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Milí čitatelia, najkrajšie obdobie v

a písmom si zaspomínať na všetky akcie a

ktoré prebehli počas Vianoc. 

V tomto špeciálnom povianočnom vydaní neb

takže stále môžete pokračovať v

Keďže v tomto období vrcholí v

zameraný sa finančnú gramotnosť, v

Veríme, že sa pri čítaní tohto čísla zabavíte.
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Olichovníček
asník zamestnancov a klientov „SVETLO“, Zariadenia sociálnych služieb Olichov

 

Číslo 1 • 2023• ročník XVII • nepredajné 
 

 
 

SLOVO NA ÚVOD 

najkrajšie obdobie v roku je za nami, tak nám dovoľte obrazom 

písmom si zaspomínať na všetky akcie a aktivity v našom zariadení aj mimo neho, 

ktoré prebehli počas Vianoc.  A že ich ozaj nebolo málo, uvidíte sami.

tomto špeciálnom povianočnom vydaní nebude vyhodnotená tajničková súťaž, 

takže stále môžete pokračovať v lúštení tajničky z predchádzajúceho čísla.

tomto období vrcholí v našom zariadení projekt Národnej banky Slovenska 

zameraný sa finančnú gramotnosť, v tomto čísle na strane č.10 a 11

trošku sa vyskúšať. 

Veríme, že sa pri čítaní tohto čísla zabavíte. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Olichovníček 
Zariadenia sociálnych služieb Olichov 

roku je za nami, tak nám dovoľte obrazom 

našom zariadení aj mimo neho, 

že ich ozaj nebolo málo, uvidíte sami. 

ude vyhodnotená tajničková súťaž, 

predchádzajúceho čísla. 

našom zariadení projekt Národnej banky Slovenska 

10 a 11 máte možnosť 



KOMUNITNÁ ZÁHRADKA

Počas celého novembra bolo v našom zariadení rušno. Kto si myslí, že nie je možné 

zrealizovať úpravu terénu a výsadbu v novembri, je na omyle. 

komunitná záhradka, ktorú si naši klienti spoločne s deťmi zo skautského oddielu Bueno 

Camino vytvorili priamo v zariadení. Počas celého mesiaca klienti pracovali na zrovnaní a 

úprave terénu, vysadení okrasných stromov, zamulčovaní oko

s lavičkou a pergolou. Skauti z Volkoviec pomohli s naplnením a vysadením záhonov a 

výsadbou ovocných stromov v záhrade nášho zariadenia. Všetky aktivity sme zrealizovali 

svojpomocne, vďaka dotácii z rozpočtovej rezervy predsed

"Opäť tvorme spoločne." Sme veľmi radi, že sa nám to úspešne podarilo. Svojou prácou a 

nadšením sme zmenili svoje okolie, vytvorili krásny priestor, ktorý je prístupný aj pre 

imobilných klientov a bude robiť radosť v každom roč

"REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU 

PREDSEDU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY".
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KOMUNITNÁ ZÁHRADKA 

Počas celého novembra bolo v našom zariadení rušno. Kto si myslí, že nie je možné 

zrealizovať úpravu terénu a výsadbu v novembri, je na omyle. Dôkazom je naša nová 

komunitná záhradka, ktorú si naši klienti spoločne s deťmi zo skautského oddielu Bueno 

Camino vytvorili priamo v zariadení. Počas celého mesiaca klienti pracovali na zrovnaní a 

úprave terénu, vysadení okrasných stromov, zamulčovaní okolia a osadení nových záhonov 

s lavičkou a pergolou. Skauti z Volkoviec pomohli s naplnením a vysadením záhonov a 

výsadbou ovocných stromov v záhrade nášho zariadenia. Všetky aktivity sme zrealizovali 

vďaka dotácii z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

me spoločne." Sme veľmi radi, že sa nám to úspešne podarilo. Svojou prácou a 

nadšením sme zmenili svoje okolie, vytvorili krásny priestor, ktorý je prístupný aj pre 

imobilných klientov a bude robiť radosť v každom ročnom období. 

"REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU  

PREDSEDU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY". 

  

Počas celého novembra bolo v našom zariadení rušno. Kto si myslí, že nie je možné 

Dôkazom je naša nová 

komunitná záhradka, ktorú si naši klienti spoločne s deťmi zo skautského oddielu Bueno 

Camino vytvorili priamo v zariadení. Počas celého mesiaca klienti pracovali na zrovnaní a 

lia a osadení nových záhonov 

s lavičkou a pergolou. Skauti z Volkoviec pomohli s naplnením a vysadením záhonov a 

výsadbou ovocných stromov v záhrade nášho zariadenia. Všetky aktivity sme zrealizovali 

u vlády SR, v rámci projektu 

me spoločne." Sme veľmi radi, že sa nám to úspešne podarilo. Svojou prácou a 

nadšením sme zmenili svoje okolie, vytvorili krásny priestor, ktorý je prístupný aj pre 



SPOLUPRÁCA SO S
ŠKOLOU 

Dňa 2.12.2022 sme sa spolu s

SZUŠ Jozefa Dömeho v Kultúrnom dome v

z obcí Maňa, Dolný Oháj, Kolta, Hul a

posunkového jazyka. Prekvapila nás nie len veľká účasť detí a

šikovnosť a tvorivosť. Všetci zúčastnení boli usilovní, naučili sa pracovať s

použitia hrnčiarskeho kruhu, základné techniky modelovania, lepenia, 

glazovania, burelovania pri práci s

že sme mohli deti niečo naučiť a

zdravotným znevýhodnením. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

„REALIZOVANÉ S

PREDSEDU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY.“
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SÚKROMNOU ZÁKLADNOU U
ŠKOLOU JOZEFA DÖMEHO  

Dňa 2.12.2022 sme sa spolu s našimi klientmi zúčastnili tvorivého workshopu pod 

Kultúrnom dome v obci Maňa. Spoločne s klientmi sme deťom 

obcí Maňa, Dolný Oháj, Kolta, Hul a Moyzesov predstavili prácu s

posunkového jazyka. Prekvapila nás nie len veľká účasť detí a rodičov, ale hlavne ic

tvorivosť. Všetci zúčastnení boli usilovní, naučili sa pracovať s

použitia hrnčiarskeho kruhu, základné techniky modelovania, lepenia, 

burelovania pri práci s keramikou a aj základy posunkového jazyka. Sme radi, 

mohli deti niečo naučiť a zlepšiť ich komunikačné zručnosti pri stretnutí s

zdravotným znevýhodnením. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. 

„REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU  

PREDSEDU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚKROMNOU ZÁKLADNOU UMELECKOU 

našimi klientmi zúčastnili tvorivého workshopu pod záštitou 

klientmi sme deťom 

Moyzesov predstavili prácu s hlinou a základy 

rodičov, ale hlavne ich 

tvorivosť. Všetci zúčastnení boli usilovní, naučili sa pracovať s hlinou bez 

použitia hrnčiarskeho kruhu, základné techniky modelovania, lepenia, 

aj základy posunkového jazyka. Sme radi, 

zlepšiť ich komunikačné zručnosti pri stretnutí s ľuďmi so 

 



Mikulášku dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku,

zlož tu svoju plnú tašku, daj nám svojich darov trošku.....

Podľa mikulášskej nádielky sa naši klienti veru poriadne modlili počas celého roka. Mikuláš 

prišiel do nášho zariadenia spolu s čertom, anjelom 

balíčkom potešil klientov na jednotlivých oddeleniach aj zamestnancov. Spolu s našimi 

šéfkuchármi pomohol variť kapustnicu v kotlíku a určite do nej zamiešal aj nejaké vianočné 

priania, aby klientom na večeru poriadne chuti

potom zabávali s klientmi v altánku nášho zariadenia, pochutili si na vianočnom čaji či 

čerstvých vianočných trubičkách. Jednoducho Mikuláš ako sa patrí.
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MIKULÁŠ  
Mikulášku dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku,

zlož tu svoju plnú tašku, daj nám svojich darov trošku.....

Podľa mikulášskej nádielky sa naši klienti veru poriadne modlili počas celého roka. Mikuláš 

prišiel do nášho zariadenia spolu s čertom, anjelom aj speváckymi pomocníkmi. Svojim 

balíčkom potešil klientov na jednotlivých oddeleniach aj zamestnancov. Spolu s našimi 

šéfkuchármi pomohol variť kapustnicu v kotlíku a určite do nej zamiešal aj nejaké vianočné 

priania, aby klientom na večeru poriadne chutila. Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi sa 

potom zabávali s klientmi v altánku nášho zariadenia, pochutili si na vianočnom čaji či 

čerstvých vianočných trubičkách. Jednoducho Mikuláš ako sa patrí.  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikulášku dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku,  

zlož tu svoju plnú tašku, daj nám svojich darov trošku..... 

Podľa mikulášskej nádielky sa naši klienti veru poriadne modlili počas celého roka. Mikuláš 

aj speváckymi pomocníkmi. Svojim 

balíčkom potešil klientov na jednotlivých oddeleniach aj zamestnancov. Spolu s našimi 

šéfkuchármi pomohol variť kapustnicu v kotlíku a určite do nej zamiešal aj nejaké vianočné 

la. Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi sa 

potom zabávali s klientmi v altánku nášho zariadenia, pochutili si na vianočnom čaji či 

 



Už od novembra to u nás žije prípravou na Vianoce. Klienti vyrábajú rôzne darčeky či milé 

maličkosti, ktoré vedia potešiť pod vianočným stromčekom. Ručne vyrobené výrobky 

našich klientov sme odprezentovali aj na niekoľkých vianočných trhoch. Začali sme už 30. 

novembra, kedy sme prijali pozvanie Katedry sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre, 

nasledovali vianočné trhy vo firme LEDVANCE Slovakia v Nitre a vo firme Secop v Zlatých 

Moravciach. 22.decembra sme už tradične naše výrobky prezentovali v meste Zlaté 

Moravce spolu s našimi priateľmi z PFA FC ViOn Zlaté Moravce 

chutná kapustnica od ViOnistov, ktorá potešila nielen okoloidúcich v meste ale aj našich 

klientov. Ďakujeme za milé prijatie na každej jednej zo spomenutých akcií, za každé jedno 

euro, ktorým pomáhate našim klientom ďalej tvoriť a rozvíjať sa. Veríme, že mnohé naše 

výrobky Vám alebo Vašim blízkym spríjemnia spoločné vianočné chvíle.
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VIANOČNÉ TRHY 

žije prípravou na Vianoce. Klienti vyrábajú rôzne darčeky či milé 

maličkosti, ktoré vedia potešiť pod vianočným stromčekom. Ručne vyrobené výrobky 

našich klientov sme odprezentovali aj na niekoľkých vianočných trhoch. Začali sme už 30. 

rijali pozvanie Katedry sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre, 

nasledovali vianočné trhy vo firme LEDVANCE Slovakia v Nitre a vo firme Secop v Zlatých 

Moravciach. 22.decembra sme už tradične naše výrobky prezentovali v meste Zlaté 

ašimi priateľmi z PFA FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble. Nechýbala ani 

chutná kapustnica od ViOnistov, ktorá potešila nielen okoloidúcich v meste ale aj našich 

klientov. Ďakujeme za milé prijatie na každej jednej zo spomenutých akcií, za každé jedno 

rým pomáhate našim klientom ďalej tvoriť a rozvíjať sa. Veríme, že mnohé naše 

výrobky Vám alebo Vašim blízkym spríjemnia spoločné vianočné chvíle.

žije prípravou na Vianoce. Klienti vyrábajú rôzne darčeky či milé 

maličkosti, ktoré vedia potešiť pod vianočným stromčekom. Ručne vyrobené výrobky 

našich klientov sme odprezentovali aj na niekoľkých vianočných trhoch. Začali sme už 30. 

rijali pozvanie Katedry sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre, 

nasledovali vianočné trhy vo firme LEDVANCE Slovakia v Nitre a vo firme Secop v Zlatých 

Moravciach. 22.decembra sme už tradične naše výrobky prezentovali v meste Zlaté 

Vráble. Nechýbala ani 

chutná kapustnica od ViOnistov, ktorá potešila nielen okoloidúcich v meste ale aj našich 

klientov. Ďakujeme za milé prijatie na každej jednej zo spomenutých akcií, za každé jedno 

rým pomáhate našim klientom ďalej tvoriť a rozvíjať sa. Veríme, že mnohé naše 

výrobky Vám alebo Vašim blízkym spríjemnia spoločné vianočné chvíle. 



DEŇ 

Dňa 13. decembra sme sa zobudili do mrazivého rána. Pozeráme cez okno

kríky, stromy, trávu, trblietajúci 

zamestnanci zariadenia nám pripravili deň plný zážitkov.

