
    Veľkonočný  pondelok, ktorí  pripadol  na  1. apríla 2013, bol  aj  v  našom  zariadení spojení  s  veľkonočnou  šibačkou. 

     Našich  starkých  prišli  vyšibať  mládenci v  krásnych  vyšívaných  košeliach, ktorí ich  nielen  vyšibali  aby  ich  nôžky   

     ešte  poslúchali,  ale  im  aj  pekne  zaspievali  a  zahrali  na  harmonike. Tento  rok  bolo  na  veľkonočný  pondelok   

     chladné  počasie,  ktoré  však  neodradilo  šibačov  od  návštevy  nášho  zariadenia. Klienti  boli  veľmi  potešení,  že  na 

     nich mládenci  nezabudli  a  prišli  ich  vyšibať  aj  tento  rok.  

 

                          
 

     Po  dlhej  a  studenej zime,  kedy  už  aj  slniečko  začalo  viac  hriať,  sme  s  našimi  klientmi  zobrali  do  rúk  metly  a   

     pozametali  terasu  v  našom  zariadení. Upratovania  terasy  sa  zúčastnili  traja  klienti,  ktorí  veľmi  ochotne  pomáhali 

     pri  upratovaní.  Pozametali  a zároveň skrášlili  celú  terasu,  aby  mohli  oddychovať  všetci  klienti  a  všetky  milé  

     návštevy  ktoré  prídu  do nášho  zariadenia v  peknom  a čistom  prostredí, keď  budú  pekné  slnečné  dni.  

  

                         
 

   Sledovanie  filmu  podľa  výberu  klientov.  

 

                                                         



Dňa 06.05.2013 sa  naši  klienti zúčastnili  hudobného  vystúpenia v Materskej škole v Štiavniku. Hudobná  skupina  

zaujala  všetkých  zúčastnených  svojím  pestrým  programom, ľudovými  i  detskými  piesňami. Po  zaspievaní  určitej  

piesne,  nasledovala  ukážka  tanca, ktorý  si  mohli  deti  zatancovať  spolu  s  účinkujúcimi. O tanec bol  veľký  

záujem, deti  nebolo  treba dlho  prehovárať. Našim  klientom  sa  toto  vystúpenie  veľmi  páčilo  a  už  teraz  sa tešia  

na  ďalšie  vystúpenie, keď  budú  zase  pozvaní do Materskej školy  v Štiavniku. Účinkujúcim  vyjadrujeme  veľký  

obdiv  a prajeme  im  veľa  radosti  a síl, aby  aj  naďalej  všetkých  tešili  svojou  peknou  hudbou.   

 

                       
 

Deň  Matiek – ktorý  sa  oslavuje každú  druhú májovú nedeľu, sme v našom zariadení  oslávili tento  významný  deň 

v piatok, 10.mája 2013  návštevou  25  detí  zo  základnej  školy  Štiavnik. Pod  vedením  svojej  pani  učiteľky  

predviedli  pásmo  básní  a piesní   oslavujúcich  mamičky  a babičky. Žiačky  svojim  kultúrnym  pásmom dojali  

k slzám  nejednu  našu  klientku. Po  vystúpení  v  spoločenskej  miestnosti  deti  navštívili  všetkých  imobilných  

klientov  na izbách,  kde  ich  taktiež  potešili  svojím  spevom  a  odovzdali  im  darčeky,  ktoré  sami  vyrobili. Naši  

klienti boli  dojatí  úprimnými  tváričkami  a  milými  darčekmi  od  detí.  

 

                  
 

 

Účasť  na  vystúpení  v Materskej  škole  sme  spojili  s  prechádzkou  na  čerstvom  vzduchu,  ktorí  veľmi  dobre  

pôsobí  na  celkovú  pohodu  všetkých  obyvateľov  nášho  zariadenia  po  dlhom  zimnom  období. Klienti  sa  veľmi  

radi  porozprávali s  okoloidúcimi  obyvateľmi  našej  obce, s  ktorými  sa  vzájomne  stretli  na  ceste.  

