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číslo 2.           apríl – máj – jún – júl – august - september         nepredajné 

 

 



Motto:,, 

 

 

SLOVO NA ÚVOD 

 

 Dostáva sa Vám do rúk nové číslo časopisu „Slovo Kaštieľa“. Tentokrát je jeho obsah 

o niečo bohatší vzhľadom k tomu, že vychádza ako dvojčíslo. 

      

Aj v tomto vydaní členovia redakcie časopisu prinášajú prehľad aktivít určených 

klientom „V KAŠTIELI“, Zariadenia sociálnych služieb Horné Obdokovce. Sme veľmi 

radi, že aj Vy, klienti zariadenia sociálnych služieb, prispievate svojimi vlastnými 

príspevkami, ktoré sú súčasťou aj tohto vydania časopisu.  

      

V tomto čísle nájdete všetky akcie, ktorých sa zúčastnili naši klienti v období od 

posledného vydania čísla časopisu, v apríli 2017, až po aktivity, ktoré sa uskutočnili v 

mesiaci september 2017. A že ich naozaj nebolo málo potvrdzujú jednotlivé články a 

množstvo fotografií.  

 

     Okrem tradičných podujatí, ktoré sa každoročne organizujú v našom zariadení, ale 

i v iných zariadeniach sociálnych služieb spadajúcich pod Nitriansky samosprávny kraj, 

pribudlo tento rok vďaka kreativite zamestnancov oddelenia sociálnej rehabilitácie a 

rozvoja pracovných zručností aj niekoľko nových.  

 

Každá z nich sa však tešila veľkému úspechu zo strany našich klientov i tých, ktorí žijú 

v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré dostali pozvanie a možnosť zúčastniť sa. 

  

     Všetky aktivity organizované zamestnancami zariadenia sociálnych služieb majú 

vždy jeden hlavný a najdôležitejší cieľ. A tým je snaha vyčariť úsmev na tvárach tých, 

pre ktorých sme tu a pre tých, ktorí si našu pozornosť naozaj zaslúžia.  

 

Predovšetkým týmto ľuďom patrí aj toto vydanie „Slova Kaštieľa“, ktorým chceme my, 

redakcia časopisu, ozvláštniť a spríjemniť ich voľný čas aj čítaním nasledujúcich 

príspevkov . . .  

      

                                                                                                                                              

/redakcia/ 

 
 

 

 

 

 

 



HĽADANIE VEĽKONOČNÉHO ZAJACA V ZSS ,,KREATÍV“ KLASOV 

12.04.2017 

 

Klienti z nášho zariadenia sa zúčastnili zábavno-spoločenského podujatia, ktoré 

usporiadalo ZSS „Kreatív“ Klasov. Klienti prejavili svoju šikovnosť nielen pri hľadaní 

veľkonočného zajaca, ale vytvorili tiež pekné kreatívne výrobky.  

 

ZEMEPISNÝ KVÍZ – ZVIERATKÁ NA SLOVENSKU 

 

V rámci vedomostného kvízu Zvieratká na Slovensku, ktorý pripravili pracovníci 

oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností si mohli klienti  

preveriť svoje vedomosti. Vytvorené súťažné družstvá so zápalom bojovali o hodnotné 

ceny, pričom predviedli veľmi dobré znalosti z tejto oblasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BINGO   

21.04.2017 

 

VEĽKONOČNÁ ZÁBAVA ZSS ,,HARMÓNIA“ HORNÉ ŠTITÁRE   

27.04.2017 

 

Po pôstnom období viažucom sa k veľkonočným sviatkom sa klienti nášho zariadenia 

zabávali na veľkonočnej zábave v Horných Štitároch, kde si utužili priateľské vzťahy 

s ostatnými klientmi z iných zariadení sociálnych služieb. Do tanca im hrala živá hudba 

a tak mohli naši klienti predviesť svoje tanečné umenie.   



