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Slovo na úvod 

 

Obdobie adventu pomaly vrcholí, Vianoce sa blížia. Mladí i starší sa tešia na Štedrý 

deň. Prichádzajú k nám najkrajšie sviatky v roku. S príchodom nastávajúcich sviatkov 

postupne zapaľujeme ďalšie sviece na adventnom venci symbolizujúcom plnosť svetla.  

Slovo advent je latinského pôvodu a znamená príchod. Mali by sme si uvedomiť, že 

advent nemáme len prežiť, ale ho aj prežívať. Toto je veľké umenie, ktorému sa máme 

učiť. Vedieť ďakovať za každý nový deň, ktorý môžeme prežiť s radosťou v blízkosti 

tých, ktorí sú pre nás oporou. A to nielen v dňoch, keď svieti svetlo, keď máme 

slnečné dni, ale predovšetkým vo chvíľach, keď sú v našom živote rôzne ťažkosti a 

búrky, ktoré musíme veľakrát prebojovať. 

      

S adventom spájame aktivity, zvyky a tradície, ktoré nám pomáhajú prežiť tento čas 

plnšie. Rovnako aj v našom zariadení sociálnych služieb chceme, aby príprava na 

Vianoce bola bohatá na radostné chvíle, ktoré môžeme prežiť spolu, klienti 

i zamestnanci zariadenia. Tak, ako po celý rok, aj v tomto vianočnom čase 

pripravujeme pre našich klientov viacero akcií spojených s čarom očakávania príchodu 

sviatkov lásky a pokoja, ktorými Vianoce naozaj sú.  

 

     Venujme preto pozornosť tej pravej podstate a tomu pravému významu Vianoc – 

obdarúvaniu toho druhého láskou a pozornosťou. Nemýľme si význam adventu a Vianoc 

tak, ako v mnohých krajinách na svete. Nespájajme Vianoce s prínosom komerčného 

úspechu, s prebytkom a konzumom. Objavujme spolu znovu pravý zmysel adventu 

a Vianoc. Objavujme čaro lásky, ktorú môžeme darovať bez toho, aby sme ju mali. 

Venujme tento čas úsmevom, venujme ho jeden druhému a vyčarujme si tak spolu tie 

najkrajšie Vianoce pre všetkých nás . . .  

 

 

                                                                                  

                                                                                                                    /redakcia/ 
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Veľkonočné tradície, spomienky z detstva  

/03. 04. 2018/ 

 

Zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností 

pripravili pre PSS zariadenia posedenie s cieľom zaspomínať sa na prežívanie 

Veľkonočného týždňa počas detských čias. PSS si tak mohli zaspomínať na všetky 

veľkonočné tradície, ktoré sa u nich dodržiavali a odovzdávali z generácie na 

generáciu. PSS si pripomenuli nielen tradičné maľovanie kraslíc, či pletenie korbáčov, 

ale taktiež aj tradície prežívania Veľkonočného pondelku. Nezabudli ani na tradičné 

veľkonočné jedlá, koláče a iné sladkosti, ktoré na stoloch nemohli chýbať.  

 

Reminiscenčný tréning – Význam Veľkej noci  

/04. 04. 2018/ 

 

Význam Veľkej noci si v ZSS každoročne pripomíname pri príležitosti slávenia 

veľkonočných sviatkov. Nebolo tomu inak ani tento rok. Význam troch dní spojených 

s pripomenutím si utrpenia Spasiteľa bol predmetom reminiscenčného tréningu, ktorý 

sa v ZSS uskutočnil dňa 04. apríla 2018. PSS si počas reminiscenčného tréningu 

priblížili takmer všetky tradície spojené s tými najväčšími sviatkami všetkých 

kresťanov.  

 

Turnaj v „Bingu“  

/10. 04. 2018/ 

 

Hranie „Binga“ je novou aktivitou určenou PSS, ktorá si od svojej „premiéry“ získala 

viacero záujemcov. Na základe zvyšujúceho sa počtu „aktívnych hráčov“ sme sa 

rozhodli uskutočniť súťaž v hraní tejto zaujímavej hry. Stalo sa tak 10. apríla 2018, 

keď si všetci zúčastnení zmerali sily a ukázali, kto je v hraní binga ten najlepší.   

 

Reminiscenčný tréning „Deň narcisov“  

/11. 04. 2018/ 

 

Deň narcisov je spojený s dobrovoľnou zbierkou na boj proti rakovine, ktorá sa na 

Slovensku koná každoročne. Význam tejto zbierky podnietil aj výber témy 

reminiscenčného tréningu,  ktorý sa konal v ZSS dňa 11. apríla 2018. PSS si spolu so 

zamestnancami oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností 

pripomenuli význam ochrany ľudského života a tiež otvorene diskutovali na tému 

rakovina. V dané dopoludnie si tak bližšie priblížili deň boja proti zákernej chorobe, 

ktorý symbolizuje žltý narcis.  
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Vedomostný kvíz na tému „Živočíchy v prírode“  

/13. 04. 2018/ 

 

Súčasťou programu aktivít pre PSS je takmer každý týždeň aj vedomostný kvíz na 

rôzne témy. Tentokrát si zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja 

pracovných zručností vybrali tému „živočíchy v prírode“. PSS súťažili v dvojiciach 

a hádali aký druh živočícha je zobrazený na kartách, ktoré vyberal inštruktor 

sociálnej rehabilitácie. Súťažiace dvojice súperili o prvé miesto a neodmysliteľnú 

sladkú odmenu v priestoroch pracovnej a tvorivej  dielne.  

 

 

Pamäťový kvíz „Spomienka na hudobné hviezdy“  

/17. 04. 2018/ 

 

Pamäťový kvíz spočíva na základe vytvorených otázok spolu so správnymi odpoveďami, 

ktoré sú kladené súťažiacim dvojiciam. Ich úlohou je nájsť správnu odpoveď na 

súťažnú otázku. Rovnaký postup uplatnili zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie 

a rozvoja pracovných zručností pri pamäťovom kvíze na tému „Spomienka na hudobné 

hviezdy“. Súťažné dvojice si aj prostredníctvom kvízu zaspomínali na spevácke 

hviezdy, ktoré sa svojou tvorbou zapísali do dejín hudby.  
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Pamäťový kvíz „Hrady a zámky Slovenska“ 

 /18. 04. 2018/ 

 

Pamäťový kvíz na tému „Hrady a zámky Slovenska“ sa stal pravidelnou súčasťou 

programu aktivít PSS. PSS si tak postupne rozšírili vedomosti ohľadom histórie pýchy 

nášho kultúrneho dedičstva v podobe majestátnych stavieb. Rovnako však spoznali aj 

históriu miest Slovenska, ktoré sa hradmi a zámkami hrdo pýšia. Súťažiaci súperili 

o prvenstvo vo dvojiciach, ktoré sa radi zúčastnili pamäťového kvízu na danú tému.  

  

Hudobný kvíz v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch  

/19. 04. 2018/ 

 

Tribečská knižnica v Topoľčanoch pripravili aj pre PSS nášho zariadenia sociálnych 

služieb hudobný kvíz, ktorý prebieha počas aktuálneho roka. PSS si tento rok 

prostredníctvom pripraveného pásma pripomenú tvorbu svetových klasikov. Návšteva 

knižnice bola spojená aj s prechádzkou v meste a posedením pri občerstvení.  

