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číslo 3./2017           október – november - december         nepredajné 



Motto:,,Poznávanie pravdy je zdravie ľudského ducha.“ (René Descartes) 

 

 

SLOVO NA ÚVOD 

 

Vychádza posledné tohtoročné číslo časopisu „Slovo Kaštieľa“, tento rok v poradí 

tretie. Rok 2017 už o niekoľko dní bude súčasťou našej minulosti. Dovtedy, kým sa 

stretne starý rok s novým, prichádzame k Vám s číslom novým.  

      

Nech okrem bohatej nádielky, ktorú na Štedrý deň nájdete pod vianočným 

stromčekom, poteší Vás aj obsah časopisu „Slovo kaštieľa“. Tradične uverejňujeme 

príspevky zo všetkých aktivít, ktorých sa klienti nášho zariadenia sociálnych služieb 

zúčastnili v priebehu mesiacov október – december 2017. 

     

 V priebehu týchto mesiacov sa okrem každoročne konaných podujatí ako Katarínska 

zábava, Mikulášske posedenie v Olichove klienti tešili najmä z vlastnej tvorby 

výrobkov v dielňach zariadenia. Tie sa taktiež stanú súčasťou výstavy v Tribečskom 

múzeu v Topoľčanoch, na ktorú Vás touto cestou srdečne pozývame. Výstava prebieha 

v mesiaci decembri a januári.  

     

 Výrobky našich klientov už v poradí tretíkrát vystavujeme aj v priestoroch nákupného 

centra MAX v Nitre dňa 11. decembra 2017. Ak chcete potešiť Vašich blízkych počas 

Vianoc môžete tak urobiť aj prostredníctvom výberu z tvorby našich klientov. Za 

ľubovoľný a symbolický príspevok tak darujete ručne vyrobené diela, ktoré sú tvorené 

s láskou a pre potešenie iných.  

     

 Zároveň nám, milí čitatelia, dovoľte v mene všetkých členov redakcie časopisu „Slovo 

Kaštieľa“ zaželať Vám krásne prežitie vianočných sviatkov plných nezabudnuteľných 

chvíľ v kruhu Vašich blízkych.  

 

 
 

                                                                                                            /redakcia/ 



       Prednáška o ochrane prírody a historických zbraniach pod záštitou 

Tribečského múzea v Topoľčanoch + tvorivé dielne 

04. 10. 2017 

  

    Na základe aktívnej spolupráce nášho zariadenia sociálnych služieb spolu 

sTribečským múzeom v Topoľčanoch pripravili zamestnanci Tribečského múzea v 

Topoľčanoch spolu so zamestnancami oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja 

pracovných zručností tvorivé dielne v priestoroch nášho zariadenia. Tvorivé dielne 

prebiehali v zariadení v priebehu mesiacov október a november.  

     Počas týchto mesiacov prichádzali do nášho zariadenia sociálnych služieb 

zamestnanci Tribečského múzea s cieľom oboznámiť našich klientov s históriu 

slovenských miest, s tradíciami našich predkov. Jednotlivé prednášky boli spojené s 

tvorbou rôznych estetických výrobkov z hliny, kde mohli klienti uplatniť svoju 

kreativitu  a aktívne sa zapojiť do tvorby finálneho diela. Tvorivé dielne sa tešili 

veľkému záujmu. Nebolo tomu inak ani pri prvej prednáške v rámci tohto projektu. 

Prednáška o ochrane prírody a historických zbraniach  sa stretla s veľkým úspechom. 

Klientov zaujímala najmä časť prednášky venovaná historickým zbraniam, ich výrobe, 

použitiu a histórii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hudobný kvíz vTribečskej knižnici vTopoľčanoch 

05. 10. 2017 

     

Témou prednášky v rámci hudobného kvízu v Topoľčanoch v piaty októbrový deň bola 

tvorba populárnej českej speváčky a herečky Heleny Vondráčkovej. Klienti si okrem 

známych piesní tejto nestarnúcej speváckej hviezdy vypočuli aj časť jej životného 

príbehu. Víťazka GRAND PRIX na festivale v Sopote v Poľsku z roku 1977 oslávila 

tento rok okrúhle výročie – 70 rokov.  

