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Olichovníček 
Občasník zamestnancov a klientov „SVETLO“, Zariadenia sociálnych služieb Olichov 

 
 

Číslo 10 - 12 • 2018 • ročník XII  • nepredajné 
 

 
 

 

 

Vážené dámy, vážení páni, milí klienti,  

prajem Vám v Novom roku veľa šťastia, zdravia, 

spokojnosti a Božieho požehnania. 

Všetkým zamestnancom ďakujem za ich ťažkú prácu. 

Zvlášť ďakujem opatrovateľkám, zdravotným 

a praktickým sestrám, že napriek neobsadeným 

pracovným miestam, svoje pracovné povinnosti si plnili 

svedomito a zodpovedne.  

 

                                                                         Mgr. Katarína Šurdová 

riaditeľka “SVETLO“, ZSS Olichov 
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VVVZZZÁÁÁCCCNNNAAA   NNNÁÁÁVVVŠŠŠTTTEEEVVVAAA   VVVIIICCCEEEPPPRRREEEZZZIIIDDDEEENNNTTTKKKYYY   NNNAAADDDÁÁÁCCCIIIEEE   
DDDEEELLLFFFIIINNNGGGEEENNN   FFFLLLÓÓÓRRRYYY   CCCAAABBBUUURRREEETTT      
VVV   „„„SSSVVVEEETTTLLLOOO“““,,,   ZZZSSSSSS   OOOLLLIIICCCHHHOOOVVV   

 
Veľmi sa tešíme z návštevy viceprezidentky Nadácie Delfingen p. Flory Caburet, za doprovodu 

riaditeľa pobočky Delfingen v Zlatých Moravciach      

 Ing. Petra Foltína, ktorá sa uskutočnila 5. októbra 2018 

v našom zariadení „SVETLO“, ZSS Olichov. 

Z iniciatívy rodiny Streit, žijúcej vo Francúsku, bola 

založená Nadácia DELFINGEN v roku 2007 so zámerom 

rozvíjať aktivity v oblastiach sveta, kde spoločnosť 

Delfingen má svoje pobočky. Nadácia je založená na 4 pilieroch podpory. 

1. Zdravie – napr. podporou detí a študentov v krajinách ako sú Mexiko, Rumunsko, Filipíny 

a India, očkovaním proti závažným pandémiám, kde 

takéto očkovania nie sú kryté štátom. 

2. Vzdelávanie – distribúcia školských potrieb a kníh pre 

deti na celom svete , poskytuje štipendiá pre študentov, 

napríklad Filipíny, Rumunsko, USA. 

3. Dôstojné bývanie. 

4. Od roku 2007 štvrtý pilier tvorí podpora zdravotne postihnutých ľudí na celom svete. 

Veľmi sa tešíme tomu, že aj naše zariadenie patrí medzi tých, ktorým Nadácia Delfingen pomáha už 

štvrtý rok. Vďaka poskytnutému finančnému príspevku môžeme nakupovať kreatívny materiál, ako 

sú stužky, koráliky, hlinu. Z týchto polotovarov vyrábajú naši klienti krásne dekoračné predmety. 

Pani viceprezidentka v rámci svojej návštevy mala možnosť vidieť ako naši klienti žijú, ako trávia 

svoj voľný čas. Zároveň si vyskúšala tvorivé aktivity v našich dielňach napr. paličkovanú čipku. 

Počas štyroch rokov sa zástupcovia 

spoločnosti Delfingen zaujímajú osobne 

o život klientov v našom zariadení. Zážitkom 

bola návšteva klientov v spoločnosti 

Delfingen s možnosťou vyskúšať si prácu na 

výrobnej linke. Nezabúdajú na nás ani počas 

vianočných sviatkov, kde sme mali možnosť 

slávnostného obeda spolu so zamestnancami spoločnosti. 

Ďakujeme veľmi pekne Nadácii Delfingen za to, že im nie je ľahostajný život iných. 

Mgr. Andrej Pecho a klient Ľubomír Horvát 
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JJJEEESSSEEENNNNNNÉÉÉ   DDDEEEKKKOOORRRÁÁÁCCCIIIEEE   VVV   „„„   ZZZSSSSSS   JJJEEESSSEEEŇŇŇ   ŽŽŽIIIVVVOOOTTTAAA“““   
Klienti zo „SVETLO“, ZSS Olichov boli dňa 24.10.2018 pozvaní do zariadenia „JESEŇ ŽIVOTA“ 

v Leviciach na podujatie  „Jesenné dekorácie“. 

