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SSSLLLÁÁÁVVVNNNOOOSSSTTTNNNÉÉÉ   OOOTTTVVVOOORRREEENNNIIIEEE   PPPAAAVVVIIILLLÓÓÓNNNUUU   „„„AAA“““ 

 

27.01.2017 zavítali do zariadenia sociálnych služieb „SVETLO“ Olichov vzácni hostia, aby 

odovzdali do užívania zrekonštruovaný a zmodernizovaný 

pavilón „A“.  

Na slávnosti sa zúčastnili poslanec NR SR Mgr. Marián 

Kéry, predseda NSK doc. Ing. Milan Belica, PhD., 

podpredseda NSK  Ing. Ladislav Marenčák, podpredseda 

NSK Ing. Juraj Horváth, CSc.,  vedúca odboru sociálnych 

vecí Mgr. Viera Kazimírová  a  poslanec NSK Ing. Peter 

Oremus, PhD.  

Za účasti klientov a zamestnancov zariadenia soc. služieb predseda NSK doc. Ing. Milan Belica, 

PhD.  a riaditeľka „SVETLO“ ZSS Olichov prestrihnutím pásky uviedli prvých obyvateľov do 

vynoveného pavilónu „A“.  

Pán doc. Ing. Milan Belica, PhD. poďakoval klientom a zamestnancom 

za trpezlivosť pri stavebných prácach a poprial klientom dlhé roky 

spokojnosti v zariadení. Tiež ocenil prácu všetkých zamestnancov pri 

poskytovaní starostlivosti o chorých a trpiacich obyvateľov zariadenia. 

Pavilón „A“ bol postavený v rokoch 1938 až 1940 ako najmodernejšia budova pre 80 klientov. 

Pred rekonštrukciou v izbách bývalo 8 až 11 klientov. Budova bola rokmi opotrebovaná a nespĺňala 

požiadavky dnes platných zákonov. 

NSK ako zriaďovateľ vyčlenil zo svojho rozpočtu značnú finančnú 

čiastku na rekonštrukciu a modernizáciu pavilónu „A“. 

Dnes sa klienti tešia z vynovených priestorov v 2 a 3 posteľových 

izbách s príslušenstvom. 

Mgr. Katarína Šurdová 
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FFFAAAŠŠŠIIIAAANNNGGGOOOVVVÁÁÁ   ZZZÁÁÁBBBAAAVVVAAA   VVV   OOOLLLIIICCCHHHOOOVVVEEE 

 

Dňa 27.2.2017 sa konala v  „SVETLO“ ZSS Olichov už tradičná fašiangová zábava s bohatou 

účasťou klientov nášho zariadenia. Klienti si celý týždeň 

pripravovali smútočný obrad „pochovávania basy“, chystali 

rôzne masky a vyrábali dekorácie do jedálne. Už od včasného 

rána klienti vyberali a skúšali rôzne kostými, zdobili jedáleň 

a dolaďovali posledné 

detaily. Jedáleň bola 

zaplnená do posledného miesta, keď za zvukov smútočného 

prejavu vošiel dnu sprievod, na ktorého čele šli muži s čiernymi 

zástavami, za nimi na márach naša milá basa a potom 

nasledovali miništranti, farár a plačky. Samotný obrad 

sprevádzali piesne a dramatický prejav s hudobným 

sprievodom. Potom nasledovala zábava a tanec, ktorú striedali 

súťaže pri ktorých si klienti užili veľa zábavy a odniesli si aj 

symbolické ceny. Vytancovaní a príjemne unavení klienti ale aj 

zamestnanci sa občerstvili zákuskom, chlebíčkami a kávou. 

Tým sa fašiangová zábava skončila a v našom zariadení nastalo 

pôstne obdobie, v ktorom sme sa  tešili na nastávajúci príchod jari a slnečnejšie dni. 

Mgr. Simona Blažková, Erika Borodajkevyčová 
   

FFFAAAŠŠŠIIIAAANNNGGGOOOVVVÁÁÁ   ZZZÁÁÁBBBAAAVVVAAA   VVV   KKKOOOVVVAAARRRCCCIIIAAACCCHHH 
 
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších 

fašiangových pesničiek. A keďže Fašiangy predstavujú symbol 

veselosti, zábavy a hodovania naši klienti sa 28. 2. 2017 vybrali na 

Fašiangovú zábavu do Kovariec. 

