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ŠŠŠPPPOOORRRTTTOOO

V krásnom prostredí Pohronského Inovca v priestoroch rekrea

13.7.2021 uskuto

zábavné podujatie, na ktoré 

okrem našich klientov pozvanie 

prijali aj dobrovo

v č

naši futbaloví priatelia 

PFA FC ViOn. Zvláš

Mgr. Ján Já

Banskobystrickej diecézy, ktorý v 

začiatku celého podujatia dôstojný pán odslúžil svätú omšu ako po

pandémie. Po svätej omši sme sa s mládežníkmi z PFA FC 

ViOn rozcvičili a rozdelili sme sa do zmiešaných družstiev. 

Futbalový turnaj sa mohol začať. Turnaj sa hral celým srdcom 

a bol veľmi napínavý až do konca. Klienti sa ve

obetavú prácu počas pandémie. Na pamiatku si odniesli dar

popoludňajších hodinách prebiehali 

kriketovou loptičkou, zdvíhanie fliaš naplnených pieskom pomocou kruhu
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OOOVVVÝÝÝ   DDDEEEŇŇŇ   VVV   RRRSSS   DDDRRROOOZZZDDDOOOVVVOOO

V krásnom prostredí Pohronského Inovca v priestoroch rekreačného strediska 

13.7.2021 uskutočnilo športovo - 

zábavné podujatie, na ktoré 

okrem našich klientov pozvanie 

prijali aj dobrovoľníci, ktorí nám 

v čase pandémie pomáhali, aj 

naši futbaloví priatelia - hráči 

PFA FC ViOn. Zvlášť sa tešíme, že pozvanie prijal a

Mgr. Ján Jáger - dobrovoľník z farnosti Hontianske Trs

Banskobystrickej diecézy, ktorý v čase pandémie pomáhal, keď sme to najviac potrebovali. Na 

iatku celého podujatia dôstojný pán odslúžil svätú omšu ako poďakovanie za zvládnutie

pandémie. Po svätej omši sme sa s mládežníkmi z PFA FC 

ili a rozdelili sme sa do zmiešaných družstiev. 

čať. Turnaj sa hral celým srdcom 

mi napínavý až do konca. Klienti sa veľmi tešili, že si 

mohli zahrať futbal s 

priateľmi z futbalovej 

akadémie a tiež s dobrovoľníkmi, ktorých dovtedy poznali len 

v ochranných overaloch. Po turnaji nasledovala sú

penált, v ktorej s prehľadom zvíťazil náš klient p. Ras

Ako cenu dostal dar od hráčov "A" tímu F

loptu, za čo ďakujeme. Po skončení turnaja nasledovalo 

vyhlásenie víťazov a poďakovanie dobrovo

as pandémie. Na pamiatku si odniesli darčeky vyrobené v našich dielni

ajších hodinách prebiehali ďalšie súťažno - zábavné disciplíny ako napr. kolky, hod 

kou, zdvíhanie fliaš naplnených pieskom pomocou kruhu, a tiež si vyskúšali ako 
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OOO   

ného strediska Drozdovo sa dňa 

 sa tešíme, že pozvanie prijal aj dôstojný pán 

ník z farnosti Hontianske Trsťany z 

 sme to najviac potrebovali. Na 

ďakovanie za zvládnutie 

níkmi, ktorých dovtedy poznali len 

v ochranných overaloch. Po turnaji nasledovala súťaž v kopaní 

ťazil náš klient p. Rasťo V.  

ov "A" tímu FC ViOn - dres a 

čení turnaja nasledovalo 

akovanie dobrovoľníkom za ich 

eky vyrobené v našich dielničkách.V 

zábavné disciplíny ako napr. kolky, hod 

a tiež si vyskúšali ako 



 

zostreliť plastový pohárik pomocou vodnej pištole. Klienti sa výborne bavili, sú

zanietením, veď každý si chcel odnies

Olichovecký slávik, na ktorú sa slávici pripravovali celý týžde

všetci unavení, ale šťastní, plní zážitkov vrátili do zariadenia.

Športový deň sa mohol uskuto

PPPOOO

Aj vď

samosprávneho kraja sme v našom zariadení 

uskutočnili 2. 

športu "Pomôžme si futbalom". 

Zasúťažili si aj klienti, ktorí sa nemohli zú

športových hier v Drozdove. S letom sme s

rozlúčili naozaj parádne, 

   

   

   

   
                    Športový deň sa mohol uskuto

NNNAAADDDÁÁÁCCCII

Do grantového programu SPP Opora, ktorý je zameraný na individuálny rozvoj konkrétneho 
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 plastový pohárik pomocou vodnej pištole. Klienti sa výborne bavili, sú

 každý si chcel odniesť zaujímavé ceny. Nemohla chýbať

Olichovecký slávik, na ktorú sa slávici pripravovali celý týždeň. V podvečerných hodinách sme sa 

astní, plní zážitkov vrátili do zariadenia. 

 sa mohol uskutočniť aj vďaka finančnej podpore NSK – za č

Rastislav Varga, Mgr. Simona Blažková

OOOMMMÔÔÔŽŽŽMMMEEE   SSSIII   FFFUUUTTTBBBAAALLLOOOMMM   

Aj vďaka finančnej podpore Nitrianskeho 

samosprávneho kraja sme v našom zariadení 

čnili 2. časť projektu určeného na podporu 

športu "Pomôžme si futbalom".  