 

Hádaj moje povolanie  

/20. 04. 2018/ 

 

Tentokrát sa PSS zúčastnili pri zaujímavej súťaži, ktorá spočívala v rozpoznávaní 

povolaní na základe pantomímy. PSS sa predstavili viaceré povolania formou pantomímy 

a uhádnuť o aké ide naozaj nebolo jednoduché. Pri stvárnení jednotlivých povolaní, ale 

aj pri hádaní konkrétneho povolania panovala dobrá nálada. Súťaž sa stretla s kladným 

ohlasom u PSS a požiadavkou na ďalšie pokračovanie.  

 

Veľkonočná zábava v Horných Štitároch 

 /26. 04. 2018/ 

 

PSS nielen z nášho zariadenia sociálnych služieb sa po skončení pôstneho obdobia 

spojeného so slávením sviatkov Veľkej noci mohli zabaviť na veľkonočnej zábave, 

ktorú usporiadalo Zariadenie sociálnych služieb „Harmónia“ Horné Štitáre. Tanec, 

spev, pripravené občerstvenie a dobrá nálada boli zárukou úspechu a spokojnosti 

všetkých PSS, ktorí sa zábavy v Kultúrnom dome Horné Štitáre zúčastnili.  
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Uhádni moje remeslo  

/03. 05. 2018/ 

 

Uhádni moje remeslo – to bola téma pamäťovej hry pripravenej pre PSS zariadenia. Tí 

na základe opisu činnosti „remeselníkov“, ktorých remeslo bolo treba uhádnuť, hádali 

o aké remeslo ide. PSS, ktorí sa snažili prísť na správnu odpoveď, pomáhali indície od 

zamestnancov oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností. PSS 

s najvyšším počtom uhádnutých remesiel patrila sladká odmena.  

  

Turnaj boccia 

 /04. 05. 2018/ 

 

Boccia je šport určený nielen pre telesne postihnutých športovcov, ktorí majú poruchu 

funkcie všetkých štyroch končatín, ale aj pre zdravých športovcov. Je dokonca 

zaradená medzi paralympijské disciplíny, medzi olympijskými disciplínami nemá 

ekvivalent. V súčasnosti sa boccia hráva vo viac ako 50 krajinách sveta. Možnosť 

zahrať si bocciu majú aj naši PSS vďaka boccia ihrisku vybudovaného v priestoroch 

nádvoria kaštieľa. PSS pri hre súťažili v trojčlenných družstvách na základe pravidiel 

tejto hry. Každé družstvo malo k dispozícii 6 lôpt. Jedno družstvo súťažilo 

s červenými, druhé s modrými loptami.  Úlohou každého družstva bolo dostať svoje 

lopty bližšie k hlavnej lopte bielej farby, ako súperiaci PSS v inom družstve.  
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Výtvarná súťaž „Umelci“  

/07. 05. 2018/ 

 

S cieľom využiť pri tvorbe aktivít pre PSS aj prvky arteterapie vznikol nápad na 

zorganizovanie výtvarnej súťaže v našom zariadení sociálnych služieb. PSS mohli 

uplatniť svoju kreativitu pri vytváraní „umeleckých diel“. Výstava diel našich 

výtvarných „umelcov“ bola možnosťou ukázať svoj talent aj ostatným PSS zariadenia.  

 

 

 

Výlet do Nitry  

/10. 05. 2018/ 

 

Výlet do mesta pod Zoborom absolvovali naši PSS 10. mája v doprovode zamestnancov 

oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností. Výlet bol určený 

PSS, ktorí sa aktívne zúčastňujú aktivít oddelenia. Zaslúženej odmene vo forme 

návštevy Obchodného centra Mlyny a tiež návštevy Nitrianskeho hradu sa tešili všetci 

zúčastnení PSS.   

 

 

„Uhádni moje povolanie“  

/11. 05. 2018/ 

 

Hádanie povolaní na základe pantomímy sa možno zdá jednoduché, no až také ľahké to 

v skutočnosti nie je. Presvedčili sa o tom aj PSS, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili. 

Májové dopoludnie spojené s čo najpresnejšou „ukážkou“ hádaného povolania sa 

stretlo s kladným ohlasom zo strany PSS. Po skončení súťaže boli odmenení PSS, ktorí 

uhádli najviac zobrazovaných povolaní, ale aj tí, ktorí prostredníctvom pantomímy 

najlepšie znázorňovali konkrétne povolania.  
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„Hádaj známe osobnosti“  

/14. 05. 2018/ 

Hádaj známe osobnosti“ to bola téma vedomostnej hry v ktorej PSS rozpoznávali 

osobnosti ktorých tvorba a talent sa stali známymi na celom svete. PSS hádali mená 

osobností zo sveta hudby, filmu, športu zobrazených na fotografiách z časopisov, 

novín, plagátov. Zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných 

zručností po skončení vedomostnej hry opäť odmenili tých najlepších.  

 

 

Majáles v ZSS „Benefit“ Ľudovítová  

/15. 05. 2018/ 

 

Zariadenie sociálnych služieb „Benefit“ Ľudovítová každoročne usporiada zábavu pre 

PSS zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Vďaka ochote 

personálu zariadenia sa tak opäť po roku stretli PSS viacerých zariadení v priestoroch 

Kultúrneho domu v obci Výčapy - Opatovce. PSS čakalo nielen bohaté občerstvenie, 

ale predovšetkým dobrá zábava a stretnutie s priateľmi z iných zariadení.  

 

 

Vedomostný kvíz  

/16. 05. 2018/ 

 

„Kto, čo, ako?“ Tri otázky kladené PSS počas zábavno-vedomostného kvízu, ktorý 

prebiehal v našom zariadení dňa 16. 05. 2018. PSS hľadali správne odpovede na dané 

otázky s jediným cieľom: stať sa víťazom kvízu. Súperi mali neľahkú úlohu. Počas 

trvania kvízu predviedli svoje vedomosti a nedali sa zahanbiť. Víťazi si ako už 

tradične odniesli aj pripravenú odmenu.  

 

 

Vedomostný kvíz  

/17. 05. 2018/ 

 

„Pravda či lož?“ Táto otázka zaznela v priestoroch pracovnej a záujmovej dielne počas 

konania vedomostného kvízu niekoľkokrát. Úlohou PSS bolo na základe poskytnutých 

informácií   z viacerých oblastí (príroda, veda, šport, umenie, ...) rozpoznať, či sú dané 

údaje pravdivé alebo nie. Najväčší počet správnych odpovedí nakoniec rozhodol 

o víťaznom družstve.  
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Zábavné dopoludnie 

 /18. 05. 2018/ 

 

Zábavno-spoločenská hra ACTIVITY spojila družstvá PSS, ktorí sa snažili uhádnuť 

zadané pojmy, dosiahnuť cieľovú oblasť a taktiež splniť záverečnú úlohu. PSS súperili 

v 4 družstvách s rovnakým počtom hráčov. Postupne si vyberali jednotlivé karty 

a snažili sa splniť jednotlivé úlohy zadané na kartách tak, ako to určujú podmienky hry 

a prísť do cieľa ako prví.  

