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Motto: „Sen, ktorý sa sníva len Tebe je proste len sen. Sen, ktorý sa sníva nám 

všetkým spoločne, je realita“. (John Lennon) 
 

 

SLOVO NA ÚVOD 

 

 

     S prichádzajúcou jarou, neodmysliteľne spojenou so zeleňou rastúcej trávy 

a s desiatkami asociácií vôní prvých jarných kvetov, prinášame Vám v poradí druhé 

číslo nášho časopisu „SLOVO KAŠTIEĽA“. 

      

 

     Pri realizácii finálnej podoby tohto printového „diela“, inšpirovali sme sa zmesou tej 

najdokonalejšej spleti farieb, ktorou príroda čaruje začiatkom jari. 

     Nájdete v ňom niekoľko zaujímavých článkov zachytávajúcich aktivity našich 

klientov v zariadení doplnené farebnými fotografiami. Nezabudli sme zdokumentovať 

i kultúrno-spoločenské vyžitie klientov počas posledných troch kalendárnych mesiacov 

v rámci akcií jednotlivých zariadení sociálnych služieb spadajúcich pod Nitriansky 

samosprávny kraj. 

     

 

      Pochovávanie basy, tradičný karneval v Kovarciach, či tvorivé dielne v Ľudovítovej 

svedčia o aktívnom a zmysluplnom využití voľného času nielen našich klientov. 

     A  aby bol život klientov za dverami nášho KAŠTIEĽA naozaj naplnený radosťou, 

prinášame aj zoznam aktivít, na ktoré sa môžu obyvatelia zariadenia tešiť v najbližších 

dňoch. 

      

 

     Všetkým klientom nášho zariadenia, ale aj Vám, milé dámy a páni, ktorým sa dostal 

náš interný časopis do rúk, želáme ničím nerušené čítanie. Veríme, že bude rovnako 

príjemne hrejivé ako prvé jarné lúče slnka. 

 

 

                                                                                                                                      

/redakcia/
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ŠPORTOVÝ TURNAJ – kolky, stolný tenis, človeče nehnevaj sa! 

15.1.2015 

V zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 

 
      Nový rok 2015 priniesol klientom nášho zariadenia, ale i klientom zo zariadení ZSS 

,,Clementia“ Kovarce, DD ,,Pokoj a zdravie“ Nitrianska Streda, ZSS ,,Svetlo“ Olichov, 

ZSS ,,Harlekýn“ Topoľčany, možnosť získať cennú medailu v tradičnom Novoročnom 

športovom zápolení. Z medaily sa tešili tí najšikovnejší. Poďakovanie za účasť na 

športovom podujatí patrilo všetkým klientom, ktorí si so sebou odniesli sladkú odmenu.  

 

 

VEDOMOSTÝ KVÍZ 

22.1.2015 

 

22.1.2015 súperili klienti ZSS ,,V KAŠTIELI“ Horné Obdokovce vo vedomostnom 

kvíze. Súboju vedomostí predchádzala týždňová príprava v troch skupinách.  

 

Členovia skupín spoznávali krásy Slovenska – hrady, zámky, skanzeny. Vo finále ukázali 

svoju šikovnosť a bystrosť pamäte. 
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LET´S DANCE 

30. 1. 2015 

 

Plesová sezóna je v plnom prúde a tak sme posledný januárový piatok plesali aj my v 

ZSS „ V KAŠTIELI“ Horné Obdokovce. Konkrétne sa súťažilo v spoločenských 

tancoch. Na tanečnom parkete sa vystriedalo šesť súťažných párov – klientov zo 

zariadenia. Tí predviedli svoje tanečné kreácie pri taktoch polky a valčíka.  

