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ÚVODNÍK  

    V týchto letných dňoch sa do Vašich rúk dostáva druhé číslo časopisu Slovo kaštieľa. 
Obsahové zameranie časopisu je venované sumarizácii aktivít prijímateľov sociálnych 
služieb nášho zariadenia v podobe jednotlivých príspevkov.  

     Na stránkach časopisu chceme opätovne poďakovať našim prijímateľom sociálnych 
služieb, ktorí v priebehu druhého štvrťroka 2019 úspešne reprezentovali naši 
zariadenie na rôznych kultúrnych i športových podujatiach konajúcich sa pod záštitou 
zriaďovateľa ZSS – Nitrianskeho samosprávneho kraja. Z týchto úspechov máme 
skutočne veľkú radosť a našim prijímateľom sociálnych služieb ďakujeme za získané 
ocenenia.  

     Vďaka patrí nielen našim úspešným športovcom a divadelníkom, ale aj všetkým 
prijímateľom sociálnych služieb, ktorí sa počas posledných mesiacov vzorne starali 
o zeleninovú záhradu a v týchto dňoch s hrdosťou zbierajú prvú úrodu. Potešili tým 
nielen seba, ale aj ostatných prijímateľov sociálnych služieb, ktorí kvôli svojmu 
handicapu nedokážu prispieť aj svojim podielom práce ale sú vďační za spestrenie 
jedálneho lístka.  

     Nezabúdame ani na tvorbu estetických výrobkov prijímateľov sociálnych služieb 
a tiež na našich narodeninových oslávencov. 

     Touto cestou chceme Vás, prijímatelia sociálnych služieb, poprosiť o ďalšie zaujímavé 
príspevky aj vďaka ktorým bude náš časopis lepší a lákavejší pre čitateľov. Preto čítajte, 
prispievajte, navrhujte inovácie.  

     Tešíme sa na všetko a prajeme Vám príjemné čítanie.  

 

                                                                                                                                              /redakcia/ 
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„Nájdi svojho zajačika“ – „KREATÍV“ Klasov 
(11. 04. 2019) 

 
     Dňa 11. apríla 2019 sa prijímatelia sociálnych služieb nášho ZSS zúčastnili v poradí 
11. ročníka podujatia  „Hľadaj svojho zajačika“, ktorý organizoval Odbor sociálnych vecí 
ÚNSK.  
     Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Zariadenia sociálnych služieb „KREATÍV“ 
Klasov. Okrem nášho ZSS sa tvorivých dielní v jedálni ZSS Klasov zúčastnili prijímatelia 
sociálnych služieb zo ZSS „DOMUM“ Krškany, „KAMILKA“ Maňa, „LIPKA“ Lipová, Spojená 
škola Nitra a „HARLEKÝN“ Topoľčany.    
     Počas tvorivých dielní prijímatelia sociálnych služieb vytvárali originálne a nápadité 
kraslice, ktoré si naaranžovali do veľkonočných košíkov. Po tvorivých dielňach sa všetci 
prijímatelia sociálnych služieb presunuli do parku, kde hľadali  v tráve ukrytých 
drevených zajačikov a dvoch preoblečených zajačikov, ktorí ich odmenili sladkou 
veľkonočnou pochúťkou. Všetci zúčastnení si vďaka stretnutiu vyskúšali rôzne techniky 
zdobenia veľkonočných kraslíc vďaka ktorým si mohli vytvoriť krásne veľkonočné 
dekorácie.  
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„Tvorivé dielne“ „LIPKA“ Lipová 

(16. 04. 2019) 
 

Zariadenie sociálnych služieb „LIPKA“ Lipová zorganizovalo dňa 16. apríla 2019 
stretnutie prijímateľov sociálnych služieb zo ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. 
Tvorivých dielní sa zúčastnili aj dvaja prijímatelia sociálnych služieb z nášho ZSS. 
Prijímatelia sociálnych služieb vyrábali rôzne dekorácie s veľkonočnou tematikou ako 
výzdoba perníkov, dotváranie vopred pripravených veľkonočných zajačikov z rôznych 
materiálov. Nechýbalo ani bohaté občerstvenie a dobrá nálada zúčastnených.  
 