 

 

Nitriansky OSKAR  

/23. 05. 2018/ 

 

Dňa 23.5.2018 sa pod záštitou doc. Ing. Milana Belicu PhD., predsedu Nitrianskeho 

samosprávneho kraja v Kultúrnom dome v Kozárovciach uskutočnil XIII. ročník 

Celokrajskej prehliadky dramatickej tvorby obyvateľov zariadení sociálnych služieb 

„OSKAR 2018“. Vystúpení sa zúčastnilo cca 140 obyvateľov z 13-tich zariadení 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Naše zariadenie sociálnych 

služieb sa tohto podujatia zúčastnilo opäť aj tento rok. PSS si pod vedením 

zamestnancov oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností 

pripravili kultúrne pásmo pod názvom „Jánošík“. Nácvik scénky začal už v apríli, 

rovnako ako príprava rekvizít a kostýmov. PSS sa pod vedením vedúcej oddelenia 

sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností denne pripravovali s cieľom 

získať prvenstvo a najmä „Oskara“. Téma kultúrneho pásma bola vybraná zámerne, 

v snahe pripomenúť si 330. výročie narodenia Juraja Jánošíka, slovenského zbojníka 

a legendárneho národného hrdinu.  
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Vedomostný kvíz 

 /25. 05. 2018/ 

 

Vedomostný kvíz na tému „dejiny Československa“ bol pripravený na základe kladenia 

otázok PSS spojených s tými najvýznamnejšími míľnikmi z dejín bývalej 

Československej republiky. Významné osobnosti politiky, verejného života, udalosti, 

ktoré sa nezmazateľne vpísali do dejín republiky – to všetko bolo obsiahnuté 

v kladených otázkach jednotlivým PSS, ktorí, ako obvykle, pri realizácii vedomostných 

kvízov, súťažili vo viacerých družstvách.  

 

Deň očami nevidiaceho  

/30. 05. 2018/ 

 

Zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností 

pripravili zaujímavú besedu cieľom ktorej bolo priblížiť PSS deň očami nevidiaceho 

človeka. Okrem zvládania pre nás možno samozrejmých a bežných vecí či už 

v domácnosti alebo v práci, priblížili zamestnanci PSS zariadenia aj symbol zrakovo 

postihnutých – bielu palicu,  pomôcku pri zvládaní samostatného a bezpečného pohybu 

nevidiaceho človeka. PSS si tiež pripomenuli aj Medzinárodný deň nevidiacich – 13. 

november a tiež ďalšie dva významné dni, ktoré  majú ľudia so zrakovým postihnutím 

v kalendári – 15. október, Svetový deň bielej palice a 4. január ktorý je Svetovým 

Braillovým dňom. 
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Vedomostný kvíz 

 /06. 06. 2018/ 

 

Mesiac jún bol opäť bohatý na jednotlivé aktivity určené PSS. Vedomostné, pamäťové 

kvízy, reminiscenčné tréningy sú neodmysliteľnou súčasťou programu plánovaných 

aktivít pre PSS zariadenia. Mesiac jún otváral vedomostný kvíz na tému „zaujímavosti 

zo sveta“. Tak, ako aj ostatné vedomostné kvízy, prebiehal v priestoroch pracovnej 

a záujmovej dielne. Prostredníctvom kvízových otázok si PSS môžu precvičiť svoje 

vedomosti z rôznych oblastí, tentokrát zo spoznávania zaujímavostí zo sveta. Všetky 

otázky boli spojené s prívlastkom naj, niektoré boli jednoduchšie, iné PSS trochu 

potrápili.   

 

Reminiscenčný tréning  

/08. 06. 2018/ 

 

Už od roku 1974 patrí vo vyše sto krajinách 5. jún Medzinárodnému dňu životného 

prostredia. Práve tento deň si pripomenuli aj naši PSS formou reminiscenčného 

tréningu. PSS  zariadenia sociálnych služieb bol priblížený predovšetkým negatívny 

vplyv znečisťovania životného prostredia na ľudské zdravie. PSS taktiež diskutovali aj 

o nerešpektovaní a ľahostajnosti ľudí voči životnému prostrediu. Počas 

reminiscenčného tréningu sme sa venovali aj problémom spojených so znečisťovaním 

ovzdušia, vody, pôdy.  

 

Futbalový zápas  

/12. 06. 2018/ 

 

Zariadenie sociálnych služieb „Clementia“ Kovarce je každoročným organizátorom 

športového popoludnia určeného PSS zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti NSK. Tento rok preto opäť pozvali aj PSS nášho zariadenia, aby prišli 

zabojovať o prvenstvo vo futbalovom zápolení. Naši PSS podali na ihrisku zariadenia 

výborný športový výkon a priniesli domov striebornú medailu.  

 

Vedomostný kvíz  

/13. 06. 2018/ 

 

Ani tentokrát sa PSS súťažiaci počas vedomostného kvízu dňa 13. júna 2018 nedali 

zahanbiť. PSS mali za úlohu rozpoznať krátku ukážku tých najpopulárnejších  filmov 

z českej a slovenskej kinematografie. PSS pomohli aj letné popoludnia počas ktorých 

im zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností 
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v rámci letného kina premietali práve ukážky známych českých a slovenských filmov. 

Opäť sa súperilo v dvojčlenných družstvách, ktorým sa postupne pripočítavali body 

podľa počtu uhádnutých ukážok.  

 

Empirické divadlo v Hlohovci 

 /15. 06. 2018/ 

Pozvanie na vystúpenie našich PSS s kultúrnym pásmom „Jánošík“ do Empirického 

divadla v Hlohovci bolo akousi ďalšou odmenou talentovaných PSS nášho ZSS. 

Predstavenie „Jánošík“ už svoju premiéru zažilo počas konania XIII. ročníka 

Celokrajskej prehliadky dramatickej tvorby obyvateľov zariadení sociálnych služieb 

„OSKAR 2018“. No vystúpiť v priestoroch empirického divadla bolo možno o to 

lákavejšie, aj keď odmenou za úžasný „herecký“ výkon bol „len“ potlesk prítomných 

divákov.  

 

Reminiscenčný tréning 

 /18. 06. 2018/ 

 

Tretia nedeľa v mesiaci júni je celosvetovým dňom otcov. Tradícia Dňa otcov vznikla 

v americkom meste Spokane už v roku 1910. Zamestnanci oddelenia sociálnej 

rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností priblížili PSS aj pôvod vzniku tohto 

sviatku. Popularita sviatku narastala a nakoniec sa dočkala prezidentského vyhlásenia 

a uznania tohto dňa  ako oficiálneho sviatku Dňa otcov. Aj túto vedomosť získali PSS 

počas reminiscenčného tréningu, no zhodli sa na jednom: úcta k rodičom, otcovi, 

matke by mala byť samozrejmá a rozdávaná každý deň, nielen v deň oficiálneho 

sviatku.  

