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ÚVODNÍK  

     V poradí tretie tohtoročné číslo časopisu „Slovo kaštieľa“ bude venované myšlienke 
vzájomnej spolupatričnosti, budovania dobrých medziľudských vzťahov a tiež 
možnostiam, ktoré prijímateľom sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych 
služieb Horné Obdokovce priniesla spolupráca ZSS s verejnými inštitúciami.  

     Na základe realizácie prednášok príslušníkov Obvodného oddelenia Policajného 
zboru v Topoľčanoch a tiež členov Dobrovoľného hasičského zboru Horné Obdokovce 
mohli prijímatelia sociálnych služieb ZSS spoznať ich zaujímavú a často neľahkú prácu. 
Vďaka týmto stretnutiam si prijímatelia sociálnych služieb mohli osvojiť základné  
pravidlá cestnej premávky a taktiež sa mohli oboznámiť s hasičskou technikou. Bližšie 
informácie o stretnutiach spolu s fotodokumentáciou nájdete na ďalších stránkach 
časopisu „Slovo kaštieľa“.  

     Prostredníctvom aktívnej spolupráce s políciou a tiež Dobrovoľným hasičským 
zborom Horné Obdokovce chceme prijímateľom sociálnych služieb aj do budúcnosti 
rozšíriť možnosť ponúkaných aktivít, ale predovšetkým rúcať pomyselné bariéry medzi 
prijímateľmi sociálnych služieb a širšou komunitou. Veríme, že spolupráca nielen so 
spomínanými inštitúciami a dobrovoľníkmi, nebude jediná a podarí sa nám realizovať 
stretnutia aj so širšou komunitou žijúcou v obci Horné Obdokovce. 

     Našim prianím je, aby budovanie dobrých medziľudských vzťahov nebolo len vo 
vzťahu medzi prijímateľmi sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, Zariadenia sociálnych 
služieb Horné Obdokovce a majoritnou spoločnosťou, ale v medziľudských vzťahoch vo 
všeobecnom ponímaní. Skúsme si tak, ako máme v súčasnosti možnosť vidieť u nás 
v ZSS, podať pomocnú ruku vždy, keď to tí druhí potrebujú.  

      

  

      

     

                                                                                                                                              /redakcia/ 
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„KRŠKANSKÁ VAREŠKA“ 

(25. 07. 2019) 

     Prijímatelia sociálnych služieb nášho ZSS opätovne predviedli svoju šikovnosť, 
tentokrát vo varení gulášu. Na základe pozvania zamestnancov zo ZSS „DOMUM“ 
v Krškanoch sa opäť po roku stretli v krásnom prostredí zariadenia a mohli súťažiť 
o získanie prvého miesta. To patrilo zariadeniu, ktorého kuchárske umenie vo varení 
tejto špeciality zhodnotila porota ako najlepšie. 

     Diplom za účasť si odniesli družstvá zo všetkých štrnástich zúčastnených zariadení. 
Našim prijímateľom sociálnych služieb patril tak, ako minulý rok, diplom za najkrajšiu 
kuchárku. Tento ročník „Krškanskej varešky“ mal aj svoje špecifikum a tým bola 
možnosť priniesť si vlastné ingrediencie, ktoré dodali gulášu tú správnu chuť. Naše 
družstvo „stavilo“ na domáce suroviny a to slaninu, majoránku a štipľavú papriku. 
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ŠPORTOVO-ZÁBAVNÉ STRETNUTIE 

(20. 08. 2019) 

     Zariadenie sociálnych služieb „SVETLO“, Olichov zorganizovalo športovo-zábavné 
priateľské stretnutie ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Stretnutie prijímateľov 
sociálnych služieb sa uskutočnilo v Rekreačnom stredisku Drozdovo v Novej Bani. 

     Futbalový turnaj zmiešaných družstiev „SVETLO“ Olichov, „CLEMENTIA“ Kovarce, 
„BENEFIT“ Ľudovítová, „HARMÓNIA“ Horné Štitáre, PFA FC Vion a „V KAŠTIELI“, ZSS 
Horné Obdokovce prebiehal počas dopoludnia na futbalovom ihrisku pod úpätím 
Pohronského Inovca. Víťazným družstvom v turnaji pre zdravotne postihnutých sa stalo 
družstvo zo ZSS „SVETLO“, Olichov, ktoré si odnieslo aj putovný pohár. 