 

 

 

 

REMINISCENČNÝ TRÉNING K VEĽKEJ NOCI  

 

V rámci reminiscenčného tréningu k Veľkej Noci pracovníci oddelenia sociálnej 

rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností vytvorili priestor pre všetkých klientov, 

ktorí si radi zaspomínali na časy dávno minulé, na zvyky, ktoré sa viažu k Veľkej Noci a 

sú typické pre určité regióny Slovenska. Klienti s radosťou rozprávali o tom, čo 

prežívali počas veľkonočného obdobia a na záver si všetci spolu zanôtili ľudové piesne 

viažuce sa k veľkonočnému obdobiu. 

 

REMINISCENČNÝ TRÉNING K 1.MÁJU  

05.05.2017 

 

Hlboký význam tohto sviatku si naši klienti pripomenuli prostredníctvom 

reminiscenčného tréningu. O prvomájových sprievodoch a oslavách 1. mája si na 

mikrofón zaspomínali mnohí klienti, pričom niektoré klientmi zažité príhody boli aj 

humorne ladené. Na dotvorenie príjemnej atmosféry prispeli aj klienti p. V. Žišková, p. 

M. Bojda a p. P. Zapletal, ktorí predniesli básne k 1. máju. 

 

 



 

 

 

 

 

 

OSKAR KOZÁROVCE 

17.05.2017 

 

Na divadelnú súťaž OSKAR si naši klienti nacvičili pásmo s názvom „Reformy Márie 

Terézie“, ktorým úspešne reprezentovali naše ZSS. Za ich herecké výkony zožali u 

odbornej poroty veľký úspech a zároveň dostali zo strany poroty odporučenie, aby 

svoje vystúpenie predviedli aj v iných inštitúciách, najmä školách, vzhľadom na 

edukatívny rozmer divadelného vystúpenia a jeho hlbokú myšlienku.  

 



 

 

TURNAJ V HRANÍ BOCCIE 

 

V športovom zápolení, ktoré pripravilo oddelenie sociálnej rehabilitácie a rozvoja 

pracovných zručností - turnaj v boccii sa úspešne prezentovali nielen športovo zdatní 

klienti. Veľký záujem o účasť v turnaji prejavili aj naši imobilní klienti, ktorí svojimi 

športovými výkonmi milo prekvapili. Súťaž sa niesla v duchu fair play a každý účastník 

bol ohodnotený vecnými cenami. 

 

MAJÁLES VÝČAPY OPATOVCE  

31.05.2017 

 

ZSS „Benefit“ Ľudovítová každoročne usporiada Majáles. Tak to bolo aj v tomto roku 

a naši klienti sa s radosťou zúčastnili na tomto kultúrno-spoločenskom podujatí. 

Klienti sa nielen zabávali, ale si taktiež obnovili svoje priateľstvá s klientmi iných 

zariadení. Družná zábava klientov pokračovala až do večera, kedy sa spolu rozlúčili so 

sľubom, že sa znovu radi stretnú na inom kultúrno-spoločenskom podujatí. 



 

 

 

 

 

VYSTÚPENIE KLIENTOV S KULTÚRNYM PROGRAMOM „Reformy Márie Terézie“ 

V TRIBEČSKEJ KNIŽNICI V TOPOĽČANOCH 

01.06.2017 

 

Svojim úspešným predstavením o Reformách Márie Terézie sa naši klienti  

prezentovali aj v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch, kde zožali veľký úspech u divákov 

zo ZSS „Môj Domov“ Topoľčany a ZSS „Clementia“ Kovarce. Za svoju kreativitu boli 

odmenení nielen potleskom a poďakovaním od pracovníčok knižnice, ale aj vecnými 

cenami, ktoré našich klientov veľmi potešili. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUTBAL ZSS ,,CLEMENTIA“ KOVARCE  

08.06.2017 

 

Na futbalový turnaj, ktorý usporiadalo ZSS „Clementia“ Kovarce sa naši klienti  

usilovne pripravovali pod vedením inštruktora sociálnej rehabilitácie I. Maka. Aj 

napriek tomu, že si nevybojovali prvé miesto, neboli sklamaní, pretože víťaz môže byť 

len jeden a tentokrát zvíťazilo družstvo domácich klientov. Za športové výkony boli 

všetci odmenení sladkým prekvapením a posedením pri guláši. 