 

V Let ´s Dance, ako sme celé súperenie v tanci nazvali, posudzovali piati 

nekompromisní porotcovia taktiež z radov klientov. „Odborná“ porota na záver 

vyhlásila víťazov z pomedzi krásne upravených dám a pánov s čiernymi motýlikmi a 

oblekom. Víťazí sa tešili zo zaslúženého prvenstva, ktoré si poctivo vytancovali. 
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VALENTÍNSKA ZÁBAVA 

13.02.2015 

 

14. február sa dňom lásky stal. Oslavujeme patróna všetkých zaľúbených, svätca 

Valentína, na ktorého si v tento deň každý, kto ľúbi spomína. Nezabudli sme na 

neho ani my v zariadení. Lásku medziľudskú, čo v našich srdciach pramení, 

oslávili sme pri malom občerstvení. Prejaviť lásku však treba neustále, nielen, 

keď o tom vďaka menu v kalendári tak dobre vieme. 

 

HRUBOŇOVČANKY – POCHOVÁVANIE BASY 

16.02.2015 

 
Ukončenie fašiangového obdobia zavŕši každoročne symbolické pochovávanie basy. 

Takto ľudovú tradíciu klientom v ZSS ,,V KAŠTIELI“ Horné Obdokovce prišiel 

pripomenúť spevácky zbor „Hruboňovčanka“ z obce Hruboňovo.  

 

Klientom nielen že predviedli svoje krásne ušité nové kroje, ale okrem programu 

zaspievali aj piesne na ich želanie. Ako malú pozornosť priniesli sladké pečivo, ale 

predovšetkým melodické piesne a dobrú náladu.  
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MAŠKARNÝ PLES - KOVARCE 

17.02.2015 

V zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 

 

Klienti jednotlivých zariadení sa stretli v kultúrnom dome v Kovarciach, deň pred 

popolcovou stredou, aby sa nielen dobre zabavili, ale najmä odprevadili ,,basu“ k jej 

štyridsaťdňovému odpočinku. A keďže sa maškarný ples nezaobíde bez kostýmov a 

masiek, na parkete sa striedali klienti v podobe lekárov, čertov, sestričiek a veselých 

škriatkov.  

 

Všetci však mali niečo spoločné: dobrú náladu, tanečný krok a úsmev na tvárach.  

 

BESEDA S PÁNOM FARÁROM 

19.02.2015 

 

Stretnutia našich klientov s vdp. J. Šafárom sa u nás v zariadení stali pekným zvykom. 

Predposledný februárový týždeň diskutovali klienti s kňazom na aktuálnu tému: 

Význam a história štyridsaťdňového pôstu v živote kresťana. 

Pútavé rozprávanie vdp. J. Šafára zavŕšilo kňazovo značenie kríža popolom na znak 

úkonu kajúcnosti. 
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,,ZAĽÚBENÉ PALACINKY“ 

V zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 

25.02.2015 

 

,,Zaľúbené palacinky“ – takýto názov nieslo podujatie konajúce sa v priestoroch ZSS 

„Harlekýn“ Topoľčany, na ktorom sa zúčastnili aj naši klienti. ,,Vyzbrojení“ zásterami 

a kuchárskym náčiním začali vyrábať chutné palacinky, ktorých vôňa sa niesla po 

celom zariadení.  

 

Na záver si každý pochutnal na palacinkách s rôznymi náplňami, ktoré boli podávané na 

krásne zdobených tanieroch vynímajúcich sa na slávnostne prestretých stoloch. 

 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN  

06.03.2015 

 

Všetkým ženám žijúcim a pracujúcim v našom zariadení pripravili naši klienti pekný 

program pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa žien. Cez piesne a poéziu 

ospievali krásu ženských sŕdc tak neskutočne dobrotivú. Úsmev na tvárach našich žien 

i malá slzička bola odmenou za potleskom ocenený dojímavý program. Malá kvetinka 

pre všetky ženy isto potešila o to viac. 
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VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ : „PREDVEĎ SA!“ 

10.03.2015 

 
Predveď sa! Takto sme nazvali súperenie našich klientov vo vedomostnej súťaži, kde 

rozhodovali nielen samotné vedomosti, ale aj pohotové reakcie. Súperenia sa zúčastnili 

dve družstvá s piatimi hráčmi.  

