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Zoznámte sa prosím 

Milí naši priatelia 

Milí priatelia! 
 Prešiel ďalší polrok a 
my sme znova tu, aby sme sa 
Vám prihovorili a pochválili sa, 
čo máme nové. 
 Život v našom zaria-
dení stále pokračuje rovnako 
rýchlym tempom. 
 Radi Vám ho priblíži-
me v našom časopise, na ktoré-
ho tvorbe sa podieľajú zamest-
nanci, klienti i naši priatelia. 
 Všetci majú možnosť 
vyjadriť svoje myšlienky 

a názory na život v našom 
CSS Fantázia porozprávať 
o akciách, ktoré boli uskutoč-
nené. 
 V článkoch nie sú len 
jednoduché informácie o tom, 
čo sa u nás dialo, ale aj niečo 
viac. Prečítajte si náš časopis 
a dozviete sa veľa zaujímavé-
ho i to, ako sme to prežívali. 
 Veľmi nás potešili 
príspevky od našich klientov. 
 Práca v CSS Fantázia 
je veľmi náročná. Nielen na 

teoretické vedomosti, trpezli-
vosť a vzťah k práci  so zdra-
votne a sociálne znevýhodne-
nými klientmi.  
 Treba za nimi vidieť 
živého človeka, ktorému na-
hrádzame rodinu. Človeka, 
ktorý má svoje pocity 
a prežívanie.  
 Máte pred sebou 
ďalšie číslo časopisu, ktorý 
robíme s láskou. Prajeme prí-
jemné čítanie a držte nám pal-
ce! 

mohol objať.“ Vtedy som 
si spomenula na jednu 
krásnu myšlienku, ktorú 
som mala v detstve zavese-
nú s malým anjelikom nad 
posteľou, „Každý z nás je 
anjel s jedným krídlom, 
aby sme mohli vzlietnuť, 
musíme sa objať.“ 

Je skvelé sledovať 
aké robí pokroky, ako obja-
vuje a učí sa nové veci, 
vždy keď nejakú aktivitu 
vykonáva, robí to najlepšie 
ako vie, s maximálnym 
sústredením a dáva do toho 
nadšenie, potešenie a spo-
kojnosť. To, ako sa vie te-
šiť a vyjadriť radosť a 
vďačnosť, je pre mňa naj-
väčšia odmena za moju 
prácu. 

Veronika má veľký 
dar, dar dávať lásku a ra-
dosť všetkým okolo, jej 
objatie dáva ľuďom ener-
giu a jej dobré a čisté sr-
diečko robí svet lepším a 
krajším. Je to šťastný člo-
viečik, ktorý vďaka láske a 
starostlivosti rodičov je 
milé a krásne dievčatko, 
ktoré nám robí radosť a 
vždy nás naša malá školáč-
ka milo prekvapí s novými 
vedomosťami a zručnosťa-
mi. 

Veronika ma nauči-

la veľmi veľa. Preto 
načúvajme deťom, učia 
nás skutočným prav-
dám, čo sme v dospe-
losti pozabudli. Ako 
najdôležitejšie je: prí-
tomný okamihu, práve 
tu a teraz, všímať si a 
tešiť sa z každoden-
ných maličkostí, ktoré 
nám život prináša, mať 
radosť z každého stret-
nutia s dobrým člove-
kom, veľa sa smiať, 
byť sám sebou, vyjad-
rovať city a nebáť sa 
byť spontánny, nebáť 
sa budúcnosti, netrápiť 
sa minulosťou, byť slo-
bodný, so záujmom 
pozorovať svet okolo 
nás, skúšať nové veci, 
byť odvážny, prijímať 
sa s láskou a dávať ne-
zištne lásku všetkému 
okolo nás. 

Stačí proste 
byť, byť skutočný, te-
šiť sa zo života, dávať 
a prijímať lásku, na 
tom skutočne v živote 
záleží.  

Drahá Veroni-
ka, ďakujem ti, že si 
ma spravila múdrejším 
a šťastnejším člove-
kom.  

Mgr. Erika Kleisová 

alebo pár slov o našich 
klientoch. 

Naše slniečko z Fantázie 
Veronika Šulganová. 

Poznáte Veroniku 
Šulganovú? Ak áno, dáte 
mi za pravdu, že je to sl-
niečko, čo vie rozjasniť 
deň a vyčariť ľuďom ús-
mev na tvári. Ja mám tú 
česť, že som jej kamarát-
ka a vychovávateľka, trá-
viť s ňou čas pri učení a 
hraní v našich krúžkoch 
je vždy úžasný zážitok, 
plný smiechu, radosti a 
zábavy.  

Je veľmi šikovná 
a múdra, má radosť z 
učenia nových vecí, je 
húževnatá a tvorivá, vní-
mavá a citlivá. Má úžas-
né pohybové nadanie, vie 
precítiť hudbu a vyjadriť 
emócie tancom. Jej spon-
tánnosť, bezprostrednosť 
a prirodzená radosť zo 
života je nákazlivá pre 
nás všetkých. 

Pamätám si, ako 
sme vyrábali v predvia-
nočnom období papiero-
vých anjelikov. Veronika 
práve lepila anjelikovi 
dve veľké krídla a pove-
dala mi: „Anjelik musí 
mať veľké krídla, aby nás 

F A N T Á Z I A  

Vedúci sociálno -
výchovného           
oddelenia 



Čo sme všetko zažili 
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V tejto rubrike sa dočítate o našich akciách v zariadení CSS Fantázia: na pracovisku Belanského i na praco-
visku v Hornom Vadičove.  
 Taktiež o akciách, ktoré sme navštívili a o výletoch, ktoré sme spolu s našimi klientmi absolvovali 
počas roka. Nájdete tu rôzne kultúrne podujatia, kde sme sa zúčastnili nielen ako diváci, no i ako účinkujú-
ci.  
 Radi sa s Vami podelíme o naše spoločné zážitky, ktoré sme získali cestovaním nielen po Sloven-
sku, ale i po okolitých krajinách. 

nosť priamo na mieste konania 
vyskúšať niekoľko športových 
disciplín, ako napríklad: šípky, 
hod loptou na kôš, strieľanie 
lopty do futbalovej brány, stolný 
futbal a iné... Športovým dis-
ciplínam sa nevyhli ani riaditelia 
zariadení sociálnych služieb. 
Zašportovala si i naša pani riadi-
teľka. Jeden z našich športovcov 
získal medailu za druhé miesto 
v disciplíne hod loptou na kôš. 
Ako kultúrnu vsuvku sme po-
ľským priateľom odohrali naše 
divadelné predstavenie „Tanec 

čínskeho draka“.  
Po vyhodnotení hier, 

odovzdaní cien a rozlúčke 
s poľskými priateľmi sme sa 
rozhodli navštíviť koncentrač-
ný tábor Osvienčim 
a Osvienčim – Brezinka, ktoré 
tvorili jeden z najväčších kon-
centračných táborov nacistic-
kého Nemecka. 

