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ÚVODNÍK 

     Pri zostavovaní úvodníka časopisu „Slovo kaštieľa“ bola krajina pokrytá snehom už 

iba minulosťou. 

     O príchode jari nám hovoria nielen teplejšie lúče slnka, ale aj flóra kvitnúca v parku 

obklopujúcom budovu zariadenia sociálnych služieb. Aj samotní klienti majú radosť 

z príchodu ďalšieho ročného obdobia bohatého na zeleň, vôňu nielen prvých poslov jari, 

ale predovšetkým z možnosti tráviť svoj voľný čas aj v priestoroch priľahlého parku.  

    Blížiace sa veľkonočné sviatky sú spojené s vyhľadávaním aktivít určených pre 

klientov, pri ktorých môžu uplatniť svoju kreativitu, talent, zručnosť. Nápady však 

neprichádzajú len od zamestnancov zariadenia sociálnych služieb, ale aj zo strany 

samotných klientov.  

      Interiér zariadenia sociálnych služieb tak zdobia výrobky vyhotovené klientmi 

s cieľom privítať jar a blížiace sa veľkonočné sviatky. Výsledky kreatívnej tvorby 

klientov v podobe pestrých kytíc jarných kvetov, maľovaných vajíčok, veľkonočných 

zajačikov vytvorených z papierových tyčiniek. Nechýba ani tvorba veľkonočných 

pozdravov určených nielen blízkym klientov, ale aj zamestnancom, ktorých chcú klienti 

potešiť a prejaviť im aj touto formou svoju vďaku.  

    S prianím krásneho prežitia tohto obdobia predstavujeme Vám realizované aktivity 

pre klientov, ale predovšetkým fotografie ich výrobkov,  ktoré môžu byť inšpiráciou aj 

pre Vás.   Predtým, ako sa pustíte do samotnej tvorby, prečítajte si obsah prvého čísla 

časopisu „Slovo kaštieľa“ v tomto roku.  

                                 /redakcia/ 
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Naj kvíz 

25. 01. 2019 

     Prvý tohtoročný pamäťový kvíz realizovali zamestnanci Oddelenia sociálnych služieb 

a Oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností v priestoroch tvorivej 

a pracovnej dielne. PSS, ktorí sa zúčastnili kvízu, hľadali správne odpovede na otázky 

z rôznych oblastí – reálie, príroda, zemepis, história, umenie... PSS získavali body za 

každú správnu odpoveď na otázky v ktorých bol uvedený superlatív. PSS s najvyšším 

počtom správnych odpovedí získali prvé miesto a ocenenie v podobe balíčka sladkostí.  
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Športová súťaž  

12. 02. 2019  

     „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce každoročne na 

začiatku roka organizuje športovú súťaž určenú klientom zariadení sociálnych služieb 

spadajúcich pod NSK. Športová súťaž sa tento rok konala vo februári a zúčastnili sa jej 

klienti zo zariadení sociálnych služieb „Lipka“ Lipová, „Harlekýn“ Topoľčany, „Môj 

domov“ Topoľčany, „Kreatív“ Klasov, „Magnólia“ Hurbanovo, „Svetlo“ Olichov. Klienti 

súperili v hraní stolného tenisu, v hode kriketovou loptičkou a v hraní kolkov. Víťazi si 

odniesli diplomy za účasť a ceny v podobe balíčkov sladkostí a darčekových predmetov.  
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Hudobný kvíz 

13. 02. 2019 

    Tribečská knižnica so sídlom v Topoľčanoch opätovne aj tento rok pozvala klientov 

nášho zariadenia sociálnych služieb na hudobný kvíz, ktorý prebieha počas roka. 

Hudobný kvíz sa vyhodnocuje koncom mesiaca jún a predchádzajú mu stretnutia 

klientov so zamestnancami knižnice.  

     Na každom stretnutí je klientom predstavená známa osobnosť zo sveta hudby, jeho 

tvorba, priebeh speváckej kariéry, krátky prierez životným príbehom speváckej legendy. 

Aj na prvom tohtoročnom hudobnom kvíze si mohli klienti vypočuť hudobné ukážky 

z diela tentoraz slovenského speváka Miroslava Žbirku. O tom, že jeho tvorba nie je 

našim klientom neznáma, presvedčili zamestnancov knižnice na spoločnom stretnutí. 