 

Malá letná olympiáda PSS 

 /20. 06. 2018/ 

 

Malá letná olympiáda PSS sa koná každoročne počas letných mesiacov. Aj tento rok 

prišli „olympionici“ z jednotlivých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti NSK do Športovej haly v Leviciach s jediným cieľom: získať medailu 

a priniesť domov nielen kov a diplom, ale taktiež aj radosť spojenú s víťazstvom. PSS 

zariadení súperili v nasledujúcich športových disciplínach: hod kriketovou loptičkou, 

hod loptou na basketbalový kôš, štafeta, skok do diaľky. Naše zariadenie 

reprezentovali 8  PSS, ktorí tento rok nezískali žiadnu medailu. Aj napriek tomu im 

patrí naša vďaka. 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Spokane_(Washington)
https://sk.wikipedia.org/wiki/1910
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Hudobný kvíz  

/21. 06. 2018/ 

 

Tribečská knižnica v Topoľčanoch už každoročne pripravuje pre PSS zariadení 

sociálnych služieb hudobný kvíz zložený z niekoľkých stretnutí PSS zariadení 

v priestoroch knižnice v Topoľčanoch. Zamestnanci knižnice majú vždy pripravené 

pásmo zložené z ukážok tvorby konkrétneho hudobného skladateľa a zaujímavostí 

z jeho života. Tento rok bola PSS predstavená tvorba svetových klasikov. Vzájomné 

súperenie PSS nášho zariadenia a PSS Zariadenia sociálnych služieb „Harmónia“ Horné 

Štitáre a Zariadenia sociálnych služieb „Clementia“ Kovarce o prvenstvo ukončilo 

tohtoročný hudobný kvíz. Víťazmi sa stali PSS ZSS „Harmónia“ Horné Štitáre.   

 

 

„Čarovné koleso“  

/26. 06. 2018/ 

 

Na základe veľkého úspechu súťaže pod názvom „Čarovné koleso“ určenej nielen pre 

PSS nášho zariadenia sme sa rozhodli pripraviť aj druhý ročník tejto akcie. Realizácii 

stretnutia predchádzali prípravy všetkých súťažných disciplín, príprava jednotlivých 

stanovíšť, vyhotovenie medailí a doladenie všetkých detailov s jediným cieľom: získať 

aspoň rovnaký pozitívny ohlas na toto súťažné dopoludnie od zúčastnených PSS ako 

minulý rok. Deň konania súťaže nám uľahčilo aj teplé slnečné počasie, vďaka ktorému 

mohli súťažné disciplíny prebiehať aj v exteriéri ZSS. A čo nás, ako organizátorov 

súťaže potešilo zo všetkého najviac? Radosť PSS zo spoločne stráveného dňa 

a prísľub, že o rok sa opäť stretneme pri konaní tretieho ročníka súťaže „Čarovného 

koleso“.  

 

Reminiscenčný tréning 

 /04. 07. 2018/ 

 

Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda je štátnym sviatkom Slovenskej republiky, 

ktorý sa oslavuje každoročne 5. júla. Oslavuje sa ako pripomenutie výročia príchodu 

slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu v roku 863. Význam 

tvorby solúnskych bratov a ich šírenie kresťanstva na Veľkej Morave sme spolu s PSS 

rozoberali počas konania reminiscenčného tréningu deň pred štátnym sviatkom 

venovanom významným osobnostiam našej histórie. 
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Turnaj „boccia“ 

 /10. 07. 2018/ 

 

Júnové súperenie v hraní „boccii“ si PSS zopakovali aj v mesiaci júli. Súťažiace 

družstvá predviedli svoju techniku hodu loptičiek s cieľom poraziť súpera. Turnaj 

v boccii bol vyrovnaní, každé z troch družstiev sa snažilo získať prvé miesto. Víťazi si 

odniesli odmenu v podobe cukroviniek.  

 

 

Tribečská knižnica – vystúpenie s predstavením „Jánošík“  

/12. 07. 2018/ 

 

Divadelné predstavenie s názvom „Jánošík“ si PSS nášho zariadenia sociálnych služieb 

pripravili na vystúpenie v Kultúrnom dome v Kozárovciach, kde sa dňa 23. 05. 2018  

uskutočnil XIII. ročník Celokrajskej prehliadky dramatickej tvorby obyvateľov 

zariadení sociálnych služieb „OSKAR 2018“. Predstavenie „Jánošík“ sa stretlo 

s pozitívnym ohlasom na základe ktorého boli PSS pozvaní ukázať svoj talent aj 

v priestoroch Tribečskej knižnice v Topoľčanoch. Úspech zožali aj v okresnom meste, 

kde na nich čakalo občerstvenie a malá pozornosť od zamestnancov knižnice.  

 

Varenie gulášu 

 /17. 07. 2018/ 

 

Leto je ako stvorené na prípravu chutných pokrmov pod holým nebom. Zariadenie 

sociálnych služieb „Domum“ Krškany zrealizovalo akciu pre PSS zariadení sociálnych 

služieb, ktorá spočívala práve vo varení dobrôt v priestoroch areálu zariadenia. PSS si 

spolu s „pomocnými kuchármi“ z radov zamestnancov zúčastnených ZSS vyskúšali 

svoje kuchárske umenie vo varení gulášu. Naše ZSS reprezentovali PSS p. Gaálová, p. 

Bojda, p. V. Špánik. Zo stretnutia si odniesli diplom za tím s najkrajšou kuchárkou. 
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Hudobno-vedomostný kvíz  

/27. 07. 2018/ 

 

Témou júlového kvízu boli slovenské hity. PSS na základe krátkych hudobných ukážok 

hádali správny názov piesní. Počas trvania kvízu si mohli vypočuť viaceré 

najúspešnejšie hity slovenských interpretov. Viacerí PSS vedeli určiť aj názov 

skupiny, či speváka, ktorého pieseň sa stala hitom slovenských hudobných rebríčkov. 
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Reminiscenčný tréning  

/30. 07. 2018/ 

 

Zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností si spolu 

s PSS pripomenuli tradíciu oslavy Medzinárodného dňa priateľstva, ktorá začala v 

roku 1935 v USA. Reminiscenčný tréning sa niesol v duchu hlavnej myšlienky 

priateľstva, ktorou je predovšetkým uvedomenie si úlohy priateľstva v našom živote, 

ktoré do nášho sveta vnáša pokoj a dobrú náladu. Tento deň by sme mali osláviť so 

svojimi priateľmi, vyjadriť im svoju vďaku, lásku a obdariť ich maličkosťou. 

 

Pamäťový kvíz 

 /14. 08. 2018/ 

 

Pamäťový kvíz „zvieratká v našej krajine“ spočíval v rozpoznávaní živočíchov žijúcich 

na území Slovenska zobrazených na viacerých kartách. Každá správna odpoveď 

predstavovala ďalší bod na konte súťažiaceho. Kvíz si vyžadoval sústredenie a tiež 

schopnosť zapamätať si meno živočícha na jednotlivých obrázkoch.   

 

Opekačka v parku 

 /16. 08. 2018/ 

 

Pri príležitosti hodov v obci Horné Obdokovce usporadúva naše ZSS opekačku pre 

PSS. Aj tento rok si tak PSS mohli pochutiť na špekáčikoch a slanine. PSS si pod 

dohľadom zamestnancov oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných 

zručností pripravili zeleninový šalát z nimi dopestovanej zeleniny. Príjemnú atmosféru 

v priestoroch parku dopĺňala hudba - opekačka bola spojená s diskotékou, čo PSS 

taktiež veľmi potešilo.   
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Historické vozidlá v obci Horné Obdokovce  

/17. 08. 2018/ 

 

Obyvatelia obce Horné Obdokovce mali v piatok 17. augusta možnosť sledovať 

prechod skupiny historických vozidiel ulicami obce. Túto možnosť mali aj PSS nášho 

zariadenia. V priebehu popoludňajších hodín sme mohli obdivovať historické vozidlá, 

z ktorých väčšina jazdila na cestách ešte v minulom storočí. Netradičnú prehliadku 

veteránov, ktoré sú pýchou nejedného zberateľa, sme si stihli zdokumentovať 

v podobe fotografií.  