     Pri tejto príležitosti zaradili zamestnanci knižnice jej dielo do témy hudobného 

kvízu. Helena Vondráčková, ktorá je známa predovšetkým v Česku, Poľsku, Nemecku, 

Rusku, Slovensku a spieva nielen po česky, poľsky, nemecky, slovensky a anglicky patrí 

podľa  vyjadrení našich klientov medzi ich najobľúbenejšie české speváčky.   

 

Prednáška o histórii mandál a minerálov na Slovensku pod záštitou Tribečského 

múzea v Topoľčanoch + tvorivé dielne 

11. 10. 2017 

      

Zamestnanci Tribečského múzea v Topoľčanoch počas trvania tvorivých dielní 

spojených s prednáškou o histórii mandál a minerálov na Slovensku upútali prítomných 

klientov zaujímavou témou prednášky. Klientom predstavili mandalu ako harmonické 

spojenie kruhu a štvorca, kde kruh je symbolom neba, transcendencie, vonkajších síl a 

nekonečna, pričom štvorec predstavuje vnútorné sily, to, čo je spojené s človekom a 

zemou.  

 

     Klienti sa taktiež dozvedeli, že oba obrazce spojuje centrálny bod, ktorý je 

zároveň počiatkom i koncom celého systému. Na základe informácií podaných klientom 

počas prednášky si klienti sami mohli vytvoriť mandalu aj napriek skutočnosti, že ich  

tvorba vyžaduje veľkú starostlivosť a trpezlivosť, čím predstavuje určitý rituál.  

     Ďalej nasledovala prednáška, ktorá mapovala výskyt minerálov na území Slovenska. 

Klienti spoznali mestá na Slovensku, kde boli minerály objavené: Kremnica, Hodruša-

Hámre, Magurka v Nízkych Tatrách. Dozvedeli sa o vzniku minerálov, ryžovaní zlata 

patriacemu k tým najstarším metódam získavania tohto vzácneho a hodnotného 

minerálu. Klientom boli k dispozícii aj konkrétne ukážky jednotlivých minerálov 

prostredníctvom elektronického spracovania prednášky.  

 

 

 



 

 



 

Mesiac úcty k starším – reminiscenčný tréning spojený s recitačným pásom 

19. 10. 2017 

      

Téma reminiscenčného tréningu pre klientov zariadenia sociálnych služieb sa spája 

najčastejšie s aktuálnou udalosťou, sviatkom, spomienkou na historickú udalosť v 

dejinách ľudstva. Nebolo tomu inak ani počas reminiscenčného tréningu, ktorý sa 

uskutočnil v mesiaci október. Tentokrát bola témou tréningu úcta venovaná k tým skôr 

narodeným.  

     Október – mesiac úcty k starším si naši klienti pripomenuli počas októbrového 

dopoludnia v priestoroch spoločenskej miestnosti na III. oddelení.  

     Reminiscenčný tréning bol však netradične spojený aj s recitačným pásmom, kde 

samotní klienti predniesli básne z tvorby významných slovenských poetov.  

Za recitovanie poézie zožali potlesk zo strany ostatných klientov zariadenia 

sociálnych služieb.  

 

 

 



Čo vieme o Slovensku? Pamäťový kvíz 

26. 10. 2017 

     História vzniku Slovenska, dátumy historických udalostí, nerastné bohatstvo našej 

krajiny, krásy slovenskej prírody, hrady a zámky – to všetko boli témy pamäťového 

kvízu „Čo vieme o Slovensku?“ Klienti súťažili v družstvách, ktoré súperili o prvenstvo 

v priestoroch tvorivej a záujmovej dielne oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja 

pracovných zručností. Súboj o vecné ceny bol vyrovnaný, no víťaz môže byť len jeden. 

Tentokrát zvíťazilo družstvo na čele s kapitánom družstva PSS p. Štefanom Kunom.  

 

Pietna spomienka na zosnulých PSS pri príležitosti sviatku všetkých svätých  

31. 10. 2017 

      

1. november je cirkevným sviatkom, kedy si pripomíname všetkých svätcov, ktorí 

zanechali odkaz v podobe celoživotného diela, ich tvorby. Všetkých tých, ktorí svojim 

životom boli príkladom pre každého z nás.  