Domáci klienti zo „KLEMENCIA“ ZSS Kovarce všetkých v úvode 

pobavili zábavným fašiangovým 

vystúpením. Do tanca hrala hudobná skupina RIVA, ktorá veľmi rýchlo 

rozprúdila pravú fašiangovú zábavu. Klienti sa predstavili 

v najrôznejších veselých kostýmoch a spolu s priateľmi z iných 

zariadení sa výborne zabávali. 

Mgr. Mária Levasovská,  Milada Samáková 
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OOOSSSLLLAAAVVVAAA   MMMDDDŽŽŽ   
8. marec je už tradične sviatok všetkých žien aj u nás v zariadení sme 

si ho spoločne pripomenuli milým posedením všetkých zamestnancov 

a nie len toho nežnejšieho pohlavia. Keďže v našom zariadení pracujú 

hlavne ženy bolo pekné pripomenúť si a poďakovať im za ich prácu 

a poslanie, nie len v zamestnaní 

ale aj v bežnom živote. Po príhovore pani riaditeľky dostala 

každá žena od nás mužov peknú 

kvetinku ako poďakovanie za 

to, že ich máme. Potom sme si 

pochutili na výborných 

pagáčoch, zákuskoch a iných dobrotách a navzájom sme sa porozprávali. Ďakujeme všetkým 

zainteresovaným, že pre nás pripravili príjemné posedenie v pohodovej atmosfére.  

Mgr. Andrej Pecho 

   

VVVÝÝÝLLLEEETTT   DDDOOO   ZZZLLLAAATTTÝÝÝCCCHHH   MMMOOORRRAAAVVVIIIEEECCC   „„„ČČČAAARRROOO   DDDRRROOOTTTÁÁÁRRRSSSTTTVVVAAA“““    
 

Dňa 15.3.2017 sme sa s niektorými našimi klientami vybrali na malý výlet do Zlatých Moraviec. 

Náš cieľ bol jednoznačný, naučiť sa niečo nové a využiť príležitosť, ktorú 

ponúklo Mestské múzeum v Zlatých Moravciach. Zúčastnili sme sa tvorivej dielni 

pod vedením umeleckých drotárov Jozefa Šabu a Jozefa Mačicu, ktorí nás naučili 

vyrobiť si jednoduché srdiečko z drôtu a zároveň 

sme sa zapojili aj do projektu Drôtované Slovensko 

tým, že sme si na mape Slovenska drôtom vyplietli kúsok nášho 

rodného kraja. Obdivovali sme množstvo 

umeleckých diel vyrobených z drôtu a šikovné ruky 

majstrov drotárov. No aj naše ruky veru nezaháľali, 

veď každý z nás si domov odniesol vlastnoručne vyrobené srdiečko, ktoré nám 

bude pripomínať tento pekný deň. 

Ing. Jana Pivarčiová, Anna Langerová 
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VVVEEEĽĽĽKKKOOONNNOOOČČČNNNÝÝÝ   KKKOOONNNCCCEEERRRTTT   FFFOOOLLLKKKLLLÓÓÓRRRNNNEEEJJJ   SSSKKKUUUPPPIIINNNYYY   „„„BBBEEENNNÁÁÁTTT“““   
Veľká noc patrí spolu s Vianocami nepochybne medzi dva najkrajšie 

sviatky v roku. A aby sme si aj my 

pripomenuli podstatu Veľkonočných sviatkov 

a uctili sme si  tradície možno netradičným 

spôsobom, prišla nám dňa 4.4.2017 predstaviť 

svoje veľkonočné pásmo divadelno - folklórna skupina Benát z Machuliniec. Ich predstavenie nám 

hudobne priblížilo ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a bolo prepletené hovoreným 

slovom. Klientom nášho zariadenia sa toto pásmo veľmi páčilo a preto veríme, že skupina Benát 

u nás určite nebolo naposledy. 

Ing. Jana Pivarčiová, Milica Gábrišová    

 

VVVEEEĽĽĽKKKOOONNNOOOČČČNNNÁÁÁ   ZZZÁÁÁBBBAAAVVVAAA   VVV   HHHOOORRRNNNÝÝÝCCCHHH   ŠŠŠTTTIIITTTÁÁÁRRROOOCCCHHH 
 
Vo štvrtok 27.4.2017 sme sa zúčastnili Veľkonočnej zábavy v Zariadení sociálnych 

služieb  „HARMÓNIA“ v Horných Štitároch. Už zo 

skúseností vieme, že Horné Štitáre sľubujú vždy super 

zábavu a príjemnú spoločnosť a tak to bolo aj tento rok. 