Po raňajkách rozvoniavala celým areálom vôňa cibuľky ako základ pre dnešný obed 

kotlíkový guláš. Varili ho hlavný šéfkuchár náš údržbár p. Ferko Čápora a jeho pomocníci p. 

riaditeľka Mgr. Šurdová, hlavný kurič p. Juristý, hlavný kontrolór p. Bernát a miešač gulášu 

p. Malý. V miešaní pomáhali a sa striedali p. Mlynárik a

znamenite. 

A že čo robili naše kuchárky? Tie nezaháľali a už od šiestej hodiny ráno miesili cesto na 

medovníky, vanilkové rožky, linecké koláčiky. Na sladkú vanilkovú vôňu sme nalákali aj 

naše sociálne pracovníčky, inštruktorov sociálnej rehabili

naše cukrárky - klientky zariadenia. Veď posúďte sami

nám šla od ruky a za našu snahu prišlo auto plné krabíc lásky. Krásne a bohaté krabice 

ukrývajú prekvapenie, ktoré rozbalíme na Šte

Na záver dňa sme mali ešte vyhodnotenie projektu Národnej banky Slovenska pod názvom 

"Vo Svetle financií" a sladkú odmenu v podobe torty.

A aby toho nebolo málo, prišla aj pošta od Ježiška za kresby, ktoré sme mu prednedávn

posielali. 

Takýto krásny deň plný vianočnej atmosféry a zážitkov sme prežili.
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DEŇ PLNÝ ZÁŽITKOV 
obudili do mrazivého rána. Pozeráme cez okno

trblietajúci sneh. Naši inštruktori, sociálni pracovníci a ostatní 

zamestnanci zariadenia nám pripravili deň plný zážitkov. 

celým areálom vôňa cibuľky ako základ pre dnešný obed 

láš. Varili ho hlavný šéfkuchár náš údržbár p. Ferko Čápora a jeho pomocníci p. 

riaditeľka Mgr. Šurdová, hlavný kurič p. Juristý, hlavný kontrolór p. Bernát a miešač gulášu 

p. Malý. V miešaní pomáhali a sa striedali p. Mlynárik a p. Kopča. Guláš sa vydaril

A že čo robili naše kuchárky? Tie nezaháľali a už od šiestej hodiny ráno miesili cesto na 

medovníky, vanilkové rožky, linecké koláčiky. Na sladkú vanilkovú vôňu sme nalákali aj 

naše sociálne pracovníčky, inštruktorov sociálnej rehabilitácie, opatrovateľky a samozrejme 

klientky zariadenia. Veď posúďte sami, aký skvelý tím sme vytvorili. Práca 

šla od ruky a za našu snahu prišlo auto plné krabíc lásky. Krásne a bohaté krabice 

ukrývajú prekvapenie, ktoré rozbalíme na Štedrý deň pri vianočnom stromčeku.

Na záver dňa sme mali ešte vyhodnotenie projektu Národnej banky Slovenska pod názvom 

"Vo Svetle financií" a sladkú odmenu v podobe torty. 

A aby toho nebolo málo, prišla aj pošta od Ježiška za kresby, ktoré sme mu prednedávn

Takýto krásny deň plný vianočnej atmosféry a zážitkov sme prežili. 

 

  

 

 

 

 

obudili do mrazivého rána. Pozeráme cez okno na pocukrované 

pracovníci a ostatní 

celým areálom vôňa cibuľky ako základ pre dnešný obed - 

láš. Varili ho hlavný šéfkuchár náš údržbár p. Ferko Čápora a jeho pomocníci p. 

riaditeľka Mgr. Šurdová, hlavný kurič p. Juristý, hlavný kontrolór p. Bernát a miešač gulášu 

Guláš sa vydaril a chutil 

A že čo robili naše kuchárky? Tie nezaháľali a už od šiestej hodiny ráno miesili cesto na 

medovníky, vanilkové rožky, linecké koláčiky. Na sladkú vanilkovú vôňu sme nalákali aj 

tácie, opatrovateľky a samozrejme 

ý tím sme vytvorili. Práca 

šla od ruky a za našu snahu prišlo auto plné krabíc lásky. Krásne a bohaté krabice 

drý deň pri vianočnom stromčeku. 

Na záver dňa sme mali ešte vyhodnotenie projektu Národnej banky Slovenska pod názvom 

A aby toho nebolo málo, prišla aj pošta od Ježiška za kresby, ktoré sme mu prednedávnom 

 



ZDRAVÝ VIANOČNÝ DAR

Pred vianočnými sviatkami sa členovia strany 

Moravce spolu so Štefanom Valkovičom (okresný predseda HLAS 

rozhodli, že potešia darom našich 

Za krásny zdravý darček v podobe krabíc plných ovocia im v

ďakujeme a želáme v Novom roku všetko dobré a
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ZDRAVÝ VIANOČNÝ DAR 

ianočnými sviatkami sa členovia strany HLAS - sociálna demokracia

Štefanom Valkovičom (okresný predseda HLAS - sociálna demokracia

našich  klientov. 

podobe krabíc plných ovocia im v mene klientov veľmi pekne 

Novom roku všetko dobré a pevné zdravie.  

 

 

 

 

sociálna demokracia v okrese Zlaté 

sociálna demokracia) 

mene klientov veľmi pekne 



“VO SVETLE

Vo „SVETLE“ financií Už od septembra roku 2022 plníme aktivity vyplývajúce z projektu 

Národnej banky Slovenska „Vo Svetle financií“. Je to projekt zameraný na zlepšenie 

prostredníctvom on-line stretnutí so študentmi matematiky a manažmentu Univerzity 