Úvodom všetkých srdečne privítala pani riaditeľka 

ZSS „JESEŇ ŽIVOTA“ Mgr. Anna Psárska. Na tvorivých 

dielničkách sa zúčastnil aj podpredseda NSK pre 

okres Levice PeadDr. Igor Éder, ktorý klientom 

poprial tvorivú náladu a sám sa aj pripojil k výrobe. 

Každý klient si vymaľoval svoj vlastný vankúš 

s jesenným motívom. Naučili sme sa ako vyrobiť 

vlastnú darčekovú tašku a domov sme si odniesli 

aj veselú sovičku, ktorú si zavesíme na stenu.  

Celé podujatie spríjemnili svojim kultúrnym 

programom klientky zo ZSS „JESEŇ ŽIVOTA“. 

Mgr. Mária Levasovská a kientka Anna Langerová 

 

KKKOOONNNCCCEEERRRTTT   SSSPPPEEEVVVÁÁÁCCCKKKEEEJJJ   SSSKKKUUUPPPIIINNNYYY   NNNÁÁÁDDDEEEJJJ   
Dňa 15.10.2018 sa v našom zariadení uskutočnil koncert desaťčlennej speváckej skupiny NÁDEJ 

z obce Cabaj – Čápor. Keďže nám počasie prialo, koncert 

sa konal v exteriéri nášho zariadenia, na ihrisku. Speváčky 

našim klientom zaspievali mnoho krásnych ľudových 

piesní za doprovodu 

harmoniky. Klientom 

sa koncert veľmi 

páčili, tešili sa spestreniu dňa a mnohí si zaspievali ľudové 

piesne spolu s nimi. 

Mgr. Mária Levasovská a klientka Ľubica Kormanová 

 

 

 

 



4 
 

KKKUUUFFFOOORRR   PPPLLLNNNÝÝÝ   PPPRRREEEKKKVVVAAAPPPEEENNNÍÍÍ      
VVV   HHHOOORRRNNNÝÝÝCCCHHH   OOOBBBDDDOOOKKKOOOVVVCCCIIIAAACCCHHH   

   
V  ZSS „V KAŠTIELI“ v Horných Obdokovciach sa 16.10.2018 konal prvý ročník podujatia s názvom 

„Kufor plný prekvapení“. V historických priestoroch samotného 

zariadenia mali klienti možnosť súťažiť v rôznych 

disciplínach ako pantomíma, kreslenie, hádanie 

hádanok či zhotovenie jednoduchej debničky. 

Nechýbalo drobné občerstvenie a priestor na rozhovory aj s klientmi z iných 

ZSS. Všetci zúčastnení sa veľmi snažili. Naši klienti pani Ľubica Kormanová 

a pán Janko Mlynárik sa umiestnili na peknom treťom mieste a získali 

odmenu v podobe veľkého darčekového koša plného dobrôt. Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť 

a tešíme sa na ďalší ročník. 

Mgr. Simona Blažková a klietka Ľubica Kormanová 

 

BBBEEENNNEEEFFFIIIČČČNNNÝÝÝ   KKKOOONNNCCCEEERRRTTT   „„„NNNAAA   KKKRRRÍÍÍDDDLLLAAACCCHHH   AAANNNJJJEEELLLOOOVVV“““      
VVV   ŽŽŽIIIAAARRR   NNNAAADDD   HHHRRROOONNNOOOMMM   

   
V hlavnej sále Mestského kultúrneho centra sa v stredu 17.októbra uskutočnil 6.ročník benefičného 

koncertu Na krídlach anjelov, na ktorom samozrejme  nechýbali ani naši klienti. 

Akciu otvorila zumba s Alou, ktorá sa postarala o skvelý 

začiatok podujatia tým, že všetkých naladila na tú správnu 

nôtu. Nasledoval Poddukelský umelecký ľudový súbor 

z Prešova – PUĽS. 

Skvelí tanečníci 

a speváci 

predviedli nádherné folklórne dedičstvo, ktoré potešilo 

hlavne tých skôr narodených. 