 



 

 

 

ČAROVNÉ KOLESO  

20.06.2017 

 

Oddelenie sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností zorganizovalo dňa 

20.6.2017 zábavno -  súťažné dopoludnie pod názvom „čarovné koleso“, kde boli 

pozvaní hostia zo siedmich zariadení sociálnych služieb. Klienti mali možnosť 

predviesť svoje schopnosti nielen v športových, ale i vedomostných disciplínach. 

Klientov súťaž zaujala natoľko, že si vyžiadali ďalšie kolo súťaže. Zvíťazili najlepší, 

ale i ostatní klienti boli ohodnotení vecnými cenami. Zábavno súťažné dopoludnie sa 



u klientov stretlo s takým úspechom, že pracovníci oddelenia sociálnej rehabilitácie 

a rozvoja pracovných zručností museli sľúbiť, že podobné akcie budú organizovať 

pravidelne.   

 

 

UKONČENIE HUDOBNÉHO KVÍZU V TRIBEČSKEJ KNIŽNICI V TOPOĽČANOCH 

21.06.2017 

 

V mesiaci jún sa úspešne ukončila príprava na hudobný kvíz, kde si naši klienti  

navzájom preverili získané vedomosti s klientmi z Kovariec a Horných Štitár.  

Nakoniec zvíťazili tí najlepšie pripravení klienti a o prvé miesto sa delili klienti z 

Horných Obdokoviec a Horných Štitár. 



 

REMINISCENČNÝ TRÉNING POZERANIE FOTIEK SPOMÍNAME  

28.06.2017 

 

REMINISCENČNÝ TRÉNING K SVIATKU SV.CYRILA A METODA  

07. 07. 2017 

     Sviatok, kedy si pripomíname príchod slovanských vierozvestcov na územie Veľkej 

Moravy je dňom pracovného pokoja. Pri príležitosti sviatku svätého Cyrila a svätého 

Metoda pripravili zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných 

zručností reminiscenčný tréning pre našich klientov. Klienti mali možnosť predviesť 

svoje vedomosti o živote a diele solúnskych bratov a v neposlednom rade o význame 

ich pôsobenia na území vtedajšej Veľkej Moravy.  

 

LETNÉ KINO  

10. 07. 2017 

 

     Vďaka peknému letnému počasiu mali zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie 

a rozvoja pracovných zručností možnosť opäť po roku ponúknuť klientom premietanie 

filmov v rámci letného kina. Možnosť vybrať si z bohatej filmovej tvorby mali aj 



samotní klienti. Letné kino sa tešilo bohatej účasti klientov. Lákadlom bolo aj 

občerstvenie spojené s premietaním filmov - pukance, zmrzlina či sladká limonáda.   

 

RETRO DISKOTÉKA  

13.07.2017 

 

V spleti retro ponúk a podujatí rôzneho druhu v spoločnosti pokúsili sme sa aj my v 

Zariadení sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, Horné Obdokovce pripraviť klientom 

akciu, ktorá by sa takisto niesla v tomto duchu. Retro diskotéka v spoločenskej 

miestnosti na III. oddelení bola ocenená klientmi potleskom za každou odohranou 

piesňou. „Podmienkou“ účasti na tejto akcii však bolo „retro oblečenie“ obohatené o 

doplnky v rovnakom štýle. Klienti, predovšetkým ženská časť, sa naozaj nenechali 

zahanbiť a predviedli na parkete nielen svoje tanečné umenie, ale rovnako aj vkus 

podčiarknutý módou nestrácajúcou svoju krásu ani v dnešnej dobe.  

 

 

 

NARODENINY P. ZAPLETAL  

13.07.2017 

 



 

 

HRANIE BOCCIE – ŠPORTOVÉ DOPOLUDNIE  

18.07.2017 

 

     Boccia už nie je pre našich klientov žiadnym neznámym pojmom. Túto športovú 

aktivitu hrajú klienti nielen počas športových podujatí, ale aj v rámci denných aktivít. 