ťažili si aj klienti, ktorí sa nemohli zúčastniť 

športových hier v Drozdove. S letom sme sa 

ili naozaj parádne, čapovaná kofola a pizza chutila naozaj všetkým. 

Ďakujeme.    

 sa mohol uskutočniť aj vďaka finančnej podpore NSK – za č

   

CCIIIAAA   SSSPPPPPP   ---   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM   OOOPPPOOORRRAA

programu SPP Opora, ktorý je zameraný na individuálny rozvoj konkrétneho 

klienta, sa zapájame pravidelne. 

Tešíme sa, že aj tento rok bol náš nápad podporený sumou 450 

a tak sa náš klient pán Ľuboš H. mohol aj naď

najväčšej záľube - práce s hlinou. 

Poskytnuté finančné prostriedky boli viazané na nákup hliny, 

glazúry a rôznych pomôcok na výrobu. 

 plastový pohárik pomocou vodnej pištole. Klienti sa výborne bavili, súťažili s veľkým 

 zaujímavé ceny. Nemohla chýbať ani spevácka súťaž 

černých hodinách sme sa 

za čo srdečne ďakujeme. 

Mgr. Simona Blažková, DiS.art    

apovaná kofola a pizza chutila naozaj všetkým.  

za čo srdečne ďakujeme.    

RRAAA   

programu SPP Opora, ktorý je zameraný na individuálny rozvoj konkrétneho 

Tešíme sa, že aj tento rok bol náš nápad podporený sumou 450 €, 

uboš H. mohol aj naďalej venovať svojej 

né prostriedky boli viazané na nákup hliny, 



 

Náš klient Ľuboš sa práci s hlinou venuje už ve

výrobkov. Je ve

učiť

Poč

hrnč

spolu s inštruktormi sociálnej rehab

detskom centre Harmónia v Zlatých Moravciach. Deti si vyrobili 

krásne misky z hliny v duchu témy detského tábora "Ako sme k

Ľuboša bola úžasná a radosť z vyrobených výrobkov obojstranná. Na

nepriaznivej epidemiologickej situácie nekonal jarmok v Zlatých Moravciach, pán 

tvorbu odprezentoval len v našom zariadení, kde je zriadená trvalá výstava jeho výrobkov.

Ďakujeme Nadácii SPP a grantovému programu OPORA za 

 

KKKOOONNNCCCEEERRRTTT   PPPLLLNNNÝÝÝ   

V sobotu 18.septembra 2021 sme využili krásne jesenné po

krásnom podaní ulahodili srdcu i duši klientov aj zamestnancov.

Keďže pán Marek Pobuda je priateľ

jeho predstavení dal príležitosť aj klientom, ktorí si s ve

radosťou zaspievali a aj zatancovali.

Marekovi aj ostatným účinkujúcim ve

pozitívnu energiu, ktorú k nám priniesli, ur

čerpať ešte veľmi dlho. 
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uboš sa práci s hlinou venuje už veľmi dlho, spod jeho rúk vyšlo ve

výrobkov. Je veľmi rád, keď môže svoje skúseno

učiť deti, prípadne svojimi výrobkami reprezentova

Počas celého obdobia trvania projektu pán Ľuboš pracoval denne v 

hrnčiarskej dielni a zdokonaľoval sa vo svojej práci. Zú

spolu s inštruktormi sociálnej rehabilitácie tvorivých workshopov v 

detskom centre Harmónia v Zlatých Moravciach. Deti si vyrobili 

krásne misky z hliny v duchu témy detského tábora "Ako sme kedysi žili". Interakcia detí a

uboša bola úžasná a radosť z vyrobených výrobkov obojstranná. Na

nepriaznivej epidemiologickej situácie nekonal jarmok v Zlatých Moravciach, pán 

tvorbu odprezentoval len v našom zariadení, kde je zriadená trvalá výstava jeho výrobkov.
 

Ďakujeme Nadácii SPP a grantovému programu OPORA za 
možnosť ďalšieho rozvoja nášho klienta.

                                          Ľuboš Horvát, Ing. Jana Pivarčiová

   RRRAAADDDOOOSSSTTTIII   AAA   EEEMMMÓÓÓCCCIIIÍÍÍ   VVV   NNNAAA

18.septembra 2021 sme využili krásne jesenné počasie a 

svojou návštevou nás 

potešil operný spevák Ing. 

Mgr. Art. Marek Pobuda. 

Spolu so speváčkami nám 

predstavili pásmo operných árií, nechýbali kres

piesne či modlitbičky od Milana Rúfusa. Všetky pies

krásnom podaní ulahodili srdcu i duši klientov aj zamestnancov. 

že pán Marek Pobuda je priateľ všetkých našich klientov, po 

jeho predstavení dal príležitosť aj klientom, ktorí si s veľkou 

ou zaspievali a aj zatancovali. 

činkujúcim veľmi pekne ďakujeme za 

pozitívnu energiu, ktorú k nám priniesli, určite z nej budeme 

Katarína Maťová, Mgr. Simona Blažková

   

mi dlho, spod jeho rúk vyšlo veľmi veľa krásnych 

 môže svoje skúsenosti posúvať ďalej, 

 deti, prípadne svojimi výrobkami reprezentovať naše zariadenia. 