Po dlhom a náročnom 
dni, ktorý sme naplno využili 
sme sa radi vrátili späť domov             
na Slovensko. I týmto spôso-
bom ďakujeme poľským part-
nerom za príjemne a užitočne 
strávený deň.  

Mgr. Peter Kvasnica 

Pre tých, ktorí nás ešte nepo-
znajú sme Centrum sociálnych 
služieb Fantázia na ulici Belan-
ského 12 v Kysuckom Novom 
Meste. Poskytujeme sociálne 
služby znevýhodneným skupi-
nám ľudí v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Žilinského samospráv-
neho kraja. 
 Dňa 28. júna 2012 sa 
nám vďaka našej pani riaditeľke 
Mgr. Silvii Martinčekovej, kto-
rá nadviazala spoluprácu 
s poľskými zariadeniami sociál-
nych služieb v rámci mesta 
Bielsko – Biala, podarilo vyces-
tovať do Poľskej republiky za 
športom a históriou. 
 Prvé naše kroky viedli 
na športové hry, ktoré sa pod 
názov „Senioriáda“ konali pria-
mo v poľskom meste Bielsko – 
Biala. Na ich organizácií sa po-
dieľalo niekoľko zariadení so-
ciálnych služieb spomínaného 
poľského mesta.  
 Naši klienti si mali mož-

Športu zdar i v Poľskej republike 

Naša pani riaditeľka sa tiež zapojila 
do športovania a ukázala svojho špor-
tového ducha. 

 

Vadičovské folklórne slávnosti 
V dňoch 6.7. a 8. júla 2012 sa v Hornom Vadičove uskutočnili Vadičovské folklórne slávnosti, ktoré sa 
každoročne konajú pod záštitou starostu obce. Na slávnostnom odhalení sochy svätého Mikuláša, patróna 
obce sa zúčastnili aj prijímatelia sociálnej služby nášho zariadenia. Po krátkom príhovore starostu obce 
program pokračoval vystúpením mužských a ženských speváckych skupín a ľudovej muziky v podaní do-
mácich účinkujúcich. Ako hostia medzi inými vystúpila aj skupina Drišľak, ktorá svojim humorom 
a veselými pesničkami strhla pozornosť všetkých prítomných. V horúcom letnom počasí sme sa občerstvili  
pri dobre vychladenej kofole. Z návštevy folklórnych slávnosti sa prijímatelia sociálnej služby vrátili dobre 
naladení a plní kultúrnych zážitkov.      

 Mgr. Peter Kvasnica 
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Návšteve z Po-

ľska sa u nás 

veľmi páčilo 

Letné Radoľské slávnosti 

Návšteva priateľov z Poľskej republiky 

  Centrum sociál-
nych služieb Fantázia 
na ulici Belanského 
12 v Kysuckom No-
vom Meste 
v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Žilinského 
samosprávneho kraja 
navštívili dňa 12. júla 
2012 priatelia 
z Poľskej republiky. 

Privítala ich 
a zariadením sociál-
nych služieb previed-

la naša pani riaditeľka 
Mgr. Silvia Martinčeková. 
Celkovo nás navštívilo 45 
Poliakov. Medzi nimi boli 
klienti poľských zariadení 
sociálnych služieb, za-
mestnanci a ich riaditelia.  

Nadviazanie pria-
teľstva začalo vďaka našej 
spoločnej putovnej výsta-
ve „Svet fantázie inými 
rukami“, ktorej III. Roč-
ník, pod záštitou pána 

predsedu ŽSK, momentál-
ne prebieha v Liptovskom 
múzeu v Ružomberku. 
Návštevníci si v múzeu 
majú možnosť pozrieť vý-
robky z rôznych materiá-
lov, vyrobených rukami 
klientov z poľskej 
i slovenskej strany. Dňa 
28. júna 2012 sme prijali 
ich pozvanie do poľského 
mesta Bielsko – Biala na 
športové hry,                          
ktoré sa uskutočnili pod 
názvom „Senioriáda“. 

Toľko stručná his-
tória našej medzinárodnej 
spolupráce a priateľstva. 
Po prezentácií nášho zaria-
denia sociálnych služieb, 
ktoré sa im veľmi páčilo, 
sme našich priateľov po-
zvali na malé občerstve-
nie, ktoré bolo pripravené 
v priestoroch zariadenia. 
Počas návštevy sme                   
sa dohodli i na pokračova-

ní vzájomnej cezhranič-
nej spolupráce vo forme                             
spoločného projektu. 

Neskôr sa celá 
skupina spoločne s našou 
pani riaditeľkou presunu-
la na naše druhé praco-
visko v Hornom Vadičo-
ve č. 54 a následne 
v popoludňajších hodi-
nách do Liptovského mú-
zea v Ružomberku, kde si 
spoločne pozreli výsle-
dok svojej práce na našej 
výstave                       
„Svet fantázie inými ru-
kami“. 

Na tomto mieste 
sme sa i rozlúčili, no teší-
me sa na ďalšie spoločné 
stretnutie a cezhraničnú 
spoluprácu Poľsko – Slo-
vensko.    
 

Mgr. Peter Kvasnica 

zbraní.  
 Túto možnosť sme 
samozrejme využili. Našu 
návštevu slávnosti sme 
ukončili účasťou na sláv-
nostnej svätej omši, ktorá 

 Dňa 15. 07. 2012 
sme navštívili Letné Ra-
doľské slávnosti kde  
prebiehala 1. templárska 
výprava v Žilinskom 
kraji Templárov.  
 Zažili sme  stre-
doveký jarmok, dobové 
remeslá, ukážky bojov, 
vystúpenie templárskych 
rytierov, ukážky stredo-
vekého spôsobu života a 
obliekania, ochutnávku 
stredovekého jedla a 
ďalšie atrakcie.  
 Každý 
z účastníkov slávnosti 
mal možnosť si vyskúšať 
streľbu zo stredovekých 

sa konala na nádvorí 
Kaštieľa. 
Mgr. Mária Šupolová 

F A N T Á Z I A  

Našim klientom sa veľmi 
páčili templári a ukážky 
bojov 



SVET FANTÁZIE INÝMI RUKAMI 2012 
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Centrum sociálnych služieb 
Fantázia na Belanského ulici 12 
v Kysuckom Novom Meste 
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, 
ktorého riaditeľkou je Mgr. Silvia 
Martinčeková, spustilo v roku 
2012 už III. ročník putovnej výsta-
vy „Svet fantázie inými rukami“. 