Tanečný parket veľmi rýchlo roztancovala hudobná 

skupina DUKÁT a naši klienti sa veru v tanečných kreáciách nedali zahanbiť. Čas bol aj na 

stretnutia so známymi a priateľmi, s ktorými sa výborne porozprávali a zaspomínali. Aj vďaka 

výbornej atmosfére  čas ubehol veľmi rýchlo a tak sme sa večer dobre vytancovaní a plní pekných 

zážitkov vrátili späť do nášho zariadenia.  

Bc.Mária Luknišová, Ľubica Kormanová 
   

SSSTTTAAARRROOOSSSTTTLLLIIIVVVÝÝÝ   AAANNNJJJEEELLL   
Starostlivý anjel - ocenenie, ktoré presne vystihuje svoju podstatu. Veď kde inde sa môže naplno 

prejaviť empatia a ľudskosť človeka ako v zariadeniach sociálnych 

služieb? Pri príležitosti Svetového 

dňa sociálnej práce a sociálnych 

pracovníkov predseda Nitrianskeho 

samosprávneho kraja doc. Ing. Milan 

Belica, PhD., spoločne s vedúcou odboru sociálnych vecí Úradu 

NSK Mgr. Vierou Kazimírovou  odovzdali dňa 26. apríla  toto ocenenie dvanástim zamestnancom 
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zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.  

Veľmi sa tešíme, že Starostlivého anjela máme aj my medzi 

sebou. Medzi dvanástimi ocenenými bola aj naša Mgr. Anna 

Mikulová, vedúca opatrovateľsko – zdravotníckeho úseku, ktorá 

získala ocenenie v kategórii zdravotnícky pracovník. Srdečne jej všetci 

blahoželáme a tešíme sa, že v našom zariadení pracujú ľudia, ktorým je ich 

zamestnanie zároveň poslaním a svojim ľudským prístupom to každodenne aj 

dokazujú.                                                                               „SVETLO“ ZSS OLCIHOV 
   

NNNIIITTTRRRIIIAAANNNSSSKKKYYY   OOOSSSKKKAAARRR   222000111777   
Akcia, na ktorú sa naši klienti chystajú už dlho pred termínom – to je každoročný  Oskar – 

prehliadka dramatickej tvorby zariadení sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Tento rok sa  vystúpení  

zúčastnilo cca 140 obyvateľov zo 14-tich zariadení sociálnych 

služieb – „DUNAJ“, ZSS Kováčov, ,,HARLEKÝN“, ZSS 

Topoľčany, „PERLA“, ZSS 

Želiezovce, „KREATIV“, ZSS Klasov, „BARACHA“, ZSS 

Bardoňovo, ,,DOMUM“, ZSS Krškany, „BENEFIT“, ZSS 

Ľudovítová, „SVETLO“, ZSS Olichov, „PLATAN“, ZSS 

Lontov, „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce, 

„CLEMENTIA“, ZSS Kovarce, „HARMÓNIA“, ZSS Horné Štitáre, „LIPKA“, ZSS Lipová, 

„KAMILKA“, ZSS Maňa. ako aj hostia z Českej republiky, 

z Domova Háj na Vysočine. 

Klienti nášho zariadenia pod vedením inštruktorov sociálnej 

rehabilitácie zdramatizovali skutočný príbeh pani Julky B. – 

nepočujúcej klientky nášho zariadenia, ktorá sa po päťdesiatich 

rokoch stretla so svojim synom, ktorého jej odobrali krátko po narodení. Dojímavé, skutočné, 

smutné a zároveň šťastné – to bolo naše predstavenie, ktoré zožalo obrovský úspech a po 

záverečnom potlesku a odovzdaní kytice pani Julke by sa 

ťažko hľadali v publiku suché oči. Toto bolo naše 

víťazstvo, náš úspech  a zadosťučinenie pre všetkých, ktorí sa 

podielali na realizácii tohto príbehu. Ďakujeme našim 

klientom, ktorí sa do tohto príbehu vžili a na javisku dali zo 

seba všetko – Inga B., Ľuboš H., Erika B., Ľubka K., Peter L.  
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Aj napriek tomu, že sošku putovného Oskara si nakoniec odnieslo zariadenie „Lipka“ ZSS Lipová 

zo scénkou „O hlúpej žene“ necítime sa ako porazení, pretože sme 

zúčastneným ukázali iný rozmer dramatickej tvorby, ktorý oslovil 

každého ....a o tom nám išlo.   

