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Trenčín, 17. február 2016 

Dodržiavanie fašiangových tradícií rozveselilo pri hudbe a tanci klientov v Centrách 

sociálnych služieb (CSS)  

V záujme rozvoja zručností a schopností klientov a ich začlenenia do spoločenského života 

pripravujú zamestnanci CSS klientom celoročne rôzne spoločenské, záujmové akcie a voľnočasové 

aktivity. Program pripravený na fašiangy sa od zariadenia k zariadeniu líšil, avšak výsledok bol 

rovnaký. Deň plný smiechu a radosti. Takmer každé z 24 zariadení sociálnych služieb v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sa venovalo tomuto tradičnému 

predpôstnemu obdobiu. Na príprave fašiangovej veselice sa klienti aktívne podieľali, vyzdobovali 

priestory centier sociálnych služieb, piekli koláče a s pomocou ochotného personálu si vyrábali 

zábavné masky. Nechýbalo tradičné fašiangové občerstvenie šišky s džemom.  

Tradičná fašiangová zábava sa konala v CSS-Kolonka v Púchove. Dvadsať päť klientov zariadenia 

vo vlastnoručne zhotovených maskách dotvárali tú správnu maškarno-fašiangovú atmosféru.  V 

závere programu bola pre klientov pripravená tombola a vyhodnotenie najkrajšej masky. Podujatie 

spríjemňovala spevácka skupina Radosť zo Zubáka.  Na fašiangovú zábavu sa celý predposledný 

januárový týždeň pripravovali klienti z CSS v Lednických Rovniach. S pomocou personálu si 

pripravili fašiangovú nástenku a vyrábali zábavné masky, v ktorých sa predstavili na fašiangovej 

zábave.  

Na fašiangovej veselici sa zabávali aj klienti z CSS-BYSTRIČAN v Považskej Bystrici. Každoročnú 

tradíciu fašiangovej zábavy s veselým programom a spevom si nenechal ujsť ani viceprimátor 

Považskej Bystrice Peter Máťoš. Na podujatie tradične zavítali masky z Podmanína, vystúpil 

spevácky súbor Bystričan spolu s hudobníkmi z Podmanína. CSS-Jesienka na Myjave žilo 

karnevalom. Na tradičnom podujatí sa klienti predstavili v individuálnych maskách Mexičana Pedra, 

šarkana, tekvice a iných, ale zastúpenie mali aj kolektívne masky Janko a Marienka s perníkovou 

chalúpkou a ježibabou, Cigánski diabli, či zdravotná sestra s pacientom. Do tanca hralo seniorom 

DUO Marián a Jožko. CSS-SLOVEN v Slávnici zorganizovalo „Fašiangovú zabíjačku“ spojenú 

s vystúpením klientov v maskách, ktoré si samy pripravili. Zábavy sa zúčastnila aj Elena 

Nekorancová, poverená riadením oddelenia sociálnej pomoci Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK), referentka odd. sociálnej pomoci Úradu TSK Michaela Bierovská 

a riaditeľ CSS-NÁDEJ v Dolnom Lieskovom František Martaus. Fašiangovú zábavu spojenú 

s karnevalom usporiadali aj pre klientov aj v CSS-AVE v Dubnici nad Váhom. Klienti prezlečení 

v maskách piráta, vodníka, anjela, kovboja a iných sa zabávali pri hudbe a speve pani Baginovej 

a jej dcéry Gabiky.  

Každé sociálne zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK má svoju web stránku, kde vždy 

aktuálne nájdete množstvo zaujímavých aktivít a pripravovaných podujatí. Klienti sú vždy radi, ak 

ich navštívia rodinní príslušníci a priatelia.  
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