Na rockovú vlnu naladili publikum MODUS MEMORY 

s legendárnym Mariánom Greksom a speváčkou Dagmar 

Rostandt. Ich hity ako „Dievčatá“, „Kapely starnú“, „Sklíčka“ alebo „Úsmev“ navodili dokonalú 

atmosféru, ktorú si všetci naplno užívali. Mladšie publikum  sa nevedelo dočkať skvelého Adama 
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Ďuricu. Finále patrilo speváčke Kristíne. Popová diva spievala s citom, aj energiou a jej hity 

s prídavkom „Horehronie“ nenechali ticho ani jedny hlasivky.  

Výborne sa zabávala aj dvojica moderátorov - Jožo Pročko a Dušan Cinkota – Cinki a s nimi aj naši 

klienti. Príležitosť užiť si svojich pár minút slávy mala na pódiu aj naša klientka p. Katka Maťová 

a p. Juraj Civáň, ktorí sa predviedli svojim spevom.   

Nechýbali ani sprievodné akcie, ako maľovanie na tvár, 

ozdobovanie sádrových odliatkov, maľovanie na plátno pod 

vedením maliarky Pavlíny Csápaiovej, prútikárstvo alebo 

enkaustika – maľovanie horúcim voskom.  

Ďakujeme za skvelý kultúrny zážitok a už teraz sa tešíme, čo 

si pre nás OZ Milan Štefánik pripraví nabudúce. 

Ing. Jana Pivarčiová a klientka Karin Gordíková 

 

NNNOOOVVVOOOZZZÁÁÁMMMOOOCCCKKKÝÝÝ   SSSLLLÁÁÁVVVIIIKKK      
Na 8.11.2018 sme sa veľmi tešili, pretože sa konal „Novozámocký slávik“ v ZSS „VEK NÁDEJE“. 

Už 7. ročník speváckej súťaže sa konal v kultúrnom 

dome KOVAK. Po privítaní hostí vedúcou odboru 

soc. vecí Mgr. Erikou Róžovou a po  úvodnej básni sa  

začali predstavovať klienti jednotlivých zariadení 

sociálnych služieb. Zúčastnili sa: ZSS Domum 

Krškany, ZSS Vek nádeje Nové Zámky, ZSS Kreatív 

Klasov, ZSS Dunaj Kováčov, ZSS Fénix Levice a samozrejme my ZSS Svetlo Olichov. Naše 

zariadenie reprezentovali klienti p. Ľuboš Horvát,        

p. Katarína Maťová a p. Ľubica Kormanová.  Svojou 

hudbou očarili mnohé srdcia a pri pesničke „Mama“ 

od Katky Maťovej sa zaleskla slzička v nejednom 

oku. Všetci súťažiaci nakoniec dostali pamätný list 

za účasť v tejto speváckej súťaži. Plní dojmov 

a melódií sme sa rozlúčili a už sa tešíme na budúci ročník tejto speváckej súťaže, kde sú víťazi 

všetci. 

Mgr. Mária Luknišová a klient Ľubomír Horvát 
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NNNOOOVVVÉÉÉ   DDDIIIGGGIIITTTÁÁÁLLLNNNEEE   PPPIIIÁÁÁNNNOOO   
Vďaka finančnej podpore  Nitrianskeho samosprávneho kraja sme mohli do ZSS zakúpiť digitálne 

piáno. Tento nástroj využívame počas hudobných vystúpení, pri príprave 

programov, počas muzikoterapie  ale aj počas svätej omši. Naši klienti 

pravidelne cvičia spev s organovým sprievodom, ktorý si pripravujeme 

pred každou svätou omšou. Spev v sprievode piána nám poskytuje 

možnosť hlbšie prežívať  svätú omšu a poskytuje nám nové podnety k tvorbe.                                                                                                                      

Mgr. Simona Blažková 

 

MMMÁÁÁŇŇŇAAANNNSSSKKKÁÁÁ   MMMUUUZZZIIIČČČKKKAAA   VVV   OOOLLLIIICCCHHHOOOVVVEEE   
 

Piatok 23.11.2018 bolo v našom zariadení poriadne veselo! Krásna hudba a piesne v podaní 

folklórnej skupiny Máňanská muzička rozospievala 

a roztancovala našich klientov. Deti pod vedením pána učiteľa 

Jozefa Dömeo a pani 

Janky Čeryovej nám 

popri hre na husliach v doprovode cimbalu, gitary, basy 

a harmoniky zaspievali krásne ľudové piesne. Veľa 

tradičných nástrojov a spev spievaný s láskou nás všetkých 

nielen potešil ale aj roztancoval. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a tešíme sa na ďalší koncert, ktorý 

nám opäť zohreje srdiečka. 