Tvorivé dielne s pozvanými hosťami 
(30. 04. 2019) 

 
     „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce pripravilo opätovne po roku tvorivé dielne pre 
viaceré ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Zúčastnení prijímatelia sociálnych služieb 
vyrábali rôzne estetické výrobky v štyroch stanovištiach: prvé patrilo zdobeniu 
drevených výrobkov rôznou technikou, farbami, kamienkami. Druhé stanovište 
ponúkalo prijímateľom sociálnych služieb možnosť vyskúšať si zdobenie váz, 
kvetináčov, pohárov farebným pieskom. Vyfarbovaniu mandál a obrázkov sa venovali 
zúčastnení pri treťom stanovišti. Posledné stanovište ponúkalo možnosť vyskúšať si 
pečenie oblátok, ktoré boli súčasťou občerstvenia. Prijímatelia sociálnych služieb najviac 
ocenili pečenie oblátok, ktoré si upiekli a mohli vziať so sebou.  
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„Oslava sviatku práce“ – reminiscenčný tréning 
(07. 05. 2019) 

 
     Význam sviatku práce si naši prijímatelia sociálnych služieb pripomenuli 
prostredníctvom reminiscenčného tréningu, ktorý sa konal dňa 07. 05. 2019. O 
prvomájových sprievodoch a oslavách 1. mája si na mikrofón zaspomínali viacerí 
prijímatelia sociálnych služieb. Niektoré príhody prijímateľov sociálnych služieb spojené 
s oslavami prvého mája boli aj humorne ladené.  
 
 

„Deň matiek“ – reminiscenčný tréning 
(16. 05. 2019) 

 
     Desiaty májový deň patrí všetkým matkám oslavujúcim svoj sviatok. Zamestnanci 
oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností pripravili pre 
prijímateľov sociálnych služieb reminiscenčný tréning práve na tému „deň matiek“. 
Prijímatelia sociálnych služieb si pripomenuli význam tohto sviatku a tiež dôležitosť 
a nesmierny význam matky nielen v životoch svojich detí, ale tiež aj v živote spoločnosti. 
Reminiscenčný tréning bol určený predovšetkým pre klientky ZSS - mamy, staré mamy 
i prababičky, na ktoré si v tento deň viac, ako inokedy spomíname. 
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Tanečná zábava – Majáles „BENEFIT“ Ľudovítová 

(21. 05. 2019) 
 

      Zariadenie sociálnych služieb „BENEFIT“ Ľudovítová už tradične každý rok 
organizuje  majáles pre prijímateľov sociálnych služieb ostatných ZSS v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK. Aj ten tohtoročný patril všetkým tanca chtivých prijímateľom 
sociálnych služieb.  Na parkete predviedli svoje tanečné umenie aj naši klienti. Priestory 
na realizáciu majálesu poskytla obec Výčapy – Opatovce – majáles sa už tradične konal v 
priestoroch miestneho kultúrneho domu. Prijímateľmi sociálnych služieb zaplnení 
parket, úsmevy na tvárach a veselý spev boli dôkazom toho, že aj ten tohtoročný majáles 
sa vydaril. 

 
OSKAR 

(23. 05. 2019) 
 

      23. mája 2019 sa v Kultúrnom dome v Kozárovciach konal ďalší ročník celokrajskej 
prehliadke dramatickej tvorby prijímateľov sociálnych služieb zariadení sociálnych 
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja „OSKAR“ 2019.  
Zúčastnili sa ho aj prijímatelia sociálnych služieb nášho ZSS s predstavením „Malý princ“. 
Príbeh Malého princa inšpirovaný literárnym dielom Antoine Saint-Exupéryho bol 
súčasťou predstavenia, ktorým prijímateľa sociálnych služieb súperili o získanie OSKAR-
a.    
     Tento rok naši prijímatelia sociálnych služieb síce nezískali OSKARa a s tým spojené 
prvé miesto, ale tešili sa zo získania ceny za „najlepšiu hlavnú mužskú postavu“. Nácvik 
scénky začal už v apríli, rovnako ako príprava rekvizít a kostýmov. PSS sa pod vedením 
zamestnancov oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností denne 
pripravovali s cieľom obsadiť prvé miesto.   
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Tvorivé dielne „HARMÓNIA“ Horné Štitáre 