Ľuboš pracoval denne v 

oval sa vo svojej práci. Zúčastnil sa 

ilitácie tvorivých workshopov v 

detskom centre Harmónia v Zlatých Moravciach. Deti si vyrobili 

edysi žili". Interakcia detí a pána 

 z vyrobených výrobkov obojstranná. Nakoľko sa z dôvodu 

nepriaznivej epidemiologickej situácie nekonal jarmok v Zlatých Moravciach, pán Ľuboš svoju 

tvorbu odprezentoval len v našom zariadení, kde je zriadená trvalá výstava jeho výrobkov. 

Ďakujeme Nadácii SPP a grantovému programu OPORA za 
možnosť ďalšieho rozvoja nášho klienta. 

Ing. Jana Pivarčiová 

                                                                          

AAAŠŠŠOOOMMM   ZZZSSSSSS   

predstavili pásmo operných árií, nechýbali kresťanské 

ky od Milana Rúfusa. Všetky piesne v 

Mgr. Simona Blažková, DiS.art    



 

KKKOOONNNCCCEEERRRTTT   HHHUUUDDDOOOBBBNNN

Október je mesiac úcty k straším, 

hudbu predstavil v 34 krajinách celého sveta. Pán Budinský nám netradi

ľudové piesne a hudobné nástroje. Zaznelo množstvo 

tradičných hudobných nástrojov. Ke

užívali, spievali a aktívne sa zapájali. Bolo ve

bude opakovať.    

NNNÁÁÁVVVŠŠŠTTTEEEVVVAAA   PPPRRREEEDDDSSS

RRREEEPPPUUU
 

Dňa 13. novembra 2021 nás svojou návštevou poctil predseda NR SR Boris Kollár spolu s 

dôležité zastabilizovať personál, aby neodchádzal do zahrani

Zaujímali sa aj o chod zariadenia 

verejné obstarávanie, kde je ve

obstarávanie potravín a pri tomto náraste cien sa nedá 

dodržať. Hovorili sme aj o dostupnosti potravín od 

okolitých farmárov, kde máme potraviny 

dostupné z polí. 
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NNNÍÍÍKKKAAA   AAA   ZZZBBBEEERRRAAATTTEEEĽĽĽAAA   ĽĽĽUUUDDDOOOVVV

Október je mesiac úcty k straším, ktorých sme si aj my uctili koncertom v našom zariadení. D

6.10.2021 k nám zavítal 

pán Anton Budinský. 

Hudobník a zberateľ 

ľudových piesní, ktorý 

precestoval africký, 

ázijský, európsky i austrálsky kontinent a slovenskú 

nách celého sveta. Pán Budinský nám netradične predstavil slovenské 

udové piesne a hudobné nástroje. Zaznelo množstvo ľudových piesní a tónov tradi

ných hudobných nástrojov. Keďže naši klienti majú hudbu veľmi radi, koncert si náležite 

užívali, spievali a aktívne sa zapájali. Bolo veľmi veselo, budeme určite radi, ak sa podobná akcia 

Ľubica Minárová, Mgr. Simona Blažková

   

SSSEEEDDDUUU   NNNÁÁÁRRROOODDDNNNEEEJJJ   RRRAAADDDYYY   SSSLLL

UUUBBBLLLIIIKKKYYY   BBBOOORRRIIISSSAAA   KKKOOOLLLLLLÁÁÁRRRAAA   

nás svojou návštevou poctil predseda NR SR Boris Kollár spolu s 

poslancami Národnej rady : BSc. Patrick Linhart, Mgr. Eva 

Hudecová, Róbert Bartoš, Katarína Liška 

rodina v Zlatých Moravciach, Marián Grznár 

rodina v Zlatých Moravciach. 

Zaujímali sa o naše problémy, najmä dostatok pracovníkov, 

zdravotných sestier a opatrovateliek, ktoré nám chýbajú. Je 

 personál, aby neodchádzal do zahraničia za lepšími platovými podmienkami.

zariadenia - jednou z tém bolo aj 

verejné obstarávanie, kde je veľmi nízky limit pre 

obstarávanie potravín a pri tomto náraste cien sa nedá 

. Hovorili sme aj o dostupnosti potravín od 

okolitých farmárov, kde máme potraviny čerstvé a priamo 

VVVÝÝÝCCCHHH   PPPIIIEEESSSNNNÍÍÍ   

ktorých sme si aj my uctili koncertom v našom zariadení. Dňa 

ázijský, európsky i austrálsky kontinent a slovenskú ľudovú 

čne predstavil slovenské 

udových piesní a tónov tradičných i menej 

ľmi radi, koncert si náležite 

čite radi, ak sa podobná akcia 

Mgr. Simona Blažková, DiS.art    

LLLOOOVVVEEENNNSSSKKKEEEJJJ   

nás svojou návštevou poctil predseda NR SR Boris Kollár spolu s 

poslancami Národnej rady : BSc. Patrick Linhart, Mgr. Eva 

Hudecová, Róbert Bartoš, Katarína Liška - predsedníčka Sme 

rodina v Zlatých Moravciach, Marián Grznár - podpredseda Sme 

Zaujímali sa o naše problémy, najmä dostatok pracovníkov, 

zdravotných sestier a opatrovateliek, ktoré nám chýbajú. Je 

ia za lepšími platovými podmienkami. 