 

                   



Jednou z mnohých  úloh sociálnej práce v  našom  zariadení  je  umožnenie prijímateľom sociálnej  služby  zapojiť  sa  

do  aktivít, podľa  ich  záujmov, možností  a  schopností, poskytnúť  im  priestor  na  sebarealizáciu, zvýšenie  

samostatnosti    a  rozvoj  osobnosti. Práca  s  papierom – vystrihovanie, kreslenie, lepenie  je  u  našich  klientov  

obľúbená  činnosť. I keď  často  krát  maľujú  podľa  predlohy,  ale  aj  podľa  vlastnej  fantázie,  vzniká  pod  ich  

rukami  dielo,  v  ktorom  sa  naplno  prejaví  ich  osobnosť  a  prežívanie.  

 

                
 

Dňa 09.júna 2013 sa  v  SCVČ  Štiavnik  konalo  divadelné  predstavenie  pod  názvom „ Malý – Veľký  muž fráter 

Elzeár“, na  ktorom  sa  zúčastnili  aj  naši  klienti  zo  zariadenia. Toto  predstavenie  bolo  uvedené  pri  príležitosti 

30.výročia  úmrtia  frátra  Elzeára Juraja Jakubíka,  rodáka  zo  Štiavnika,  ktorý  pôsobil  v reholi  františkánov. Bol  to  

organista, pedagóg, spisovateľ  a  hudobný  skladateľ. Neúnavne  pracoval: vyučoval  náboženstvo  na  školách, 

nacvičoval  divadelné  hry,  ktoré  sám  napísal, skladal piesne. Osobnosť, ktorá  vyšla  z  radov františkánov  a  mala 

veľký význam nielen pre Cirkev  ale i  pre národ.  Bol ňou  skromný, nenápadný  ale svojou františkánskou chudobou 

príťažlivý a  svojím úsmevom podmanivý  fráter  Elzeár Jakubík.    

 

                
 

Aj  tento  rok v  sobotu  22. júna 2013 sa  v obci Štiavnik  uskutočnilo  už  tradičné  pálenie  Jánskej  vatry. Za  

priaznivého  počasia  vládla  na  podujatí  veselá  nálada  so  spevom  a s harmonikou,  prostredníctvom  folklórnych  

súborov  zo  Štiavnika. Súbory  svojím  vystúpením – pásmom  ľudových  piesní  a tancov, prispeli  k  príjemnej  

atmosfére  celého  podujatia. Organizátor  akcie Dobrovoľný  hasičský zbor  pred  zotmením  zapálil Jánsku  vatru  

a ľudovú  nôtu vystriedali  moderné  piesne,  ktoré  zneli  do  neskorých  večerných  hodín. Občerstvenie  bolo  

zabezpečené organizátorom  podujatia.  

 

                  
 

Pracovná  terapia  - strihanie hygienických pomôcok, precvičovanie jemnej motoriky.   

                
 

Blahoželanie k  meninám  nášmu  klientovi  p. Pavlovi  Tavačovi.    

                  



Dňa  08.07. 2013 vysielala televízna  stanica  Noe  priamy  prenos  svätej omše z ostrova Lampedusa  v Taliansku,   

ktorú  vysluhoval  Sv. Otec František. Sv. omša  sa  konala  za  účasti  tisícov  migrantov  a obyvateľov  ostrova,  ku  

ktorým  sme  sa  pridali  aj my  a sledovali  sme  priamy  prenos  z tejto  sv. omše. V závere  sv. omše  predniesol  Sv. 

Otec  František  modlitbu  pred  sochou  Panny  Márie, v ktorej  vyprosoval  ochranu  a pomoc  pre  všetkých  

putujúcich,  ktorí  prichádzajú  na  tento  ostrov,  aby  zachovávali  úctu  k životu  a aby  slúžili  pokoju  medzi  národmi.  

 

V našom  zariadení  sme  zorganizovali  spoločný  výlet  do  prírody,  k Penziónu  u Šútorku na  konečnú  zastávku  obce  

Štiavnik. Už  od  skorého  rána  sa  naši  traja  obyvatelia   tešili  na  deň  strávený  v srdci  prírody. Do  cieľa  cesty  sme  

sa  doviezli  autom,  odkiaľ  sme  absolvovali  prechádzku  popri  ceste, kde  sme  mali možnosť  nazbierať  liečivé  

bylinky, kvety  do  vázy  aj  sladké  poľné  jahody. Oddýchli  sme  si  pri  vode  u Šútorku  v drevenom  altánku,  kde  

sme  mali  malé  občerstvenie. Penzión  bol  v čase  našej  návštevy  zatvorený,  čo  bola  veľká  škoda,  pretože  je  tam  

príjemné  prostredie  na  posedenie  a oddych. Odchádzali  sme  s dobrým  pocitom  a presvedčení,  že  naše  slovenské  

lesy  sú  tie  najkrajšie  a že  určite  sa  chceme  znova  vrátiť  do  tohto  krásneho  prostredia.   

