUUPPP 

Skorocelový sirup odhlieňuje a preto je výborný pri kašli, zachrípnutí a zahlienených prieduškách, 

pomáha pri dýchacích problémoch, 

zmierňuje astmu a posilňuje 

imunitu. Svojím zložením  

podporuje aj trávenie, pôsobí 

antioxidačne a napomáha správnej 

syntéze látok v tele. 

  ŠŠŠKKKOOOLLLYYY   

koncertu Základnej umeleckej školy zo Zlatých 

Moraviec v našom zariadení. Žiaci pod 

vedením pedagógov prezentovali výsledky 

svojho štúdia spevom, hrou na husle, klavír, 

 mohli vychutnať v altánku nášho areálu. Bol i príležitosťou pre klientov odvďačiť sa 

účinkujúcim darčekmi: potlačenými taškami a 

ruksakmi s logom ZUŠ Zlaté Moravce, ktoré 

am žiakov a pedagógov potešili. Táto pekná 

ila bez finančnej podpory 

Nitrianskeho samosprávneho kraja. Tešíme sa zo 

spolupráce so ZUŠ Zlaté Moravce a ďakujeme 

Mgr. Simona Blažková, Dis. art 

Skorocelový sirup odhlieňuje a preto je výborný pri kašli, zachrípnutí a zahlienených prieduškách, 



Potrebujeme: Skorocel kopijovitý –

Postup: Nazbierame listy Skorocela kop

ich zbavíme nečistôt, aby nám v pohári nechytal pleseň. 

menšie časti, aby sa z nich šťava lepšie dostala von. Do čistého pohára vrstvíme na striedačku 

si označené miesto v zemi pekne očistíme a

sa, ako keby sme vykopávali poklad.

gázu a listy poriadne vyžmýkame. Všetku šťavu (sirup) krátko 

ohrejeme na 70 °C a ešte horúce prelejeme do malých fľaštičiek.

Užívajte pri kašli, zachrípnutí a zahlienených prieduškách. 

Dávkujte 2-3x denne po malých lyžičkách, aby slizy stále 

pokrývali sliznicu. 

   

 

OLICHOVNÍ 
Redakčná rada: Mgr. Andrej Pecho, 

RNDr. Mária Hrešková, 

Mgr. Martina Hasprová, Ing. Slávka Hasprová

 Mgr. František Vaňo,
Ľubomír Horvát

•  redakcia si vyhradzuje právo výberu a
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8 

či

– listy, kryštálový cukor 

bierame listy Skorocela kopijovitého, najlepšie v čase od mája do septembra a poriadne 

ich zbavíme nečistôt, aby nám v pohári nechytal pleseň. Listy nakrájame, alebo 

ava lepšie dostala von. Do čistého pohára vrstvíme na striedačku 

skorocelové listy a kryštálový cukor v hrúbke 

cca 2-3cm. Každú vrstvu skorocelu poriadne 

potlačíme. Na vrchu musí byť posledná vrstva 

cukru. Pohár poriadne zatvoríme 

a najzaujímavejšie príde teraz: sirup zakopeme 

na 2 mesiace 

do zeme. Po 

uplynutí času 

zemi pekne očistíme a vykopeme. Tešili sme 

sa, ako keby sme vykopávali poklad. Potom sirup precedím e cez 

vyžmýkame. Všetku šťavu (sirup) krátko 

ejeme na 70 °C a ešte horúce prelejeme do malých fľaštičiek. 

Užívajte pri kašli, zachrípnutí a zahlienených prieduškách. 

denne po malých lyžičkách, aby slizy stále 
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redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov  • 

•  príspevky nehonorujeme  • 
Aktuálne informácie a príspevky nájdete  na našej  

webstránke: www.zsssvetloolichov.sk 

eptembra a poriadne 

alebo nasekáme na 

ava lepšie dostala von. Do čistého pohára vrstvíme na striedačku 

skorocelové listy a kryštálový cukor v hrúbke 

3cm. Každú vrstvu skorocelu poriadne 

lačíme. Na vrchu musí byť posledná vrstva 

riadne zatvoríme 

najzaujímavejšie príde teraz: sirup zakopeme 

Bc.Mária Luknišová 

Bc. Mária Luknišová, 

.art,  

Milada Samáková,  

 