 

Stretnutie bolo určite podnetné z oboch strán, klienti a zamestnanci boli vypo

pripomienky zapracovali do úloh, ktoré sa budú rieši

OOONNN---LLLIIINNNEEE   KKKOOONNNCCCEEE

Dňa 18.11.2021 sme mali v ZSS "SVETLO" Olichov 

Postavičky prasiatok Paško, Maško, Nepostraško a vlk 

"podnikateľ" v podaní našich klientov 

Ľuboša zaspievali nie len pre našich klientov a zamestnancov, ale 

aj pre našich špeciálnych hostí a naj

boli deti Materskej školy v Obyciach. Sme radi, že sme 

ušiť kostýmy, deťom a učiteľkám MŠ Obyce a predovšetkým našim klientom, ktorí nestrácajú chu

tvoriť a na sebe pracovať.          

VVVIIIAAANNNOOOČČČNNNÝÝÝ   KKKOOONNNCCC

Dňa 6.12.2021 sme vstúpili do viano

podaní našich šikovných klientov Ľ

celým zariadením niesli tóny vianoč

"Keď prídu Vianoce" a "Šťastné a veselé". T
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ite podnetné z oboch strán, klienti a zamestnanci boli vypoč

pripomienky zapracovali do úloh, ktoré sa budú riešiť. 

   

CEEERRRTTT   PPPRRREEE   DDDEEETTTIII   ZZZ   MMMAAATTTEEERRRSSSKKK

a 18.11.2021 sme mali v ZSS "SVETLO" Olichov premiéru piesní: "O troch prasiatkach". 

ky prasiatok Paško, Maško, Nepostraško a vlk 

" v podaní našich klientov Ľubky, Karin, Katky a 

uboša zaspievali nie len pre našich klientov a zamestnancov, ale 

aj pre našich špeciálnych hostí a najvďačnejších divákov. Tými 

boli deti Materskej školy v Obyciach. Sme radi, že sme 

uskutočnili náš prvý úspešný 

on-line koncert a tak si mohli deti vypoč

naživo, v sprievode živej hudby a tiež im zaspieva

Užili sme si skvelú náladu a v neľahkých  

opatrení sme sa mohli navzájom potešiť. Ďakujeme Nitrians

samosprávnemu kraju, vďaka ktorému sme mohli kúpi

č ľkám MŠ Obyce a predovšetkým našim klientom, ktorí nestrácajú chu

Karin Gordíková, Mgr. Simona Blažková

   

CCCEEERRRTTT   SSS   MMMIIIKKKUUULLLÁÁÁŠŠŠSSSKKKYYYMMM   PPPRRREEE

12.2021 sme vstúpili do vianočného očakávania Vianočným koncertom v jedálni ZSS. V 

podaní našich šikovných klientov Ľubky, Katky, Karin a Ferka sa 

celým zariadením niesli tóny vianočných piesní ako "Tri oriešky", 

ťastné a veselé". Tento rok sme Mikuláša 

privítali nie len 

modernejšími skladbami ale 

aj originálnymi tričkami, 

ktoré si klienti pred predstavením sami potla

dielničke. Nálada bola skvelá, k tomu prispeli aj 

klienti a pracovníci, ktorí pripravili via

Mikuláš a čert tento rok nikoho nehrešil. Práve naopak, 

ite podnetné z oboch strán, klienti a zamestnanci boli vypočutí a ich problémy a 

KKKEEEJJJ   ŠŠŠKKKOOOLLLYYY   

premiéru piesní: "O troch prasiatkach". 

line koncert a tak si mohli deti vypočuť našich klientov 

naživo, v sprievode živej hudby a tiež im zaspievať a zarecitovať. 

 časoch pandemických 

ť Ďakujeme Nitrianskemu 

ktorému sme mohli kúpiť látky a 

kám MŠ Obyce a predovšetkým našim klientom, ktorí nestrácajú chuť 

Mgr. Simona Blažková, DiS.art    

EEEKKKVVVAAAPPPEEENNNÍÍÍMMM   

ným koncertom v jedálni ZSS. V 

ktoré si klienti pred predstavením sami potlačili vo svojej 

ke. Nálada bola skvelá, k tomu prispeli aj ďalší naši 

klienti a pracovníci, ktorí pripravili vianočné občerstvenie. 

ert tento rok nikoho nehrešil. Práve naopak, 



 

spolu s pani riaditeľkou pochválil všetkých klientov a zamestnancov, pretože sme spolo

naozaj ťažký "covidový" rok. Odmenil nás sladkým balí

Vianočný koncert sme uskutočnili aj vďaka dotácií NSK 

na podporu kultúry - za čo srdečne ďakujeme.