 

 

 

Dňa  26.07.2013 bolo  v kalendári  veľmi  pekné  meno  Anna. A pri  tejto  príležitosti  sme  zablahoželali  našim dvom  

klientkam: p. Anne Slivoňovej  a p. Anne  Motyčíkovej. Potešili  sme  ich  kytičkou  kvetov,  k tomu  sme  pridali  

prianie  dobrého  zdravia  a pohody  v kruhu  najbližších. Naše  Hanky  boli  veľmi dojaté,  neskrývali  radosť  

z blahoželania. Pre  všetkých  klientov  aj  zamestnancov  nášho  zariadenia  mali  pripravené  malé  pohostenie.    

 



Kaštieľ  v  Bytči, nazývaný  tieţ  Bytčiansky  zámok  alebo  hrad,  je  renesančná  stavba  v  centre  mesta,  vyhlásená            

za  národnú  kultúrnu  pamiatku. V súčasnosti v kaštieli sídli   Štátny  archív. Areál tvorí samotný  kaštieľ, Sobášny    

palác  a hospodárske  a  obytné  budovy. Patrí  medzi  najvýznamnejšie renesančné  sídla  na  našom  území. Dňa 14.       

augusta  2013  naši  klienti navštívili túto  vzácnu  pamiatku, ktorá  je  veľmi  pekná  a  má  upravené  pekne  svoje  

okolie.  V Sobášnom  paláci  sa  nachádzajú   výstavné  priestory  Povaţského  múzea  a  sobášna  sieň. Stálou  

výstavou  múzea  v  paláci  sú  pamiatky  UNESCO  na  Slovensku. Po dokončení  úprav  budova  slúţi  kultúrno – 

spoločenským  účelom  a  cestovnému  ruchu.   

                

                

Starostlivosť  o kvety  v  zariadení. Pelargónie, ľudovo  povedané  muškáty  stále patria  medzi najobľúbenejšie  

rastliny  na  našich  oknách  v zariadení. Uprostred  leta  prinášajú  kvetinový  závan  svieţosti  a  krásnych  kvitnúcich  

kvetov. Ten  by  ale  nebol  bez  pravidelnej  starostlivosti  našej  klientky p. Hanky,  ktorá je  vţdy  ochotná  pomôcť  

pri  ich  zavlaţovaní. Za  to  jej  patrí  veľká  vďaka. 

                  

Dňa  25.08.2013  sa  konal  VI. ročník  Štiavnickej   heligónky,  na  ktorom  sa zúčastnili  aj  naši  klienti,  ktorí  si 

veľmi  pochvaľovali  účasť  heligonkárov a ich  veľmi  pekné  vystúpenie. Na  pódiu  odznelo  veľa  krásnych  piesní, 

ktorými urobili  radosť  veľkému  počtu  návštevníkov  a  pozvaných  hostí. V programe  tohto   hudobného  a  

kultúrneho  podujatia  bolo  aj  vystúpenie  detských  heligonkárov,  ktorí  hrali  prekrásne,  za  čo  boli  odmenení   

veľkým  potleskom  obecenstva. Heligónkari  hrajú  pre  potešenie  nielen  svojho  srdca, ale  hlavne  pre  potešenie  

všetkých,  ktorí  dokáţu  počúvať  piesne,  ktoré  pramenia  zo  ţivota. Toto  podujatie  sa  stalo  známym  nielen  v 

obci  Štiavnik  a v  blízkom  okolí, ale  môţeme  povedať,  ţe  je  známe  v  rámci  Ţilinského  samosprávneho  kraja, 

pretoţe  sa  tu  stretávajú  heligonkári  z  mnohých  miest  a obcí  zo stredného   Slovenska  a  taktieţ  zo  zahraničia  z 

Čiech  a Moravy.  

