
DS ŤZP 
Denný stacionár, Baničova 12, Nitra 

rok 2020 
Kalendár aktivít 

 

Zmena programu vyhradená 
   

 

Dátum 

uskutočnenia 
Aktivity 

Frekvencia 

aktivít 
Miesto konania Popis aktivít Cieľová skupina 

Január 

Aktivity v dennom stacionári 

 

denne 

 

Denný stacionár 

 

Podľa harmonogramu činností, prípadne individuálne 

podľa potreby 
ŤZP 

Poobedie s heligonkármi 1x mesačne Knižnica SZSS, Nitra 
Posedenie pri skladbách od Nitrianskych heligonkárov 

(spev, tanec, počúvanie hudby) 
ŤZP 

Muzikoterapia, aktivity v meste 
 

1x mesačne 

Krajská Knižnica Karola 

Kmeťka v Nitre 

Hudobno-dramatické pásmo v krajskej knižnici v Nitre, 

témou ktorého je vždy určitý interpret, skupina alebo 

hudobný žáner. Klienti sa dozvedia zaujímavé informácie 

o konkrétnom interpretovi a majú priestor zaspievať si 

a zatancovať. V rámci aktivít v meste sa klienti učia 

aktivitám sociálnej rehabilitácie, napr. nácvik cesty MHD, 

pobyt v spoločnosti mimo priestorov denného stacionára, 

prechádzky a pod. 

ŤZP 

Február 

Aktivity v dennom stacionári 

 

denne 

 

Denný stacionár 

 

Podľa harmonogramu činností, prípadne individuálne 

podľa potreby 
ŤZP 

Poobedie s heligonkármi 1x mesačne Knižnica SZSS, Nitra 
Posedenie pri skladbách od Nitrianskych heligónkarov 

(spev, tanec, počúvanie hudby) 
ŤZP 

Muzikoterapia, aktivity v meste 
 

1x mesačne 

Krajská Knižnica Karola 

Kmeťka v Nitre 

Hudobno-dramatické pásmo v krajskej knižnici v Nitre, 

témou ktorého je vždy určitý interpret, skupina alebo 

hudobný žáner. Klienti sa dozvedia zaujímavé informácie 

o konkrétnom interpretovi a majú priestor zaspievať si 

a zatancovať. V rámci aktivít v meste sa klienti učia 

aktivitám sociálnej rehabilitácie, napr. nácvik cesty MHD, 

pobyt v spoločnosti mimo priestorov denného stacionára, 

prechádzky a pod. 

ŤZP 

Fašiangová zábava 1x ročne 
Správa zariadení sociálnych 

služieb 

Aktivita zameraná na sociálny rozvoj komunity - 

fašiangová zábava s klientmi denného stacionára a ich 

rodičmi. Fašiangová zábava sa vždy nesie v konkrétnom 

duchu – napr. Rock party, Hollywood party, Black and 

white party a pod. 

ŤZP, Seniori 

Marec 
Aktivity v dennom stacionári 

 

denne 

 

Denný stacionár 

 

Podľa harmonogramu činností, prípadne individuálne 

podľa potreby 
ŤZP 



DS ŤZP 
Denný stacionár, Baničova 12, Nitra 

rok 2020 
Kalendár aktivít 

 

Zmena programu vyhradená 
   

Dátum 

uskutočnenia 
Aktivity 

Frekvencia 

aktivít 
Miesto konania Popis aktivít Cieľová skupina 

Poobedie s heligonkármi 1x mesačne Knižnica SZSS, Nitra 
Posedenie pri skladbách od Nitrianskych heligonkárov 

(spev, tanec, počúvanie hudby) 
ŤZP 

Muzikoterapia, aktivity v meste 
 

1x mesačne 

Krajská Knižnica Karola 

Kmeťka v Nitre 

Hudobno-dramatické pásmo v krajskej knižnici v Nitre, 

témou ktorého je vždy určitý interpret, skupina alebo 

hudobný žáner. Klienti sa dozvedia zaujímavé informácie 

o konkrétnom interpretovi a majú priestor zaspievať si 

a zatancovať. V rámci aktivít v meste sa klienti učia 

aktivitám sociálnej rehabilitácie, napr. nácvik cesty MHD, 

pobyt v spoločnosti mimo priestorov denného stacionára, 

prechádzky a pod. 