Mgr. Simona Blažková a klient Karol Mravík 

 

KKKAAATTTAAARRRÍÍÍNNNSSSKKKAAA   ZZZÁÁÁBBBAAAVVVAAA   VVV   HHHOOORRRNNNÝÝÝCCCHHH   OOOBBBDDDOOOKKKOOOVVVCCCIIIAAACCCHHH      
Dňa 29.11.2018 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 hostí sa začala 

tanečná zábava. Mali sme možnosť 

súťaženia v stoličkovom a balónovom 

tanci.  Ani tento rok nechýbala už tradičná  
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tombola, pri ktorej zažiarili oči všetkým. Veľmi sa nám páčil perfektný diskdžokej, ktorý zanechal 

atmosféru radosti ešte aj cestou domov do nášho zariadenia. Veľmi sa nám páčilo a tešíme sa na 

budúci rok.  

                                                                 Bc. Mária Luknišová a klientka Miladka Samáková 

   

HHHÓÓÓKKKUUUSSS   PPPÓÓÓKKKUUUSSS   
   

Na deň 23.11. 2018 sme sa veľmi tešili. Naši vychovávatelia si pre nás pripravili zaujímavé pokusy.  

Naša pani vychovávateľka Janka 

Pivarčiová nám ukázala „ducha vo fľaši“, 

„sloniu zubnú pastu“ a dokonca si aj ruku 

zapálila. Potom sme sa ešte rozprávali 

o hustote a vyskúšali sme si pokusy s hustotou.  Veľmi sa nám to páčilo, 

pretože sme sa s ničím takým ešte nikdy nestretli a zároveň sme si obnovili 

školské vedomosti. Sme vďační našim vychovávateľom, že sa snažia urobiť 

dobrú atmosféru a naučiť nás nové veci.  

                                       klientky Anna Langerová, Katarína Maťová, Karin Gordíková 

 

SSSPPPRRRAAAVVVMMMEEE   TTTOOO   PPPRRREEE   DDDEEETTTIII   
Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou projektu Nadácie SPP  a grantového programu 

SPPravme to pre deti.  Vďaka víťaznému projektu Školského 

klubu detí pri Základnej škole sv. Don Bosca v Zlatých 

Moravciach sme absolvovali sériu stretnutí a  aktivít našich 

klientov spolu s deťmi základnej školy. Už v lete sa uskutočnilo 

prvé stretnutie na pôde nášho zariadenia, kde sa deti zoznámili 

so životom klientov. Od septembra do októbra sme potom spoločne 

s nepočujúcimi klientmi p.Ingrid Beníkovou, 

p. Zlaticou Balážovou, p. Ildikó Polyakovou 

a p. Milanom Čanigom pripravovali tvorivé 

dielne v priestoroch základnej školy, vždy 

zamerané na iné remeslo – hrnčiarstvo, košikárstvo, paličkovanie či  výroba sviečok. Workshopy 
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boli vždy spojené aj s výučbou základov posunkovej reči. Pre našich klientov to bol čas, na ktorý sa 

veľmi tešili, znamenalo to pre nich veľa - aktívne využitý čas, aktivizácia a podpora ich 

sebarealizácie a pre deti spolupráca priniesla poznanie, že medzi nami sú aj zdravotne 

znevýhodnení spoluobčania. Celý projekt priniesol vzájomné poznanie a obohatenie. 

Ing. Jana Pivarčiová a klientka Zlatica Balážová 
 

MMMIIIKKKUUULLLÁÁÁŠŠŠ   VVV   „„„SSSVVVEEETTTLLLOOO“““   ZZZSSSSSS   OOOLLLIIICCCHHHOOOVVV   
Tento rok sme sviatok svätého Mikuláša oslavovali 7. decembra. Na Mikuláša, ktorý podľa histórie 

veľmi rád obdarúval chudobných a trpiacich, 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 Obdokovce, DSS Šoporňa – Štrkovec. Celú slávnosť otvorila 

svojim príhovorom pani riaditeľka Mgr. Katarína Šurdová  a tiež podpredseda NSK Ing. Tibor 