Na III. ročník spomínanej 
výstavy poskytol svoju záštitu Ing. 
Juraj Blanár, predseda ŽSK.  

Do výstavy sa zapojilo cel-
kovo 21 zariadení sociálnych slu-
žieb, z čoho 11 bolo slovenských 
a 10 poľských. Išlo teda i tento rok 
o poľsko – slovenskú cezhraničnú 
spoluprácu.  

Tematika bola neobmedze-
ná od obrazov cez keramiku až po 
papier a sklo. 
 Vystavovať sme začali 
v meste Čadca a to v Kysuckom 
múzeu. Výstava sa tu nachádzala 
od 13. januára do 26. februára 
2012. 
 Druhá zastávka našej pu-
tovnej výstavy bola v Liptovskom 
múzeu v Ružomberku od 05. mar-
ca do 27. augusta 2012. 
 Zavŕšením III. ročníka pu-
tovnej výstavy „Svet fantázie iný-
mi rukami“ bola vernisáž výstavy 

v  meste Bytča. Pre inštaláciu 
všetkých obrazov a výrobkov 
z rôzneho materiálu sme si vybra-
li Sobášny palác.  
 Vernisáž sa konala dňa 
27. septembra 2012 o 11.00 hodi-
ne  v Sobášnom paláci v Bytči a 
zúčastnilo  sa jej okolo 120 hostí. 
 Program vernisáže pozos-
tával z prehliadky výstavy, prí-
hovorov, občerstvenia 
a divadelného predstavenia 
„Stvorenie sveta“, ktoré si pripra-

vilo naše zariadenie.  
 Medzi významných 
hostí patrili najmä, Dariusz Mr-
zygłód – naczelnik Wydziału 
Polityki Społecznej, Ing. Miro-
slav Mlynár – predseda sociál-
nej komisie ŽSK a Mgr. Marta 
Pauková – riaditeľka odboru 
sociálnych vecí ŽSK.   
 Vernisáže sa zúčastnili 
i riaditelia zariadení sociálnych 
služieb z Poľskej a Slovenskej 
republiky.  
 Výstavu „Svet fantázie 
inými rukami“ bolo možné 
navštíviť do konca mesiaca ok-
tóber 2012. 
 Pani riaditeľka Mgr. 
Silvia Martinčeková po skonče-
ní vernisáže v Sobášnom paláci 
v Bytči sprevádzala hostí 
s Poľskej republiky do Rajeckej 
Lesnej, kde si spoločne pozreli 
drevený Slovenský betlehem.   

 

Mgr. Peter Kvasnica     

a cestovateľom Jánom Hertlíkom, 
ktorý svoj voľný čas venuje zbe-
rateľskej vášni rôznych replík his-
torických egyptských predmetov. 
Klientom sa páčili hlavne busty 
panovníkov, sochy vládcov 
a bohov. 
          Na záver mali klienti mož-
nosť vidieť ešte historickú expo-
zíciu Kysúc. Stála expozícia 
„Kysuce“ podáva prierez historic-
kého vývoja regiónu Kysúc od 
prvých stôp osídlenia až po ko-

niec 20. storočia. V rámci tejto 
expozície sa klienti oboznámili s 
písomnými zmienkami, s vysťa-
hovalectvom a drotárstvom, 
vzdelanosťou a osvetou, remesel-
nými tradíciami a priemyslom na 
Kysuciach. Výstava sa všetkým 
páčila, pretože sme si opäť od-
niesli veľa poznatkov  
a príjemných pocitov. 

Mgr. Jana Belková  

          Dňa 28. 09. 2012 sme nav-
štívili s klientmi CSS Fantázia, 
pracoviska Horný Vadičov príro-
dovednú expozíciu v Krásne nad 
Kysucou.   

 Novovytvorená expozícia 
prezentuje faunu a flóru severozá-
padného Slovenska. Hlavnou at-
rakciou bola replika mamutej sa-
mice v životnej veľkosti. Súčas-
ťou expozície bola aj výstava 
Egypt - dar Nílu, ktorá vznikla 
v spolupráci so zberateľom 

 Návšteva  spoločnej prírodovednej expozície   
v Krásne nad Kysucou  

Výstava SFIR 2012 v Sobášnom palá-
ci v Bytči 

Predstavenie našich klientov Stvo-
renie sveta 
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Turistika ku kapln-
ke Panny Márie 

Posedenie pri ľudovej hudbe Z pod Ľadonhory  

Cykloturistika najvýchodnejšou 
Vadičovskou dolinou Kysúc 

Pešia turistika ku kaplnke Panny Márie 

 Po raňajkách sme 
sa turisticky vyobliekali, 
nabalili ruksaky chutnými 
klobáskami  a vybrali sa na 
turistiku.  
 Našim cieľom bola 
kaplnka Panny Márie, kto-
rá sa nachádza na hranici 
chotárov Horného Vadičo-
va a Kotrčinej Lúčky.  

Cesta do kopca nám 
ubiehala pomaly,  
a s pribúdajúcimi horúcimi 
slnečnými lúčmi sme 
v cieli našej cesty boli una-
vení a upotení.   

Odmenou za našu 
námahu bol krásny výhľad 

na Vadičovskú dolinu.  
Po krátkej modlitbe 

pri kaplnke Panny Márie 
sme sa usadili v tieni stro-
mov, kde sme si chvíľku 
odpočinuli.  

Potom sme rozloži-
li ohník a upiekli si klo-
básky, ktoré nám nabalila 

p. kuchárka. Klobásky 
boli veľmi chutné a 
chrumkavé.  

Cesta domov  
dole kopcom veľmi 
rýchlo ubehla,  a ani 
sme sa nenazdali a stáli 
sme pred bránou nášho 
zariadenia.  
 

Pri prvej prestáv-
ke v centre obce Horný 
Vadičov sme obdivovali 
dielo ľudového rezbára – 
sochu sv. Mikuláša, kto-
rá bola odhalená iba pred 
mesiacom, počas Vadi-
čovských slávností.  

Ďalej naša cesta 
viedla cez „Košariská“, 
kde sme sa na chvíľu 

Za krásneho slneč-
ného počasia sme sa vy-
brali na cykloturistiku Va-
dičovskou dolinou.  