Klientov okrem pripraveného programu potešilo aj posedenie pri káve s pripraveným 

občerstvením.  
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Valentínska veselica Krškany 

14. 02. 2019  

     Sviatok svätého Valentína je neodmysliteľne spájaní s oslavou lásky, najkrajšieho 

ľudského citu. Pri tejto príležitosti usporiadali zamestnanci Zariadenia sociálnych 

služieb „Domum“ Krškany Valentínsku veselicu na ktorej sa zúčastnili aj klienti z nášho 

zariadenia sociálnych služieb. Stretnutie sa nieslo v znamení tanca, hudby, ale 

predovšetkým bolo jednou z možností stretnutia sa s priateľmi z iných zariadení. Nielen 

naši klienti si tak mohli zatancovať, zabaviť sa a takto osláviť sviatok všetkých 

zamilovaných. 

Karneval „Lipka“ Lipová 

21. 02. 2019  

     Fašiangové obdobie je spájané s organizovaním plesov, ľudových veselíc, zábav, 

karnevalov. Jeden z desiatok v súčasnosti organizovaných karnevalov pripravili 

zamestnanci Zariadenia sociálnych služieb „Lipka“ Lipová. Naši klienti sa naň 

pripravovali zhotovovaním karnevalových masiek v spolupráci so zamestnancami 

oddelenia sociálnych služieb a oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných 

zručností. Radosť tak bola dvojnásobná, jednak z atmosféry vytvárania škrabošiek, 

odevov, kombinovania doplnkov pri tvorbe masiek v dielňach a tiež zo samotnej účasti 

na karnevale v Zariadení sociálnych služieb v Lipovej.  

 

Ukončenie fašiangového obdobia 

27. 02. 2019   

     Nakoľko sa karnevalov a fašiangových veselíc usporiadaných inými zariadeniami 

sociálnych služieb nemôžu zúčastniť všetci naši klienti, zorganizovali zamestnanci ZSS 

karneval aj v našom zariadení. Spoločenská miestnosť na III. oddelení sa tak stala 

miestom stretnutia klientov prezlečených do rôznych karnevalových masiek a tvárami 

ukrytými za škrabošky, ktoré si vlastnoručne vyrobili v dielňach.  

    Karneval bol nielen prehliadkou kreatívnych nápadov klientov a zamestnancov 

oddelenia sociálnych služieb a oddelenia sociálnej rehabilitácie, ale bol spojený 

s pochovávaním basy, ktorú taktiež vytvárali šikovné ruky klientov. Nechýbalo ani 

tradičné občerstvenie – voňavé a chutné šišky, ktoré klienti pripravili s pomocou 

kuchárok. Pochovaním basy sa tak symbolicky ukončilo obdobie fašiangov aj v našom 

zariadení.  
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Karneval ZSS „Clementia“ Kovarce  

05. 03. 2019  

     Pozvánka na karneval organizovaný v Kultúrnom dome v Kovarciach bola aj tento rok 

doručená na adresu nášho zariadenia sociálnych služieb. Účasť na karnevale 

v Kovarciach je výzvou pre všetkých klientov pozvaných zariadení sociálnych služieb 

aby práve ich maska bola tou, ktorá bude ocenená ako nápaditá a originálna.  

     Proces tvorby karnevalových masiek neobišiel ani naše zariadenie sociálnych služieb. 

Zamestnanci Oddelenia sociálnych služieb a Oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja 

pracovných zručností na základe inovatívnych nápadov zo strany klientov a ich 

požiadaviek na finálnu verziu im vyhotovenej masky aj v spolupráci s klientmi tvorili pár 

týždňov pred samotným karnevalom.  

     Čas strávení prípravou do ktorej sa ochotne zapájali aj samotní klienti nebol zbytočný, 

čo ocenili aj ostatní účastníci karnevalu. Masky nielen našich klientov boli naozaj 

dokonalé a tak sa tanečný parket v kultúrnom dome zmenil na predstavenie tanečných 

kreácií „trpaslíkov, čarodejníkov, mušketierov, lekárov či vodníkov“. Za krásne prežité 

popoludnie tak aj tentokrát ďakujeme vedeniu ZSS „Clementia“ Kovarce a tešíme sa na 

spoločné stretnutie opäť o rok.  
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Stretnutie s kňazom  

08. 03. 2019  

     Organizovanie maškarných plesov, karnevalov, veselíc spojených s pochovávaním 
basy ukončila popolcová streda. „Škaredá streda“, ako ju niektorí ľudia ľudovo zvyknú 
označovať, je sviatkom kresťanskej cirkvi, ktorou sa začína ďalšie obdobie v roku – 
obdobie pôstu. Priblížiť našim klientom význam a pôvod štyridsaťdňového pôstu prišiel 
našim klientom správca miestnej farnosti vdp. Jozef Šafár.  