ŤZP 

Výstavka + vystúpenie 

v Krajskej knižnici Karola 

Kmeťka v Nitre 

1x ročne 
Krajská Knižnica Karola 

Kmeťka v Nitre 

Výstava prác klientov denného stacionára - prezentácia 

ich zručnosti a šikovnosti + vystúpenie klientov 

(básničky, piesne) pri príležitosti prichádzajúceho jarného 

obdobia 

ŤZP 

Výlet do čajovne 

Aktivity 

v meste Nitra - 

1x mesačne 

Čajovňa dobrých ľudí 

Ochutnávka čajov, posedenie s klientmi, nácvik aktivít 

sociálnej rehabilitácie (aktivity mimo priestorov DS, cesta 

MHD a pod.) 

ŤZP 

 

 

 

Apríl 

 

 

 

Aktivity v dennom stacionári 

 

denne 

 

Denný stacionár 

 

Podľa harmonogramu činností, prípadne individuálne 

podľa potreby 
ŤZP 

Poobedie s heligonkármi 1x mesačne Knižnica SZSS, Nitra 
Posedenie pri skladbách od Nitrianskych heligonkárov 

(spev, tanec, počúvanie hudby). 
ŤZP 

Muzikoterapia, aktivity v meste 
 

1x mesačne 

Krajská Knižnica Karola 

Kmeťka v Nitre 

Hudobno-dramatické pásmo v krajskej knižnici v Nitre, 

témou ktorého je vždy určitý interpret, skupina alebo 

hudobný žáner. Klienti sa dozvedia zaujímavé informácie 

o konkrétnom interpretovi a majú priestor zaspievať si 

a zatancovať. V rámci aktivít v meste sa klienti učia 

aktivitám sociálnej rehabilitácie, napr. nácvik cesty MHD, 

pobyt v spoločnosti mimo priestorov denného stacionára, 

prechádzky a pod. 

ŤZP 

Výlet do čokoládovne  

Aktivity meste 

Nitra - 1x 

mesačne 

Čokoládovňa v centre mesta  

Nitra 

Ochutnávka čokolády, posedenie s klientmi, nácvik aktivít 

sociálnej rehabilitácie (cesta MHD, pobyt v spoločnosti, 

nácvik želaného správania v spoločenskom prostredí) 

ŤZP 



DS ŤZP 
Denný stacionár, Baničova 12, Nitra 

rok 2020 
Kalendár aktivít 

 

Zmena programu vyhradená 
   

Dátum 

uskutočnenia 
Aktivity 

Frekvencia 

aktivít 
Miesto konania Popis aktivít Cieľová skupina 

Výstava na výstavisku 

Agrokomplex 
2x ročne 

Výstavisko Agrokomplex, 

Nitra 

Sociálne začlenenie klientov, nácvik aktivít sociálnej 

rehabilitácie, aktivity na výstavisku 
ŤZP 

Máj 

Aktivity v dennom stacionári 

 

denne 

 

Denný stacionár 

 

Podľa harmonogramu činností, prípadne individuálne 

podľa potreby 
ŤZP 

Poobedie s heligonkármi 1x mesačne Knižnica SZSS, Nitra 
Posedenie pri skladbách od Nitrianskych heligonkárov 

(spev, tanec, počúvanie hudby) 
ŤZP 

Muzikoterapia, aktivity v meste 
 

1x mesačne 

Krajská Knižnica Karola 

Kmeťka v Nitre 

Hudobno-dramatické pásmo v krajskej knižnici v Nitre, 

témou ktorého je vždy určitý interpret, skupina alebo 

hudobný žáner. Klienti sa dozvedia zaujímavé informácie 

o konkrétnom interpretovi a majú priestor zaspievať si 

a zatancovať. V rámci aktivít v meste sa klienti učia 

aktivitám sociálnej rehabilitácie, napr. nácvik cesty MHD, 

pobyt v spoločnosti mimo priestorov denného stacionára, 

prechádzky a pod. 

