
24. november 2017 – nastal deň, keď sa uskutočnil V. ročník krajskej tanečnej súťaže „Senior Let´s 
Dance“. Do súťaže sa zapojilo spolu s nami 7 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Celé 
podujatie otvoril Dp. Peter Križian, ktorý zahral na gitare a zaspieval zopár svojich piesní. Po 
hudobnom otvorení súťaže nás privítal moderátor Marcel Páleš z rádia Regina.Nasledoval príhovor 
a privítanie hostí v podaní p. riaditeľa JUDr. Ing. Róberta Srogončíka, a nakoniec pár slov 
predniesla aj riaditeľka odboru sociálnych vecí Mgr. Marta Pauková. Potom už mohli začať 
jednotlivé tance v podaní našich prijímateľov....      

Po výhre na minuloročnom IV. ročníku tanečnej súťaže „Senior Let´s Dance,“ nám pripadla milá 

povinnosť opäť zorganizovať toto podujatie. Po dlhom rozhodovaní sme sa zhodli na téme „Tanec 

mojej mladosti.“ Bola to otvorená téma pre každého, kto chcel niečo ukázať a predstaviť sa 

s tancom, ktorý bol jemu srdcu najbližší. 

 

A mohli sme začať pripravovať výzdobu - pracovníci z terapeutického úseku spolu s prijímateľmi 

sociálnych služieb sa na terapiách nezastavili takmer tri mesiace - od kvetov na ozdobu, cez 

krepové kvety do váz, výrobu nápisu z krepových guličiek, výrobu menoviek, programu, násteniek 

až po darčeky pre tanečníkov a hostí.  



Pomedzi jednotlivé vystúpenia sa nám predstavila aj sympatická speváčka, známa aj vďaka 

muzikálu Dracula - Dagmar Rostandt. So svojím talentom sa nám predstavil aj Dp. Marek Jamrich, 

ktorý nás uchvátil svojou hrou na elektronickom piane. 

Počas prestávky sme si mohli pochutnať na občerstvení, pripravenom na stoloch a tiež aj na 

syrových výrobkoch, ktoré nám na chodbe pripravovali šikovné zamestnankyne z Agrovexu 

Novoť.  

....ááá mohlo sa začať s tancom, ponuka bola pestrá... 



Na krásnom druhom mieste sa umiestnili všetci ostatní tanečníci. Každý tanečný tím si odniesol 

pamätnú listinu, darčekový kôš plný výrobkov, chutných sladkostí a tiež malú pozornosť od firmy 

Depend. Veľmi pekne ďakujeme všetkým tanečníkom za kreativitu pri výbere a realizácii tancov a 

tiež všetkým hosťom, ktorý prijali naše pozvanie... 

Nakoniec nastal čas, kedy sa porota poradila o konečnom víťazovi. Porota pozostával z Dp. Mareka 

Jamricha, Dp. Petra Križiana, speváčky Dagmar Rostandt a zástupkyne sponzorov z firmy 

EKORAY. Ich rozhodnutie bolo jednohlasné, a tak sa víťazom V. ročníka tanečnej súťaže Senior 

Let´s Dance stali prijímatelia z CSS Orava Tvrdošín s tancom „Neďaleko lesa u vody.“ 

porota to veru  nemala ľahké... 

víťazi V. ročníka Senior Let´s Dance 

prijímatelia CSS STUDIENKA odmeňovanie víťazov 

Hostia z Poľska (Pszczyna) si pre nás pripravili hudobné pásmo – folkovanie. 

 

Už teraz sa tešíme na ďalší,         

v poradí už VI. ročník tanečnej 

súťaže Senior Let´s Dance, ktorý 

bude organizovať víťazné 

zariadenie.  
 

na záver nám ochotne zapózovala speváčka Dagmar Rostandt  