                

                  



Počasie  na  jesennú  vychádzku  bolo  priam  ideálne,  klienti  sa  veľmi  tešili na   príjemní  pobyt  na  čerstvom  

vzduchu. Cieľom  vychádzky  bolo  spoznať okoliezariadenia  pre  našich  klientov,  ktorí  nepochádzajú  z obce  

Štiavnik.V sprievode  personálu  sme sa  s  našimi  klientmi  poprechádzali  popri  potoku, pri Obecnom  úrade, zastavili  

sme  sa  pri  Základnej  škole  a ďalej  sme s vychádzkou  pokračovali okolo  kostola  a  zdravotného  strediska  až  po  

Materskú  škôlku,  kde sme  sa  otočili  a  pokračovali  sme  naspäť  do  zariadenia. Klientom  sa  vychádzka   veľmi  

páčila,  vyjadrili  spokojnosť  a taktiež, že  spoznali  aspoň  z časti  našu obec.  

 

 
 

V piatok  27. 09. 2013,  sme  navštívili  výstavu  starých  fotografií  a  predmetov  dennej  potreby  v  SCVČ  Štiavnik,  

pod  názvom  „ Modli  sa  a  pracuj “. Výstava  bola  veľmi  pekná, mohli  sme  si  pozrieť  veľa  fotografií,  na  ktorých  

boli  zachytené  momenty  zo  života  našich  predkov,  predmety,  ktoré  používali  v domácnosti  na  výrobu  plátna, 

vyšívané  obrusy i obrazy  a množstvo  predmetov, ktoré  boli  potrebné  pre  fungovanie  ich domácností. Vystúpenie 

folklórnej  skupiny  klubu  dôchodcov  v  podobe  hovoreného  slova a piesní,  bolo  príjemným spestreným  celej  

výstavy. Túto  výstavu  usporiadal  Klub  dôchodcov  Štiavnik,  za  čo  im  všetkým  patrí  veľká  vďaka,  že sme  si  i  

my  ostatní   mohli  pozrieť  pekné  a zachovalé predmety  zo  života  našich  starých  rodičov.  

 

 
 

 
 

 
 

Pozeraním  DVD – Jánska vatra  a  Štiavnická heligónka, sme  pripomenuli  našim klientom  výbornú  atmosféru,  ktorá  

vládla  na  tomto  podujatí.  Boli  veľmi  radi, že  si  mohli  vypočuť  mnoho  krásnych  piesní či už v podaní folklórnych  

súborov  alebo  jednotlivých  heligónkarov.  

 

 
 



Nielen  v  jarnom,  ale  i  v  jesennom období  patrí  úprava  našej záhradky  medzi činnosti,  ktoré  majú  naši  klienti     
v obľube,  pretože  sú radi, že  môžu  pomôcť  a  byť  užitoční. Inak  tomu  nebolo  i v  tento  jesenný  čas,  kedy  
i počasie  nám bolo  priaznivo  naklonené. Spoločne  sme  odstránili  suché  kvety  a  trávu,  pokopali  zeminu  a  tak  
zazimovali  našu  záhradku,  aby  si  oddýchla  v  zimnom  období  a  bola  pripravená  na  jar. 

                 

Pomoc  pri  príprave  nástenky . Prostredníctvom  ručných  prác  pomáhame  udržiavať a  rozvíjať  jemnú  a  hrubú  
motoriku  klientov,  či  už  ide  o  lepenie, strihanie, maľovanie, to  všetko  sú  činnosti,  pri  ktorých  dokážu  naši  klienti 
stráviť  viac  svojho  času. Pomohli  pri  vystrihovaní  svojich  fotografií  z  nášho  zariadenia,   ktoré  sme spoločne  
umiestnili  na  nástenku  pri  príležitosti  mesiaca  úcty  k  starším. 

                                

V mesiaci  október  -  mesiaci  k úcty  k starším,  sme  našich  starkých  potešili   pekným  programom  a  spoločným  
posedením.  Pri  tejto  príležitosti  prišli  do  nášho  zariadenia  deti  z  Materskej  školy  Štiavnik  navštíviť našich  
starkých  a  zároveň  ich  potešiť  so  svojím  kultúrnym  programom. Detičky  starkým  zarecitovali  a zaspievali  krásne  
básničky  a piesne,  ku  ktorým  pridali  aj  pekne   nacvičené  tance  v  sprievode  hudby. Na  záver  darovali  starkým  
ručne  maľované  výkresy  s  kvetmi   a  s  prianím  ešte  pevného  zdravia. Ich  vystúpenie  sa  nám  veľmi  páčilo  a tí  
najmenší  škôlkari  vyčarili  úsmev  na  tvári,  ale  aj  slzu  v  nejednom  oku  našich  starkých,  za  čo  im  patrí  veľká  
vďaka. Našu  vďaku  pre  deti  za  ich  potešenie  pre  našich  starkých  sme  vyjadrili  v podobe  sladkostí. 