     Naši PSS obsadili tretie miesto a PSS p. Š. K. diplom za najlepšieho brankára turnaja. 
Po ukončení futbalových zápasov nasledovali súťaže v rôznych disciplínach – 
prenášanie vody z vedra a napĺňanie pohárov, hľadanie cukríkov, zvukové pexeso a hod 
kriketkou. Popoludní sa PSS mohli zabaviť na diskotéke a ochutnať pripravené 
občerstvenie. 
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STRETNUTIE S PRÍSLUŠNÍKMI OBVODNÉHO ODDELENIA POLICAJNÉHO ZBORU V TOPOĽČANOCH 

(23. 08. 2019)  

     Na základe zapojenia „V KAŠTIELI“, Zariadenia sociálnych služieb Horné Obdokovce 
do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb, podpora 
transformačných tímov, zrealizovalo Zariadenie sociálnych služieb  stretnutie 
prijímateľov sociálnych služieb s príslušníkmi Obvodného oddelenia Policajného zboru 
v Topoľčanoch. Cieľom stretnutia bolo okrem iného aj viesť prijímateľov sociálnych 
služieb k postupnému získavaniu širšieho spektra informácií, ktoré by im pomohli pri 
zaradení do prirodzeného inkluzívneho prostredia miestneho spoločenstva. 

     Naši prijímatelia sociálnych služieb s kombinovaným postihnutím, ktorých kvalita 
života je ovplyvnená inštitucionálnou kultúrou prostredia, v ktorom žijú, mali na 
základe stretnutia s príslušníkmi Obvodného oddelenia Policajného zboru 
v Topoľčanoch možnosť spoznať prácu polície, ktorá je dôležitá a zodpovedná. 

     Stretnutie sa uskutočnilo dňa 23. 08. 2019. Prijímatelia sociálnych služieb si aj 
prostredníctvom prednášky osvojili základné pravidlá cestnej premávky. Vypočuli si, 
 ako sa majú správať na priechodoch pre chodcov a aj mimo nich. Nechýbali ani 
informácie o dôležitosti rešpektovanie svetelnej signalizácie z dôvodu eliminácie rizika 
dopravnej nehody, kedy môže dôjsť k stretu chodca s motorovým vozidlom a tiež 
opodstatnenie označenia chodcov reflexnými prvkami. Príslušníci polície sa počas 
prednášky zamerali aj na preventívno-bezpečnostnú činnosť, ktorá je rovnako dôležitá 
a zahŕňa v sebe predovšetkým znalosť dôležitých telefónnych čísel, ale aj postupovanie 
v prípade krízovej situácie. 

     Na záver spoločného stretnutia nechýbala diskusia a odovzdanie reflexných prvkov 
v podobe náramkov a terčíkov zúčastneným prijímateľom sociálnych služieb. 

     Prijímatelia sociálnych služieb tiež vyhodnocovali jednoduchý dotazník zameraný na 
dodržiavanie pravidiel pri prechádzaní cez vozovku. 
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„KUFOR PLNÝ PREKVAPENÍ“ 

(04. 09. 2019) 

     Naše ZSS privítalo v štvrtý septembrový deň PSS zo Zariadení sociálnych služieb 
„KREATIV“, Klasov, „Môj domov“, ZSS Topoľčany, „Humanus“ ZpS a DSS Hlohovec, 
„CLEMENTIA“, Kovarce, „HARMÓNIA“, Horné Štitáre, ktorí sa zapojili do druhého 
ročníka súťaže na konci ktorej čakal na zúčastnených PSS kufor plný prekvapení.   PSS 
však skôr ako mohli zistiť, aké prekvapenie je ukryté v čarovnom kufri, museli úspešne 
zvládnuť niekoľko súťažných disciplín. Prvou bolo prevliekanie dreveného jablka 
šnúrkou v ktorej vyhralo družstvo ktoré danú disciplínu zvládlo za čo najkratší čas. 
Rovnaké hodnotenie súťažiacich čakalo aj pri druhej disciplíne v poradí – skrutkovanie 
skrutiek do drevenej debničky. V poslednej disciplíne s názvom „kufor plný prekvapení“ 
súťažiace družstvá hádali slová napísané na lístkoch a to pomocou kresby, pantomímy a 
slovného opisu slova ukrytého na lístku v kufri plnom prekvapení. Víťazmi sa stalo 
družstvo reprezentujúce ZSS „Clementia“ Kovarce. Druhé miesto patrilo PSS z nášho 
ZSS. 
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STRETNUTIE S ČLENMI DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU HORNÉ OBDOKOVCE 

(07. 09. 2019) 

     S cieľom rozširovania možností sociálnej inklúzie prijímateľov sociálnych služieb 
 prostredníctvom nadviazania spolupráce so spoločenskou organizáciou fungujúcou 
v obci a tvorenou jej obyvateľmi, zorganizovalo Zariadenie sociálnych služieb „V 
KAŠTIELI“, Horné Obdokovce stretnutie prijímateľov sociálnych služieb s členmi 
Dobrovoľného hasičského zboru Horné Obdokovce. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 07. 
09. 2019 v priestoroch parku obklopujúcom budovu zariadenia sociálnych služieb. 