Csenger, Pani riaditeľka potom zavolala Mikuláša, 

ten síce trochu rozmýšľal ale nakoniec sa rozhodol 

medzi našich klientov predsa len prísť. Prihovoril sa 

všetkým klientom a upozornil ich, aby menej fajčili 

a aby poslúchali. Mikuláš spolu s čertami si potom 

pozreli Vianočné pásmo zložené z kolied, básní 

a piesní v podaní klientov, čím klienti ukázali, že si 

zaslúžia dostať sladkú odmenu. Každý klient bol 

obdarený balíčkom sladkostí a tiež výborným 

dezertom od OZ Milan Štefánik. Neobišli naprázdno 

ani tí, ktorým zdravotný stav nedovolil prísť do 

Tekovských Nemiec, pretože Mikuláš ich našiel aj 

doma v Olichove. Po slávnostnom obede sme 

popoludnie prežili spolu so svojimi priateľmi v dobrej 
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nálade. Klienti spolu s personálom sa veľmi dobre zabávali pri hudobnom sprievode skupiny 

TROP.   

Vďaka za tento nezabudnuteľný zážitok patrí predovšetkým našim sponzorom, PRETO RYBA 

Žilina, AD SPECTRUM, INMEDIA, NORD mäsokombinát, HENŽEL ovocie-zelenina, HYBRAV 

Nitra, HÜGLI, DIMI max, SCA, MSM Group, Nitriansky samosprávny kraj, bez ktorých by sme 

toto podujatie nemohli uskutočniť. Tiež ďakujeme našej pani riaditeľke a personálu zariadenia za 

prežitie úžasného dňa. Už teraz sa všetci tešíme na Mikulášsky večierok 2019. 

Ing. Jana Pivarčiová a Karin Gordíková 

 

PPPRRREEEZZZEEENNNTTTÁÁÁCCCIIIAAA   TTTVVVOOORRRBBBYYY   KKKLLLIIIEEENNNTTTOOOVVV   

Adventný čas je prípravou na Vianoce a naši klienti završujú svoju celoročnú snahu účasťou na 

rôznych predajných akciách.  Ich tvorivosť a šikovnosť majú 

možnosť ľudia podporiť kúpou vianočných dekorácií 

a predmetov a tým podporiť ich snahu a ďalšiu prácu. Tento rok 

sme sa prvýkrát zúčastnili na Vianočných trhoch 

v Topoľčiankach. Veľmi pekná akcia s vianočnou atmosférou 

a sprievodným programom sa 

uskutočnila v  sobotu 1.12.2018  na nádvorí kaštieľa v prekrásnom 

prostredí Topoľčianskeho parku. Výrobky našich klientov  mali 

u širokej verejnosti veľký úspech. Nielen v Topoľčiankach ale aj 

v Nitre sme dostali možnosť sa prezentovať a to hneď na troch 

predajných akciách: 4.12.2018 v priestoroch Nitrianskeho samosprávneho kraja, 10.12.2018 vo 

vestibule Univerzity Konštantína Filozofa a následne 12.12.2018 vo firme Ledvance. Poslednou 

charitatívnou predajnou akciou pred Vianocami bola vianočná burza 13.12.2018 v priestoroch 

Zlatomoraveckej firmy Nidec. Ďakujeme všetkým, ktorí nás kúpou podporili a vďaka nim môžeme 

nakúpiť tvorivý materiál a podporovať sebarealizáciu našich klientov.  

Mgr.Simona Blažková 
 

VVVIIIAAANNNOOOČČČNNNÝÝÝ   PPPOOORRROOOGGGRRRAAAMMM   VVV   OOOLLLIIICCCHHHOOOVVVEEE 

Čas Vianoc sme si tento rok spríjemnili vlastnou prípravou 

vianočných oblátok, medovníkov 

a drobného pečiva, ktoré pripravovali  
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klienti s inštruktormi sociálnej rehabilitácie. Počas príprav na Vianoce sme vyrobili rôzne dekorácie 

do spoločných priestorov ZSS. 

Predvianočnú atmosféru v našom zariadení nám dňa 18.12.2018 

spríjemnili deti a pedagógovia zo Základnej umeleckej školy Nová 

Baňa. Hrou na hudobné nástroje a  

krásnymi koledami nám umocnili čaro 

vianočných sviatkov a pripravili pre nás 

príjemné popoludnie.  