Komenského z Bratislavy. Počas stretnutia študenti na pripravenej prezentácii vysvetlili 

klientom podstatu finančného hospodárenia, vysvetlili základné finančné pojmy, pozreli sa 

tiež do histórie peňažníctva. Aby si klienti informácie z prezentácie lepšie zapamätali

najdôležitejšie údaje klienti spracovali, zalaminovali a vyrobili edukačné kartičky, ktoré sme 

umiestnili na informačnú tabuľu a budú slúžiť všetkým klientom aj v budúcnosti. Aby 

klienti lepšie pochopili hospodárenie s financiami, klientov sme rozdelili 

pričom úlohou každej skupiny bolo v spolupráci s inštruktormi sociálnej rehabilitácie 

vytvoriť „cvičnú firmu“ a pokúsiť sa o čo najlepší zisk. Za hlavných koordinátorov 

jednotlivých skupín sme z klientov vybrali p.Horváta (práca s hlinou), p.B

šitých výrobkov) a p. Dluhoša (výroba tričiek s potlačou). Klienti mali za úlohu nakúpiť 

spolu s inštruktormi sociálnej rehabilitácie materiál za presnú sumu financií, následne z 

nakúpeného materiálu vyrábať výrobky a počas predvianočného o

predávať či už na trhoch v našom zariadení ako aj na iných predvianočných akciách. Aby 

klienti hospodárenie s financiami lepšie pochopili, vynaložené financie ako aj zisk si 

zapisovali do tlačív z peňažného denníka. Klienti sa svojich úloh z

dobre, bolo zaujímavé sledovať súťaživosť medzi jednotlivými skupinami. Počas 

zážitkového dňa v našom zariadení sme popri spoločnom pečení vianočného pečiva tieto 

súťažné aktivity jednotlivých cvičných firiem vyhodnotili. Na prvom mies
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“VO SVETLE FINANCIÍ“ 

Vo „SVETLE“ financií Už od septembra roku 2022 plníme aktivity vyplývajúce z projektu 

Národnej banky Slovenska „Vo Svetle financií“. Je to projekt zameraný na zlepšenie 

finančnej gramotnosti seniorov a zdravotne 

znevýhodnených klientov v zariadeniach 

sociálnych služieb, ktorým často chýba 

všeobecný prehľad a základné znalosti s 

nakladaním fina ncií. V rámci projektu sme 

plnili viacero aktivít. Základné informácie o 

nakladaní s osobnými financiami a o práci s 

finančnými produktami sa klienti dozvedeli 

line stretnutí so študentmi matematiky a manažmentu Univerzity 

z Bratislavy. Počas stretnutia študenti na pripravenej prezentácii vysvetlili 

klientom podstatu finančného hospodárenia, vysvetlili základné finančné pojmy, pozreli sa 

tiež do histórie peňažníctva. Aby si klienti informácie z prezentácie lepšie zapamätali

najdôležitejšie údaje klienti spracovali, zalaminovali a vyrobili edukačné kartičky, ktoré sme 

umiestnili na informačnú tabuľu a budú slúžiť všetkým klientom aj v budúcnosti. Aby 

klienti lepšie pochopili hospodárenie s financiami, klientov sme rozdelili 

pričom úlohou každej skupiny bolo v spolupráci s inštruktormi sociálnej rehabilitácie 

vytvoriť „cvičnú firmu“ a pokúsiť sa o čo najlepší zisk. Za hlavných koordinátorov 

jednotlivých skupín sme z klientov vybrali p.Horváta (práca s hlinou), p.B

šitých výrobkov) a p. Dluhoša (výroba tričiek s potlačou). Klienti mali za úlohu nakúpiť 

spolu s inštruktormi sociálnej rehabilitácie materiál za presnú sumu financií, následne z 

nakúpeného materiálu vyrábať výrobky a počas predvianočného o

predávať či už na trhoch v našom zariadení ako aj na iných predvianočných akciách. Aby 

klienti hospodárenie s financiami lepšie pochopili, vynaložené financie ako aj zisk si 

zapisovali do tlačív z peňažného denníka. Klienti sa svojich úloh z

dobre, bolo zaujímavé sledovať súťaživosť medzi jednotlivými skupinami. Počas 

zážitkového dňa v našom zariadení sme popri spoločnom pečení vianočného pečiva tieto 

súťažné aktivity jednotlivých cvičných firiem vyhodnotili. Na prvom mies

Vo „SVETLE“ financií Už od septembra roku 2022 plníme aktivity vyplývajúce z projektu 

Národnej banky Slovenska „Vo Svetle financií“. Je to projekt zameraný na zlepšenie 

finančnej gramotnosti seniorov a zdravotne 

znevýhodnených klientov v zariadeniach 

sociálnych služieb, ktorým často chýba 

všeobecný prehľad a základné znalosti s 

ncií. V rámci projektu sme 

plnili viacero aktivít. Základné informácie o 

nakladaní s osobnými financiami a o práci s 

finančnými produktami sa klienti dozvedeli 

line stretnutí so študentmi matematiky a manažmentu Univerzity 

z Bratislavy. Počas stretnutia študenti na pripravenej prezentácii vysvetlili 

klientom podstatu finančného hospodárenia, vysvetlili základné finančné pojmy, pozreli sa 

tiež do histórie peňažníctva. Aby si klienti informácie z prezentácie lepšie zapamätali, 

najdôležitejšie údaje klienti spracovali, zalaminovali a vyrobili edukačné kartičky, ktoré sme 

umiestnili na informačnú tabuľu a budú slúžiť všetkým klientom aj v budúcnosti. Aby 

klienti lepšie pochopili hospodárenie s financiami, klientov sme rozdelili do 3 skupín, 

pričom úlohou každej skupiny bolo v spolupráci s inštruktormi sociálnej rehabilitácie 

vytvoriť „cvičnú firmu“ a pokúsiť sa o čo najlepší zisk. Za hlavných koordinátorov 

jednotlivých skupín sme z klientov vybrali p.Horváta (práca s hlinou), p.Beníkovú (výroba 

šitých výrobkov) a p. Dluhoša (výroba tričiek s potlačou). Klienti mali za úlohu nakúpiť 

spolu s inštruktormi sociálnej rehabilitácie materiál za presnú sumu financií, následne z 

nakúpeného materiálu vyrábať výrobky a počas predvianočného obdobia výrobky 

predávať či už na trhoch v našom zariadení ako aj na iných predvianočných akciách. Aby 

klienti hospodárenie s financiami lepšie pochopili, vynaložené financie ako aj zisk si 

zapisovali do tlačív z peňažného denníka. Klienti sa svojich úloh zhostili naozaj veľmi 

dobre, bolo zaujímavé sledovať súťaživosť medzi jednotlivými skupinami. Počas 

zážitkového dňa v našom zariadení sme popri spoločnom pečení vianočného pečiva tieto 

súťažné aktivity jednotlivých cvičných firiem vyhodnotili. Na prvom mieste sa umiestnila p. 