Ing. Jana Pivarčiová, Ľubomír Horvát    

 

MMMAAAJJJÁÁÁLLLEEESSS   –––   ZZZSSSSSS   „„„BBBEEENNNEEEFFFIIITTT“““   ĽĽĽUUUDDDOOOVVVÍÍÍTTTOOOVVVÁÁÁ 

 Dňa 31. Mája 2017  sa 15 našich klientov a klientok spolu s pani riaditeľkou 

a dvomi členkami personálu vybralo na majáles do kultúrneho domu vo Výčapoch - 

Opatovciach, ktorý organizoval ZSS „BENEFIT“ Ľudovítová. 

 Na úvod všetkých privítala riaditeľka zariadenia Mgr. Monika 

Palková a s príhovorom vystúpila aj vedúca Odboru sociálnych vecí 

NSK Mgr. Viera Kazimírová. A zábava sa mohla začať. O skvelú 

atmosféru sa postarali DJ Kluka, spevácka skupina Nádej z Výčap – Opatoviec, 

Podzoborskí heligonkári a prijímatelia sociálnej služby ZSS „BENEFIT“  

Ľudovítová.  

 Naši klienti sa výborne zabávali a zatancovali. Ani sme sa nenazdali, bol večer a bolo treba 

ísť domov. Odniesli sme si z tohto podujatia veľmi pekný zážitok. 

RNDr. Mária Hrešková    

MMMLLLOOOKKK   222000111777   
 
Malá letná olympiáda klientov MLOK 2017 je športová akcia zariadení sociálnych služieb, 

organizovaná pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho 

kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. Tento rok sa konala           

28. 6. 2017 v mestskej športovej hale v Leviciach a klienti nášho 

zariadenia tam samozrejme nemohli chýbať. Naša osemčlenná 

„olympijská“ výprava sa na zápolenie pripravovala už dlho pred 

samotnou akciou tréningami na ihrisku v areáli ZSS. Klienti súťažili v štyroch disciplínach – hod do 

basketbalového koša, skok do diaľky z miesta znožmo, hod na cieľ 

kriketovou loptičkou a skupinovou disciplínou bola štafeta. 

Športové zápolenie otvorila Mgr. Viera Kazimírová, vedúca odboru 

sociálnych vecí NSK a po zapálení olympijského ohňa sa všetci 

súťažiaci pustili do jednotlivých športových aktivít. V skoku do 

diaľky znožmo sme nenašli premožiteľa, pretože sme si odniesli zlatú medailu v mužskej aj ženskej 
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kategórii. V ženskej kategórii prvenstvo získala p. Ľubka Kormanová a v mužskej vďaka 

suverénnemu výkonu p. Štefan Kopča. V štafete sme si odniesli 3. miesto v zložení p. Peter 

Lukáčik, p. Štefan Kopča, p. Ján Mlynárik. No a ďalšie 3. miesto patrilo za hod kriketovou 

loptičkou na cieľ p. Ľubke Kormanovej. Aj napriek tomu, že ostatní 

zúčastnení klienti – p. Anna Langerová, p. Katrína Maťová, p. Ingrid 

Beníková, p. Milada Samáková si neodniesli ocenenie v podobe 

medaily, každý jeden člen našej olympijskej výpravy sa snažil vydať zo 

seba čo najviac a ukázať, že aj v športe sa dokážu  krásne prezentovať.  

Ing. Jana Pivarčiová, Peter Lukáčik 
 

ZZZLLLAAATTTÁÁÁ   RRRYYYBBBKKKAAA   
V dňoch 21 až 22. júna sa v Šoporni - Štrkovci už tradične konali medzinárodné rybárske preteky 

mentálne postihnutých klientov pod názvom Zlatá rybka.  

Samozrejme, že sme tam nemohli chýbať ani my.  Súťažili klienti 

z Bratislavského, Košického, Prešovského, Žilinského, 

Banskobystrického, Nitrianskeho kraja, ako aj klienti z Českej 

republiky. Nitriansky kraj sme zastupovali my, z nášho zariadenia, 

konkrétne klienti p. Ján Mlynárik, p. Peter Lukáčik, p. Miroslav Sečkár,      

p.Vladimír Jančovič  s doprovodom Bc. Máriou Luknišovou a p. Františkom 

Čáporom.  