     Klienti si sviatok všetkých svätých uctili spomienkou nielen na všetkých svätých, 

ale i na všetkých verných zosnulých, dušičky. Symbolická pietna spomienka na tých, 

ktorí žili v zariadení sociálnych služieb bola spojená s návštevou miestneho cintorína.  

 

Reminiscenčný tréning k sviatku všetkých svätých  

02. 11. 2017 

      

Reminiscenčný tréning k sviatku všetkých svätých sa konal v deň pamiatky na všetkých 

verných zosnulých – dušičky. Klienti si tento sviatok pripomenuli v priestoroch 

spoločenskej miestnosti na III. oddelení.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Prednáška o histórii slovenských hradov a zámkov pod záštitou Tribečského múzea 

v Topoľčanoch + tvorivé dielne 

08. 11. 2017 

 

     História hradov a zámkov na území Slovenskej republiky sa stala témou ďalšej 

prednášky zamestnancov Tribečského múzea počas trvania tvorivých dielní v 

Zariadení sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, Horné Obdokovce.  

     Zamestnanci Tribečského múzea pútavo rozprávali o kultúrnom bohatstve našej 

krajiny v podobe nehnuteľných pamiatok, ktorých história je vždy jedinečná, spojená 

s mýtami a legendami a tiež o živote slávnych i menej slávnych rodov, ktoré žili za 

múrmi týchto majestátnych a tajomstvom opradených hradov a zámkov. 

     Po skončení prednášky čakala na klientov tvorba prsteňov, náramkov z drobných 

kamienkov. Z týchto ozdôb sa tešili predovšetkým klientky zariadenia. Okrem 

vlastnoručne vyrobenej bižutérie vyrábali naši klienti aj stromčeky šťastia, ktoré 

budú spolu s výrobkami vytvorenými klientmi zariadenia sociálnych služieb v dielňach 

oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností taktiež súčasťou 

verejnosti prístupnej výstavy v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch v mesiacoch 

december a január.  

 

 

 



„Kreatív dance“ Zariadenie sociálnych služieb „Kreatív“ Klasov 

15. 11. 2017 

     Súťaž v tanci usporiadalo Zariadenie sociálnych služieb „Kreatív“ Klasov. Naše 

zariadenie zastupovali klientky pani Jakubičková a pani Rácová, ktoré získali prvé 

miesto a priniesli do zariadenia diplom za najlepší Freestyle. Z úspechu sa tešili nielen 

naše víťazky, ale i ostatní umiestnení súťažiaci. Radosť však spájala všetkých 

klientov, ktorí svoje tanečné umenie predviedli pred porotou 15. novembra na 

tanečnom parkete v Zariadení sociálnych služieb v Klasove. Hudba, tanec a dobrá 

nálada boli tak zárukou nezabudnuteľného dopoludnia pre všetkých zúčastnených.  

 

 



„Hrady a zámky na Slovensku“ – pamäťový kvíz 

15. 11. 2017 

     

 Pamäťový kvíz na tému „Hrady a zámky na Slovensku“ bol predmetom súťažného 

dopoludnia pre klientov nášho zariadenia sociálnych služieb. Vyššie uvedená téma kvízu 

je medzi klientmi veľmi obľúbená o čom svedčia aj stále bohatšie vedomosti klientov o 

histórii hradov a zámkov na Slovensku. Najlepšie družstvo sa stalo víťazom súťažného 

dopoludnia, ktorému patrí prvé miesto naozaj zaslúžene.  

 

Katarínska zábava 

23. 11. 2017 

      

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce už tradične tesne 

pred adventným obdobím usporiadalo aj tento rok Katarínsku zábavu pre klientov 

zariadení sociálnych služieb spadajúcich nielen pod záštitu Nitrianskeho 

samosprávneho kraja.  