                 

                

 

                      



Naše  klientky  pani Renátka, pani Agneska  a  pani  Milka oslavovali  v  novembri  svoje  meniny. Zablahoželali  sme 

im peknou  kytičkou  kvetov  a  malou  pozornosťou,  čo  ich  veľmi  potešilo. K blahoželaniu  sme  pridali prianie  

dobrého  zdravia  a  pohody  v  kruhu  najbližších.  Naše  klientky  boli  veľmi  potešené,  neskrývali  radosť  z 

 blahoželania. Pre  všetkých  klientov  a  zamestnancov  mali  pripravené  malé  pohostenie. 

               

Skupinová  práca – vystrihovanie  a  lepenie  jesenných  motívov. V jeden  novembrový  deň  sme  sa  spolu  s  našimi  

klientmi  venovali výtvarným   prácam  s  farebným  papierom. Do  práce  vložili  svoju  kreativitu  a  nápaditosť, z čoho  

im  vznikli  krásne  farebné  obrázky  jesenného ovocia. Práca  ich  nesmierne  teší  a  čo  je  dôležité,  vzbudzuje  u 

 klientov  radosť  a  výrazne  posilňuje  ich  motiváciu  k  ďalším  činnostiam. 

               

Muškáty  nám  skrášľujú  okná  nášho  zariadenia  od  jari  až  po  príchod  skorých  mrazov. Aby  si  zachovali  svoju  

sviežosť  a  krásu  do  budúcej  sezóny,  treba  dopestovať  kvalitné  a  zdravé  sadenice  a  správne  ich zazimovať. Aj  

my,  v našom  zariadení  sme  si  zazimovali  muškáty,  aby  sme sa  mohli  z  ich  krásy  tešiť  znovu  v  jarnom  období. 

Pri tejto  činnosti  nám  pomohli  naše  klientky , či  už  svojou  pomocou  alebo  dobrou  radou.  

              

Sledovanie  priameho  prenosu  svätej  omše  z Talianska,  ktorú  vysluhoval  Sv. otec  František.   

              

 



Dňa  06.12. 2013  sme  v  našom  zariadení,  tak  ako  aj  minulý  rok,  privítali svätého  Mikuláša,  ktorý  so  sebou  

priviedol  čerta,  ako  súčasť  svojej návštevy.  Sv. Mikuláš  potešil  svojou  prítomnosťou  všetkých  obyvateľov    

zariadenia,  obdaroval  ich  v mikulášskymi  balíčkami  a  taktiež  ich  ponúkol  s výbornými  medovníčkami  a cukríkmi. 

Všetci  klienti  boli veľmi  potešení návštevou  Sv. Mikuláša,  neskrývali  radosť  z  návštevy,  ktorá  im  vykúzlila 

úsmev  na  tvári  a  potešenie  pri  srdci.  

                  

Príprava  na  Vianoce  2013  sa  v  našom  zariadení  niesla  v  podobe  výzdoby  vianočných  dekorácií  v  domove,  vo  

výzdobe  nástenky  a  ozdobovaním  stromčeka.  Naši  klienti  stromček  veľmi  pekne  vyzdobili, popritom   si  

zaspievali  vianočné  koledy,  spomínali  na  svoje  Vianoce,  ktoré  prežili, keď  ešte   boli  vo  svojich  domovoch.   

                  

V našej  obci  Štiavnik  sa  dňa  14.- 15. 12. 2013  konali  Vianočné  trhy,  na  ktorých  sa  zúčastnili  aj  klienti  nášho  

zariadenia. V súkromnom  centre  voľného  času   Štiavnik sa  konal   kultúrny  program,  na  ktorom  vystúpili  folklórne  

súbory  zo  Štiavnika, z Terchovej, Plevníka a  Papradna,  ktoré  mali  pripravený  bohatý  program zvykov  a  tradícií,  

ľudových  piesní  a  tancov. Neoddeliteľnou  súčasťou  Vianočných  trhov  bola  prezentácia  a  predaj    výrobkov  

rôznych  remeselníkov,  ktorí  prispeli  svojou  účasťou  na  trhoch,   pre  spestrenie Vianočného  obdobia.   

                  

Sledovanie filmu „ Vianoce  Adama  Boronču“.  

                  

 