Farebné guličky, pieskové ihrisko a hlavne dobrá nálada a chuť zvíťaziť dodali 

športovému dopoludniu v našom zariadení tú správnu energiu. Hra, v ktorej k 

dosiahnutiu víťazstva okrem správnej techniky nesmie chýbať aj kúsok šťastia, 

zaujala našich klientov počas športového dopoludnia. Ocenení víťazi sa tak tešili z 

malej pozornosti za podaný športový výkon.  

 

 

 

 

 

 

 

OPEKAČKA ZSS,,HARMÓNIA“ HORNÉ ŠTITÁRE  

25.07.2017 

 



Naše zariadenie sociálnych služieb prijalo pozvánku na opekačku v ZSS v Horných 

Štitároch. Klienti, ktorí sa tejto letnej akcie zúčastnili sa tešili nielen z občerstvenia, 

ale najmä zo stretnutia svojich známych – priateľov, ktorí sú umiestnení v Zariadení 

sociálnych služieb „Harmónia“ Horné Štitáre. Chutné špekáčiky, zábava, tanec - to 

všetko nesmelo na podujatí chýbať.  

 

 

NARODENINY P. ORLICKÝ  

31.07.2017 

 

 

 

PO - HODOVÁ DISKOTÉKA  

21.08.2017 



 

Sviatok Nanebovzatia panny Márie je dôvodom konania sa hodovej slávnosti v obci 

Horné Obdokovce. Titul kostola je spojený s hodovou omšou a organizovaním zábavy v 

obci. Možnosť zažiť ozajstnú hodovú veselicu dopriali klientom zamestnanci nášho 

zariadenia sociálnych služieb. Okrem stále plného „tanečného parketu“ nechýbalo ani 

„hodové občerstvenie“ v podobe sladkých koláčov a chlebíkov, ktorým sa klienti veľmi 

potešili.  

 

 

REMINISCENČNÝ TRÉNING POZERANIE FOTIEK   

21.08.2017 



 

 

OPEKAČKA V PARKU  

28.08.2017 

 

 Hodová opekačka v priestoroch parku zariadenia je každoročne organizovanou akciou 

pre klientov zariadenia. Za pomoci zamestnancov zariadenia si tak klienti mohli opiecť 

mäsové dobroty a pochutnať si na slanine či špekáčikoch. Hodovú atmosféru dotvárala 

hudba a piesne na želanie samotných klientov.  

 

 

 



VÝLET S KLIENTMI DO TOPOĽČIANOK  

07.09.2017 

 

Pravidelne každý rok organizuje oddelenie sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných 

zručností poznávací výlet. Tohtoročným cieľom výletu boli Topoľčianky, kde si naši 

klienti so záujmom prezreli „Oboru Zubrov“, kde sa niečo nové dozvedeli o dnes už 

vzácnych a majestátnych zvieratách.  S veľkým záujmom absolvovali prehliadku 

Topoľčianskeho kaštieľa, kde sprievodkyňa odborne odpovedala na ich zvedavé otázky. 

Na záver si všetci klienti pochutili na zmrzline a domov  sa vracali s  úsmevom na tvári  

a s množstvom krásnych zážitkov. 

 



ZAHRAJ SI FAIR PLAY  

12.09.2017 

 

Oddelenie sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností usporiadalo zábavno- 

súťažné dopoludnie nielen pre našich klientov, ale i pre pozvaných hostí z iných 

zariadení. Na úvod príslušníci PZ SR /psovodi/ predviedli ukážky cvičenia policajných 

psov, ktoré  so záujmom sledovali všetci klienti . Po skončení predvádzania ukážky 

cvičenia psov kládli klienti príslušníkom PZ SR otázky týkajúce sa tréningu služobných 

psov. Psovodi boli  ústretoví a umožnili klientom pohladkať psov a urobiť si s nimi 

fotografie. Následne sa klienti premiestnili na športové stanovištia, kde podali veľmi 

dobré športové výkony, za čo boli odmenení hodnotnými cenami. 