     Naši klienti spolu s klientmi zo zariadení sociálnych služieb „Kreatív“ Klasov, 

„Clementia“ Kovarce, „Svetlo“ Olichov, „Benefit“ Ľudovítová, „Harmónia“ Horné 

Štitáre a „Harlekýn“ Topoľčany si tak mohli zatancovať, zaspievať aj zasúťažiť v 

priestoroch Kultúrneho domu v Horných Obdokovciach. Nechýbala ani tradičná 

tombola, súťaže, karaoke a bohaté občerstvenie.  

 



Hudobný kvíz v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch 

Komunita PSS 

06. 12. 2017 

     

 Na sviatok svätého Mikuláša si našli cestu do nášho zariadenia sociálnych služieb aj 

pracovníčky Tribečskej knižnice v Topoľčanoch. Ako už býva dobrým zvykom, aj 

tentoraz počas trvania prvého adventného týždňa, pripravili aj pre našich klientov 

pútavé pásmo nielen zo života svätého Mikuláša, ale tiež aj zo života našich predkov. 

Zvyky, tradície, koledy – to všetko predstavili pracovníčky knižnice počas dopoludnia v 

priestoroch spoločenskej miestnosti na III. oddelení.  

 

 

     Pre klientov priniesli aj darčeky v podobe písacích pier i zápisníkov. Za 

spríjemnenie obdobia adventu a taktiež aj za mikulášske balíčky im patrí naša vďaka.  

 

 

 

 



Mikulášske posedenie ZSS „Svetlo“ Olichov 

08. 12. 2017 

      

Zariadenie sociálnych služieb „Svetlo“ Olichov už tradične každý rok pripravuje pre 

pozvané zariadenia mikulášsky večierok. Klienti sa každoročne tešia na vianočné 

predstavenie a najmä na mikulášske balíčky, ktoré im priniesol Mikuláš  

v doprovode Čerta aj tento rok. 

     Radosť obdarovaných prítomných klientov bola veľká a zábava sa mohla začať.  

V sprievode živej hudby tancovali aj naši klienti počas celého popoludnia. S prianím 

krásnych vianočných sviatkov rozlúčili sa všetci prítomní so želaním, že sa takto v 

zdraví stretnú opäť o rok.  

 



Bazalná stimulácia aplikácia zábalu z arniky 

 

 

 

NAŠI OSLÁVENCI 

 

 

Október:  

Ferdinand Belička  

Štefan Dibala  

Jana Herdová  

Ferdinand Korec 

Jozef Artz  

Lucia Gaálová  

Miroslav Gál  

Pavel Líška  

Eugen Špánik  

Gabriel Molnár  

Mária Oravcová  

Miroslav Pavlovič  

Ivona Režuchová  

Michal Vajícsek  

November: 

Ladislav Čebra  

Slavomír Krumpár  

Eva Kačicová  

Pavol Konček  

Karol Parkányi 

Michaela Srnová  

Milan Ťažký  

Vlasta Strapková  

Štefan Šuňal  

December : 

Eleonóra Jakubičková  

Tomáš Kováč  

Albína Novotná  

Vladislav Podhradský  

Ivan Pukančík  

Stanislav Pír  

Marián Porubský  

Ján Streďanský  

 

 

 

OPUSTILI NÁS 

Október – p.Jozef Božík 

                         p.Jaroslav Masaryk 

                    p.Ladislav Baláži 

 

 

 



TVORBA  A VÝROBA NAŠICH KLIENTOV 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ZASMEJ SA :-) 

 

 

Idú dva medvede 

po púšti a jeden hovorí: 

,,Tak to je sila, tu sa ale muselo šmýkať!“ 

,,Prečo myslíš?“ 

,,No, že tak posypali.“ 

 

 

Učiteľka v škole: 

,,Janko, vymenuj štyri živly.“ 

,,Oheň,zem a vzduch a ...a...a...“ 

,,No, čím si umývaš ruky?“ 

,,Aha mydlo!“ 

 

 

OSEMSMEROVKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HRADY A ZÁMKY NA SLOVENSKU 

 

Oponický hrad a kaštieľ 

 

Východzím bodom na cestu k hradu je dedina Oponice v okrese Topoľčany. Z centra 

obce pri zrekonštruovanom kostole Petra a Pavla sa nachádza turistický smerovník, 

ktorý ukazuje zeleným značením 50 minút chôdze k hradnej zrúcanine.  