 

Vystúpenie v obci Horné Obdokovce 

 /24. 08. 2018/ 

 

Kultúrny dom Kozárovce, Empirické divadlo v Hlohovci, Tribečská knižnica Topoľčany – 

to všetko sú miesta, kde vystupovali naši PSS s divadelným predstavením „Jánošík“. 

Pozvanie prišlo aj od starostky obce Horné Obdokovce a tak nasledovala ďalšia 

repríza predstavenia  v priestoroch Kultúrneho domu v Horných Obdokovciach. 

Vystúpenie pri príležitosti 735. výročia založenia obce bolo opäť ocenené potleskom 

a odmenou.  

 

Reminiscenčný tréning  

/28. 08. 2018/ 

 

28. 08. 2018 si PSS nášho zariadenia počas reminiscenčného tréningu pripomenuli 

Slovenské národné povstanie, ktoré začalo 29. augusta 1944 ako obrana proti vstupu 

ozbrojených síl nacistického Nemecka na územie vojnovej Slovenskej republiky. 

Spomínanie na obdobie Slovenského národného povstania, ktorého centrom sa stala 

Banská Bystrica, je vždy spojené aj so spomienkou na nevinné ľudské životy, ktoré sa 

stali obeťou druhej svetovej vojny.  

 

„Ľudské telo“ – pamäťový kvíz 

/04. 09. 2018/ 

 

Pamäťový kvíz na tému „ľudské telo“ bol postavený na otázkach, ktoré preverili 

vedomosti PSS o ľudskom tele. Pamäťový kvíz pozostával z desiatok otázok, pričom 

každá z kladených otázok mala tri možnosti. Vybrať tú správnu a získať bod pre svoje 

družstvo bolo úlohou PSS počas prvého pamäťového kvízu v mesiaci september. PSS si 

vďaka pamäťovému kvízu mohli otestovať, koľko toho o ľudskom tele vedia a zároveň 

sa dozvedeli aj  nové a prekvapivé informácie, o ktorých možno vôbec netušili. Odmena 

patrila prvým trom najlepším PSS, ktorí poznali najviac správnych odpovedí.  

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovenská_republika_(1939_–_1945)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Banská_Bystrica
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Hra „telefón“ – zábavné dopoludnie 

/06. 09. 2018/ 

 

Hru s názvom „Telefón“ alebo „Tichá pošta“ si zahrali aj naši PSS v priestoroch 

pracovnej a záujmovej dielne oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných 

zručností počas septembrového dopoludnia. PSS hrali podľa pravidiel tejto známej 

zábavnej hry. Prvý PSS si vymyslel vetu, ktorá bola predávaná ďalšiemu PSS, ktorý ju 

pošepkal druhému PSS až kým „tichá pošta“ nedorazila k poslednému PSS. Pri 

porovnaní prvej vety s vetou, ktorá dorazila k poslednému PSS začala ozajstná zábava. 

Väčšinou sa nám totiž podarilo poslednú vetu poriadne skomoliť. „Telefón“ sme si PSS 

zahrali niekoľkokrát pričom prezradenie tej poslednej vety bolo zdrojom najväčšej 

zábavy.  

 

Štitárska opekačka 

/13. 09. 2018/ 

 

Zariadenie sociálnych služieb „Clementia“ Horné Štitáre už tradične aj tento rok 

zorganizovalo opekačku, ktorej sa zúčastnili aj dvaja PSS nášho zariadenia sociálnych 

služieb. PSS si mohli pochutiť na opekaných špekáčikoch a pripravenom občerstvení. 

Nechýbala hudba a radosť PSS zo spoločného stretnutia.  

 

„Hľadanie pokladu“ 

/18. 09. 2018/ 

 

Zariadenie sociálnych služieb „Vek nádeje“ Nové Zámky pripravilo pre PSS zaujímavú 

akciu s cieľom nájsť hľadaný poklad. Akcie sa zúčastnili aj dvaja PSS z nášho ZSS. 

Pre PSS boli pripravené tri „zábavné stoly“ s tromi úlohami: hádzanie lôpt a kruhov, 

skladanie puzzlí a na treťom stole sa prostredníctvom zábavnej hry chytali rybičky. 

Na každom stole bola pre súťažiacich pripravená jedna indícia. Na základe získaných 

indícií bolo potrebné poskladať porekadlo. Naši PSS tak zložili známe „kto sa smeje 

naposledy, ten sa smeje najlepšie“. Na záver súťaže sa hľadal spomínaný poklad 

a súťažné družstvá získali za účasť pamätný list.  

Beseda s kňazom 

/19. 09. 2018/ 

 

15. september je oslavou patrónky Slovenska Sedembolestnej Panny Márie. 

Priblížiť PSS význam tohto sviatku prišiel do zariadenia sociálnych služieb Vdp. 

Jozef Šafár, správca miestnej farnosti. Kňaz porozprával PSS 

o Sedembolestnej, ktorú ako patrónku nášho národa vyhlásil pápež Pius XI. PSS 

taktiež porozprával o siedmych bolestiach Božej Matky, ktorej Slováci oddávna 

prechovávajú osobitnú úctu. 
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„Zaujímavosti z Afriky“ – pamäťový kvíz 

/20. 09. 2018/ 
 

Pamäťový kvíz bol realizovaný na základe otázok s tromi možnosťami odpovedí, pričom 

jedna z nich bola tá správna. PSS si preverili svoje vedomosti o „Čiernom kontinente“ 

ako Afriku často označujú. Ktorý zo siedmych divov sveta sa nachádza na Africkom 

kontinente, najdlhšia rieka Afriky, živočíchy žijúce v exotickej Afrike a tiež hľadanie 

správnej odpovede na otázku aká je najväčšia púšť Afriky, či najvyšší vrch potrápili 

našich PSS počas pamäťového kvízu konaného v dielni oddelenia sociálnej rehabilitácie 

a rozvoja pracovných zručností. Odmenení boli opäť tí najlepší  PSS.   

 

VÝLET – RANČ POD BABICOU 

/25. 09. 2018/ 

Zamestnanci Zariadenia sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, Horné Obdokovce v snahe 

ozvláštniť PSS pobyt v samotnom zariadení zorganizovali spoločný výlet na Ranč pod 

Babicou. Výlet pre PSS sme mohli zrealizovať predovšetkým vďaka poskytnutiu 

sponzorstva od spoločnosti MEGASPOL, s. r. o. Naše poďakovanie taktiež patrí aj  

Mgr. Jozefovi Stankovskému, PhD., starostovi obce Bojná, Dušanovi Beláňovi, 

majiteľovi Ranča pod Babicou a v neposlednom rade pani Viole Bečkovej, 

„zrmzlinárke“. 
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PSS tak počas septembrového dopoludnia mohli obdivovať zvieratá žijúce v mini zoo 

a tiež výstavu umiestnenú v Bojnianskom múzeu. 19 PSS si tak aj ako súčasť odmeny 

za pomoc pri akciách organizovaných v zariadení mohli pozrieť výstavu v stredovekom 

Archeologickom múzeu Veľkej Moravy, ktoré obec Bojná zriadila v roku 2012 ako 

muzeálnu expozíciu, evidovanú pri Slovenskom národnom múzeu. PSS sa tešili 

z bohatého občerstvenia a najmä z množstva nových zážitkov. 