Po celý čas našej 
cesty sme po ľavej strane 
obchádzali najvyšší kopec 
dolných Kysúc 
„Ľadonhoru“ 
s nadmorskou výškou 999 
m. n.m.  

zastavili pri kaplnke 
Panny Márie.  
V cieli našej cesty na 
„Hájniciach“ sme sa v 
príjemnom prostredí 
bufetu občerstvili dobre 
vychladenou kofolou, 
a po chvíli oddychu si 
vyskúšali aj lezenie na 
povrazovej dráhe.  

lu s muzikantmi si nôtili 
aj naši klienti.  

Tí ktorým to zdra-
vie dovoľuje si pri muzi-
ke aj zatancovali a ostatní 
si rukou, či nohou podu-
pávali do rytmu.  

Niektorým od do-
jatia vyhŕkli slzy, iným 
vyčarili ich piesne úsmev 
na perách.  

Hodina ich vy-
stúpenia ubehla veľmi 
rýchlo, klienti aj za-
budli na svoje bôle 
a starosti. Pri odchode 
nám prisľúbili, že do 
konca roka nás opäť 
navštívia a svojim vy-
stúpením spríjemnia 
pobyt klientov v našom 
zariadení.  

 Vo štvrtok, 30. 8. 
2012 naše pozvanie prija-
la ľudová hudba Z pod 
Ľadonhory.  
 Muzikanti 
z Dolného Vadičova za 
krásneho slnečného poča-
sia spievali a hrali našim 
klientom na dvore nášho 
zariadenia.  

Známe piesne spo-

F A N T Á Z I A  

Oddych pri kaplnke  
Panny Márie 

Klienti si opiekli chutné 
klobásky 

Pri ľudovej hudbe nám 
bolo všetkým veselo. 



Ruženec, reťaz duchovných ruží 
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Mesiac október 
má v liturgickom kalen-
dári prívlastok ruženco-
vý.  

Na modlitbu svä-
tého ruženca sa každý 
deň schádzajú aj prijíma-
telia sociálnej služby 
v Centre sociálnych slu-
žieb Fantázia v Hornom 
Vadičove.  

Pri modlitbe sv. 
ruženca sa ich vnímavé 
duše stávajú účastné mi-

lostí, ktoré Ježiš Kristus 
a Panna Mária zaslúžili 
svojim životom plným 
lásky.   

Cez ružencové 
tajomstvá môžeme v kto-
rejkoľvek chvíli napojiť 
svoj život, svoje radosti i 
bolesti, chvíle všedné i 
sviatočné, na život Krista 
a Panny Márie.  

A tak nielen v ok-
tóbri, ale cez celý rok 
môžeme z nich čerpať 

silu a vytrvalosť, aby náš 
život bol čoraz krajšou 
reťazou skutkov lásky na 
oslavu Boha a na radosť 
našej Nebeskej Matky. 

nám priblížili zvyky 
a tradície, ktoré sprevá-
dzali vianočné sviatky 
v tomto regióne.  

Prijímatelia sociál-
nych služieb si spolu 
s účinkujúcimi zaspievali 
koledy a vianočné piesne. 
 Na záver si spo-
ločne aj zatancovali. Je-
dálňou rozvoniavali me-
dovníčky, ktorými boli 

Posledný týždeň 
pred vianočnými sviatka-
mi zneli v priestoroch 
Centra sociálnych služieb  
Fantázia na pracovisku 
v Hornom Vadičove via-
nočné koledy, vinše a via-
nočné piesne.  

Deti a dospelí 
z Centra voľného času 
v Hornom Vadičove pod 
vedením p. Pokrievkovej 

pohostení prijíma-
telia sociálnych 
služieb.  
 Pre účinku-
júcich sme my pri-
pravili vianočné 
pečivo a teplý, me-
dom voňajúci 
čajík.  
 

Horného Vadičova.  
V nedeľu začínalo 

obdobie adventu, preto pri 
svätej omši bol posvätený 
adventný veniec a zapálená 

prvá adventná svieca.  
Liturgia svätej omše 

i príhovor kňaza sa niesol 
v duchu adventu - prípravy 
na vianočné sviatky. Ad-
ventná doba má predovšet-
kým svoj duchovný obsah. 

Vyzýva nás k stret-
nutiu s Kristom v našom 
každodennom živote a pri-
pravuje nás na jeho slávny 
druhý príchod. 

 

 Posledná októbrová 
sobota bola v CSS Fantázia 
sviatočným dňom. O 14.00 
hod. duchovný správca far-
nosti Horný Vadičov vdp. 
Pavol Mitaš za účasti 
miestneho ženského spevo-
kolu slúžil v našom zaria-
dení svätú omšu.  

Na svätej omši sa 
okrem prijímateľov sociál-
nych služieb zúčastnili aj 
viacerí zamestnanci, prí-
buzní prijímateľov sociál-
nych služieb a obyvatelia 

Svätá omša v CSS Fantázia  

Vianočné koledy v CSS Fantázia 

Vianočné koledy nám sprí-
jemnili čas adventu 

Motlitba sv. ruženca 

Svätá omša v Hornom Vadičove 
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Takto sa trénovalo 
na našom dvore 

Zaujímavosti z nášho života 

Projekt s názvom 
„Pohyb je radosť“. 
  

Od mája 2012 do 
októbra 2012 prebiehala 
v Centre sociálnych služieb 
Fantázia v Kysuckom No-
vom Meste realizácia nášho 
projektu s názvom „Pohyb 
je radosť“, ktorý bol podpo-
rený Nadačným fondom 
Kia Motors Slovakia 
v Nadácii Pontis v rámci 
grantového projektu Mobi-
lita, ktorého sme sa zúčas-
tnili a náš projekt bol vy-
braný a prostredníctvom 
finančného grantu a práce 
dobrovoľníkov úspešne zre-
alizovaný. Za poskytnuté 
finančné prostriedky od 
Nadačného fondu Kia Mo-
tors Slovakia v Nadácii 
Pontis sme zakúpili pre na-
šich klientov s ťažkým 
zdravotným znevýhodne-
ním vhodné bicykle 
a kolobežky, osvetlenie na 
bicykle, reflexné vesty, ref-
lexné pásy a cyklistické 
prilby.  
 Pre ľudí s ťažkým 
zdravotným znevýhodne-
ním z Občianskeho združe-
nia Chrabromil sme vytvo-
rili športovo – cyklistický 
krúžok, ktorý im priniesol  
aktívne a zmysluplné využí-
vanie voľného času, pohy-
bovú aktivitu, novú záľubu, 
rozvíjanie ich schopností a 
zručností. V rámci nášho 
voľnočasového krúžku sa 
pod vedením dobrovoľní-
kov naši klienti venovali 
dopravnej výchove, rozvíja-
li pohybovú aktivitu, zmys-
luplne využívali svoj voľný 
čas, učili sa znalostiam 
o cestnej premávke, hrali sa 

