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K A R N E V A L  
 Február sa tradične nesie v znamení karnevalov a fašiangových 
zábav. Tak tomu bolo aj tento rok. Vyzdobené priestory Mestského kultúrneho 
strediska v Dolnom Kubíne sa dňa 12. februára 2015 rozjasnili farebnými 
girlandami, stuhami a balónmi, ožili vravou a veselou hudbou, naplnili sa 
maskami. Mohli sme stretnúť princezné, mačičku, opravára, piráta a ďalšie 
rozprávkové a fantazijné postavy. 
 Karneval začal promenádou masiek v rytme hudby. Nasledovalo 
predstavovanie sa masiek, ktoré mali veľký úspech o čom svedčal potlesk. 
Súčasťou karnevalu boli súťaže klientov aj pracovníkov a zábava, tanec, dobrá 
nálada. 
 Všetkým sa karnevalová zábava páčila a o dobrej atmosfére svedčia 
fotografie. 

   

    

    



 

  
 

„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde ...“  
 
Aj takto sme končili fašiangové obdobie. Aby nám pri pesničkách bolo veselo 

upiekli sme si mramorový koláč.         
Pekári Ondrej U., Andrejka K. a Katka M.   si vyhrnuli rukávy a začali vážiť, 

šľahať a miešať, aby sme si mohli pochutnať na výbornom koláčiku. Po zariadení sa 
šírila vôňa vanilky. Koláčik všetkým chutil a naši pekári si vyslúžili odmenu.  

                                   Bc. Rosiarová terka 



 
Domov sociálnych služieb, Matúškova 1631, Dolný Kubín 

                          v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho 
  

 
 

 
 

 Na 27. februára 2015 sme mali naplánovanú návštevu Oravskej knižnice A. Habovštiaka 
v Dolnom Kubíne.  Väčšina, ktorá sa mala plánovanej akcie zúčastniť, sa tešila už počas týždňa. Aj 
tento deň bola činnosť v knižničných priestoroch pestrá a zaujímavá.  

 V úvode sme si pozreli výstavu pod názvom  
OSMIJANKOVO VEĽKÉ LITERÁRNE STOPOVANIE.  Ide o putovnú výstavu, ktorá tvorí výber 
literárno-výtvarných súťažných prác žiakov základných škôl z celého Slovenska, ktorí sa zapojili do 
celoslovenskej čitateľskej súťaže ČÍTAME S OSMIJANKO – PRIDAJ SA AJ TY! Autorkou kníh 
o Osmijankovi je Krista Bendová. Výstava prác s Osmijankom sa nám páčila a urobili sme si pár 
záberov na pamiatku. 
 

          
 

                        



 Potom sme sa o Osmijankovi viac dozvedeli prostredníctvom knižných publikácií jemu 
zameraných. Knižiek o Osmijankovi bolo viac. Niektoré sme si prelistovali a príbeh Kôň básnikom 
nám pracovníčka knižnice prečítala. Nadväzne na to sme sa o prečítanom porozprávali.  
 

       
 

 Ďalšou časťou programu bol Kvíz zameraný na naše znalosti z oblasti najznámejších 
rozprávok, príbehov a pod. Hanka, Andrejka, Katka, Jurko aj Ondrej sa veľmi snažili, aby našli 
správnu odpoveď. Okrem teórie kvíz zahŕňal aj praktickú úlohu – úlohu Popolušky – keď mala 
Hanka s Andrejkou za úlohu roztriediť hrach od fazuľky. Ale aj táto úloha bola splnená. 
 

 
 

 Obľúbenou činnosťou v rámci návštev knižnice je pozeranie Superstar. Aj v dnešný deň sme  
Superstar pozerali ako odmenu za šikovnosť. 
 

                 
 

 V závere sme čas venovaný knižnici využili na zapožičanie knižiek, vzhľadom k tomu, že 
MAREC – MESIAC KNIHY sa blíži a my chceme počas marcových dní knihe venovať viac 
pozornosti. 
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Módne hity tohto roku. 
  V priestoroch zariadenia sa dňa 11. februára 2015 konal   

1. ročník módnej prehliadky kolekcie 
„Ó, šaty, z recyklovaného materiálu...“ 

Tohtoročná módna kolekcia bola zameraná na modely vyrobené 
z recyklovaného materiálu. Módne návrhárky – p. vychovávateľky sa s návrhmi doslova 
„vyhrali“. Každý model bol realizovaný na konkrétneho prijímateľa sociálnej služby. 
A v závere prehliadky mala porota veľmi ťažkú úlohu.  

 

Členovia  poroty: 

 Mgr. Jozef Kazárik – riaditeľ DSS, Mgr. Ľudmila Osadská – sociálna pracovníčka, Ján Brašeň – prijímateľ sociálnej služby 



      

     
Celkovo sa predstavilo 14 

modelov. Predvádzali dievčatá aj 
ženy, chlapci aj chlapi v doprovode 
hudby. 

„Predvádzané modely majú 
tri spoločné veci. Sú 

originálne, na bežné nosenie 
absolútne nevhodné a 

vzbudia vo vás emóciu. Je 
jedno akého druhu, pretože 

ich cieľom bolo zaujať.“ 
Posledné chvíle predvádzania, kým porota rozhodne o tých najexkluzívnejších. 

Pri vyhodnotení boli udelené ceny: 

      
         MODEL ROKA 2015 . I. miesto                     MODEL ROKA 2015 – II. miesto               MODEL ROKA 2015 – III: miesto 



         
                           CENA POROTY               CENA SYMPATIE   MODEL LOOK 2015 

 Po vyhodnotení modelov nasledovalo ocenenie návrhárok: 

     

         p. vych. Marta                p. vych. Anička            p. vych. Olinka                         p. vych. Kvetka                     p. vych. Danka 

  

 

Módnu prehliadku a jednotlivé modely 
moderovala p. vych. Terka, ktorá rovnako predviedla 
jeden z modelov kolekcie „Ó, šaty, z recyklovaného 
materiálu...“  

 

 

 Veríme, že na budúci rok si budeme môcť pozrieť a inšpirovať sa rovnako zaujímavou, 
alebo ešte lepšou módou.  
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PENIAZE NIE SÚ VŠETKO 
Pod týmto názvom sa skrýva jeden z najznámejších vianočných príbehov napísaný 

jedným z najznámejších svetových spisovateľov Charlesom Dickensom. Predstavenia 

v podaní divadla BABADLO sa v Mestskom divadle v Žiline 24. februára 2015 zúčastnili aj 

naši niektorí klienti. 

    

 Príbeh PENIAZE NIE SÚ VŠETKO je príbeh o láske, rodine, šťastí ale hlavne o tom, či sa 

človek dokáže zmeniť k lepšiemu. Odpovedá na otázky: „Končí naša púť tu na zemi?“ 

„Môžu naše činy ostať bez trestu alebo pochvaly?“ Odpoveď už poznajú Filipko S., Marek 
S. a Paulínka K., ktorí boli detskými divákmi tohto divadelného predstavenia.  

   
 

                                                                                                    Bc. Hrubošová Marta 
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