 

 

 

STOLNOTENOSIVÝ TURNAJ 

/26. 09. 2018/ 

Zariadenie sociálnych služieb „Môj domov“ sídliace v Topoľčanoch zorganizovalo 

stolnotenisový turnaj pre PSS ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Súťažilo sa 

v priestoroch Stolnotenisovej haly v Topoľčanoch. Naše ZSS reprezentovali dvaja 

PSS, ktorí však tento rok nezískali žiadnu medailu. 
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,,CLEMENTIA DAY,, 

/27. 09. 2018/ 

Zariadenie sociálnych služieb „Clementia“ Kovarce koncom septembra pripravilo pre 

PSS nultý ročník akcie pod názvom „Clementia day“. Na PSS čakalo päť zaujímavých 

súťažných disciplín: pohyb predmetu po doske v ktorej získal medailu aj náš PSS, 

prenášanie tekutín, hod na plechovky, vodová stena, hádanie predmetov ukrytých vo 

vreciach. Každá disciplína bola vyhodnotená samostatne, ocenení boli PSS na prvom, 

druhom a treťom mieste. Najlepší a najšikovnejší PSS získali za umiestnenie medailu. 

Víťazmi športovo-zábavného podujatia sa stali PSS, ktorí získali najväčší počet 

medailí. Tento rok si putovný pohár odniesli PSS zo ZSS „Clementia“ Kovarce. Každé 

ZSS však získalo diplom za preukázanie odvahy, šikovnosti a snahy počas športovo-

zábavného podujatia „Clementia day“ a darčekový kôš. Nechýbalo ani občerstvenie 

v podobe chutnej kapustnice a koláčov. 

 

Pamäťový kvíz „Počítaj z pamäti“ 

/02. 10. 2018/ 

 

S cieľom preveriť matematické vedomosti PSS nášho ZSS pripravili zamestnanci 

Oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností ďalší pamäťový kvíz, 

tentokrát s názvom „Počítaj z pamäti“. Úlohou zúčastnených PSS bolo vypočítať 
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správny výsledok zadaného príkladu na základe ktorého sa PSS prideľovali body, ktoré 

rozhodovali o víťazovi.   

PSS, ktorí získali odmenu za najväčší počet nazbieraných bodov, prekvapili svojimi 

matematickými vedomosti samotných zamestnancov oddelenia sociálnej rehabilitácie. 

Odmenu si tak odniesli naozaj zaslúžene.  

 

 

Topoľčiansky jarmok 

/05. 10. 2018/ 

 

Aj vďaka finančnej podpore zo strany sponzorov sa PSS ZSS zúčastnili počas piateho 

októbrového dňa Topoľčianskeho jarmoku. PSS mali možnosť prezrieť si stánky 

s rôznym tovarom v priestoroch námestia mesta Topoľčany na základe odmeny za 

aktívnu účasť na podujatiach a rôznych aktivitách oddelenia sociálnej rehabilitácie 

a rozvoja pracovných zručností. Okrem tradičných komodít predávaných na trhoch, 

mohli tiež obdivovať aj prácu šikovných remeselníkov, ktorí ponúkali pletené koše, 

výrobky vyrezávané z dreva a tiež z kože spracovaných výrobkov. PSS tiež ochutnali 

cukrovú vatu, turecký med, či sladkú chuť kroviek a čapovanej kofoly. Radosť PSS 

bola naozaj veľká, predovšetkým však z toho, že na takomto „výlete“ viacerí zo 

zúčastnených doposiaľ ešte nikdy neboli.  

 

Jesenná diskotéka 

/09. 10. 2018/ 

 

Hudba, tanec, súťaže ako „metlový“ a „stoličkový“ tanec boli pripravené pre PSS 

počas jesennej diskotéky, ktorá sa konala v priestoroch spoločenskej miestnosti na 

III. oddelení ZSS. Zatancovať si, zabaviť sa a ešte k tomu získať aj sladkú odmenu 

mohli tí PSS, ktorí sa súťaží zúčastnili a samozrejme aj vyhrali. Jesenná diskotéka 

tak bola spojená so smiechom, radosťou z výhry ale predovšetkým zo spoločne 

stráveného dopoludnia ktoré patrilo všetkým tým, ktorí mali chuť a odvahu predviesť 

svoje tanečné „umenie“.  

 

Pamäťový kvíz „Zaujímavosti zo zvieracej ríše“ 

/10. 10. 2018/ 

 

Pamäťový kvíz na tému „Zaujímavosti zo zvieracej ríše“ preveril vedomosti PSS zo 

sveta ríše zvierat na základe desiatok kladených otázok. PSS súťažiaci vo dvojiciach 

hľadali správnu odpoveď nielen na otázky o aký druh živočícha ide, ale tiež odpovedali 

aj na otázky ktorých predmetom boli aj rôzne anomálie zo sveta ríše zvierat. 

Súťažiace dvojice súperili o prvé miesto a odmenu v priestoroch tvorivej a záujmovej 

dielne.  
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„Folklórne dopoludnie spevu a tanca“ 

/11. 10. 2018/ 

 

Akciu pre PSS ZSS pod názvom „Folklórne dopoludnie spevu a tanca“ usporiadali 

zamestnanci ZSS „Harlekýn“ Topoľčany. Zúčastnili sa aj naši PSS, ktorí sa na dané 

dopoludnie poctivo pripravovali niekoľko dní vopred. Dvojica PSS pod vedením 

zamestnanca Oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností denne 

nacvičovala svoj príspevok do súťaže. Naši PSS si na dané dopoludnie pripravili pieseň 

Zvoňte mi zvony s ktorou v deň konania akcie vystúpili pred hodnotiacu porotu. Všetky 

zúčastnené dvojice súťažiacich boli odmenení a z akcie priniesli do ZSS drevený lopár 

ako odmenu za podaný výkon a poďakovanie za ich snahu a účasť na folklórnom 

dopoludní.  

 

Kufor plný prekvapení 

/16. 10. 2018/ 

 

Naše ZSS privítalo v daný októbrový deň nielen PSS zo Zariadení sociálnych služieb 

„Svetlo“ Olichov, „Clementia“ Kovarce, „Harlekýn“ Topoľčany, „Harmónia“ Horné 

Štitáre, „Môj domov“ Topoľčany. Zariadenia sociálnych služieb sa zapojili do prvého 

ročníka súťaže na konci ktorej čakal na zúčastnených PSS kufor plný prekvapení. PSS 

však skôr ako mohli zistiť, aké prekvapenie je ukryté v čarovnom kufri, museli úspešne 

zvládnuť niekoľko súťažných disciplín. Prvou bolo prevliekanie dreveného jablka 

šnúrkou v ktorej vyhralo družstvo ktoré danú disciplínu zvládlo za čo najkratší čas. 