didaktické hry, precvičovali 
svoje získané znalosti 
z dopravnej výchovy, učili sa 
jazde na bicykli a kolobežke, 
realizovali výlety na bicyk-
loch a kolobežkách do blízke-
ho okolia, venovali sa pohy-
bovým a dopravným hrám 
a súťažiam v rámci cyklistic-
kého krúžku a podobne. 
 Dopravná výchova 
v našom športovo – cyklistic-
kom krúžku bola vedená hra-
vou formou, čo sa našim 
klientom páčilo a motivovalo 
ich k učeniu a k aktivite. Pri-
pravovali sme pre nich zaují-
mavé pohybové hry 
s prvkami edukačného 

a výchovného zamerania.  
 Projektom „Pohyb je 
radosť“ sa nám podarilo zní-
žiť prebytok neorganizované-
ho voľného času u ľudí 
s ťažkým zdravotným znevý-
hodnením, čo pozitívne vied-
lo k eliminácii nudy, 
k zvýšeniu podnetov v ich 
živote, k zvýšeniu ich aktivi-
zácie a celkovo k skvalitneniu 
ich života. Projekt výrazne 
podporoval a rozvíjal aktivitu 
ťažko zdravotne znevýhodne-
ných a poskytoval im zmys-
luplné trávenie voľného ča-
su. Ich radosť a smiech bol 
pre nás najkrajšou odmenou.  

Cyklistika a jazda na 
kolobežke sa pre ťažko zdra-
votne znevýhodnených stáva 
novou záľubou a radosťou 

a v tejto aktivite budeme 
pokračovať aj naďalej. Deti, 
mladí ľudia a dospelí 
s ťažkým zdravotným zne-
výhodnením sa podľa svo-
jich možností a schopností 
učia jazdiť na bicykloch 
a kolobežkách v záhrade 
CSS Fantázia v Kysuckom 
Novom Meste, kde sídli aj 
Občianske združenie 
Chrabromil   a na málo 
frekventovaných miestach 
v Kysuckom Novom Meste. 
Najväčšiu radosť mali 
z trojkolesového bicykla 
pre ťažko zdravotne znevý-
hodnených, ktorý im umož-
ňuje lepšie zvládnutie sa-
mostatnej jazdy a zároveň 
je pre nich výbornou reha-
bilitačnou pomôckou.  Tr-
pezlivosťou a učením sa 
v jazde postupne zdokona-
ľujú a trénovanie jazdy na 
bicykli a kolobežke sa stalo 
pre ľudí s ťažkým zdravot-
ným znevýhodnením obľú-
benou záujmovou aktivitou. 

Už teraz sa všetci 
tešíme na teplé počasie, aby 
sme mohli vybrať bicykle 
a kolobežky a začať 
s našimi klientmi znovu 
trénovať. Jar budeme vítať 
aj na bicykloch 
a kolobežkách a tešiť sa 
z pohybu.   

Mgr. Erika Kleisová 

F A N T Á Z I A  

 V tejto rubrike sa dočítate o rôznych projektoch, ktoré sa nám podarilo zre-
alizovať, budete si môcť prečítať články od klientov, ktoré sami napísali a rôzne 
zaujímavosti z nášho života.  
 Prajeme Vám príjemné čítanie. 

Trojkolka zaujala všetkých 



Z opekačky v Tŕstí 
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 Už od rána svieti-
lo slniečko v jedno augus-
tové štvrtkové dopoludnie 
— 16. augusta 2012. 
 Všetko nasvedčo-
valo skutočnosti, že bude 
pekné počasie a my sa 
budeme môcť vybrať na 
vytúžený výlet. 

Boli to priam 
ideálne pod-
mienky pre 
opekačku, a 

preto sme ani na chvíľku 
neváhali a rozhodli sme 
sa vyraziť do prírody. 
 Narýchlo sme po-
balili potrebné veci a in-
grediencie, ktoré sme si 
zbalili do batohov a pusti-
li sa smerom k Lipke do 
Škorčia.  
 Spojili sme prí-
jemné s užitočným: 
opiekli sme si špekáčiky, 
slaninku a chlebík. 
 Využili sme aj 
loptu, s ktorou sme sa 
hrali na lúke. Nazbierali 

liečivé bylinky a plní 
dobrej nálady a energie z 
vydareného výletu sme sa 
vrátili späť.  

Bc. Mária Priečková 

kladajú, že na vzniku ochore-
nia sa podpisujú faktory ge-
netické i vplyvy životného 
prostredia. S prehlbujúcim sa 
starnutím obyvateľstva riziko 
vzniku tohto ochorenia ras-
tie.  

Na dosiahnutie maxi-
málneho efektu liečby je po-
trebné včas zachytiť prvé 
príznaky ochorenia. Pri pr-
votnom podchytení pacien-
tov s podozrením na Alzhe-
imerovu chorobu zohrávajú 
kľúčovú úlohu príbuzní a 
praktickí lekári, čo umožňuje 
ľahšie diagnostikovanie pr-
vých príznakov ochorenia a 
nasmerovanie pacienta k špe-
cialistovi – psychiatrovi ale-

bo neurológovi. Popri far-
makologickej liečbe sa 
využívajú i psychoterape-
utické postupy a tréning 
psychických funkcií a 
rôznych zručností. 
 Aj keď Alzheime-
rovu chorobu zatiaľ nie je 
možné úplne vyliečiť, v 
súčasnosti dostupná tera-
pia dokáže postup tohto 
ochorenia výrazne spo-
maliť, čím sa dá zabrániť 
devastácii osobnosti cho-
rého a priniesť pacientovi 
a jeho rodine vyššiu kva-
litu života. 

Mgr. Jana Belková 

Dňa 21. 09. 2012 sa 
konala v Centre sociálnych 
služieb Fantázia na pracovi-
sku v Hornom Vadičove ku 
príležitosti ,,Svetového dňa 
Alzheimerovej choroby“, 
prednáška na tému ,,Ako 
pomôcť ľuďom 
s Alzheimerovou choro-
bou“. 

Alzheimerova cho-
roba je postupné degenera-
tívne ochorenie mozgového 
tkaniva. Spôsobuje postup-
nú a nezvratnú stratu men-
tálnych funkcií 
a predstavuje hlavnú príči-
nu demencie vekovo star-
ších ľudí. 

