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Aktivity s Oravskou knižnicou A. Habovštiaka 

  

 V spolupráci s Oravskou knižnicou realizujeme pravidelné aktivity. Nebolo to ináč ani 
v mesiaci október. 14. októbra sme navštívili priestory Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne. 
Naša návšteva je vždy zameraná na konkrétny cieľ. Tentokrát to bola veľmi aktuálna a aj pre 
nás zaujímavá činnosť – pr áca s internetom a číta čkou kn íh. Zaujíma nás všetko nové 

a zaujímavé ako všetkých našich rovesníkov. Preto čas v knižnici rýchlo ubehol a nám 
neostáva iné ako tešiť sa zasa na ďalšiu návštevu. 

       

          Súčasťou aktivít s knižnicou je aj pravidelná beseda s pracovn í čkou knižnice p. 
Mgr. Kazimírovou. 27. októbra v poobedňajších hodinách prišla k nám do zariadenia. Témou 
októbrovej besedy bola hist ória Dolného Kubí na. Dozvedeli sme sa množstvo informácií 
o Dolnom Kubíne prostredníctvom kníh a metódou hlasného čítania.  
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KOCÚR V ČIŽMÁCH 

 
 Kto by nemal rád divadlo. Naši prijímatelia sociálnej služby sa vždy na 
divadelné predstavenia tešia a nemôžu sa dočkať dňa, kedy sa divadielko koná. 
Nebolo to inak ani s tanečno-divadelným predstavením KOCÚR V ČIŽMÁCH, 
ktoré sa konalo dňa 19. októbra 2015 v MsKS v Dolnom Kubíne. Známu 
rozprávku mali možnosť prežiť v podaní žiakov ZUŠ F. Špániho v Žiline.  

Príbeh približuje Kocúra v čižmách prostredníctvom „myšacieho gangu“, ktorý s kocúrom 
uzavrie dohodu a stávajú sa z nich spojenci. Prefíkanosťou kocúra a spolupráce s myšacím 
gangom sa podarí oženiť chudobného mlynára Janka s krásnou princeznou a premôcť 
čarodejníka. Hlavný hrdina je dôkazom toho, že nezáleží a veľkosti svalov a množstve peňazí, 
ale na veľkosti umu a aj podpore dobrých a spoľahlivých priateľov.  

„JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO!“ 
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Netradičné športové aktivity   
  

 Prevažnú väčšinu prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení tvoria mladí ľudia, 
ktorí majú svoje sny, túžby ..., majú chuť prežiť niečo nové a zaujímavé ako ich rovesníci. 
Preto s veľkou obľubou sa stretla netradičná športová disciplína – VYTLÁČANIE, ktorú  
vymyslel, aby spestril jesenné dni v zariadení,  náš pracovník p. Dobis. Išlo o disciplínu 
vyslovené chlapskú. Pri dodržaní stanovených pravidiel z hľadiska bezpečnosti bolo úlohou 
svojho súpera na žinenke vytlačiť preč zo žinenky.  Bolo to veľmi napínavé, chlapi sa snažili 
ako vedeli, každý sa chcel ukázať v tom najlepšom postavení. 

 



 

 



DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, MATÚŠKOVA 1631, 
DOLNÝ KUBÍN 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

 

ODVETNÝ TURNAJ V HRE 
BOCCIA 

 Myšlienka uskutočnenia Odvetného turnaja v hre Boccia vznikla na základe Turnaja 
v Bocci, ktorého sa zúčastnili naši klienti na pozvanie ZpS a DSS v Novoti 22. septembra 
2015. Našim cieľom bolo, aby sa hra BOCCIA stala určitým „spojítkom“ sociálnych 
zariadení a „boccisti“ si mohli vychutnávať radosť z hry a spoločných stretnutí.  

Pri príležitosti OKTÓBER – mesiac úcty k starším pozvali sme do turnaja aj obyvateľov 
Domu Charitas Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej. Sme radi, že našu ponuku pozvané 
zariadenia neodmietli a turnaj sa mohol uskutočniť. Obyvatelia Domu Charitas sa 
s pravidlami a hrou Boccia stretli u nás v zariadení 27. októbra 2015 prvýkrát, ale ako súperov 
sme ich nemohli podceniť. Bolo to veľmi napínavé, ale zároveň aj zábavné.  

 

 Novoť1 Novoť2 DK1 DK2 Zázrivá výsledné body 

Novoť1  2:0 0:4 2:1 0:3 6 bodov 

Novoť2 0:2  1:2 0:2 1:1 2 body 

DK1 4:0 2:1  1:1 10:0 10 bodov 

DK2 1:2 2:0 1:1  2:0 7 bodov 

Zázrivá 3:0 1:1 0:10 0:2  4 body 

 

1. miesto Dolný Kubín 1 
2. miesto Dolný Kubín 2 
3. miesto Novoť 1 
4. miesto Zázrivá 
5. miesto Novoť 2 

 



Všetkých prítomných privítal a odvetný turnaj 
v hre Boccia zahájil  riaditeľ DSS a ZNB  

p. Mgr. Jozef Kazárik 

 

       
aktívni boccisti  

 

  

gratulácie víťaznému družstvu DSS a ZNB Dolný Kubín 
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TVORIVÁ DIELŇA 
 Aj napriek našim limitovaným schopnostiam patrí k našim pravidelným obľúbeným 
aktivitám TVORIVÁ DIELŇA, kde vymýšľame, tvoríme, kreslíme, maľujeme... V mesiaci 
október sme naše práce zamerali na ŠARKANY a DRAKY, ktoré k jeseni patria.  

 

Naše výtvory s motívom šarkanov a drakov nám krášlili naše priestory zariadenia. 
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ŽILINSKÝ OSKAR 2015 
 Dňa 7. októbra 2015 sa v kultúrnom dome v obci Turie konal už  

11. ročník krajskej súťažnej prehliadky klientov zariadení sociálnych služieb ŽSK, 

ktorého organizátorom bolo Centrum sociálnych služieb TAU TURIE. Opäť mali prijímatelia 
zariadení sociálnej služby možnosť prezentovať svoje dramatické, hudobné, spevácke 
a tanečné umenie. Medzi zúčastnenými boli aj naši klienti Domova sociálnych služieb Dolný 
Kubín – Juraj K., Ondrej U., Dušan S. a Juraj G., ktorí sa predstavili ako „Jazzoví hudobníci“ 
a tanečným stvárnením skladby od legendárneho speváka JOE COCKERA  sa stali adeptmi 
na OSKARA 2015. Porota to mala aj tento ročník veľmi ťažké, lebo všetci vystupujúci boli 
neskutočne šikovní, zaujímaví, talentovaní... Tento ročník nám to nevyšlo, ale o to viac nás to 
poháňa vpred a tešíme sa na ďalšieho ŽILINSKÉHO OSKARA 2016. Možno sa to podarí. 
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