     Prvý deň bol nesúťažný, prebiehali cvičné kolá chytania rýb, pripravovali sme si udice, návnady, 

vymieňali sme si skúsenosti a vymýšľali taktiku na ďalší deň. Večer pri opekačke sme sa zoznámili 

s novými priateľmi, ktorých spája rovnaká záľuba – rybolov.  Na druhý deň sme ale začali bojovať 

už naostro.  Hneď ráno štartovací výstrel odštartoval súťažné chytanie 

rýb. Každé družstvo sa snažilo uloviť čo najväčší počet rýb. Vyhralo 

družstvo z Martina, ktorým sa podarilo chytiť 

7 kilogramového amura. My sme sa 

umiestnili na krásnom treťom mieste, vďaka 59 chyteným rybám.  

Po ukončení súťaží nám program spestrili 

vojaci ukážkami svojej práce a súťažami. 

Všetkým sa veľmi páčilo a už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto 

súťaže. 

   
Bc. Mária Luknišová a Vladimír Jančovič 
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TTTAAAKKKTTTIIICCCKKKÉÉÉ   CCCVVVIIIČČČEEENNNIIIEEE   HHHAAAZZZZZZ   ZZZLLLAAATTTÉÉÉ   MMMOOORRRAAAVVVCCCEEE   
VVV   „„„SSSVVVEEETTTLLLOOO“““   ZZZSSSSSS   OOOLLLIIICCCHHHOOOVVV 

 
 Dňa 7. 6. 2017 o 9.00 vykonal HaZZ Zlaté Moravce v našom zariadení taktické cvičenie, ktorého 

námetom bola simulácia požiaru v pavilóne „A“.  

Taktické cvičenie bolo vykonané v súčinnosti jednotiek OR 

HaZZ Zlaté Moravce, DHZO Tekovské Nemce a zamestnancov 

 „SVETLO“ ZSS Olichov. Cvičenie prebiehalo podľa 

schváleného plánu, kde naši 

zamestnanci plnili vopred určené 

úlohy, ako príprava dokumentácie a podkladov o objekte, vyhlásenie 

okamžitej evakuácie, samotná evakuácia mobilných a imobilných 

klientov, poskytnutie informácií o situácii na požiarisku a  

vykonaných opatreniach. Postupná evakuácia objektu prebiehala v zmysle požiarneho evakuačného 

plánu. Pri evakuácii imobilných klientov sa názorne použili evakuačné podložky, ktoré výrazne 

napomohli k rýchlemu odsunu do bezpečia.   

Ukážku taktického cvičenia si prišli pozrieť vedúca odboru 

sociálnych vecí ÚNSK Mgr. Viera Kazimírová a pracovníčky 

Mgr. Katarína Matušicová a Ing. Emília Tóthová z Úradu 

Nitrianskeho samosprávneho kraja,  plk. Ing. Pavol Nereča – 

riaditeľ KR HaZZ v Nitre, plk. Mgr. Norbert Záležák – vedúci 

operatívno technického oddelenia  a riaditeľ OR HaZZ Zlaté Moravce mjr. Ing. Miroslav Suk. 

Taktické cvičenie bolo zo strany HaZZ hodnotené  priaznivo. Zdôraznená bola pohotovosť 

a obetavosť zamestnancov, ktorí v sťažených podmienkach zariadenia reagovali pohotovo 

a profesionálne. Vďaka patrí všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na dobrom priebehu akcie. 

Ing. Hasprová 
 

TTTVVVOOORRRBBBAAA   NNNAAAŠŠŠIIICCCHHH   KKKLLLIIIEEENNNTTTOOOVVV   
 
 
 
 
 
 
 