Ľubica Kormanová, 

ĎĎĎAAAKKKUUUJJJEEEMMMEEE

VVV   TTT

Dorazila k nám krásna zásielka, plná dar

balené deťmi z Materskej školy v Tekovských Nemciach, boli ur

pochúťku, niečo na zábavu, niečo na zohriatie... proste všetko veci, ktoré naši klienti ur

Veľké ĎAKUJEME patrí detičkám a pani u

oteckom, ktorí sa o krásne darčeky pri

 

 

 

 

 

 

VVVIII

Vianočné koledy, úsmev na tvári a vôňa ihličia... to je tá pravá vianočná atmosféra. 

vyčarili úžasné rozprávkové obrazy 

vyrobenými vianočnými ozdobami si 

Za krásne živé stromčeky ďaku
odštepný závod Topoľčianky a spoločnosti Waste Recycling a.s.
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kou pochválil všetkých klientov a zamestnancov, pretože sme spolo

ažký "covidový" rok. Odmenil nás sladkým balíčkom. 

Vianočný koncert sme uskutočnili aj vďaka dotácií NSK  

za čo srdečne ďakujeme. 

Ľubica Kormanová, Mgr. Mária Luknišová    

   

EEE   DDDEEEŤŤŤOOOMMM   ZZZ   MMMAAATTTEEERRRSSSKKKEEEJJJ   ŠŠŠKKK

TTTEEEKKKOOOVVVSSSKKKÝÝÝCCCHHH   NNNEEEMMMCCCIIIAAACCCHHH   
   

Dorazila k nám krásna zásielka, plná darčekov od výmyslu sveta. Darčeky, s láskou chystané a 

mi z Materskej školy v Tekovských Nemciach, boli určené pre našich klientov. Nie

čo na zohriatie... proste všetko veci, ktoré naši klienti ur

detičkám a pani učiteľkám z materskej školy ale tiež mami

čeky pričinili. 

Mgr. Ľudmila 

IIIAAANNNOOOČČČNNNÁÁÁ   AAATTTMMMOOOSSSFFFÉÉÉRRRAAA   

Vianočné koledy, úsmev na tvári a vôňa ihličia... to je tá pravá vianočná atmosféra. 
Šikovné ruky našich klientov 

vyčarili úžasné rozprávkové obrazy 
na oknách a vlastnoručne 

vyrobenými vianočnými ozdobami si 
vyzdobili stromčeky v izbách aj v 
spoločenských priestoroch nášho 
zariadenia. Vôňa ihličia sa nesie 

priestorom. 

Za krásne živé stromčeky ďakujeme pracovníkom LESY Slovenskej republiky, 
odštepný závod Topoľčianky a spoločnosti Waste Recycling a.s.

kou pochválil všetkých klientov a zamestnancov, pretože sme spoločne zvládli 

KKKOOOLLLYYY      

čeky, s láskou chystané a 

ené pre našich klientov. Niečo na 

o na zohriatie... proste všetko veci, ktoré naši klienti určite využijú. 

kám z materskej školy ale tiež mamičkám a 

Mgr. Ľudmila Ružičková 

Vianočné koledy, úsmev na tvári a vôňa ihličia... to je tá pravá vianočná atmosféra. 

jeme pracovníkom LESY Slovenskej republiky, 
odštepný závod Topoľčianky a spoločnosti Waste Recycling a.s. 



 

Dnes k nám dorazila vianočná pošta plná krá

Zlaté Moravce a z MŠ v Obyciach. 

Obrovské 

všetkým šik

pani uč

vianoč

našich klientov. Tešíme sa, že naši 

klienti pre tieto deti nie sú len 

"neznámi" zo zariadenia sociálnych služieb, ale že deti z oboch meno

vďaka workshopom či on-line koncertu. Pre mnohých našich klientov nie je poh

menom samozrejmos

 
 

ŠŠŠTTTEEE

Po vianočných prípravách v predchádzajúcich týžd

Tie sme za

zariadení na Štedrý de

svätou omšou, ktorú celebroval 

dôstojný pán Peter Patúc z

sprievodu pani organistky Ivety

Vagovej a speváčky Sylvii Juríkovej. Na konci svätej omše 

nemohla chýbať Tichá noc zaspievaná pri zhasnutých svetlách, 

ktorá ešte viac umocnila vianočnú atmosféru. Po svätej omši sa 

svojim vianočným programom predstavili naši klienti. Svetlanka zarecitovala básni

Poďakovanie adresovala aj iniciátorom krásneho projektu "Ko

topánok", vďaka ktorým naši klienti už nieko
7 

VVVIIIAAANNNOOOČČČNNNÁÁÁ   PPPOOOŠŠŠTTTAAA   

čná pošta plná krásnych prianí od detí zo Základnej školy

Zlaté Moravce a z MŠ v Obyciach. 

ovské ĎAKUJEME posielame 

všetkým šikovným deťom ako aj 

pani učiteľkám za to, že v tomto 

vianočnom období myslia aj na 

našich klientov. Tešíme sa, že naši 

klienti pre tieto deti nie sú len 

"neznámi" zo zariadenia sociálnych služieb, ale že deti z oboch menovaných škôl ich už poznajú aj 

line koncertu. Pre mnohých našich klientov nie je poh

menom samozrejmosťou a priniesla im naozaj veľkú radosť

Milica Gábrišová, Ing. Jana Pivarčiová

TEEEDDDRRRÝÝÝ   DDDEEEŇŇŇ   VVV   OOOLLLIIICCCHHHOOOVVVEEE      

ných prípravách v predchádzajúcich týždňoch sme sa už všetci tešili na Viano

Tie sme začali sláviť v našom 

zariadení na Štedrý deň krásnou 

svätou omšou, ktorú celebroval 

dôstojný pán Peter Patúc za 

sprievodu pani organistky Ivety 

ky Sylvii Juríkovej. Na konci svätej omše 

 Tichá noc zaspievaná pri zhasnutých svetlách, 

čnú atmosféru. Po svätej omši sa 

ným programom predstavili naši klienti. Svetlanka zarecitovala básni

pána Ľuboša a pani Ľubky zazneli kole

novina, Do hory do lesa valasi, Po

Betlema.... 