Rovnaké hodnotenie súťažiacich čakalo aj pri druhej disciplíne v poradí – skrutkovanie 

skrutiek do drevenej debničky. V poslednej disciplíne s názvom „kufor plný 

prekvapení“ súťažiace družstvá hádali slová napísané na lístkoch a to pomocou kresby, 

pantomímy a slovného opisu slova ukrytého na lístku v kufri plnom prekvapení. Víťazmi 

sa stalo družstvo reprezentujúce ZSS „Clementia“ Kovarce. Druhé miesto patrilo PSS 

z nášho ZSS a tretie miesto obsadili PSS zo ZSS „Svetlo“ Olichov. Všetkým 

ďakujeme za účasť a ešte raz gratulujeme k získanému oceneniu.  
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Hudobný kvíz 

/17. 10. 2018/ 

 

Tribečská knižnica v Topoľčanoch už každoročne pripravuje pre PSS zariadení 

sociálnych služieb hudobný kvíz, ktorý sa skladá z niekoľkých stretnutí PSS zariadení 

v priestoroch knižnice v Topoľčanoch. Zamestnanci knižnice majú vždy pripravené 

pásmo zložené z predstavenia konkrétneho hudobného skladateľa, speváka a ukážok 

ich tvorby. Tento rok bola PSS predstavená tvorba svetových klasikov. PSS nášho 

zariadenia sociálnych služieb súperilo o prvenstvo s PSS Zariadenia sociálnych služieb 

„Harmónia“ Horné Štitáre.  

„Dni tekvíc“ 

/26. 10. 2018/ 

 

Neodmysliteľnou súčasťou jesene je aj Halloween, ktorý oslavujú 31. októbra hlavne v 

Amerike a vo Veľkej Británii. Pomaly sa ale udomácňuje aj u nás. K halloweenskej 

tradícii patrí aj vyrezávanie tekvíc. Zamestnanci ZSS „Magnólia“ Hurbanovo pripravili 

pri tejto príležitosti akciu s názvom „Dni tekvíc“. Na PSS zúčastnených ZSS 

spadajúcich pod NSK čakali desiatky tekvíc do ktorých vyrezávali tváre a dovnútra 

vkladali sviečky. Vďaka kreativite prítomných PSS sa stali ozajstnými strašidlami, 

ktoré nesmú na halloweenskych večierkoch chýbať. Výzdobu z oranžovožltých 

tekvicových hláv vytvorili aj naši PSS, ktorí sa danej akcie zúčastnili. Nápady na 

tvorbu strašidiel priniesli aj k nám do ZSS.  

 

Pamäťový kvíz „Čo vieme o rastlinách?“ 

/06. 11. 2018/ 

 

Pamäťové kvízy sú súčasťou dopoludňajších aktivít pre PSS nášho ZSS. Svoje 

vedomosti si tak už preverili niekoľkokrát: zúčastnili sa kvízov na tému história vzniku 

Slovenska, krásy slovenskej prírody, hrady a zámky, zaujímavosti z ríše zvierat, ... 

Tentokrát si PSS mohli preveriť svoje vedomosti o rastlinách. PSS ako obvykle 

súťažili v družstvách, ktoré súperili o prvenstvo v priestoroch tvorivej a záujmovej 

dielne oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností. Súboj o vecné 
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ceny bol vyrovnaný, zvíťazilo družstvo PSS, ktoré si na svoje „konto“ pripísalo 

najväčší počet bodov.  

Kaviareň v Viedenskou kávou 

/07.11.2018/ 

Priestory tvorivej a záujmovej dielne sa v dané dopoludnie zmenili na kaviareň v ktorej 

zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností pripravili 

pre PSS malé prekvapenie. „Kaviareň“ sa tak stala typickým príkladom toho, že ak 

niečo robíte srdcom, nemusíte disponovať veľkým priestorom.  Pravidelné varenie 

kávy sa  v dané dopoludnie stalo niečím výnimočným. PSS si mohli vychutnať skvelú 

kávu, v ponuke bola „viedenská“ s riadnou dávkou šľahačky a mohli tak zažiť 

atmosféru klasickej kaviarne.   

Zamestnanci ZSS tak priblížili PSS aj význam kaviarní v minulosti, ktoré boli pôvodne 

určené iba k podávaniu kávy. Neskôr sa však postupne stávali centrami politických 

debát a 20. storočie urobilo z týchto priestorov strediská umeleckého a kultúrneho 

života veľkých miest. PSS tak mohli zažiť atmosféru klasickej kaviarne.  

  

 

Turnaj v elektronických šípkach  

/08. 11. 2018/ 

 

Hra šípky začala písať svoju históriu v Anglicku a v súčasnej dobe patrí medzi 

najrozšírenejšie športy. Elektronické šípky zaznamenali revolúciu v tomto športe. 

Odvtedy je táto hra oveľa príťažlivejšia. PSS si tiež mohli vyskúšať  tento 

„šípkarsky“ šport, ktorý sa v prvých začiatkoch  hry hral na rôzne terče zhotovené 

z korku, mäkkého dreva a podobne. PSS boli oboznámení s pravidlami a tiež im boli 

ponúknuté možné pravidlá, ako byť čo najviac úspešný. PSS sa tak presvedčili, že 

šípky nie sú iba detskou hrou, kde vyhráva ten, čo sa trafí do stredu terča. PSS 

zvládli novú hru aj vďaka jednoduchým pravidlám a rôznym typom hier vďaka čomu 
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môžu byť šípky strhujúcou zábavou. Turnaj v elektronických šípkach sme zorganizovali 

aj kvôli tomu, že táto hra je tiež vynikajúcou duševnou a fyzickou relaxáciou.  

 

Kreatív Dance 

/13. 11. 2018/ 

Možnosť predviesť svoj talent na tanečnom parkete mali aj naši PSS v priestoroch 

Zariadenia sociálnych služieb „KREATÍV“ Klasov dňa 13. 11. 2018.  Zariadenie 

sociálnych služieb pripravilo pre PSS ZSS spadajúcich pod NSK akciu s názvom 

„KREATÍV DANCE“. Ďalší  ročník súťaže v tanci mal veľmi veľký úspech a tešili sa aj 

naši PSS, ktorí sa aj napriek tomu, že neobsadili prvé miesto tešili zo získaných 

diplomov a samotnej účasti v tejto súťaži. 
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Reminiscenčný tréning „November 1989“ 

/16. 11. 2018/ 

 

Deň slobody a demokracie je sviatok na Slovensku, ktorý sa odohráva každého 17 

novembra, s cieľom pripomenúť dve udalosti: rok 1939 a povstanie proti nacistickej 

okupácii a demonštrácie z roku 1989, ktoré viedli ku koncu komunistickej vlády. 

Význam oboch udalostí, ktoré nastali vtedy, keď boli Slovensko a Česká republika 

stále zjednotené ako Československo a oba boli pod vedením študentských 

protestujúcich si pripomenuli naši PSS počas reminiscenčného tréningu dňa 16. 11. 

2018. V priestoroch spoločenskej miestnosti na III. oddelení si tak opätovne po roku 

spomenuli na udalosti symbolizujúce  dlhý boj Slovákov proti tyranii a útlaku v 

prospech slobody a demokratického vládnutia. 