     Okrem prednášky o pôvode pôstneho obdobia, o jeho význame, prežívaní z pohľadu 
kresťana udelil prítomným klientom znak kríža popolom, ktorý je symbolom vzťahujúci 
sa na blízkovýchodnú tradíciu sypania si popola na hlavu na znamenie pokánia.  

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%ADzky_v%C3%BDchod
https://sk.wikipedia.org/wiki/Trad%C3%ADcia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A1nie


„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb  
Horné Obdokovce  

v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 

11 
 

 

Hudobný kvíz Tribečská knižnica Topoľčany 

15. 03. 2019 

     V poradí druhé tohtoročné stretnutie klientov nášho zariadenia sociálnych služieb so 

zamestnancami Tribečskej knižnice v Topoľčanoch bolo opäť venované predstaveniu 

tvorby Bedricha Smetanu. Klienti sa zúčastňujú hudobných kvízov už niekoľko rokov 

a možnosť byť prítomný je zo strany klientov veľmi žiadaná. Ako zvyčajne, aj tentokrát 

sa klienti v sprievode zamestnancov zariadenia okrem účasti na samotnom kvíze 

občerstvili v jednej z miestnych reštaurácii a zostal čas aj na prechádzku po pešej zóne 

a námestí mesta Topoľčany.  

Tradícia maľovania veľkonočných kraslíc 

     Kraslica (iné názvy: písanka, veľkonočné vajce, maľované vajce, červené vajce, 

križľané vajce, cifrované vajce) je zdobené slepačie, kačacie, husacie alebo iné 

vajce, ktoré patrí k symbolom Veľkej Noci. Kraslice sa vyrábajú z uvarených alebo z 

vyfúknutých vajec; zdobia sa celou radou techník, jednoduchým farbením, voskovou 

kresbou, batikovaním, leptaním, gravírovaním alebo polepovaním slamou. Kraslice 

môžu byť aj drevené. Vajce je vo všeobecnosti symbol plodnosti a znovuzrodenia, v 

kresťanstve symbolizujú kraslice aj prázdny hrob Ježiša Krista, z ktorého vstal z 

mŕtvych. Tento zvyk sa dá vystopovať až do Mezopotámie a Starovekého Egypta, odkiaľ 

sa rozšíril prostredníctvom prvých kresťanov do Ruska a na Sibír a neskôr až do Európy. 

 

Veľkonočné vajíčko s krížom z gréckeho ortodoxného kláštora 

     Prví kresťania farbili vajcia na červeno na pamiatku na Kristovu krv a jeho 
ukrižovanie. V liturgickej knihe Rituale Romanum z roku 1610 prijala cirkev vajcia 
oficiálne ako symbol zmŕtvychvstania Ježiša. Požehnávanie vajec sa však spomína už v 
oveľa starších textoch. Vplyvný nemecký folklorista z 19. storočia Jacob 
Grimm predpokladá, že ľudová tradícia veľkonočných vajec u germánskych národov 
pochádza z jarnej slávnosti germánskej bohyne Ēostre.  

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vajce
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%A1_noc
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Batikovanie&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Leptanie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Grav%C3%ADrovanie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kres%C5%A5anstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BEi%C5%A1_Kristus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mezopot%C3%A1mia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Starovek%C3%BD_Egypt
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ran%C3%A9_kres%C5%A5anstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rusko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sib%C3%ADr
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kres%C5%A5ansk%C3%BD_kr%C3%AD%C5%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ran%C3%A9_kres%C5%A5anstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ukri%C5%BEovanie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cirkev
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jacob_Grimm
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jacob_Grimm
https://sk.wikipedia.org/wiki/Trad%C3%ADcia_(zvyky)
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%92ostre&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Red_Paschal_Egg_with_Cross.JPG
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Zvyky a symbolika 

     Niektorí kresťania spájajú pukliny a otvory vo veľkonočných vajciach s prázdnym 
hrobom Ježiša Krista. V pravoslávnej cirkvi  na konci Veľkonočnej vigílie požehnáva 
kňaz vajcia a rozdáva ich veriacim. V kresťanstve symbolizuje vajce aj zmŕtvychvstanie: 
hoci je spiace, je v ňom zapečatený nový život.  