Nielen spev a pekný obsah ale aj detský smiech a radosť sme zažili počas návštevy detí zo 

Základnej školy sv. Don Bosca Zlaté Moravce. V rámci programu „Darujme si Vianoce“ nadácii 

Orange si deti ZŠ pripravili pre všetkých klientov nášho zariadenia vlastnoručne vyrobené 

pohľadnice. Všetci boli obdarovaní a deti spolu s klientmi piekli medovníky. V spolupráci s OZ 

PFA FC ViOn sme pripravili pre Zlatomoravčanov už druhý 

ročník akcie s názvom „Vianočná kapustnica“, kde mali 

možnosť ľudia ochutnať dobrú kapustnicu a každý bol 

obdarený darčekom, ktorý bol vyrobený našimi klientmi.  

Vianoce sme začali sláviť na Štedrý deň svätou omšou za 

hudobného 

doprovodu. Tichá noc zaspievaná pri zhasnutých 

svetlách na konci svätej omše nám všetkým pripomenula 

podstatu slávených sviatkov. Po svätej omši sme sa 

presunuli do jedálne, 

kde sme sa stretli 

ako jedna veľká rodina. V rámci kultúrneho programu 

predniesli klienti vianočné 

vinše, spievali koledy 

a nechýbalo ani  milé 

vystúpenie najmenších hostí detí zamestnancov. Nasledoval 

príhovor pani riaditeľky, v ktorom zaželala všetkým radostiplné 

a požehnané Vianoce a ponúkla nás medovníkmi a kávou. Štedrým dňom slávenie Vianoc v našom 

zariadení neskončilo. Už 28.12.2019 na nás opäť nezabudol operný spevák Ing. Mgr. art. Marek 

Pobuda a jeho hostia. Zazneli krásne operné árie, hra na husle, klavír a dokonca aj moderný tanec. 

Aj takto sme prežili Vianočné sviatky u nás v Olichove. 

Mgr.Simona Blažková 
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V decembri 2018 sme oslávili  dva roky fungovania nášho 

občianskeho združenia. Tento rok bol pre OZ veľmi úspešný, 

podarilo sa nám pokračovať v nadviazaných spoluprácach  

s firmami, organizáciami a komunitami v okolí: firma NIDEC, 

DELFINGEN, FC  ViOn, OZ PFA FC ViOn, mesto Zlaté Moravce, 

obec Čierne Kľačany, Základná organizácia Jednoty klubu 

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

Zlaté Moravce, Hopsáčik Zlaté Moravce a klub nepočujúcich ANEPS Zlaté Moravce. Po prvý krát 

nás oslovila aj firma Ledvance a zámok Topoľčianky, kde sme mali možnosť prezentovať tvorbu 

klientov na vianočných trhoch. Tento rok nás podporil aj Nitriansky samosprávny kraj dotáciou na 

kultúru a šport v celkovej výške 1500 €.  

Získanými projektmi a grantmi od Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, Nadácie SPP  

a dotáciam NSK v celkovej sume 5450 € sme výrazne zlepšili materiálne a terapeutické vybavenie,  

podporili  integráciu a inklúziu klientov.  Zakúpili sme nový šijací stroj, hlinu, kreatívny materiál, 

didaktické pomôcky a zlepšili materiálne vybavenie socialno- terapeutického oddelenia.  

Zorganizovali sme tvorivé workshopy v ZSS aj v ZŠ sv.Don Bosca, na ktorých sa deti učili 

základom posunkového jazyka a spoločne s klientmi si vyrobili výrobky z hliny a odlievali sviečky. 

V spolupráci so Základným klubom Jednoty dôchodcov a skautmi z Volkoviec  sme v ZSS 

vybudovali  novú oddychovú zónu s mobilnými záhradkami a skrášlili areál novým záhradným 

nábytkom a výsadbou okrasných rastlín a drevín. Zorganizovali sme športový deň, kde športovali 

a súťažili medzi sebou v našom zariadení deti ZŠ, deti z klubu PFA FC ViON a klienti. Všetci sme 

si užili veľa zábavy. 

Prvýkrát sme mali možnosť získať 2% dani v celkovej výške 1985 €. 

Všetkým zamestnancom, rodinným príslušníkom, priateľom a známym 

ďakujeme. Veríme, že naša činnosť sa bude rozvíjať aj naďalej. Ak máte 

záujem o spoluprácu s našim OZ, prípadne poukázať 2 % dane aj v roku 

2019 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.   

 

Mgr.Simona Blažková 
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