Beníková, na druhom p. Horvát a na treťom p. Dluhoš so svojimi skupinami. Zároveň sme 

však klientom vysvetlili, že na predaj výrobkov v predvianočnom období mali vplyv rôzne 

faktory a to hlavne sezónnosť, preto na relevantné zhodnotenie

potrebný určite dlhší čas. Nič to však nemenili na tom, že ohodnotení vecnými cenami 

(tričkami s potlačou) ako aj chutnými tortami boli všetci. V tomto období spracovávame 

publikáciu, ktorá obsahuje základné informácie týkajúce sa všeob

prehľadu seniorov ako aj ostatných klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Budeme 

radi, ak táto publikácia pomôže našim klientom aj klientom v iných ZSS. Ďakujem Nadácii 

Národnej banky Slovenska za možnosť zvýšiť finančnú gramotnosť n

poskytnúť tak priestor pre zaujímavé aktivity, ktoré sme vďaka projektu uskutočnili. Tento 

projekt sa uskutočnil vďaka Nadácii Národnej banky Slovenska.
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Beníková, na druhom p. Horvát a na treťom p. Dluhoš so svojimi skupinami. Zároveň sme 

však klientom vysvetlili, že na predaj výrobkov v predvianočnom období mali vplyv rôzne 

faktory a to hlavne sezónnosť, preto na relevantné zhodnotenie 

potrebný určite dlhší čas. Nič to však nemenili na tom, že ohodnotení vecnými cenami 

(tričkami s potlačou) ako aj chutnými tortami boli všetci. V tomto období spracovávame 

publikáciu, ktorá obsahuje základné informácie týkajúce sa všeob

prehľadu seniorov ako aj ostatných klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Budeme 

radi, ak táto publikácia pomôže našim klientom aj klientom v iných ZSS. Ďakujem Nadácii 

Národnej banky Slovenska za možnosť zvýšiť finančnú gramotnosť n

poskytnúť tak priestor pre zaujímavé aktivity, ktoré sme vďaka projektu uskutočnili. Tento 

projekt sa uskutočnil vďaka Nadácii Národnej banky Slovenska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beníková, na druhom p. Horvát a na treťom p. Dluhoš so svojimi skupinami. Zároveň sme 

však klientom vysvetlili, že na predaj výrobkov v predvianočnom období mali vplyv rôzne 

 predajnosti by bol 

potrebný určite dlhší čas. Nič to však nemenili na tom, že ohodnotení vecnými cenami 

(tričkami s potlačou) ako aj chutnými tortami boli všetci. V tomto období spracovávame 

publikáciu, ktorá obsahuje základné informácie týkajúce sa všeobecného finančného 

prehľadu seniorov ako aj ostatných klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Budeme 

radi, ak táto publikácia pomôže našim klientom aj klientom v iných ZSS. Ďakujem Nadácii 

Národnej banky Slovenska za možnosť zvýšiť finančnú gramotnosť našich klientov a 

poskytnúť tak priestor pre zaujímavé aktivity, ktoré sme vďaka projektu uskutočnili. Tento 
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Úloha: Krížikom označte políčko so správnou sumou financií 
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2. Zapíšte, koľko € je na obrázkoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIVADELNÉ PREDSTAVEN

Dňa 20 decembra bolo u nás veselo! O skvelú náladu sa nám postaralo divadelné 

predstavenie známej rozprávky "O troch prasiatkach", v podaní našich 

spríjemnilo dopoludnie všetkým divákom a hosťom v našom zariadení. V hlavnej úlohe vlka 

podnikateľa sa predstavil náš talentovaný Ľuboš, a úloh prasiatok Paška, Maška a 

Nepostraška sa s chuťou zhostili Ľubka, Katarína a Karin. V úvode preds

aj Daniel, ktorý stvárnil rolu poľovníka. Originálny text reflektujúci dnešnú dobu a piesne 

spievané počas hry s hudobným doprovodom v podaní všetkých účinkujúcich, si získali 

aplaus celého publika. Tešíme sa, že vďaka spolupráci s ochotn

finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky, sme mohli zrealizovať toto 

predstavenie, s ktorým máme veľké plány aj v novom roku, kedy ho predstavíme aj 

detským divákom okolitých obcí. V závere tejto úspešnej akcie si klient

občerstvení a potešili sa vianočnej pošte, ktorú im poslali deti zo Základnej školy sv. Don 

Bosca Zlaté Moravce. 

"Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky"
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DIVADELNÉ PREDSTAVENIE: O TROCH PRASIATK

bolo u nás veselo! O skvelú náladu sa nám postaralo divadelné 

predstavenie známej rozprávky "O troch prasiatkach", v podaní našich 

spríjemnilo dopoludnie všetkým divákom a hosťom v našom zariadení. V hlavnej úlohe vlka 

podnikateľa sa predstavil náš talentovaný Ľuboš, a úloh prasiatok Paška, Maška a 

Nepostraška sa s chuťou zhostili Ľubka, Katarína a Karin. V úvode preds

aj Daniel, ktorý stvárnil rolu poľovníka. Originálny text reflektujúci dnešnú dobu a piesne 

spievané počas hry s hudobným doprovodom v podaní všetkých účinkujúcich, si získali 

aplaus celého publika. Tešíme sa, že vďaka spolupráci s ochotníkmi z obce Volkovce a 

finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky, sme mohli zrealizovať toto 

predstavenie, s ktorým máme veľké plány aj v novom roku, kedy ho predstavíme aj 

detským divákom okolitých obcí. V závere tejto úspešnej akcie si klient

občerstvení a potešili sa vianočnej pošte, ktorú im poslali deti zo Základnej školy sv. Don 

"Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky"

 

 

 

 

 

 

 

 

IE: O TROCH PRASIATKACH 

bolo u nás veselo! O skvelú náladu sa nám postaralo divadelné 

predstavenie známej rozprávky "O troch prasiatkach", v podaní našich klientov, ktoré 

spríjemnilo dopoludnie všetkým divákom a hosťom v našom zariadení. V hlavnej úlohe vlka 

podnikateľa sa predstavil náš talentovaný Ľuboš, a úloh prasiatok Paška, Maška a 

Nepostraška sa s chuťou zhostili Ľubka, Katarína a Karin. V úvode predstavenia debutoval 

aj Daniel, ktorý stvárnil rolu poľovníka. Originálny text reflektujúci dnešnú dobu a piesne 

spievané počas hry s hudobným doprovodom v podaní všetkých účinkujúcich, si získali 

íkmi z obce Volkovce a 

finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky, sme mohli zrealizovať toto 

predstavenie, s ktorým máme veľké plány aj v novom roku, kedy ho predstavíme aj 

detským divákom okolitých obcí. V závere tejto úspešnej akcie si klienti pochutnali na 

občerstvení a potešili sa vianočnej pošte, ktorú im poslali deti zo Základnej školy sv. Don 

"Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky" 



ŠTEDRÝ DEŇ V OLICHOV

Vianoce sú najkrajšie sviatky roka, neoddeliteľne spájané so spomienkami na detstvo, na 

čas strávený s rodinou, sú oslavou dobra a krásy, pokoja a lásky medzi ľuďmi. Je to čas 

napätého očakávania narodenia Ježiša Krista, Svetla v našom živote. A sme radi, že sme sa 

dočkali. U nás vo SVETLE sa tiež narodilo Svetlo. Jeho príchod sme oslávili krásnou svätou 

omšou, ktorú celebroval dôstojný pán Peter Patúc. Nechýbal hudobný doprovod, ktorý 

počas svätej omše umocnil sviatočnú atmosféru. Po svätej omši nasledoval krátky kultúrny 

program, počas ktorého sme si pripomenuli skutočný význam Vianoc, a tiež sme si 

zaspievali spolu s našimi šikovnými klientmi pánom Ľubošom, pani Ľubkou a Katkou. 

Zazneli mnohé koledy, známe aj menej známe vianočné piesne. Sme veľmi radi, že 

pozvanie na štedrovečerné posedenie prijal aj starosta obce Volkovce, Ing. Tomáš Kozolka, 

ktorý venoval klientom pekné slová. A keďže k Vianociam patrí aj obdar

zaslúžili krabice plné lásky, na ktoré sa tak veľmi tešili. Spolu si potom sadli k 

štedrovečernému stolu, na ktorom nechýbalo tradičné menu a pri vyzdobenom stromčeku 

a postavených jasličkách, každý určite pocítil aspoň kúsok vianočného svetielka vo svojom 

srdci. Tak si spoločne želajme, aby Svetlo zapálené počas Vianoc nikdy nevyhaslo.
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ŠTEDRÝ DEŇ V OLICHOVE 

sviatky roka, neoddeliteľne spájané so spomienkami na detstvo, na 

čas strávený s rodinou, sú oslavou dobra a krásy, pokoja a lásky medzi ľuďmi. Je to čas 

napätého očakávania narodenia Ježiša Krista, Svetla v našom živote. A sme radi, že sme sa 

nás vo SVETLE sa tiež narodilo Svetlo. Jeho príchod sme oslávili krásnou svätou 

omšou, ktorú celebroval dôstojný pán Peter Patúc. Nechýbal hudobný doprovod, ktorý 

počas svätej omše umocnil sviatočnú atmosféru. Po svätej omši nasledoval krátky kultúrny 

ram, počas ktorého sme si pripomenuli skutočný význam Vianoc, a tiež sme si 

zaspievali spolu s našimi šikovnými klientmi pánom Ľubošom, pani Ľubkou a Katkou. 

Zazneli mnohé koledy, známe aj menej známe vianočné piesne. Sme veľmi radi, že 

ečerné posedenie prijal aj starosta obce Volkovce, Ing. Tomáš Kozolka, 

ktorý venoval klientom pekné slová. A keďže k Vianociam patrí aj obdar

rabice plné lásky, na ktoré sa tak veľmi tešili. Spolu si potom sadli k 

nému stolu, na ktorom nechýbalo tradičné menu a pri vyzdobenom stromčeku 

a postavených jasličkách, každý určite pocítil aspoň kúsok vianočného svetielka vo svojom 

srdci. Tak si spoločne želajme, aby Svetlo zapálené počas Vianoc nikdy nevyhaslo.

sviatky roka, neoddeliteľne spájané so spomienkami na detstvo, na 

čas strávený s rodinou, sú oslavou dobra a krásy, pokoja a lásky medzi ľuďmi. Je to čas 

napätého očakávania narodenia Ježiša Krista, Svetla v našom živote. A sme radi, že sme sa 

nás vo SVETLE sa tiež narodilo Svetlo. Jeho príchod sme oslávili krásnou svätou 

omšou, ktorú celebroval dôstojný pán Peter Patúc. Nechýbal hudobný doprovod, ktorý 

počas svätej omše umocnil sviatočnú atmosféru. Po svätej omši nasledoval krátky kultúrny 

ram, počas ktorého sme si pripomenuli skutočný význam Vianoc, a tiež sme si 

zaspievali spolu s našimi šikovnými klientmi pánom Ľubošom, pani Ľubkou a Katkou. 

Zazneli mnohé koledy, známe aj menej známe vianočné piesne. Sme veľmi radi, že 

ečerné posedenie prijal aj starosta obce Volkovce, Ing. Tomáš Kozolka, 

ktorý venoval klientom pekné slová. A keďže k Vianociam patrí aj obdarovávanie, klienti si 

rabice plné lásky, na ktoré sa tak veľmi tešili. Spolu si potom sadli k 

nému stolu, na ktorom nechýbalo tradičné menu a pri vyzdobenom stromčeku 

a postavených jasličkách, každý určite pocítil aspoň kúsok vianočného svetielka vo svojom 

srdci. Tak si spoločne želajme, aby Svetlo zapálené počas Vianoc nikdy nevyhaslo. 



SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE

Dňa 1.12.2022 sme v našom zariadení mali významnú návštevu. V

televízneho štábu relácie Halali z

Slovenskej republiky.  Pán generálny riaditeľ 

slávnostne odovzdať drevený kríž, ktorý nám darovali Lesy Slovenskej republiky 

a zároveň nám pri tejto príležitosti priniesli vianočný stromček

vyrábajú (čaje, med, džemy...).

Ďakujeme a veľmi si ceníme záujem všetkých zúčastnených. Dúf

vybudovaný areál krížovej cesty

možnosť duchovného rozjímania a
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LÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE KRÍŽA

našom zariadení mali významnú návštevu. V

televízneho štábu relácie Halali z RTVS nás navštívil generálny riaditeľ Lesov 

Pán generálny riaditeľ Mgr. Ján Marhefka

slávnostne odovzdať drevený kríž, ktorý nám darovali Lesy Slovenskej republiky 

zároveň nám pri tejto príležitosti priniesli vianočný stromček a

vyrábajú (čaje, med, džemy...). 

veľmi si ceníme záujem všetkých zúčastnených. Dúf

ovej cesty bude miestom, ktoré prinesie našim klientom 

možnosť duchovného rozjímania a načerpania nových síl.  