Odborníci predpo-

Naša prí-

prava na 

opekačku 

Prednáška na tému ,,Ako pomôcť ľuďom 
s Alzheimerovou chorobou“ 

Čím skôr sa 

choroba 

rozpozná, čím 

skôr sa zaháji 

liečba, tým 

väčšia je šanca 

na zmiernenie 

jej priebehu.  

Slniečko svietilo a my sme 
oddychovali v tieni pri Lipke 
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Výroba papiero-

vých anjelikov 

bola veľká      

zábava  

Mesto plné anjelov. 
 V adventnom čase 
sa ešte o krajšiu atmosfé-
ru predvianočného obdo-
bia a čakania na najkraj-
šie sviatky v roku posta-
ralo Združenie podnikate-
ľov Dolných Kysúc 
v spolupráci s mestom 
Kysucké Nové Mesto. 
 Podnikatelia oslo-
vili primátora Kysuckého 
Nového Mesta so svojou 
ideou, vytvoriť charita-
tívny projekt s názvom 
Mesto plné anjelov.  
 Táto myšlienka 
vznikla na pamiatku        
a na uctenie si ich spoloč-
ných priateľov, ktorí ich 
tento rok opustili.  
 Aj keď na realizá-
ciu tohto projektu bolo 
málo času, podarilo sa 
pripraviť pekné poduja-
tie, ktoré prinieslo do 
všetkých zariadení spo-
ločnú, tímovú, tvorivú 
prácu, pekné slávnostné 
podujatie s vyhlásením 
víťazov a vianoč-
ným predstavením pre 
deti, pedagógov a vycho-
vávateľov, pekné ceny 
pre zúčastnených 
a finančné dary tím, ktorí 
to najviac potrebujú.  
 Do projektu sa 
zapojili všetky základné, 
materské školy, ZUŠ, 
CVČ a CSS v Kysuckom 
Novom Meste, kde deti  
vyrábali papierových an-
jelov podľa navrhnutej 
makety s erbom mesta. 
Každé dieťa si vyrobilo 
svojho vlastného anjela, 
ktorým boli vyzdobené 
interiéry zariadení, škôl, 
úradov, obchodov  
a podobne.  

 Do tohto pekného 
podujatia sa pripojilo aj 
Centrum sociálnych slu-
žieb Fantázia, v ktorom 
naši klienti pracovali na 
výrobe čo najväčšieho 
počtu papierových anje-
lov. Všetci usilovne anje-
lov vyfarbovali, vystriho-
vali a lepili a hotoví anjeli 
zdobili naše zariadenie 
a túto milú dekoráciu po-
tom klienti darovali svo-
jim rodičom a príbuzným. 
 Združenie podni-
kateľov Dolných Kysúc 
nám poskytlo 30,- € na 
materiál, ktorý bol potreb-
ný na výrobu anjelov. Na-
ši klienti mali z tejto akti-
vity veľkú radosť 
a vyrobené dielka sa poro-
te projektu Mesto plné 
anjelov veľmi páčili.  

Za dva týždne 
všetky zúčastnené zaria-
denia vyrobili spolu 4.000 
anjelov. Pôvodne chceli 
organizátori toto poduja-
tie poňať aj súťažne, kde 
by zúčastnené zariadenia 
pretekali o najväčší počet 
vyrobených anjelov 
a o najkrajších anjelov 
podujatia.  

 Nakoniec na sláv-
nostnom vyhodnotení 
projektu Mesto plné anje-
lov, ktoré sa uskutočnilo 
18. 12. 2012 v Koncertnej 
sále Základnej umeleckej 
školy v Kysuckom No-
vom Meste, sa finančné 
prostriedky od mnohých 
podnikateľov rozdelili 
medzi tých, ktorým táto 
pomoc najviac pomôže.   

Anjel ako symbol 
strážcu a hlavným zna-
kom tohto podujatia, sa 

stal ochrancom 
a pomocníkom pre 
tých, ktorí to najviac 
potrebovali. Jedným 
z obdarovaných bol aj 
náš klient Jakub Taba-
čík, ktorý dostal 300 
eurový šek na pokrytie 
nákladov na cestovné 
do školy v zimnom 
období.  

Náš Jakub je 
na invalidnom vozíčku 
a cesta do školy 
v zime je pre neho 
veľmi náročná, kvôli 
snehu a chladnému 
počasiu, ktoré jeho 
zdravotnému stavu 
neprospieva. Tak mu 
projekt Mesto plné 
anjelov umožnilo pro-
stredníctvom finanč-
ného daru prepravovať 
sa do školy taxi služ-
bou, a tak mu zabez-
pečilo pohodlnú 
a príjemnú cestu na 
vyučovanie, ktoré je 
jeho radosťou a učenie 
veľkou záľubou. 

Mesto plné an-
jelov v roku 2012 od-
štartovalo svoj 0. roč-
ník a snahou organizá-
torov a celého mesta 
je vytvoriť každoroč-
nú tradíciu v podobe 
tejto charitatívnej ak-
cii a rozširovať túto 
peknú myšlienku me-
dzi širokou verejnos-
ťou.  

Mgr. Erika Kleisová 

F A N T Á Z I A  



Objavenie Ameriky 
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 O šestnásť dní ne-
skôr pristála výprava na 
brehoch Kuby.  
 December nebol 
pre námorníkov veľmi 
priaznivý, lebo Loď Santa 
Maria nabehla na plytčinu 
na pobreží dnešného Mô-
le Saint-Nicolas 
a poškodila sa.  
 Pôvodný názov 
tohto miesta bol La Navi-
dad, ktorý v našom jazy-
ku znamená Vianoce.  

 Za vznik tejto osa-
dy sa zaslúžili Kolumbu-

sovi muži, ktorých tam 
zanechal po dovolení 
miestnymi obyvateľmi. 

V januári roku 
1943 sa Krištof Kolum-
bus vracia do Španielska 
a odnáša si z Ameriky 
zlato, tabak, ananás, mo-
riaka a hojdajúcu sieť. 
Z výpravy privádza aj 
niekoľko unesených do-
morodcov. 

Výprava Krištofa 
Kolumba tak neskončila 
v Indii, ako predpokladal, 
ale v Strednej Amerike na 
ostrovoch Bahamy, Kuba 
a Hispánia (dnešné Haiti 
a Dominikánska republi-
ka).  

Okrem tejto cesty 
podnikol Krištof Kolumbus 
ešte dve cesty do tejto kraji-
ny.  

V septembri roku 
1943 podnikol svoju druhú 
a v máji roku 1948 tretiu 
výpravu do Ameriky. 
V roku 1502 uskutočnil Ko-
lumbus štvrtú a zároveň po-
slednú cestu, z ktorej sa vrá-
til v roku 1504. 
Santa Maria 

Bola najväčšou lo-
ďou vo výprave Krištofa 
Kolumba.  