   

   Počas stretnutia boli prijímateľom sociálnych služieb prezentované ukážky činnosti 
hasičskej služby. Členovia dobrovoľného hasičského zboru oboznámili prijímateľov 
sociálnych služieb s hasičskou technikou a výbavou hasičov. Prijímatelia sociálnych 
služieb si počas stretnutia mohli sami názorne vyskúšať hasičskú techniku a spôsob 
hasenia vzniknutého požiaru. 

     Nechýbala ani prednáška na tému preventívno-výchovná činnosť a protipožiarna 
prevencia pri predchádzaní požiarom. V neposlednom rade bolo cieľom projektu aj 
nadviazanie vzájomnej spolupráce medzi obyvateľmi žijúcimi v obci Horné Obdokovce. 
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TRIBEČSKÁ KNIŽNICA TOPOĽČANY 

(11. 09. 2019) 

     Prijímatelia sociálnych služieb nášho zariadenia sociálnych služieb dňa 11. 09. 2019 
opätovne navštívili Tribečskú knižnicu v Topoľčanoch. Na spoločnom stretnutí so 
zamestnancami knižnice si PSS preverili svoje vedomosti z predchádzajúcich stretnutí 
na hudobných kvízoch. Záverečné zhrnutie a opakovanie tvorby viacerých slovenských 
i zahraničných interpretov predchádza vyhodnoteniu tohtoročného hudobného kvízu. 
Stretnutie s ďalšími PSS z iných ZSS, ktorí budú súperiť o získanie prvého miesta, sa 
uskutoční v priestoroch knižnice dňa 23. 09. 2019.  

RADNIČKINE TRHY 2019 

(13. – 14. 09. 2019) 

      13.– 14. septembra 2019 sa na Primaciálnom námestí v Bratislave konali Radničkine 
trhy 2019. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Bratislava, Matúša Valla. 
Pozvánku zúčastniť sa podujatia od Agentúry podporovaného zamestnávania prijalo aj 
Zariadenie sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, Horné Obdokovce na základe zapojenia do 
národného projektu Deinštitucionalizácia sociálnych služieb – Podpora 
transformačných tímov. 

     Predajno-prezentačných trhov chránených dielní, sociálnych podnikov, zariadení 
sociálnych služieb a zamestnávateľov zamestnávajúcich ľudí so zdravotným 
postihnutím sa zúčastnilo aj Zariadenie sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, Horné 
Obdokovce. „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb prezentovalo tvorbu 
prijímateľov sociálnych služieb v podobe vystavovaných výrobkov vyhotovených 
z rôznych materiálov. 
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„Radničkine trhy 2019“ boli príležitosťou ako ukázať šikovnosť prijímateľov sociálnych 
služieb a byť súčasťou prípravy na prácu a zamestnávanie prijímateľov sociálnych 
služieb v procese deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb. 

     Počas celého podujatia sa konali tvorivé workshopy. Návštevníci si mohli vyskúšať 
prácu na hrnčiarskom kruhu, korálikovanie textilu, pletenie z papiera, výrobu sviečok, … 

     Spestrením bohatého sprievodného programu v podobe diskusií a tvorivých 
workshopov bol aj koncert hudobného hosťa ktorým bola tento rok hudobná skupina 
Lojzo.  
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VÝLET DO ZOO BOJNICE 

(19. 09. 2019) 

     Zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností 
zorganizovali dňa 19. 09. 2019 každoročný výlet pre PSS. Tento rok  PSS navštívili 
zoologickú záhradu v kúpeľnom meste Bojnice. 

     Najstaršiu a najnavštevovanejšiu zoologickú záhradu v prostredí okolia Bojnického 
zámku neobdivovali niektorí z PSS prvýkrát. Počas návštevy zoologickej záhrady mohli 
vidieť niekoľko stoviek druhov zvierat umiestnených v tomto krásnom prostredí. PSS 
mali možnosť navštíviť aj najzaujímavejšie expozície ZOO ku ktorým  patrí pavilón 
opíc, pavilón slonov, akvárium či terárium. 