 

Dve súťažné kolá a správne zodpovedané otázky rozhodli o víťazovi. Tím klientov v 

modrých tričkách sa tentoraz  tešil z víťazstva v naozaj vyrovnanom súboji. 

 

MAREC – MESIAC KNIHY 

17.03.2015 

 

V súčasnom svete vedy a techniky akosi zabúdame na zdroje informácií získané z 

knižných publikácií. Význam kníh i históriu ich vzniku pripomenuli našim klientom 

pracovníčky z Tribečskej knižnice v Topoľčanoch. Listovanie knihami plnými poézie a 

prózy zaujalo všetkých prítomných klientov. Samotné pásmo ozvláštnili knihovníčky 

pôsobivým výberom melódií z hudobného archívu slovenských piesní.  
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TVORIVÉ DIELNE ĽUDOVÍTOVÁ 

24.03.2015 

V zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 

 

Vôňa farebných mydiel, zdobených perníkov a krása ručne maľovaného hodvábu boli 

dominantou tvorivého workshopu v zariadení sociálnych služieb „Benefit“ Ľudovítová. 

Privítať nastupujúcu jar, vytvoriť niečo pekné a jedinečné bolo cieľom kreatívneho 

dopoludnia, kde klienti z jednotlivých zariadení dokázali, že sa tvorivej činnosti naozaj 

neboja. 

                       
 

HUDOBNÝ KVÍZ – KNIŽNICA TOPOĽČANY 

31.03.2015 

 

Predpríprava na hudobný kvíz v letných mesiacoch je v plnom prúde a tak sme sa 

s klientmi zúčastnili na ďalšom stretnutí s pracovníčkami Tribečskej knižnice 

v Topoľčanoch.  

 

                          
 

Predstavili nám rozsiahle a večne živé dielo ruského skladateľa P. I. Čajkovského. 

Knihovníčky okrem pútavého výkladu o živote tohto hudobného génia pripravili aj 

pútavé pásmo na tému veľkonočných sviatkov. 
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TVORBA NAŠICH KLIENTOV 

 

O večnom dni a súženiach tohto života 

Ó, blažené prebývanie v nebeskom meste! Najjasnejší deň večnosti, ktorý noc 

nezatemňuje, ale ktorý vždy ožaruje zvrchovaná Pravda! Deň vždy radostný, vždy 

bezpečný, ktorý nepodlieha nijakým zmenám.  

 

Kiežby už (nastal) zasvitol tento deň a kiežby sa už skončilo všetko časné!  

 

Človeka na zemi obklopuje mnoho bludov, ničia mnohé námahy, obťažujú ho pokušenia, 

vysilujú rozkoše, mučí bieda.  

 

Kedy sa skončia tieto biedy? Kedy budem vyslobodený z biedneho otroctva hriechu? 

Kedy budem pamätať len na Teba, Pane? Kedy nájdem u Teba celú svoju radosť? 

 

Dobrý Ježišu, kedy Ťa uvidím, kedy uzriem slávu Tvojho kráľovstva, kedy mi budeš 

všetkým vo všetkom?  

Predsa nie je maličkosť, či stratíme, alebo získame Božie kráľovstvo! 

 

Poteš ma v mojom vyhnanstve, zmierni moju bolesť, k Tebe vzdychá každá moja túžba. 

Celým srdcom túžim spojiť sa s Tebou, ale nemôžem Ťa dosiahnuť.  

  

Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa a neodvracaj sa v hneve od svojho služobníka.  

 

Ale blažený je človek, ktorý pre Teba Pane, i v myšlienkach sa odlúči od všetkých 

skazení.  

Daj nech sa spamätáme a hrešiť prestaneme. Len nech dobre konáme, nech prestane 

všetko násilie a nenávisť vo svete, nech prestanú Tvojou veľkou milosťou tiež vojny, 

nech sa znova naplnia Božie chrámy a nech sme veriaci a nie neveriaci.  