(30. 05. 2019) 
 

     Zamestnanci Zariadenia sociálnych služieb „HARMÓNIA“ Horné Štitáre zorganizovali 
aj pre našich prijímateľov sociálnych služieb tvorivé dielne počas ktorých mohli všetci 
zúčastnení ukázať svoju šikovnosť a kreativitu v troch dielňach. Kreatívnej tvorbe sa 
prijímatelia sociálnych služieb venovali v dielňach zameraných na tvorbu výrobkov na 
základe využitia možností tvorby, ktoré so sebou prináša enkaustika. Ďalej tvorili 
venčeky z prútia a tiež náramky priateľstva. Tvorba estetických výrobkov prijímateľov 
sociálnych služieb zaujala a v budúcnosti sa jednotlivé techniky tvorby možno stanú 
súčasťou ponúkaných aktivít aj nášho ZSS.  
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Letné kino  
(04. 06. 2019) 

 
      Vďaka priaznivému letnému počasiu mohli zamestnanci oddelenia sociálnej 
rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností opätovne pozvať prijímateľov sociálnych 
služieb na premietanie filmov pod holým nebom. Letné kino sa u prijímateľov sociálnych 
služieb teší veľkej obľube. Prijímatelia sociálnych služieb si môžu vybrať film, ktorý by 
chceli vidieť a tešia sa najmä na samotnú atmosféru, ktorú letné kino prináša. Atmosféru 
kina dotvára aj ponúkané občerstvenie – pukance, kofola, zmrzlina. Aj týmto spôsobom 
chcú zamestnanci ZSS spríjemniť letné dni prijímateľom sociálnych služieb žijúcich 
v ZSS.  

 
„Zábavný deň pod slivkou“ ZSS „PERLA“ Želiezovce 

(06. 06. 2019) 
 

     Naše ZSS prijalo pozvanie na zábavný deň Perly, ktorý sa uskutočnil 6. júna 2019 
v Zariadení sociálnych služieb „PERLA“ , Želiezovce. Program stretnutia pozostával zo 
zábavno-súťažných disciplín ktorých sa zúčastnili aj dvaja prijímatelia sociálnych 
služieb z nášho zariadenia. Pre prijímateľov sociálnych služieb boli pripravené rôzne 
jednoduché športové disciplíny ako hádzanie obručí na šaša, hod guličkou. Za získané 
body v jednotlivých súťažných disciplínach súťažiaci získali hodnotné ceny.  
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Turnaj v bocii „HARLEKÝN“ Topoľčany 

(12. 06. 2019) 
 

     Dňa 12. júna 2019 sa v Zariadení sociálnych služieb „HARLEKÝN“ Topoľčany konal 5. 
ročník turnaja o putovný pohár v BOCCII. Turnaja sa zúčastnilo okrem iných zariadení 
sociálnych služieb aj to naše. Celkovo bojovalo o získanie putovného pohára sedem 
zariadení sociálnych služieb, a to „BENEFIT“ Ľudovítová, „CLEMENTIA“ Kovarce, 
„HARMÓNIA“ Horné Štitáre, „Môj domov“ Topoľčany, „Archa“ DSS Bánovce nad 
Bebravou, „HARLEKÝN“ Topoľčany a tiež naše ZSS „V KAŠTIELI“, Horné Obdokovce.  
     Športovo- súťažné dopoludnie sa konalo v zmysle pravidiel fair-play. Prijímatelia 
sociálnych služieb pristupovali ku hre so záujmom a zodpovedne. Súperenie 
v jednotlivých hrách turnaja bolo vyrovnané a o výsledku rozhodovali centimetre. Pre 
súťažiacich bolo pripravené sladké občerstvenie.   
     O umiestnenie na prvých troch miestach bojovali prijímatelia sociálnych služieb zo 
ZSS „BENEFIT“ Ľudovítová, ktorí súperili o prvenstvo s našimi prijímateľmi sociálnych 
služieb. Na naše veľké sklamanie sa z prvého miesta tešilo družstvo prijímateľov 
sociálnych služieb zo ZSS „BENEFIT“ Ľudovítová. V poradí tretí skončili naši súperi zo 
ZSS „CLEMENTIA“ Kovarce.  
 