 

 

 

 

 

KRÍŽA 

našom zariadení mali významnú návštevu. V spoločnosti 

RTVS nás navštívil generálny riaditeľ Lesov 

Mgr. Ján Marhefka nám prišiel 

slávnostne odovzdať drevený kríž, ktorý nám darovali Lesy Slovenskej republiky 

a iné dobroty, ktoré 

veľmi si ceníme záujem všetkých zúčastnených. Dúfame, že novo 

bude miestom, ktoré prinesie našim klientom 



KOĽKO LÁSKY SA ZMEST

Radosť a zároveň napätie bude sprevádzať našich klientov až do Štedrého večera. Krabice 

koordinátorka projektu, tiež deti zo Základnej školy Čaradice a tiež 2 rodiny z Čiernych 

Kľačian. V mene klientov všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme 

ktorú balíčky priniesli klientom počas Štedrého

 

 

 

 

 

 

VYSTÚPENIE DETÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Povianočné pripomenutie najkrajších sviatkov v roku v podaní šikovných detí zo 
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KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD 

Radosť a zároveň napätie bude sprevádzať našich klientov až do Štedrého večera. Krabice 

plné lásky vyskladané a zabalené 

dobrými ľuďmi priniesli do nášho 

zariadenia naozaj veľkú radosť a zároveň 

vďačnosť voči každému jednému 

neznámemu darcovi. Ak

krabičky priniesla pani Micha

, tiež deti zo Základnej školy Čaradice a tiež 2 rodiny z Čiernych 

Kľačian. V mene klientov všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme za nefalšovanú

ntom počas Štedrého večera. 

 

 

DETÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY SVÄTÉHO DON BOSCA

Povianočné pripomenutie najkrajších sviatkov v roku v podaní šikovných detí zo 

školy sv. Don Bosca  zo Zlatých  Moravi

pekne za návštevu a už teraz sa tešíme na naše ďalšie 

spoločné stretnutie. 

 

 

 

 

 

Í DO KRABICE OD TOPÁNOK? 

Radosť a zároveň napätie bude sprevádzať našich klientov až do Štedrého večera. Krabice 

plné lásky vyskladané a zabalené 

dobrými ľuďmi priniesli do nášho 

zariadenia naozaj veľkú radosť a zároveň 

vďačnosť voči každému jednému 

neznámemu darcovi. Ako každý rok nám 

krabičky priniesla pani Michaela Holá, 

, tiež deti zo Základnej školy Čaradice a tiež 2 rodiny z Čiernych 

za nefalšovanú radosť, 

SVÄTÉHO DON BOSCA 

Povianočné pripomenutie najkrajších sviatkov v roku v podaní šikovných detí zo Základnej 

Moraviec.  Ďakujeme veľmi 

pekne za návštevu a už teraz sa tešíme na naše ďalšie 



Tento rok sme sa prvýkrát zapojili do projektu Viano

osamelých ľudí v zariadeniach sociálnych služieb. Podstatou je splniť konkrétne želanie 

klienta. Veď veriť na zázrak Vianoc je úžasné. A veriť stále v dobrotu ľudí. Cudzích ľudí, 

ktorí sa ale pre klientov stávajú blízkymi. Aj keď len

pohľadnici je zrazu najväčší priateľ, rodina... Niekto, kto sa len z krátkeh

že poteší našich klientov darčekom a splní im tak ich najväčšie vianočné želanie. Verte mi, 

že každý jeden z klientov by svojho darcu po rozbalení darčeka najradšej objal a poďakoval 

mu osobne, no to väčšinou nejde. Vianočné priania chodi

v predvianočnom aj povianočnom období. Bolo krásne sledovať tú nefalšovanú radosť 

a prekvapenie. Z celého srdca ďakujú obdarovaní klienti Alenka K

J., Margitka K., Marienka M., Katka M., Inga B., 

Milicka G., Svetlanka G., Zlatica B.

Všetkým darcom patrí od nás veľké, úprimné Ď A K U J E M E. Za Vaše dobré a láskavé 
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VIANOČNÝ ZÁZRAK 

Tento rok sme sa prvýkrát zapojili do projektu Vianočný zázrak, ktorý je určený pre 

zariadeniach sociálnych služieb. Podstatou je splniť konkrétne želanie 

Vianoc je úžasné. A veriť stále v dobrotu ľudí. Cudzích ľudí, 

ktorí sa ale pre klientov stávajú blízkymi. Aj keď len krstné meno napísané na vianočnej 

pohľadnici je zrazu najväčší priateľ, rodina... Niekto, kto sa len z krátkeh

že poteší našich klientov darčekom a splní im tak ich najväčšie vianočné želanie. Verte mi, 

že každý jeden z klientov by svojho darcu po rozbalení darčeka najradšej objal a poďakoval 

mu osobne, no to väčšinou nejde. Vianočné priania chodili obdarovaným klientom 

predvianočnom aj povianočnom období. Bolo krásne sledovať tú nefalšovanú radosť 

prekvapenie. Z celého srdca ďakujú obdarovaní klienti Alenka K., Rasťo V., Ernest K., Anka 

J., Margitka K., Marienka M., Katka M., Inga B., Janko P., Evka M., Saška Š., Miladka S., 

Milicka G., Svetlanka G., Zlatica B.. Dokonca aj vysnívaná osobná návšteva sa podarila. 

patrí od nás veľké, úprimné Ď A K U J E M E. Za Vaše dobré a láskavé 

 

čný zázrak, ktorý je určený pre 

zariadeniach sociálnych služieb. Podstatou je splniť konkrétne želanie 

Vianoc je úžasné. A veriť stále v dobrotu ľudí. Cudzích ľudí, 

krstné meno napísané na vianočnej 

pohľadnici je zrazu najväčší priateľ, rodina... Niekto, kto sa len z krátkeho opisu rozhodol, 

že poteší našich klientov darčekom a splní im tak ich najväčšie vianočné želanie. Verte mi, 

že každý jeden z klientov by svojho darcu po rozbalení darčeka najradšej objal a poďakoval 

li obdarovaným klientom 

predvianočnom aj povianočnom období. Bolo krásne sledovať tú nefalšovanú radosť 

, Rasťo V., Ernest K., Anka 

, Evka M., Saška Š., Miladka S., 

. Dokonca aj vysnívaná osobná návšteva sa podarila. 

patrí od nás veľké, úprimné Ď A K U J E M E. Za Vaše dobré a láskavé  



KONCERT MAREKA POBUD

Dnes k nám opäť zavítal náš dlhoročný kamarát, operný spevák

Pobuda, ktorý si spolu so svojimi hosťami a rodinou pripravil pre nás krásny Vianočný 

koncert.     Mgr. Samuel Mikláš hral na husliach nielen vianočné ale aj svetové piesne, 

klavíru sa zhostila Mgr. Magdaléna Pažitná a

sprevádzal už tradične a pre nás nenahraditeľný Marek. Celé čarovné popoludnie umocnila 

aj prítomnosť malých pomocníkov Adamka a Jurka, ktorí keď vyrastú, určíte budú 

koncertovať so svojimi rodičmi. Ďakujeme ešte raz Marekovi, jeho rodine a hosťom, že sme 

opäť mohli spolu zažiť neopakovateľný umelecký
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KONCERT MAREKA POBUDU 

opäť zavítal náš dlhoročný kamarát, operný spevák Ing. Mgr. Art. 