 

 

Katarínska Zábava 

/29. 11. 2018/ 

Zariadenie sociálnych služieb „ V KAŠTIELI“ Horné Obdokovce každoročne 

organizuje Katarínsku zábavu pre jednotlivé zariadenia sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti  NSK. Aj tento rok sa tak PSS mohli spoločne stretnúť 

v priestoroch Kultúrneho domu v Horných Obdokovciach. Pre PSS boli pripravené 

rôzne súťaže, pri ktorých mohli získať zaujímavé ceny. Žrebovala sa tombola 

a nechýbalo ani bohaté občerstvenie, ktoré sme pre PSS pripravili aj vďaka štedrým 

sponzorom za čo im patrí naše poďakovanie. 
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Výstava VÚC 

/03. 12.2018/ 

Vianoce sú spojené s kúpou vianočných darčekov v nákupných centrách. PSS nášho 

ZSS mali možnosť vystavovať svoje výrobky v priestoroch VÚC v Nitre. Krásne 

výrobky z dreva v podobe mikuláša, anjela, soba, či drevené stromčeky, srdcia, 

svietniky vlastnoručne vyrobili PSS nášho zariadenia. Aj touto cestou chceme 

poďakovať všetkým Vám, ktorí ste ocenili šikovnosť a kreativitu našich PSS tým, že 

ste si vybrali z množstva vyrobených malých diel, ktoré však nepochybne priniesli 

Vašim blízkym veľkú radosť. Ďakujeme!!! 

 

 

 

 

„Vianočné pásmo“ Tribečská knižnica 

/05. 12. 2018/ 
 

Zamestnanci Tribečskej knižnice v Topoľčanoch tradične každý rok prichádzajú do 

nášho ZSS s vianočným pásmom s ktorým chcú nielen našim PSS spríjemniť obdobie 

adventu. Vianočné pásmo pozostávalo z desiatok vianočných kolied, ktoré zamestnanci 

Tribečskej knižnice doplnili o recitačné pásmo. V očakávaní najkrajších sviatkov roka 

si tak PSS mohli vypočuť aj niekoľko príbehov spojených so zvyklosťami a tradíciami 

našich predkov spojených s týmto radostným a sviatočným obdobím.  
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Mikuláš Olichov 

/07.12.2018/ 

S cieľom privítať svätého Mikuláša, ktorý už tradične každý rok obdarúva PSS 

balíčkami plnými sladkých dobrôt, zorganizovalo ZSS „Svetlo“ Olichov Mikulášsky 

večierok. Pozvaní boli aj naši PSS. Mikulášsky večierok bol spojený s príjemnou 

zábavou a neodmysliteľným pútavým kultúrnym programom. PSS sa tak mohli tešiť 

nielen z bohatej nádielky sladkostí, ale tiež aj zo stretnutia svojich priateľov 

a známych z ostatných prítomných zariadení sociálnych služieb.   

 

Vianočné trhy Trnava 

/10. 12. 2018/ 

 

Predvianočný čas je nielen v Trnave neodmysliteľne spájaný s rozžiarenými ulicami, 

vianočnými stromčekmi či stánkami plnými dobrôt a remeselných výrobkov. Takto 

privítalo mesto Trnava aj našich PSS, ktorí sa dňa 10. 12. 2018 zúčastnili na 

Vianočných trhoch. Ako v každom meste aj v Trnave našli predovšetkým miestne 

špeciality a výber v podobe slaných a sladkých pochúťok bol naozaj široký. Okrem 

gastronómie sa PSS mohli potešiť aj z výrobkov a tradičných suvenírov. Na 

https://www.visitbratislava.com/sk/vianoce/
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Vianočných trhoch obdivovali voňavé sviečky, kožušinové čapice a šály, ručne 

vyrobené drevené hračky, šperky či knihy a mnohé iné. Okrem skvelého jedla 

a drobností na pamiatku Vianočné trhy spríjemnili aj hudobné či tanečné  vystúpenia.  

 

 

,,Harlekýn“ Topoľčany 

/11. 12. 2018/ 

 

Dňa 11. 12. 2018 dominovala v priestoroch Zariadenia sociálnych služieb „Harlekýn“ 

Topoľčany kreatívna tvorba vianočných dekorácií spojená s pečením tradičných 

vianočných sladkostí. Aj tento rok sme ruku k dielu priložili aj my. PSS z nášho ZSS 

sa taktiež zhostili roly pri vyzdobovaní sladkých vianočných dobrôt. Ich šikovné ruky 

tiež vytvorili viaceré ozdoby nielen na vianočný stromček. Do nášho ZSS priniesli 

ukážku svojich výtvorov, ktorými sa inšpirovali aj ostatní PSS.  
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Mikulášsko-vianočné posedenie 2018 

/14. 12. 2018/ 

 

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce aj tento rok 

zorganizovalo Mikulášske posedenie v priestoroch veľkej jedálne. PSS sa tak mohli 

stretnúť so svojimi blízkymi a pozvanými priateľmi pri rozžiarenom vianočnom 

stromčeku. Ako každý rok, aj v tento deň navštívil naše ZSS „Mikuláš“ a obdaroval 

všetkých PSS mikulášskymi balíčkami. Čarovnú predvianočnú atmosféru dotvorilo 

predstavenie našich PSS. Pri znení vianočných piesní a kolied sa tak aj tento rok PSS 

nášho zariadenia mohli porozprávať so svojimi najbližšími a popriať si tak krásne 

prežitie vianočných sviatkov.  

Kino  

/20. 12. 2018/ 

 

Na Dňa 20. 12. 2018 si mohli naši PSS vďaka finančnej podpore sponzorov pozrieť 

filmové predstavenie v priestoroch spoločenského domu v Topoľčanoch. Film s názvom 

„Ďalšie dobrodružstvo veselej dvojice Asterixa a Obelixa“ predstavil PSS príbeh z 

prostredia svojráznej Galskej dediny, ktorý sa „točí“ okolo ich čarovného nápoja. PSS 

sa tak tešili nielen z príbehu francúzskej produkcie, ale aj z možnosti navštíviť 

Topoľčianske kino.  

kín  

Silvestrovská diskotéka 
/31. 12. 2018/ 

 

Posledný deň v roku už tradične patrí zábave, tancu a hudbe. PSS nášho ZSS ukončili 

rok 2018 silvestrovskou diskotékou v priestoroch spoločenskej miestnosti na III. 

oddelení. Nechýbalo občerstvenie a ďalšie a ďalšie tanečné kolo. Rozlúčka so starým 

rokom 2018 bola veselá a nezabudnuteľná aj bez ohňostroja a lampiónov šťastia. 
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Aktivity našich klientov... 
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Naši oslávenci 

p. Zapletal 

p. Špirec 

p. Pukančík 
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p.Gaálová 

 

Posledné zbohom  

Apríl 2018: 

p. Jaroslav Kulina 

 

Jún 2018: 

p. Ing. Jur Kňazovický 

 

Júl 2018:  

p. Eva Kačicová 

p. František  Záhorec 

 

Október 2018: 

p. Zita Bisáková 

 

December 2018: 

        p. Albína Novotná  
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Osemsmerovka 
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Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, 

 

v láske, šťastí prežite ich spoločne. 

Prajem Vám splnenie všetkých Vašich snov, 

nech čaro Vianoc prenikne do Vašich domovov. 

Lásku, šťastie, pohodu a žiadne hádky, 

 

nech prinesú tieto sviatky. 

Darujme si na Vianoce úsmev, čo slzy zotiera a bolesť hojí, 

darujme si lásku a šťastie, veď to ozaj málo stojí. 

Radujme sa z maličkostí, 

nech sa pokoj Vianoc v každom z nás zhostí. 

Prajem Vám Vianoce krásne a šťastné, 

 

nech ich čaro v nás nikdy nezhasne. 

 

 

PhDr. Miriama Brachová 

 riaditeľka ZSS 

 