 

Vedomostný kvíz – ukážky z Československých filmov 
(14. 06. 2019) 

 
     Zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností 
zrealizovali ďalší vedomostný kvíz pre prijímateľov sociálnych služieb zariadenia. 
Tentokrát si prijímatelia sociálnych služieb pozreli ukážky z československej 
kinematografie. Ich úlohou bolo na základe premietnutých ukážok správne uviesť názov 
filmu.  Súperiace družstvá sa nedali zahanbiť. V spoznávaní československých filmov 
zvíťazil tím najšikovnejších prijímateľov sociálnych služieb, ktorý správne určil názov 
filmov.  
 

Vystúpenie s programom „Malý princ“ v Tribečskej knižnici 
(18. 06. 2019) 

 
     Divadelné predstavenie s názvom „Malý princ“ si PSS nášho zariadenia sociálnych 
služieb pripravili na vystúpenie v Kultúrnom dome v Kozárovciach, kde sa dňa 23. 05. 
2019  uskutočnil XIV. ročník Celokrajskej prehliadky dramatickej tvorby obyvateľov 
zariadení sociálnych služieb „OSKAR 2019“. Predstavenie „Malý princ“ sa stretlo 
s pozitívnym ohlasom na základe ktorého boli PSS pozvaní ukázať svoj talent aj 
v priestoroch Tribečskej knižnice v Topoľčanoch. Úspech zožali aj v okresnom meste, 
kde na nich čakalo občerstvenie a malá pozornosť od zamestnancov knižnice. 
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MLOK 

(20. 06. 2019) 
 

     Malá letná olympiáda klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK sa tento rok konala dňa 20. júna 2019 v Športovej hale v Leviciach. 
Tento rok sa po slávnostnom zahájení olympiády spojenom so zapálením olympijského 
ohňa a slávnostnou prísahou všetkých zúčastnených športovcov začal už v poradí XIV. 
ročník Malej letnej olympiády klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.   
     Malej letnej olympiády klientov ZSS sa zúčastnilo 111 prijímateľov sociálnych služieb 
z jednotlivých ZSS medzi ktoré sa zaradilo aj naše ZSS „V KAŠTIELI“, Horné Obdokovce.   
Prijímatelia sociálnych služieb súperili v štyroch disciplínach, a to skok z miesta do 
diaľky znožmo, hod na cieľ kriketovou loptičkou, hod loptou do basketbalového koša 
a štafetových prekážkových behoch družstva.  
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     Z našich prijímateľov sociálnych služieb sa na treťom mieste umiestnili dvaja PSS 
v týchto  disciplínach –skok z miesta do diaľky znožmo, hod loptou do basketbalového 
koša. Všetci súťažiaci boli odmenení hodnotnými vecnými darčekmi.  
 

 
Čarovné koleso III. ročník 

(25. 06. 2019) 
 

     Zamestnanci oddelenie sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností dňa 25. 
júna 2019 opätovne zorganizovali zábavno – súťažné dopoludnie pod názvom „čarovné 
koleso“. Tento rok sa konal už v poradí III. ročník podujatia. Pozvaní prijímatelia 
sociálnych služieb mali možnosť počas júnového dopoludnia predviesť svoje schopnosti 
nielen v športových, ale i vedomostných disciplínach.  
      Prijímatelia sociálnych služieb súťažili v pripravených disciplínach, ktoré sa vďaka 
priaznivému počasiu realizovali na nádvorí ZSS pri II. oddelení. Zvíťazili tí najlepší, ktorí 
súperili s ostatnými prijímateľmi sociálnych služieb v jednotlivých disciplínach: rybky, 
mačka vo vreci, hádaj kto som, slonia pamäť, súsošie, slepý gurmán, napíš, čo najviac 
slov, Popoluška, bodová stena, ťahanie tanierov. 
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Naši oslávenci 