Nasledoval príhovor pani riaditeľky, v ktorom zaželala 

všetkým radostiplné a požehnané Vianoce, po

všetkým za úsilie a vytrvalosť v ť

ponúkla všetkých klientov kávou a viano

akovanie adresovala aj iniciátorom krásneho projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od 

aka ktorým naši klienti už niekoľko rokov zažívajú pod stromč

snych prianí od detí zo Základnej školy sv. Don Bosca 

vaných škôl ich už poznajú aj 

line koncertu. Pre mnohých našich klientov nie je pohľadnica s ich 

ľkú radosť. 

Ing. Jana Pivarčiová 

me sa už všetci tešili na Vianočné sviatky. 

ným programom predstavili naši klienti. Svetlanka zarecitovala básničku a v podaní 

Ľubky zazneli koledy Dobrá 

novina, Do hory do lesa valasi, Poďme bratia do 

Nasledoval príhovor pani riaditeľky, v ktorom zaželala 

všetkým radostiplné a požehnané Vianoce, poďakovala 

ť v ťažkom roku 2021 a 

vou a vianočným pečivom. 

ko lásky sa zmestí do krabice od 

ko rokov zažívajú pod stromčekom nefalšovanú 



 

radosť z darčekov. Tento rok sa do zbierky "krab

zo ZŠ Čaradice. 

Každý klient si odbalil tú svoju krabicu s ve

vďačnosťou. Aj takto sme si v našom zariadení pripomenuli narodenie Ježiša Krista a podstatu 

Vianoc. 

   

PPPOOOĎĎĎ

Ďakujeme firme PAM fruit s.r.o za dodávku 

vitamínov pre našich klientov v podobe 

čerstvého ovocia a zeleniny. Pochutili sme si a 

zároveň

Už 8 mesiacov je mojim novým domovom Zariadenie sociálnych služieb SVETLO Olichov.

kamarátov, priateľov, porozumenie, pochopenie, pomoc a úctu zo strany personálu. Choroba ma 

prinútila hľadať pomoc v zariadení . Ve

prácou a už aj oni sú pomaly dôchodcovia.

Svetlo Olichov som si vybrala sama, mám tu známych z Calexu, z mojej rodnej dediny a z okolia 

Zlatých Moraviec. Necítim sa sama 

8 

ekov. Tento rok sa do zbierky "krabíc plných lásky" pre našich klientov zapojili aj deti 

Každý klient si odbalil tú svoju krabicu s veľkým očakavánim, zvedavos

Aj takto sme si v našom zariadení pripomenuli narodenie Ježiša Krista a podstatu 

Mgr. František Vaňo, Mgr. Simona Blažková

ĎĎĎAAAKKKOOOVVVAAANNNIIIEEE   ZZZAAA   OOOVVVOOOCCCIIIEEE      

Ďakujeme firme PAM fruit s.r.o za dodávku 

vitamínov pre našich klientov v podobe 

čerstvého ovocia a zeleniny. Pochutili sme si a 

zároveň aj doplnili dôležité vitamíny v tomto 

období. 

ĎAKUJEME. 

MMMÔÔÔJJJ   NNNOOOVVVÝÝÝ   DDDOOOMMMOOOVVV      

Už 8 mesiacov je mojim novým domovom Zariadenie sociálnych služieb SVETLO Olichov.

Je to naozaj môj domov? Kladiem si túto otázku, zvažujem 

všetky možnosti, na jednej strane čo mi tu chýba, 

si priala a na strane druhej, čo mi zariadenie dalo.

Tak úprimne, je mi ľúto, že ten život akosi rýchlo ubehol

rokov som oslávila teraz v decembri. Chýbajú mi staré zvyky 

na dedine, deti a už nebohý manžel, dobrí susedia a tiež 

kolektív pracovníkov v bývalom podniku 

všetko si pripomínam cez fotografie a tak si pospomínam na 

dobré aj zlé v mojom živote. 

A čo mi zariadenie sociálnych služieb dalo? Nových 

ov, porozumenie, pochopenie, pomoc a úctu zo strany personálu. Choroba ma 

 pomoc v zariadení . Veď viete, mám 3 synov a všetci sú z domu pre

prácou a už aj oni sú pomaly dôchodcovia. 

Svetlo Olichov som si vybrala sama, mám tu známych z Calexu, z mojej rodnej dediny a z okolia 

Zlatých Moraviec. Necítim sa sama a opustená. Som vlastne spokojná a šťastná, že sa nájdu dobrí 

íc plných lásky" pre našich klientov zapojili aj deti 

akavánim, zvedavosťou a samozrejme 

Aj takto sme si v našom zariadení pripomenuli narodenie Ježiša Krista a podstatu 

Mgr. Simona Blažková, DiS.art    

 

Už 8 mesiacov je mojim novým domovom Zariadenie sociálnych služieb SVETLO Olichov. 