     V Poľsku sa počas veľkonočnej slávnosti nazývanej Święconka požehnávajú 
vyzdobené košíky s vajíčkami a inými symbolickými potravinami.  

     V Grécku farbia ženy tradične vajcia cibuľovými šupami a octom na veľkonočný 
štvrtok. Tieto slávnostné vajíčka sú známe ako kokkina avga. Vajíčka zafarbené na 
červeno sa zase ukladajú okolo tradičného veľkonočného chleba. 

  

Ukrajina  

  

Srbsko  

  

Litva  

  

Nórsko  

  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEkono%C4%8Dn%C3%A1_vig%C3%ADlia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kres%C5%A5anstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%BEsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%BD_%C5%A1tvrtok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%BD_%C5%A1tvrtok
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Pysanky2011.JPG
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Sorbische_Ostereier.jpg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Marguciai2._2007-04-21.jpg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Egg_dekorerte.jpg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Ostereier-Griechenland.JPG
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Grécko  

  

Perforované kraslice.  

  

Kraslice farbené cibuľovými šupami.  

  

Slamené vzrory  

 

Chorvátsky veľkonočný košík 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Pisanki_a%C5%BCurowe.jpg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Oeufs.jpg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Red_and_blue_Easter_eggs.jpg
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Uskr%C5%A1nja_ko%C5%A1arica2.jpg
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Kraslice na Slovensku 

     Najstaršie kraslice na území Slovenska boli nájdené v slovanských hroboch zo 
7.storočia. Kraslice ako predkresťanský symbol jarného oživenia si prispôsobila cirkev a 
v 12. storočí nariadila ich svätenie. Ženy a dievčatá pripravovali kraslice na Veľkonočný 
pondelok svojim šibačom alebo oblievačom ako dar lásky. Ozdobené vajíčka neboli 
určené iba oblievačom. Na strednom Slovensku bolo zvykom posielať ich krstným 
deťom predškolského veku. V oblasti Hontu, Novohradu a Gemeru dávali kraslice na 
hroby zomretých. V konfesionálne zmiešaných obciach na východnom Slovensku sa 
vyskytol zaujímavý zvyk, kedy rímskokatolícke rodiny obdarovali gréckokatolícke pri 
príležitosti Veľkej noci „paskou“ a tie im tento dar na svoju Veľkú noc o dva týždne 
odplatili.  

Dekorácie 

Obetný či obradový účinok kraslíc znásobovalo farbenie a zdobenie. Najjednoduchší 
spôsob bolo uvariť vajíčko v cibuľových šupkách alebo odvaroch z rôznych rastlín. 
Okrem farbenia sa na Slovensku vyvinuli rozmanité techniky výzdoby:  

 Batikovanie – najrozšírenejšia a najstaršia technika na Slovensku. Na vajce sa 
nanesie vosk a vajíčko sa ponorí do farby; po vybratí sa vosk teplom odstránil. 
Miesta pokryté voskom zostanú nezafarbené a tvoria vzor; 

 Maľovanie voskom – reliéfny vzor vytvorený bielym alebo farebným voskom; 
 Vyškrabovanie – vzor vzniká mechanickým odstraňovaním farby z povrchu 

vajíčka; 
 Leptanie – zo zafarbeného vajíčka sa odkrýva pôvodná farba vaječnej škrupiny, 

využívajú sa na to prírodné leptadlá - ocot, voda z kyslej kapusty, kyselina 
dusičná alebo chlorovodíková; 

 Oblepovanie – povrch vajíčka sa oblepuje sietinou, slamou, v posledných rokoch 
bavlnkami alebo prírodnými semienkami. 

 Odrôtovanie - dekor sa vytvára prepletaním drôtu; 
 Okúvanie – ojedinelá a vzácna technika; na škrupinu sa pripevňujú kovové prvky 

pomocou kovových nitov s hlavičkou. 