 

 



 

 

 

 

 

KINO - SEDEM BOLESTÍ PANNY MÁRIE   

21.09.2017 

 

Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej panny Márie oddelenie sociálnej rehabilitácie 

a rozvoja pracovných zručností pripravilo spoločné premietanie divadelného 

predstavenia „Sedem bolestí panny Márie“ v spoločenskej miestnosti zariadenia. O 

morálnom posolstve, v duchu ktorého sa nieslo celé predstavenie, naši klienti živo 

diskutovali a pripomenuli si hodnoty, ktoré sú pre náš život najdôležitejšie.  

 

 



ZSS,,HARLEKÝN“ - ZLATÁ BRÁNA   

26.09.2017 

 

Spoločensko-zábavné podujatie „Zlatá brána“ zorganizovalo zariadenie sociálnych 

služieb „Harlekýn“ Topoľčany, kde sa naši klienti spolu s ostatnými zúčastnili rôznych 

zaujímavých súťaží v rozprávkovej krajine za čo boli odmenení hodnotnými cenami.  

 

 

OPEKAČKA ZSS ,,HARMÓNIA“ HORNÉ ŠTITÁRE   

28.09.2017 

 

Na opekačke, na ktorú nás pozvali naši priatelia zo ZSS „Harmónia“ Horné Štitáre,   

sme sa symbolicky rozlúčili s letom. Jesenné slnko k nám bolo zhovievavé a nadelilo 

nám pekný jesenný deň vhodný na opekačku na záver ktorej si v družnom tanci naši 

klienti s ostatnými utužili vzájomné priateľské vzťahy.  



 

NAŠI OSLÁVENCI :-) 

 

APRÍL     

Čáko Juraj 

Ferenčík Alexander  

Hnáta Dušan  

Őnger Šimon  

Púchovský Marek  

Špirec Stanislav  

Matyas Ľudovít  

Saska Ervín  

Špánik Vladimír – 60 rokov   

MÁJ  

Dyba Boris  

Hargaš Ľubomír  

Jamrich Jozef  

Krchňavý Bohuslav   

Jurica Ján  –  70 rokov 

Ing. Kňazovický Jur  

Molnárová Mária  

Rapand Tibor  

Malá Katarína  

Škorica Dušan  

JÚN 

Daniš Miroslav  

Kováč Július  

Král Pavol 

Mikláš Peter  

Slováková Ingrid  

Škorec Jaroslav  

Tvaroch Branislav  

Šáraiová Zuzana  

 

 

JÚL   

Bartek Albert 

Kotlárová Mária 

Božik Jozef 

Doležayová Mária 

Orlický Marián 

Tuloki Alexej 

Zapletal Peter 

AUGUST 

Faltýnek Zdeno 

Filípek Milan 

Gordík Jozef 

Grežďová Antónia  

Kováč Tibor 

Baláži Ladislav 

SEPTEMBER 

Jandová Zuzana  

Kostolanský Jozef  

Kunová Mária  

Liška František  

Maco Jozef  

Mellen Anton 

Mifkovič Jozef  

Sadloň Štefan  

Čačko Rudolf  

Šereš Eugen  



OPUSTILI NÁS :-( 

 

Máj – p. Miškolci Jozef 

Jún – p. Jamrich Jozef  

 

 

 

 

TVORBA A VÝROBA NAŠICH KLIENTOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASMEJ SA 

 

 

OSEMSMEROVKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRADY A ZÁMKY NA SLOVENSKU 

 

Bojnický Zámok 

 

Bojnický zámok je romantický zámok s čiastočne ponechaným pôvodne gotickým  

základom hradu. Nachádza sa v Trenčianskom kraji a leží na západnom okraji mesta 

Bojnice. Zámok je viditeľný z väčšej časti horného Ponitria. Je postavený na 

travertínovej skale a tvorí ho vnútorný a vonkajší hrad s tromi nádvoriami. V roku 

1970 bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. 