 Jej maji-
teľom bol Juan 
de la Costa. Bo-
la známa pod 
menami La Gal-
lega, Marigalan-
te (Špinavá Ma-
ry), La Capitana 
alebo La Nao.  
 Vo vý-
pravách Krištofa 
Kolumba bola 

tiež označovaná ako Santa 
Maria. 

Slúžila ako veliaca 
a zásobovacia loď. Bola dl-
há 40 a široká 8 metrov. Ma-
la tri sťažne, päť plachiet 
a kompletnú palubu.  

Nebola stava-
ná na plavbu 
v plytkých vodách, 
ale zvládala vlnobi-
tie. Dokázala odviesť 
200 – 600 ton nákla-
du. 
 

Autori článku:  
Róbert Vrábeľ 

Mgr. Zuzana Nižníková 

Zdroj:   

http://tech.sme.sk/c/2810602/kristof-
kolumbus.html 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria 

Atlas 

Významným 
medzníkom v histórii ľud-
stva je nájdenie novej ze-
me – Ameriky, ktoré datu-
jeme do 15. storočia. 
O tento významný 
objav sa zaslúžil 
Krištof Kolumbus, 
ktorého zámerom 
bolo nájsť západnú 
cestu do Indie. 
 V roku 1492 
Krištof Kolumbus 
presvedčil kastílsku 
kráľovnú Izabelu 
a jej manžela aragón-
skeho kráľa Ferdi-
nanda, aby mu poskytli 
prostriedky na cestu.  
 13. augusta toho 
istého roku opustil Krištof 
Kolumbus prístav Paulos 
v Španielsku s troma lo-
ďami, ktorými boli Santa 
Maria, Pinta a Nina. Pre 
nedostatok potravinových 
zásob a poškodenie lode 
musela posádka doplávať 
na Kanárske ostrovy pri 
pobreží Afriky.  
 Doplní tu chýbajú-
ce zásoby, opraví poško-
denú loď a 6. septembra 
znova vypláva na more. 
 V dvanásty októb-
rový deň Rodrigo de Tria-
na spozoroval z lode Pinta 
zem s názvom Bahamy. 

Loď Santa 

Maria 

Keď sa Kolumbus 

vrátil z nového 

sveta 

15.3.1493,kráľ 

Ferdinand I. 

Aragónský a 

kráľovná Isabela 

Kastilská mu 

udelili titul 

„Admirál morí a 

oceánu ,guvernér 

ostrovov.“  

Krištof Kolumbus 
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Pri trorbe predsta-

venia nás inšpiroval 

páv — vták kráľov 

OSCAR 2012 — “Tanec páva“ 

Centrum sociálnych 
služieb Fantázia vy-
stúpilo na Oskarovi 
2012 s divadelným 
predstavením „Tanec 
páva“. 
  

 Žilinský Oskar 
je podujatie, ktoré pre-
zentuje divadelné ume-
nie a vystupovanie 
klientov zariadení so-
ciálnych služieb 
v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Žilinského 
samosprávneho kraja. 
 Nacvičené vy-
stúpenia s klientmi so-
ciálnych služieb sú 
zmesou ich dramatic-
kého, hudobného, spe-
váckeho a tanečného 
cítenia a vyjadrenia sa.   
 Dňa 7. novem-
bra 2012 sa v Dolnom 
Kubíne pod záštitou 
predsedu ŽSK Ing. Ju-
raja Blanára uskutočnil 
už 8. ročník Žilinského 
Oskara, v rámci ktoré-
ho vystúpilo 15 zaria-
dení sociálnych služieb 
zo Žilinské-
ho samo-
správneho 
kraja.  
 Ži-
linského Os-
kara sa naše 
zariadenie 
zúčastňuje 
pravidelne 
a získalo 
niekoľko 
ocenení 
a diplomov, 
a mnohé 
uznania a 

ocenenia za dramatické 
a scénické stvárnenie 
a prevedenie a ocenenie 
za kreativitu našich na-
cvičených predstavení.  
 Náš divadelný 
súbor „Chrabromil“ vy-
stúpil na tomto 8. roční-
ku Žilinského Oskara 
2012 s divadelným pred-
stavením „Tanec páva“. 
 Tento scénický 
tanec sme nacvičili 
s našimi klientmi 
z Centra sociálnych slu-
žieb Fantázia 
v Kysuckom Novom 
Meste a v Hornom Vadi-
čove.  
 Náš nacvičený 
tanec bol príbehom páva 
a motýľov a originálnym 
pohybovým vyjadrením 
pocitov a emócií.  
 Dali sme si zále-
žať na choreografii 
a svedomite sme ju vy-
tvárali a nacvičovali. Na-
še nacvičené predstave-
nie dotvorili aj krásne 
a exotické kostýmy 
a hudba.  

 Za naše vystú-
penie sme síce nezís-
kali ocenenie, ale všet-
kým divákom 
a zúčastneným zaria-
deniam sociálnych 
služieb sa náš tanečný 
výkon a naše nacviče-
né predstavenie veľmi 
páčilo a domov sme si 
doniesli  sošku a dip-
lom za účasť na Žilin-
skom Oskarovi 2012 a 
samozrejme veľa krás-
nych dojmov 
a zážitkov. 
 Na ďalšom 
ročníku Žilinského 
Oskara 2013 sa pred-
stavíme zas s novým 
vystúpením, na ktoré 
sa už teraz tešíme 
a veríme, že zaujme 
porotu a divákov 
a bude mať úspech. 
    

Mgr. Erika Kleisová 

F A N T Á Z I A  

Účinkujúci v predsta-
vení „Tanec páva“ 



Rady zo sociálnej oblasti 
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aktuálnymi lekárskymi nálezmi 
v novom konaní na ÚPSVaR v 
mieste svojho trvalého bydliska. 

 

Výmena parkovacieho preuka-
zu 

 Lehota na podanie Žia-
dosti o výmenu parkovacieho 
preukazu plynula už od 01. 02. 
2009 a trvala do 31. 12. 2012.  

 Po uplynutí zákonom 
stanovenej lehoty, teda po       
31. 12. 2012 nie je možné vyme-
niť parkovacie preukazy, ktorým 
sa skončila platnosť. 

 O vyhotovenie nového 
parkovacieho preukazu môže 
občan požiadať podaním žiados-
ti o vyhotovenie parkovacieho 
preukazu aj s priloženými aktu-
álnymi lekárskymi nálezmi v 
novom konaní na ÚPSVaR v 
mieste svojho trvalého bydliska, 
a to na oddelení posudkových 
činností alebo referáte posudko-
vých činností.  