     Počas prehliadky zoologickej záhrady nechýbala ani prestávka na občerstvenie 
a vyhotovenie spoločných fotografií. 
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HUDOBNÝ KVÍZ V TRIBEČSKEJ KNIŽNICI V TOPOĽČANOCH 

(23. 09. 2019) 

     Dňa 23. 09. 2019 sa v priestoroch Tribečskej knižnice v Topoľčanoch hodnotili 
vedomosti PSS z tvorby slovenských i zahraničných hudobných interpretov 
nadobudnutých počas účasti na jednotlivých hudobných kvízoch. Zamestnanci knižnice, 
ktorí priebeh hodnotenia hudobného kvízu vyhodnocovali, pripravili pre všetkých 
zúčastnených občerstvenie a tiež aj vecné ceny. Vyhodnotenie hudobného kvízu bolo 
tento rok netradičné. Odmeny získali všetci zúčastnení prijímatelia sociálnych služieb 
z jednotlivých zariadení sociálnych služieb. 

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ 

(24. 09. 2019) 

     Zariadenie sociálnych služieb „Môj domov“, Topoľčany opätovne zorganizoval ďalší, 
v poradí 7. ročník Krajskej súťaže v stolnom tenise zariadení sociálnych služieb 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Prijímatelia sociálnych služieb, ktorí reprezentovali 
svoje ZSS, súťažili o získanie Putovného pohára „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych 
služieb Topoľčany určeného víťazovi turnaja. Priebeh súťaže sledovali zamestnanci ZSS 
v priestoroch stolnotenisovej haly Športového klubu stolného tenisu v Topoľčanoch. Po 
skončení turnaja čakalo na všetkých účastníkov občerstvenie a slávnostné vyhlásenie 
víťazov v priestoroch ZSS „Môj domov“, Topoľčany. 
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Poďakovanie spoločnosti DEICHMANN 

     „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce v zastúpení PhDr. 

Miriamou Brachovou, riaditeľkou ZSS, chce touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie 

spoločnosti DEICHMANN Slovensko za poskytnutie sponzorského daru. 

     Získané finančné prostriedky vo forme darčekových poukážok na nákup obuvi a iného 

sortimentu v predajniach spoločnosti DEICHMANN boli pre nás možnosťou ako 

zabezpečiť potrebnú obuv pre prijímateľov sociálnych služieb nášho zariadenia.  

      Prijímatelia sociálnych služieb si vďaka Vašej podpore mohli sami vybrať potrebnú 

obuv podľa vlastného výberu v predajni DEICHMANN v Topoľčanoch. Potešila ich tak 

nielen zakúpená obuv, ale i možnosť navštíviť jedno z predajných miest spoločnosti 

DEICHMANN a stretnúť sa s Vašimi zamestnancami a ich ochotou podať pomocnú ruku.  

     Vážime si Vašu prácu v zmysle hodnôt a poslania Vašej spoločnosti pomáhať ľuďom 

v núdzi. Prajeme Vám veľa úspechov a ĎAKUJEME za Vašu podporu a nezištnú pomoc 

ľuďom, ktorí sa ocitli v zlej sociálnej situácii a sú odkázaní na pomoc iných ľudí.   

     Veríme, že naša spolupráca týmto poďakovaním nekončí a že sa budeme môcť 

stretnúť aj v ďalšom roku na základe zapojenia zariadenia sociálnych služieb do 

sociálneho projektu spoločnosti DEICHMANN.  
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ZÁVER 

Na záver Vám, milí čitatelia, Vám prajeme príjemné prežitie toho najfarebnejšieho 

ročného obdobia, ktorým jeseň je. 

Je to čas, kedy sa stromy začínajú pripravovať na dlhú mrazivú zimu. Ich ročná púť sa 

končí a ich skon je vyfarbený v krvavých farbách. Indiánska legenda hovorí, že je to krv 

„nebeských medveďov“, čo sfarbuje lístie dočervena. Kanaďania tomuto obrovskému 

ohňostroju farieb, akoby darovaných pred dlhou zimou, hovoria: „Indiánske“ leto. 

Farebné, krásne, upokojujúce. 

Teplo, ktoré vyžarujú stromy, sychravosť ovzdušia. Jeseň – optimistická aj depresívna. 

Nádherná a zároveň mrazivá. Jej súčasti sa dopĺňajú. Existujú spoločne. Prežite ju 

v zdraví a s radosťou v objatí krásnej jesennej prírody.  

 

 

 

 

 

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 