 

17. - 19. storočie - Obdobie Pálfyovcov 

Keď rod Turzovcov vymrel, zámok sa stal kráľovským majetkom. V roku 1644 ho kráľ 

daroval rodine Pálfyovcov, ktorí ho v druhej polovici 17. storočia prestavali do 

barokového štýlu. Túto prestavbu rešpektovali pre vysokú umeleckú hodnotu aj pri 

neskorších stavebných úpravách. Pri tejto prestavbe zámku vznikla v roku 1662 

baroková kaplnka s jedinečnou štukovou klenbou, ktorá bola doplnená o figurálnu 

fresku s náboženskými motívmi. Vybudovali sa aj nové obytné budovy, ktoré sa 

situovali do niekdajšieho predhradia. V rokoch 1889 až 1910 uskutočnil posledný 

feudálny majiteľ Ján František Pálfy poslednú rozsiahlu prestavbu zámku, ktorá bola v 

neogotickom štýle. Práve vďaka tejto prestavbe zámok nadobudol svoje 

charakteristické črty a súčasný vzhľad. Ján František Pálfy sa osobne, až do svojej 

smrti v roku 1908, zúčastňoval prestavby zámku. Za vzor mu poslúžili najmä 

monumentálne stredoveké európske architektúry z Talianska a Francúzska. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Gotická_architektúra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hrad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Trenčiansky_kraj
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bojnice
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ponitrie
https://sk.wikipedia.org/wiki/1970
https://sk.wikipedia.org/wiki/Národná_kultúrna_pamiatka_Slovenskej_republiky
https://sk.wikipedia.org/wiki/1644
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pálfyovci&action=edit&redlink=1
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20. storočie 

V roku 1939 zámok a k nemu patriace pozemky kúpila firma Baťa. Na základe 

Benešových dekrétov po vojne pripadol jej majetok štátu. 

O päť rokov neskôr, dňa 9. mája 1950 zámok vyhorel. Na náklady štátu sa odstránili 

následky požiaru a previedla sa celková obnova zámku. Súčasne sa rozhodlo, že tu 

bude zriadené múzeum, ktoré je súčasťou Slovenského národného múzea. Zámok bol v 

roku 1970 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. 42 rokov po smrti Jána Františka 

Pálfyho sa teda splnilo jeho prianie, aby sa zo zámku stalo múzeum prístupné 

verejnosti. 

Súčasnosť 

Bojnický zámok má v súčasnosti romantický charakter, čo vidieť aj na fasáde obytnej 

veže, ktorá je veľmi členená. Takisto aj otvory v hradbách, portály, steny, atiky a 

rôzne kované detaily sú typické pre romantickú architektúru. 

V súčasnosti je zámok súčasťou Slovenského národného múzea. V roku 1970 bol 

vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku a je prístupný verejnosti. V päťdesiatych 

rokoch bola objavená pod zámkom jaskyňa. 

Okolie zámku 

K Bojnickému zámku patrí aj priľahlý zámocký park, v ktorom rastie veľa rôznych 

exemplárov stromov a vzácna, približne sedem storočná lipa pred vchodom do zámku. 

Táto lipa je pravdepodobne najstarší strom na Slovensku. Súčasťou zámockého parku 

je aj zoologická záhrada, v ktorej sa nachádzajú vzácne exempláre cudzokrajných 

živočíchov. Park pokračuje ďalej lesoparkom v Strážovských vrchoch. 
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ZÁVER  

 

 

Dovoľte nám, vážení klienti, aby sme sa Vám  

prostredníctvom týchto riadkov poďakovali za Vaše príspevky a aktívnu účasť na 

všetkých  

aktivitách, ktoré sme v našom zariadení v tomto roku zorganizovali. 

 

 

Veríme, že sa môžeme tešiť na Vašu spoluprácu a osobnú angažovanosť pri tvorbe a 

príprave tých ďalších v poradí.  

Na základe Vašej kladnej odozvy máme vždy dostatok motivácie, aby  

sme pre Vás pripravovali akcie, ktorých sa, veríme že rovnako radi, zúčastníte. 

 

 

Veľa krásnych zážitkov zo spoločne strávených chvíľ všetkým klientom  

„V KAŠTIELI“, Zariadenia sociálnych služieb Horné Obdokovce  

praje redakcia časopisu „Slovo Kaštieľa“. 
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A viacerí klienti nášho zariadenia sociálnych služieb.  