Je to naozaj môj domov? Kladiem si túto otázku, zvažujem 

čo mi tu chýba, čo by som 

o mi zariadenie dalo. 

úto, že ten život akosi rýchlo ubehol- 82 

rokov som oslávila teraz v decembri. Chýbajú mi staré zvyky 

na dedine, deti a už nebohý manžel, dobrí susedia a tiež 

kolektív pracovníkov v bývalom podniku Calex. Ale toto 

všetko si pripomínam cez fotografie a tak si pospomínam na 

o mi zariadenie sociálnych služieb dalo? Nových 

ov, porozumenie, pochopenie, pomoc a úctu zo strany personálu. Choroba ma 

 viete, mám 3 synov a všetci sú z domu preč, odišli za 

Svetlo Olichov som si vybrala sama, mám tu známych z Calexu, z mojej rodnej dediny a z okolia 

ťastná, že sa nájdu dobrí 



 

ľudia, ktorí sa s láskou starajú o nás chorých . Nemusím sa stara

kto operie. Tiež sa nemusím báť, kto pôjde so mnou k lekárovi, kto mi podá liek.

Tak si každý deň postavím na misku váh svoje za a proti. A verte alebo nie 

starosť veľa toho nepotrebujem, len dôstojne preži

nadelil. 

Som teda spokojná, našla som dobrých 

mi každú chvíľku. 

Tak vlastne ďakujem Ti Bože, za takéto zariadenie, za 

svojim blížnym. Prosím Pane požehnaj ich, daj im silu, zdravie, aby aj na

vôľu. 

KKKOOONNNCCCEEERRRTTT   MMM

Dňa 29.12.2021 sme v našom zariadení privítali známeho operného speváka a zárove

hudbou končíme tento rok so želaním, aby nám 

rád vracia tak sa už teraz tešíme na ď

9 

udia, ktorí sa s láskou starajú o nás chorých . Nemusím sa starať o kúrenie, o nákupy, kto mi uvarí, 

ť, kto pôjde so mnou k lekárovi, kto mi podá liek.

 postavím na misku váh svoje za a proti. A verte alebo nie -

a toho nepotrebujem, len dôstojne prežiť ostatné roky života, ktoré mi ešte Pán Boh 

Som teda spokojná, našla som dobrých ľudí, ktorí sa snažia plniť moje priania, snažia sa spríjemni

akujem Ti Bože, za takéto zariadenie, za ľudí, ktorí majú veľké srdce plné lásky ku 

svojim blížnym. Prosím Pane požehnaj ich, daj im silu, zdravie, aby aj naďalej plnili Tvoju svätú 

Vďačná obyvateľka Mária.

MMMAAARRREEEKKKAAA   PPPOOOBBBUUUDDDUUU   AAA   JJJEEEHHHOOO   HHH

a 29.12.2021 sme v našom zariadení privítali známeho operného speváka a zárove

priateľa Mareka Pobudu, ktorý neodmietol naše pozvanie 

a spolu s ďalšími umelcami nám sprostredkoval 

umelecký zážitok. 

Vypočuli sme si známe árie a koledy v podaní Mareka 

Pobudu a Zuzky Chrenovej za klavírneho doprovodu 

Lucky Pobudovej. Husle v podaní známeho huslistu 

Samuela Mikláša zahriali dušu každého jedného z nás. 

Krásnou 

to rok so želaním, aby nám 

hudba prinášala krásne zážitky aj v novom 

roku. Vieme, že Marek Pobuda sa k nám vždy 

rád vracia tak sa už teraz tešíme na ďalšie spoločne strávené chvíle. 

Ľubica Kormanová, Ing. Jana Pivarčiová

 o kúrenie, o nákupy, kto mi uvarí, 

, kto pôjde so mnou k lekárovi, kto mi podá liek. 

- zvíťazí "ZA" -veď na 

 ostatné roky života, ktoré mi ešte Pán Boh 

moje priania, snažia sa spríjemniť 

ľké srdce plné lásky ku 

ďalej plnili Tvoju svätú 

ačná obyvateľka Mária. 
 

 

HHHOOOSSSTTTÍÍÍ   

a 29.12.2021 sme v našom zariadení privítali známeho operného speváka a zároveň aj nášho 

a Mareka Pobudu, ktorý neodmietol naše pozvanie 

alšími umelcami nám sprostredkoval krásny 

uli sme si známe árie a koledy v podaní Mareka 

Pobudu a Zuzky Chrenovej za klavírneho doprovodu 

Lucky Pobudovej. Husle v podaní známeho huslistu 

Samuela Mikláša zahriali dušu každého jedného z nás. 

hudba prinášala krásne zážitky aj v novom 

roku. Vieme, že Marek Pobuda sa k nám vždy 

Ing. Jana Pivarčiová 



 

SSSIIILLL

Celý mesiac december je zvláštny, plný tajomstiev, 

Vstupenka na zábavu bola dobrá nálada, namastené kolená 

rehabilitácie si 

pre klientov a 

zamestnancov 

pripravili rôzne 

tombolu a skvelú 

hudbu. V tombole boli krásne ceny, ktoré 

potešili ale aj zahrejú napr. teplá deka Larysa, podušky aby sa lepšie spalo, teplé ponožky, sladkosti. 