ŤZP 

Deň matiek 1x ročne Denný stacionár 

Oslava Dňa matiek s klientmi a ich rodičmi, posedenie na 

terase denného stacionára, krátky program (básne, piesne) 

– aktivity podporujúce rozvoj komunity 

ŤZP 

Jún 

Aktivity v dennom stacionári denne Denný stacionár 
Podľa harmonogramu činností, prípadne individuálne 

podľa potreby 
ŤZP 

Poobedie s heligonkármi 1x mesačne Knižnica SZSS, Nitra 
Posedenie pri skladbách od Nitrianskych heligonkárov 

(spev, tanec, počúvanie hudby) 
ŤZP 

Muzikoterapia 
 

1x mesačne 

Krajská Knižnica Karola 

Kmeťka v Nitre 

Hudobno-dramatické pásmo v krajskej knižnici v Nitre, 

témou ktorého je vždy určitý interpret, skupina alebo 

hudobný žáner. Klienti sa dozvedia zaujímavé informácie 

o konkrétnom interpretovi a majú priestor zaspievať si 

a zatancovať. V rámci aktivít v meste sa klienti učia 

aktivitám sociálnej rehabilitácie, napr. nácvik cesty MHD, 

pobyt v spoločnosti mimo priestorov denného stacionára, 

prechádzky a pod. 

ŤZP 

Kolky 1x ročne Areál tenisových kurtov, Nitra Súťaž, v rámci ktorej klienti denného stacionára hrajú 

kolky – podujatie každoročne organizuje pre klientov DS 

ŤZP 



DS ŤZP 
Denný stacionár, Baničova 12, Nitra 

rok 2020 
Kalendár aktivít 

 

Zmena programu vyhradená 
   

Dátum 

uskutočnenia 
Aktivity 

Frekvencia 

aktivít 
Miesto konania Popis aktivít Cieľová skupina 

športový klub nevidiacich a slabozrakých – Scorpioni 

Nitra. 

Júl 

Aktivity v dennom stacionári 

 

denne 

 

Denný stacionár 

 

Podľa harmonogramu činností, prípadne individuálne 

podľa potreby 
ŤZP 

Grill party 1x ročne Terasa denného stacionára 

Stretnutie s klientmi a ich rodičmi za účelom grilovania – 

posedenie v rámci priestorov terasy denného stacionára, 

podpora rozvoja komunity 

 

Návšteva mestského parku Aktivity 

v meste Nitra - 

1x mesačne 

(príp.podľa 

počasia) 

Park na Sihoti Návšteva mestského parku za účelom pobytu na čerstvom 

vzduchu, prechádzky, návštevy bludiska, zvieratiek a pod. 

Nácvik aktivít sociálnej rehabilitácie. 

ŤZP 

August 

Aktivity v dennom stacionári 

 

denne 

 

Denný stacionár 

 

Podľa harmonogramu činností, prípadne individuálne 

podľa potreby 
ŤZP 

Návšteva výstaviska 

Agrokoplex 
2x ročne 

Výstavisko Agrokomplex, 

Nitra 

Sociálne začlenenie klientov, nácvik aktivít sociálnej 

rehabilitácie, aktivity na výstavisku 
ŤZP 

September 

Aktivity v dennom stacionári 

 

denne 

 

Denný stacionár 

 

Podľa harmonogramu činností, prípadne individuálne 

podľa potreby 
ŤZP 

Poobedie s heligónkarmi 1x mesačne Knižnica SZSS, Nitra 
Posedenie pri skladbách od Nitrianskych heligonkárov 

(spev, tanec, počúvanie hudby) 
ŤZP 

Muzikoterapia, aktivity v meste 
 

1x mesačne  

Krajská Knižnica Karola 

Kmeťka v Nitre 

Hudobno-dramatické pásmo v krajskej knižnici v Nitre, 

témou ktorého je vždy určitý interpret, skupina alebo 

hudobný žáner. Klienti sa dozvedia zaujímavé informácie 

o konkrétnom interpretovi a majú priestor zaspievať si 

a zatancovať. 

ŤZP 

Výročný ples 1x ročne 
Správa zariadení sociálnych 

služieb 

Ples pre klientov denného stacionára a ich rodičov, pri 

príležitosti pripomenutia si vzniku denného stacionára 

(hudba, tanec, večera a pod.) 

