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Seniorov v CSS - Jesienka  a CSS - Juh potešil svojím hlasom operný spevák Ivan Ožvát 

 

Október ako mesiac úcty k starším si pripomínajú aj zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Klientov Centra sociálnych služieb (CSS) - 

Jesienka a Centra sociálnych služieb - Juh v Trenčíne prišiel pozdraviť a svojim vystúpením potešiť 

známy operný spevák Slovenského národného divadla Ivan Ožvát.  

 

Mesiac október je už tradične venovaný seniorom a podujatiam, prostredníctvom ktorých im 

dávame najavo svoju úctu a vďaku za múdrosť a životné skúsenosti. Seniori v centrách 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK dostali k sviatku výnimočný darček. Priestory 

zariadení sa rozozvučali známym hlasom a tóny operetných árií potešili srdce nejedného klienta. 

„Uplynulý týždeň medzi nás zavítal sólista opery SND Ivan Ožvát, ktorý vo svojom vystúpení 

klientom zaspieval najmä operetné piesne, ale aj opernú áriu z Predanej nevesty. Mnohí z klientov 

poznali piesne zo svojej mladosti, preto malo vystúpenie veľký úspech a všetci si z neho odniesli 

bohatý kultúrny zážitok,“ zhodnotila riaditeľka CSS Jesienka Hana Feriancová.  

 

Koncertu sa zúčastnili aj klienti so svojím spievodom z CSS – DOMOV JAVORINA v Bzinciach 

pod Javorinou, CSS v Novom Meste nad Váhom a CSS Nová Bošáca. Klienti prejavili veľmi 

dobré znalosti z oblasti operetnej a opernej hudby, preto boli pre vzácneho hosťa príjemným 

a komunikatívnym obecenstvom.  

 

Hudobné vystúpenie plné krásnych operetných árií od známych autorov a mnoho slovenských 

šlágrov zaspieval operný spevák Ivan Ožvát aj seniorom v CSS - Juh v Trenčíne. „Našim 

seniorom, ale aj vekovo mladším klientom, sa vystúpenie veľmi páčilo. Každý mal možnosť 

zaspomínať na svoju mladosť a roky minulé. Spev pána Ožváta priniesol radosť do nášho 

zariadenia a všetkým prítomným vyčaril úsmev na tvári,“ povedala riaditeľka CSS – Juh Milada 

Kolárová. Výnimočné vystúpenie si v CSS – Juh užili aj klienti CSS – AVE z Dubnice nad Váhom, 

CSS – LIPA z Kostolnej – Záriečia a CSS – LIPOVEC z Horného Sŕnia.  

 

Operný spevák Ivan Ožvát viac ako 30 rokov pôsobí v Opere SND, kde stvárnil viac ako 60 postáv 

v inscenáciách diel Predaná nevesta, Eugen Onegin, Puritáni, Ottelo, La traviata, Nabucoo, Tosca 

a mnohých ďaľších. Niekoľko rokov pôsobil ako sólista Novej scény a účinkoval takmer vo všetkých 

európskych krajinách i v zámorí na rôznych operných a operetných festivaloch a turné. Záštitu nad 

koncertami Ivana Ožváta pre klientov všetkých centier sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK prevzal trenčiansky župan Jaroslav Baška.  
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