ťažký rok a aj na roky predošlé. Do Nového roka sme si priali hlavne pevné zdravie, žiadne bolesti 

a smútky ale úsmev na tvári, vzájomný rešpekt a úctu.

Zábava sa vydarila 
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LLLVVVEEESSSTTTRRROOOVVVSSSKKKÁÁÁ   ZZZÁÁÁBBBAAAVVVAAA   

cember je zvláštny, plný tajomstiev, ľudových zvykov, tradícií, oč

Na Barboru sme si odlomili halúzku z 

nám pekne zakvitla na Vianoce. Potom prišiel 

Mikuláš a priniesol darčeky do vy

topánok. Kúty povymetať od zlého

Lucia. A už sú tu Vianoce -

pokory. Tešili sme sa z darčekov od dobrých 

ktoré ku nám prišli v krabiciach š

potešili darčeky od personálu a príbuzných.

A zrazu je tu posledný deň

Vstupenka na zábavu bola dobrá nálada, namastené kolená - aby neboleli pri tanci a hudba hraj! 

Inštruktori 

sociálnej 

rehabilitácie si 

pre klientov a 

zamestnancov 

pripravili rôzne 

hádanky, 

tombolu a skvelú 

hudbu. V tombole boli krásne ceny, ktoré 

ale aj zahrejú napr. teplá deka Larysa, podušky aby sa lepšie spalo, teplé ponožky, sladkosti. 

Popoludňajšiu siestu spríjemní kávička 

v peknej šálke a mnoho iných drobností. 

Nezabudli sa pridať ani kuchárky a 

pripravili silvestrovské zákusky a 

obložené chlebíčky. Smiech a spev sa 

ozývali celým zariadením. Dobre sme si 

zatancovali, zaspomínali na uplynulý 

ažký rok a aj na roky predošlé. Do Nového roka sme si priali hlavne pevné zdravie, žiadne bolesti 

a smútky ale úsmev na tvári, vzájomný rešpekt a úctu. 

Zábava sa vydarila - a tak veľa šťastia, zdravia v Novom roku 2022!

   

udových zvykov, tradícií, očakávaní a radosti. 

Na Barboru sme si odlomili halúzku z čerešne, aby 

nám pekne zakvitla na Vianoce. Potom prišiel 

Mikuláš a priniesol darčeky do vyčistených 

ť od zlého nezabudla 

- čas pokoja, radosti a 

pokory. Tešili sme sa z darčekov od dobrých ľudí, 

ktoré ku nám prišli v krabiciach šťastia, tiež nás 

eky od personálu a príbuzných. 

A zrazu je tu posledný deň v roku - Silvester. 

aby neboleli pri tanci a hudba hraj! 

ale aj zahrejú napr. teplá deka Larysa, podušky aby sa lepšie spalo, teplé ponožky, sladkosti. 

ažký rok a aj na roky predošlé. Do Nového roka sme si priali hlavne pevné zdravie, žiadne bolesti 

a tak veľa šťastia, zdravia v Novom roku 2022! 
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Jedna veľká novina,

veľká súťaž začína.

Tak do TESCA utekajte

a hlasovať neváhajte.

Veď nakúpiť domov treba,

mlieko, rožky a

A keď nákup urobíte,

tak 

Potešia sa deti v

že naučia sa niečo nové.

Tvoriť a

Tak Vám chceme poďakovať.
   

 

OLICHOVNÍČEK VYDÁVA  
Redakčná rada: Mgr. Andrej Pecho, 
RNDr. Mária Hrešková,

Mgr. Martina Hasprová, Ing. Slávka Hasprová
 Mgr. František Vaňo, Mária Kmeťová, 

Ľubomír Horvát
•  redakcia si vyhradzuje právo výberu a

Aktuálne informácie a príspevky nájdete

webstránke:
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Jedna veľká novina,  

veľká súťaž začína. 

Tak do TESCA utekajte 

hlasovať neváhajte. 

Veď nakúpiť domov treba,

mlieko, rožky a aj chleba.

keď nákup urobíte, 

žetónik nám hodíte. 

Potešia sa deti v škole, 

že naučia sa niečo nové. 

Tvoriť a aj posunkovať. 

Tak Vám chceme poďakovať.

 

 

OLICHOVNÍČEK VYDÁVA „SVETLO“, ZSS OLICHOV 
 

Redakčná rada: Mgr. Andrej Pecho, Ing. Jana Pivarčiová, Bc. Mária Luknišová
Mária Hrešková, Mgr. Mária Levasovská, Mgr. Simona Blažková

, Ing. Slávka Hasprová a klienti: Ingrida Benikova,  Ľubica Minárová,
Mária Kmeťová, Rastislav Varga, Karin Gordíková, Milica Gábrišová

Ľubomír Horvát, Ľubica Kormanová, Ján Bucheň. 
redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov  •

•  príspevky nehonorujeme  • 
Aktuálne informácie a príspevky nájdete  na našej  

webstránke: www.zsssvetloolichov.sk 

 

Veď nakúpiť domov treba, 

aj chleba. 

 

 

 

 

Tak Vám chceme poďakovať.    

Bc. Mária Luknišová, 
. Simona Blažková DiS.art,  

Ľubica Minárová,,  
Milica Gábrišová 

• 