 

Apríl 
 

p. J. Čáko 
p. A. Ferenčík 
p. Z. Hüttinger 
p. K. Jankovič 

p. R. Bádovský 
p. D. Hnáta 

p. M. Púchovský 
p. S. Špirec 
p. Ľ. Matyas 

p. A. Murínová 
p. E. Sáska 

 
 

Máj 
 

p. B. Dyba 
p. Ľ. Hargaš 

p. B. Krchňavý 
p. R. Bertušek 

p. J. Jurica 
p. M. Molnárová 

p. T. Rapand 
p. Ľ. Svítek 
p. J. Tóth 

p. D. Škorica 
 

Jún 
 

p. M. Daniš 
p. J. Kováč 

p. P. Mikláš 
p. I. Slováková 

p. J. Škorec 
p. B. Tvaroch 
p. Z. Šaraiová 

 
 
 

 

 

 

 

 

Opustili nás: 
 
 

Apríl – p. M. Račková 
p. Z. Faltýnek 

 
Máj – p. K. Malá 

p. A. Mellen 
 

Jún - p. P. Taranda 
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AKTIVITY v ZSS . . . 

Pečenie oblátok ... 

                     

 

Šitie vankúšov ... 
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Práca v záhrade ... 
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Zber lipy ... 
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ZÁVER 

     Máme tu leto a s ním spojené dni plné pohody, výletov, nekončiacich sa zábav 
a skvelých dobrodružstiev. Leto je tiež obdobím, kedy sa nám ponúka čas na krátke 
zastavenie a zmenu toho, čo nám vadí. Túto myšlienku predkladá v článku s titulkom 
„Nájdite si v lete čas na krátke zastavenie a zmeňte to, čo vám vadí“ PaedDr. Jaroslava 
Koníčková na portáli o vzdelávaní a sebarozvoji, ktorý Vám prinášame ...  

     Poznáte to. Horúce slnko, vystreté telo na deke. Počúvate príjemnú hudbu a v hlave 
vám blúdia myšlienky. Niekedy kontrolovane, inokedy nie. Niekedy je najlepšie 
nemyslieť na nič, aby ste si úplne oddýchli, ale niekedy človek myslieť jednoducho musí, 
lebo prúd obrazov v hlave sa zastaviť nedá ani pri oddychu.  

     Leto je akýmsi medzníkom, keď nastáva čas malého pozastavenia a premýšľania nad 
tým, čo z toho, čo ste si naplánovali, ste aj splnili. Čas dovoleniek vám dáva priestor na 
krátke zastavenie. Ponúka čas na porovnávanie toho, čo je, čo bolo a zároveň umožňuje 
premýšľať aj nad tým, čo môže byť iné.  

     Život plynie rýchlo a ľudia v dnešnej dobe nemajú veľa času na hlbšie premýšľanie, 
pretože práce je veľa a povinností tiež. A ten čas tak rýchlo plynie. A možno práve kvôli 
tomuto všetkému sa necítite najlepšie a túžite aspoň po maličkej zmene. K tejto zmene 
vás môže naštartovať aj pár voľných letných chvíľ, ktoré využijete na cielené 
premýšľanie o sebe a svojom živote. Stačí si uvedomiť niekoľko jednoduchých večne 
živých právd a váš život sa od tohto leta môže zmeniť k lepšiemu. Hovorí sa, že človek 
skutočne preciťuje život vtedy, keď má priestor na odpočinok. Je to inštinkt, ktorý nám 
umožňuje znovu si pripomenúť to, čo je pre nás skutočne dôležité, čo tvorí naše 
skutočné hodnoty. 

     Či už si to svoje zaslúžené voľno užijete doma na záhrade, alebo sa chystáte spoznávať 
krásy Slovenska či iných cudzích krajín, prajeme Vám, aby ste si dovolenku užili v zdraví 
a zostali vám na ňu iba tie najpríjemnejšie spomienky.  

 

 

 

Redakčná rada časopisu „Slovo kaštieľa“ 

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

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