 Musí zdokladovať od-
borné lekárske nálezy nie však 
staršie ako 6 mesiacov od odbor-
ných lekárov, u ktorých sa lieči 
a správu o zdravotnom stave od 
obvodného lekára na predpísa-

nom tlačive úradu. 

 Posudkový lekár   
ÚPSVaR môže pri posúdení 
nároku na parkovací preukaz 
vychádzať aj z lekárskeho 
nálezu, ktorý je starší ako 6 
mesiacov, ak je podľa posud-
kového lekára zdravotný stav 
občana chronický s trvalým 
poškodením a miera funkčnej 
poruchy je definitívna a od 
ďalšej liečby nemožno oča-
kávať zlepšenie.  

 Úrad vyhotoví len 
lekársky posudok a vystaví 
rozhodnutie o priznaní resp. 
nepriznaní parkovacieho pre-
ukazu.  

 Nárok na parkovací 
preukaz majú podľa zákona tí 
zdravotne postihnutí, ktorí sú 
podľa lekárskeho posudku 
odkázaní na individuálnu 
prepravu alebo majú praktic-
kú či úplnú slepotu oboch 
očí. 

 Po obdržaní rozhod-
nutia o priznaní parkovacieho 
preukazu a po jeho právoplat-
nosti sa občan obráti priamo 
na ÚPSVaR a predloží 1 fo-
tografiu v rozmere 3 x 3 cm a 
občiansky preukaz. 

 Nový parkovací preu-
kaz je so znakom EU a platí 
v celej Európskej únii. 

Výmena preukazov ŤZP a 
ŤZP-S 

 Podľa zákona               
č. 447/2008 Z. z. o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnu-
tia a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov preukazom 
s neobmedzenou platnosťou 
vydaným pred  01. 01. 2009 
končí platnosť 31. 12. 2013.  

 Z toho vyplýva, že drži-
telia týchto preukazov by sa 
počas kalendárneho roka 2013, 
najneskôr však do 31. 12. 2013 
mali dostaviť na príslušný Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
(ÚPSVaR) v mieste svojho tr-
valého bydliska a vymeniť si 
tieto preukazy. 

 Na úrade (ÚPSVaR) sa 
vyplní Žiadosť o výmenu preu-
kazu, podpíše sa nový preu-
kaz a po vyhotovení občan 
osobne dostane nový preukaz a 
odovzdá pôvodný preukaz. K 
žiadosti o výmenu preukazu je 
potrebné doložiť aktuálnu foto-
grafiu o rozmeroch 3 x 4 cm a 
občiansky preukaz. 

 Po uplynutí zákonom 
stanovenej lehoty, teda po     
31. 12. 2013 nie je možné vy-
meniť preukazy, ktorým sa 
skončila platnosť.  

 Potom musí občan po-
žiadať o preukaz na základe 
novej žiadosti o vyhotovenie 
preukazu aj s priloženými    
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Naše výrobky 
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NAŠE ŠTANDARDY KVALITY 
• Ubytovanie v jedno – štvorlôžkových izbách, nahrádzajúce domáce 

prostredie s  príjemnou atmosférou, súčasťou ubytovania sú priestranné 
a účelne využité spoločenské priestory;  

• Stravovanie, podávame 5x denne, ktoré spĺňa všetky požiadavky 
na zdravý vývoj osoby,; 

• Sociálna starostlivosť, zabezpečujúca všetky potreby nášho pr ijí-
mateľa sociálnej služby; 

• Zdravotná starostlivosť, poskytovaná zdravotníckym personálom 
zariadenia a personálom ADOS; 

• Rehabilitácia využívajúca všetky dostupné techniky k opätovnému 
navráteniu prijímateľa sociálnej služby do plnohodnotného života;  

• Ergoterapia alebo liečba prácou využíva precvičovanie bežných 
pracovných úkonov potrebných v bežnom živote, využíva prácu 
v dielni - tkacia, keramická, sklárska a drevárska; 

• Výchova a vzdelávanie prostredníctvom interných a externých pe-
dagógov zabezpečujúca rozvoj osobnosti prijímateľov       sociálnej 
služby; 

• Muzikoterapia; 

• Artterapia; 

• Wallpainting terapia; 

• Dramatoterapia; 

• Biblioterapia; 

• Architektoterapia; 

• Terapia hrou; 

• Animalterapia; 

• Aromaterapia; 

• Záujmové činnosti – PC krúžok, nordic-walking, krúžok náboženskej 
výchovy, krúžok prvej pomoci, krúžok bubnovania na afrických bub-
noch, „bongách“, pravidelné navštevovanie Centra voľného času 
v Kysuckom Novom Meste.  

Centrum sociálnych služieb 
Fantázia 

„Náš svet to je Fantázia.“ 

Sme na webe i na Facebooku! 
www.dsskm.estranky.cz 

www.dsszsk.sk 

Zábavné okienko - alebo trocha oddychu 

Škoricové hviezdičky  
s polevou 

 

Ingrediencie: 
 

100 g práškový cukor 
150 g maslo 

250 g polohrubá múka 

2 KL škorica mletá 

1/2 KL prášok do pečiva 

1 ks vajce 

Um 

2 KL limetková šťava 

Poleva: 
limetová šťava 

práškový cukor 
 

Postup: 

Zmäknuté maslo vymiešame 
spolu s vajcom a práškovým cuk-
rom. Ďalej pridáme múku, mletú 
škoricu, prášok do pečiva, lime-
tovú šťavu a um.  
Z týchto prísad vypracujeme ces-
to, ktoré potom rozvaľkáme na 
pomúčenenj doske.  
Z vyvaľkaného cesta vykrajuje-
me formičkami hviezdičky, ktoré 
potom poukladáme na plech na 
ktorý sme položili papier na pe-
čenie.  
Vo vyhriatej rúre hviezdičky 
upečieme, 160 stupňov a 10 minút. 
Necháme vychladnúť a každú 

hviezdičku potrieme polevou, 
ktorú sme pripravili z práškové-
ho cukru a z limetovej šťavy. 
Nakoniec necháme stuhnúť.  

A takto vyzerá výsledok—škoricové 
hviezdičky s polevou 

Adresa: 
Centrum sociálnych služieb  
FANTÁZIA 

Belanského č. 12 

Kysucké Nové Mesto 024 01 

Kontakt: 
Telefón: 041/241 2121 

Fax: 041/421 1810 

E-mail: 
dssknmbelanskeho@vuczilina.sk 