Okrem tradičných techník sa v súčasnosti používajú aj novodobé techniky výzdoby:  

 perforovanie – dierkový vzor vytvorený malou vŕtačkou alebo okrúhlym 
pilníkom, často sa kombinuje s voskom; 

 maľovanie - maľovanie fixkami, pastelmi, olejovými, akrylovými alebo 
temperovými farbami.  

     Na krasliciach prevládal geometrický a lineárny ornament, neskôr rastlinný ornament 
s bohatou škálou kvetov, vetvičiek, lístkov a úponkov. Ojedinele sa vyskytovali vtáčie a 
figurálne motívy. Mladšieho dáta je grafická výzdoba s náboženskými nápismi alebo 
veršíkmi ľúbostného charakteru ("Gulaj sa vajičko gulaj, symbolom si sviatkoch jari, v 
každom dome dvere otvoria ti rádi."). Kraslicami sa ozdobovalo aj letečko. Vývinom sa 
stávali kraslice čoraz ozdobnejšie. V súčasnosti sa kraslice uplatňujú najmä ako 
dekoratívne predmety počas veľkonočných sviatkov.   

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEkono%C4%8Dn%C3%BD_pondelok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEkono%C4%8Dn%C3%BD_pondelok
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iba%C4%8Dka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Oblieva%C4%8Dka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hont_(slovensk%C3%BD_regi%C3%B3n)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Novohrad_(regi%C3%B3n)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gemer_(regi%C3%B3n)
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADmskokatol%C3%ADcka_cirkev_na_Slovensku
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9ckokatol%C3%ADcka_cirkev_na_Slovensku
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Batikovanie&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ocot
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kysl%C3%A1_kapusta&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kyselina_dusi%C4%8Dn%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kyselina_dusi%C4%8Dn%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kyselina_chlorovod%C3%ADkov%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Drot%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lete%C4%8Dko
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Naši oslávenci 

Január 
 

p. Z. Bisáková 
p. A. Dolník 
p. Š. Kuna 

p. O. Bahurinská 
p. P. Červík 

p. J. Čech 
p. J. Fikesz 

p. M. Fiantoková 
p. F. Herdová 
p. A. Slamka 

p. M. Tóth 
p. V. Gašpar 
p. R. Mikuš 

p. P. Taranda  
p. M. Beluská 

 

Február 
 

p. M. Bojda 
p. J. Patúc 

p. K. Rácová 
p. V. Žišková 
p. J. Piovarči 

p. M. Vajícsek 
p. M. Töröková 

 
 

Marec 
 

p. P. Antalík 
p. J. Egyed 

p. G. Berecz 
p. A. Bilíková 
p. M. Dekányi 

p. V. Mikulášek 
p. M. Zárecký 
p. D. Pjontek 

p. M. Račková 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Opustili nás: 
 
 

Január – p. T. Kovács  
Február  - p. M. Sklenárová  
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TVORBA  NAŠICH KLIENTOV. . . 
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ZÁVER 

     Na záver nám dovoľte popriať Vám, milí klienti, ale taktiež aj Vám, vážení 

zamestnanci, krásne prežitie Veľkonočných sviatkov.  

 

Vážené klientky, vážení klienti,  

prijmite náš pozdrav krátky v tieto veľkonočné sviatky. 

Krásne sviatky veľkonočné, 

k novej jari veľa sily, aby ste Vy dlho žili. 

Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody. 

Sviatky jari sú tu zas, oslávte ten krásny čas. 

Oslávte ich v radosti, nech sa nikto nezlostí. 

Ani ženy, ani muži, nech má každý po čom túži. 

Ženám veľa čerstvej vody, z ktorej sa vraj krása zrodí. 

Mužom zasa odmenu sladkú, za šibačku nech dostanú vajíčka či čokoládku. 

Nech sa tešia z nádielok na veľkonočný pondelok. 

Veselú veľkú noc Vám ešte raz prajeme, 

nech sa zo sviatkov jari spolu radujeme. 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiGwufi9KnhAhXPzKQKHU_KCTIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.umele-stromy.sk/velka-noc,206.html&psig=AOvVaw2rcWrjgcgItS894cR1NHO4&ust=1554036856147690
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Redakčná rada časopisu „Slovo kaštieľa“ 

Zariadenia sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, Horné Obdokovce: 
Bc. Ľubomíra Macová, sociálna pracovníčka  

PhDr. Marianna Mošaťová, inštruktorka sociálnej rehabilitácie 
Klienti zariadenia sociálnych služieb 