Pobuda, ktorý si spolu so svojimi hosťami a rodinou pripravil pre nás krásny Vianočný 

Samuel Mikláš hral na husliach nielen vianočné ale aj svetové piesne, 

Magdaléna Pažitná a Mgr. Lucia Pobudová a spevom nás 

sprevádzal už tradične a pre nás nenahraditeľný Marek. Celé čarovné popoludnie umocnila 

aj prítomnosť malých pomocníkov Adamka a Jurka, ktorí keď vyrastú, určíte budú 

rodičmi. Ďakujeme ešte raz Marekovi, jeho rodine a hosťom, že sme 

lu zažiť neopakovateľný umelecký zážitok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Art. Marek 

Pobuda, ktorý si spolu so svojimi hosťami a rodinou pripravil pre nás krásny Vianočný 

Samuel Mikláš hral na husliach nielen vianočné ale aj svetové piesne, 

Lucia Pobudová a spevom nás 

sprevádzal už tradične a pre nás nenahraditeľný Marek. Celé čarovné popoludnie umocnila 

aj prítomnosť malých pomocníkov Adamka a Jurka, ktorí keď vyrastú, určíte budú 

rodičmi. Ďakujeme ešte raz Marekovi, jeho rodine a hosťom, že sme 



SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA

K oslave Silvestra neodmysliteľne patrí dobrá nálada, jedlo a tanec v spoločnosti ľudí, 

sú nám blízki. A presne taká bola aj naša Silvestrovská zábava v zariadení. Už od rána 

zamestnanci pripravovali v kotlinách kapustnicu, program, zdobila sa jedáleň a piekli 

chutné koláčiky. A párty mohla začať! Klienti a zamestnanci si spoločne užili

rôzne súťaže, zaspomínali na všetky super akcie v roku 2022. Novinkou bola silvestrovská 

fotostena, pri ktorej sa všetci s nadšením fotili. Zábavu sme zavŕšili bohatou tombolou, v 

ktorej vyhral snáď každý. Zábava sa vydarila a do Nového roka

pohody, šťastné náhody, žiadne nezhody, významné dohody, úsmevné príhody a ďalšie 

života výhody. 
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SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA 

K oslave Silvestra neodmysliteľne patrí dobrá nálada, jedlo a tanec v spoločnosti ľudí, 

sú nám blízki. A presne taká bola aj naša Silvestrovská zábava v zariadení. Už od rána 

zamestnanci pripravovali v kotlinách kapustnicu, program, zdobila sa jedáleň a piekli 

chutné koláčiky. A párty mohla začať! Klienti a zamestnanci si spoločne užili

rôzne súťaže, zaspomínali na všetky super akcie v roku 2022. Novinkou bola silvestrovská 

fotostena, pri ktorej sa všetci s nadšením fotili. Zábavu sme zavŕšili bohatou tombolou, v 

ktorej vyhral snáď každý. Zábava sa vydarila a do Nového roka si všetci prajeme veľa 

pohody, šťastné náhody, žiadne nezhody, významné dohody, úsmevné príhody a ďalšie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K oslave Silvestra neodmysliteľne patrí dobrá nálada, jedlo a tanec v spoločnosti ľudí, ktorí 

sú nám blízki. A presne taká bola aj naša Silvestrovská zábava v zariadení. Už od rána 

zamestnanci pripravovali v kotlinách kapustnicu, program, zdobila sa jedáleň a piekli 

chutné koláčiky. A párty mohla začať! Klienti a zamestnanci si spoločne užili hudbu, tanec, 

rôzne súťaže, zaspomínali na všetky super akcie v roku 2022. Novinkou bola silvestrovská 

fotostena, pri ktorej sa všetci s nadšením fotili. Zábavu sme zavŕšili bohatou tombolou, v 

si všetci prajeme veľa 

pohody, šťastné náhody, žiadne nezhody, významné dohody, úsmevné príhody a ďalšie 

 



 

p. Milada Samáková 50 rokov

p. Milica Gábrišová 7

p.Anna Končalová 60

p.Ingrida Beníková 41

p.Irena Imreová 90 rokov

 

 

Všetci oslávenci oslávili svoje narodeniny v

opatrovateliek a inštruktorov sociálnej rehabilitácie.

a prajeme do ďalších rokov ešte veľa zdravia, 

19 

NAŠI OSLÁVENCI 

p. Milada Samáková 50 rokov 

70 rokov 

60 rokov 

41 rokov 

p.Irena Imreová 90 rokov 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

oslávili svoje narodeniny v kruhu svojich priate

inštruktorov sociálnej rehabilitácie. Srdečne blahoželáme 

prajeme do ďalších rokov ešte veľa zdravia, spokojnosti a

požehnania. 

  

kruhu svojich priateľov, 

rdečne blahoželáme 

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

Mgr. Martina Hasprová, Ing. Slávka Hasprová
 Mgr.František Vaňo,Ing. Karol Pecho

Milica Gábrišová
•  redakcia si vyhradzuje právo výberu a

Aktuálne informácie a príspevky nájdete na našej 
webstránke:

20 

VTIPY 
á íš š

í á á ď ý

íš ž š š ň
ž

ú ž á  
š

áč č ý í
ž á č

č áč
ž Ž ž č

č ň úč
ď š š ú

ú

Ž č ť ž č
ô č ľ ď í ž á

č ľ úš ž
ľ á

Ž ýšľ
ľ ľ ň í  

 

 

 

 

 

 

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

, Ing. Slávka Hasprováa klienti: Ingrida Benikova,Ľubica Minárová,
Ing. Karol Pecho, 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 
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Bc. Mária Luknišová, 
. Simona BlažkováDiS.art, 

Ľubica Minárová,, 
, Karin Gordíková, 

, Ján Bucheň. 
• 