ŤZP 

Október 
Aktivity v dennom stacionári 

 

denne 

 

Denný stacionár 

 

Podľa harmonogramu činností, prípadne individuálne 

podľa potreby 
ŤZP 



DS ŤZP 
Denný stacionár, Baničova 12, Nitra 

rok 2020 
Kalendár aktivít 

 

Zmena programu vyhradená 
   

Dátum 

uskutočnenia 
Aktivity 

Frekvencia 

aktivít 
Miesto konania Popis aktivít Cieľová skupina 

Poobedie s heligonkármi 1x mesačne Knižnica SZSS, Nitra 
Posedenie pri skladbách od Nitrianskych heligonkárov 

(spev, tanec, počúvanie hudby) 
ŤZP 

Muzikoterapia,   aktivity 

v meste 

 

1x mesačne 

Krajská Knižnica Karola 

Kmeťka v Nitre 

Hudobno-dramatické pásmo v krajskej knižnici v Nitre, 

témou ktorého je vždy určitý interpret, skupina alebo 

hudobný žáner. Klienti sa dozvedia zaujímavé informácie 

o konkrétnom interpretovi a majú priestor zaspievať si 

a zatancovať. 

ŤZP 

November 

Aktivity v dennom stacionári 

 

denne 

 

Denný stacionár 

 

Podľa harmonogramu činností, prípadne individuálne 

podľa potreby 
ŤZP 

Poobedie s heligonkármi 

 

1x mesačne Knižnica SZSS, Nitra 

 

Posedenie pri skladbách od Nitrianskych heligonkárov 

(spev, tanec, počúvanie hudby) 

 

ŤZP 

Muzikoterapia, aktivity v meste 1x mesačne Krajská Knižnica Karola 

Kmeťka v Nitre 

Hudobno-dramatické pásmo v krajskej knižnici v Nitre, 

témou ktorého je vždy určitý interpret, skupina alebo 

hudobný žáner. Klienti sa dozvedia zaujímavé informácie 

o konkrétnom interpretovi a majú priestor zaspievať si 

a zatancovať. 

ŤZP 

December 

Aktivity v dennom stacionári 

 

denne 

 

Denný stacionár 

 

Podľa harmonogramu činností, prípadne individuálne 

podľa potreby 

ŤZP 

Poobedie s heligonkármi 1x mesačne Knižnica SZSS, Nitra Posedenie pri skladbách od Nitrianskych heligonkárov 

(spev, tanec, počúvanie hudby) 

ŤZP 

Muzikoterapia, aktivity v meste  

1x mesačne 

Krajská Knižnica Karola 

Kmeťka v Nitre 

Hudobno-dramatické pásmo v krajskej knižnici v Nitre, 

témou ktorého je vždy určitý interpret, skupina alebo 

hudobný žáner. Klienti sa dozvedia zaujímavé informácie 

o konkrétnom interpretovi a majú priestor zaspievať si 

a zatancovať. 

ŤZP 

Vianočná zábava 1x ročne Správa zariadení sociálnych 

služieb 

Vianočná zábava s klientmi denného stacionára a ich 

rodičmi (tanec, spev, večera) 

ŤZP 

Návšteva vianočného mestečka Aktivity 

v meste Nitra – 

1 x mesačne 

Svätoplukovo námeste Návšteva vianočného mestečka na Svätoplukovom 

námestí – prechádzka s klientmi, pobyt na čerstvom 

vzduchu, inšpirácia pri stánkoch s kreatívnymi výrobkami 

ŤZP 



DS ŤZP 
Denný stacionár, Baničova 12, Nitra 

rok 2020 
Kalendár aktivít 

 

Zmena programu vyhradená 
   

Dátum 

uskutočnenia 
Aktivity 

Frekvencia 

aktivít 
Miesto konania Popis aktivít Cieľová skupina 

a pod. 

Návšteva mikulášskeho vlaku 1x ročne Slovenské poľnohospodárske 

múzeum 

Cesta mikulášskym vlakom, ukážka pečenia oblátok, 

ochutnávka vianočného čaju, pečenie medovníkov, 

návšteva zvieratiek v hospodárskom dome, vianočné 

tradície z minulosti. 

ŤZP 

Výstava prác klientov 1x ročne Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre 

Prezentácia prác klientov v rámci výstavy, ktorú 

každoročne organizuje Univerzita Konštantína Filozofa 

v Nitre v predvianočnom období 

ŤZP 

 

 