CCCHHHVVVÁÁÁLLLYYY   VVV   OOOLLLIIICCCHHHOOOVVVEEE   
Chvála je spôsob modlitby, kde sme s Bohom tak úzko spätí a tak blízko pri ňom, že sa stáva 

modlitbou, ktorá už nie je na ľudských pravidlách, ale na Božích. Božie Slovo 

nás vyzýva: „Máme poznať Boha tak, ako Boh pozná nás.“ Doslova hovorí, aby 

sme boli vo vzťahu s Bohom tak, ako boli Adam a Eva. Chvála patrí presne do 

tejto roviny intimity, ktorú je veľmi ťažké ľudskou rečou opísať. Je ťažké 

o chvále hovoriť, ak do nej nevojdeme. A preto sme vďační spoločenstvu zo 

Zlatých Moraviec, že pravidelne prichádzajú do nášho zaiadenia a čítajú spoločne Bibliu, ktorá nám 

hovorí, aký je Boh. Pritom nachádzame množstvo vecí, ktorými 

môžeme Boha chváliť. Počas týchto modlitieb sa mnohým myseľ aj 

celá duša uprie na Boha a výsledkom je, že nachádzame pokoj 

a silu. Každý z nás má slabosti, trápenie, možno aj depresiu, preto je 

pre každého kresťana dôležité, že kamkoľvek ideme, mali by sme ísť s Ním a žiť tak, že Boh je na 

prvom mieste v našom živote.  

Bc.Mária Luknišová, Milada Samáková 
 

OOOBBBČČČIIIAAANNNSSSKKKEEE   ZZZDDDRRRUUUŽŽŽEEENNNIIIEEE   SSSVVVEEETTTLLLOOO   PPPRRREEE   OOOLLLIIICCCHHHOOOVVV   
 

Naše OZ bolo založené dňa 9. 11. 2016,  za účelom podpory a rozvoja klientov 

„SVETLO“ ZSS Olichov, ako ak na realizovanie 

aktivít a materiálového zabezpečenie klientov nášho 

zariadenia. Činnosť OZ je finančne zabezpečovaná 

vďaka darom a poskytnutým grantom.   Výkonný výbor je v súčasnej 

dobe v zložení Mgr. Simona Blažková, Mgr. Andrej Pecho a Ing. Jana 

Pivarčiová. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na fungovaní OZ ďakujeme, sme 

vďační za akúkoľvek materiálnu alebo finančnú podporu (účet OZ: SK7575000000004024351380) 

 

PPPRRROOOJJJEEEKKKTTTYYY   NNNAAADDDÁÁÁCCCIIIEEE   SSSPPPPPP 
 

Vďaka Nadácii SPP a grantového programu OPORA začneme v najbližšom období realizovať 

aktivity vyplývajúce zo schválených projektov, ktoré sú zamerané na podporu tvorby a realizácie 

individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti. 

O jednotlivých uskutočnených akciách sa zmienime v ďalšom vydaní Olichovníčka.  

Tieto projekty sa uskutočnia vďaka podpore Nadácie SPP.  ĎAKUJEME    
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PPPRRROOOJJJEEEKKKTTT   –––   TTTVVVOOORRRMMMEEE   PPPRRREEE   RRRAAADDDOOOSSSŤŤŤ   
   
   

 

V súčasnej dobe realizujeme aktivity vyplývajúce z projektu 

nadácie VÚB, ktorá nám poskytla 

finančný grant, vďaka ktorému sme 

výrazne skvalitnili 

materiálové zabezpečenie 

slúžiace na arteterapiu, 

konkrétne na prácu s hlinou. Z poskytnutých finančných 

prostriedkov sme zakúpili hrnčiarsky kruh, hlinu, formy na 

odlievanie a iný tvorivý materiál. Jednou z aktivít projektu je 

aj inklúzia  klientov do vonkajšieho prostredia vďaka 

práce s hlinou, čo sme aj zrealizovali formou tvorivých 

dielní v ZŠ Sv. Don Bosca 

v Zlatých Moravciach dňa            

19. 6. 2017. Naši klienti, konkrétne 

p. Ingrid Beníková a p. Ľubomír 

Horváth ukázali prváčikom ako si 

vyrobiť jednoduché výrobky z hliny, pričom radosť z hotových výrobkov bola určite obojstranná. 

Ostatné projektové  aktivity realizujeme priebežne.  
 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka Nadácií VÚB. ĎAKUJEME. 

 

 
 
 
 
 

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,  

Bc. Martina Hasprová, Mgr. Mária Koledová, Ing. Slávka Hasprová 
a klienti: Ingrida Benikova, Milada Samáková, Erika Borodajkevyčová,  

Anna Langerová, Milica Gábrišová, Ľubomír Horvát, Peter Lukáčik . 
•  redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov  • 

•  príspevky nehonorujeme  •    
   