 

Značenie je súbežné s hlavnou cestou, prechádza sa okolo kaštieľa, kde sa za 

mostíkom cez potok odbočuje vľavo. Prechádza sa vedľa areálu kaštieľa súbežne s 

potokom, okolo družstva, smerom k lesnému porastu. 

Oponický hrad sa nachádza o východnej časti pohoria Tribeč v CHKO Ponitrie, nad 

obcou Oponice 333 m.n.m.  

Hrad bol postavený v 13. storočí v gotickom slohu Čákovcami slúžil ako ochrana ich 

majetkov. Po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho hrad obsadilo vojsko Karola Róberta z 

Anjou.  

Neskôr sa dostal hrad do zálohy Deziderovi Kapolskému, ktorý bol jeho majiteľom do 

roku 1392. V roku 1392 tri dcéry Mikuláša z Čeklísa získali hrad výmenou za svoje 

panstvo v Čeklísi. Pri neskoršom delení majetku získali hrad deti a vnuci  dcéry Angely 

a jej manžela  magistra Petra zo Stráží. Začali sa nazývať šľachticmi z Oponíc, čiže 

Apponyiovcami. Hrad sa nepodarilo dobyť husitským ani tureckým lúpeživým výpravám, 

hoci vypálili obce v podhradí. 

Touto rodinou sa tiahne história s majetkovými konfliktami, hádkami, čo viedlo k 

rozdeleniu majetku hradu a jeho  opusteniu. Hrad poškodil požiar 1645 zapríčinený 

bleskom. Po potlačení rákocziho povstania jeho potlačení cisárski vojaci hrad zrúcali, 

aby sa už nikdy nemohol stať vojenskou hrozbou. 

Apponyiovci si budovali v Oponiciach kaštiele. Jeden z nich bol honosný, tak ako mali 

ku koncu honosne vybudovaný hrad. Pochovaní sú v rodinnej hrobke v kostole v 

Oponiciach. Časť novozrekonštruovaného kaštieľa slúži ako hotel, v časti je 

umiestnená Apponyiovská knižnica s 30 tisíc zväzkami. Bibliotéku založil gróf Anton 

Juraj Apponyi počas svojho pôsobenia na viedenskom cisárskom dvore okolo roku 

1774. V okolí kaštieľa je udržiavaný park. 

 



 



ZÁVER  Vianočné prianie 

Už len zopár všedných dní a zavŕšime ten magický čas adventný... 

Opäť presne po roku, sadneme si bok po boku k sviatočne prestretému stolu, kde 

môžeme byť všetci spolu. 

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,v láske, šťastí prežite ich spoločne. 

Sviatky lásky a pokoja nech každú Vašu bolesť zahoja. 

Nech pohoda vládne nad vianočným stolom a láska prevláda nad zlým slovom. 

 

A v ďalšom kalendárnom roku 

zdravie, šťastie a láska nech sprevádzajú Vás na každom kroku. 

 

Nech srdcia Vaše naplní ten najkrajší ľudský cit, 

ktorý dáva človeku zmysel žiť. 

 

Rozdávajme lásku, nehu, pohodu, 

radosť a smiech nech patria k nášmu životu. 

 

Samozrejmosťou nech je priateľstvo a úcta k druhým, 

k bohatým, chudobným, zdravým i chorým. 

 

Krásne prežitie tých najkrajších sviatkov roka 

a všetko len to najlepšie v novom roku 2018 

 

Vám všetkým, milí klienti a zamestnanci  

Zariadenia sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, Horné Obdokovce 

z celého srdca praje  

 

 

PhDr. Miriama Brachová  

riaditeľka zariadenia sociálnych služieb 

 

SLOVO KAŠTIEĽA ZSS ,,V KAŠTIELI“ Horné Obdokovce 

Redakčná rada: Bc. Ľubomíra Macová, PhDr. Marianna Mošaťová 

Grafická úprava: Bc. Gabriela Horňáčeková 

A viacerí klienti nášho zariadenia. 