Vďaka Ti Bože dobrý a veľmi láskavý za všetko dobré, čo sa deje s nami, odpusť nám 

veľmi prosím, naše viny a nech sa len všetko dobre podľa tvojej vôle deje s nami a 

všetko dobre skončí! Vďaka za lásku a uchovanie Panne Márii! 

                                                                                   (E. Saska) 

 

Veľká Noc! 

Sviatok Veľká noc sa tradične datuje a oslavuje u pohanov ako sviatok jari, 

prebúdzanie prírody v stredných zemepisných šírkach po celej zemeguli, ale je 

predovšetkým kresťanský sviatok, ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.  

 

V časoch, keď Ježiš Kristus žil, približne pred vyše 2015 rokmi, spodinu spoločnosti 

tvorili len a len otroci. Otrok bol vlastne neskoršie v stredoveku ponímaní ako  

nevoľník, reprezentant spoločenskej nesvojprávnosti v ľudskej spoločnosti.  
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Tento stav nevoľníctva pretrvával aj v 19. stor., kedy sa veľmi kruto prejavil najmä 

v Južanských štátoch USA. Človek sa nezbavil nevoľníctva ani v 20 stor. ,keď 

prekvital tzv. obchod s bielym mäsom,  prostitúcia a 16 - hodinové robotovanie na 

plantážach najmä v Arabských krajinách.  

 

Ale hlavná myšlienka Veľkej noci: úcta k životu, ako najcennejšiemu daru, rovnosť 

medzi ľuďmi, že sme všetci, ako jeden brat a sestra, ako to hlásal Pán Ježiš Kristus, 

syn Boží, sa v ľuďoch akosi vytratila.  

                                                                               (D. Pjontek) 

 

Veľká Noc! 

Veľká noc sa blíži,                                             Veľká noc sa blíži, 

je už pred dverami                                            aby každá moc mala svoju moc, 

a zajac z okna sa díva                                        vajíčka farebné, dokonale zdobené, 

a vajíčko si pýta.                                               tie sú krásne ručne robené 

                         (L. Gaálová)                               a v sobotu má chlapec robotu. 

                                                                                                                 (L.Gaálová) 

 

VÝROBKY NAŠICH KLIENTOV 

    p. S. Špirec                        p. Z. Šaraiová                     p. V. Žišková 
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NAŠI OSLÁVENCI 

 
JANUÁR                       FEBRUÁR                        MAREC  

p.Bisáková Zita                    p.Masarik Jaroslav                       p.Antalík Pavol 

p.Bahurinská Oľga               p.Patúc Jozef                               p.Berecz Gabriel 

p.Červík Pavel                      p.Tebeľák Mikuláš                        p.Dekányi Marián 

p.Dolník Anton                     p.Žišková Veronika                       p.Miškolci Jozef 

p.Fikesz Július                                                                         p.Pjontek Dušan 

p.Fiantoková Mária                                                                  p.Račková Marta 

p.Herdová Františka                                                                p.Vaňo Viliam 

p.Kuna Štefan                                                                          p.Zárecký Marián 

p.Mikuš Róbert                                                                        p.Záhumenský Dušan 

p.Slamka Anton                                                                        p.Žáková Mária 

p.Tóth Matej 

p.Vereš Gašpar 

 

OKRÚHLE NARODENINY 

 

p. Dušan Záhumenský 50. r. 

 
p. Mária Žáková 60. r. 
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KRÍŽOVKA 

 
1.Mesto pod Tatrami. 

2.Nemecká rieka prameniaca  

   v Alpách. 

3.Najmenší štát vo svete. 

4.Najväčšia priehrada       

  Slovenska. 

5.Najdlhšia rieka sveta. 

6.Najväčší oceán sveta. 

7.Rázovitá slovenská obec   

   blízko Martina. 

8.Rieka pretekajúca hlavným   

   mestom Slovenska. 

                                                                                       9.Najväčšie jazero sveta. 

                                                                                       10.Talianska aktívna sopka. 

 

 
11.Hlavné mesto Ukrajiny. 

12.Hlavné mesto Grécka. 

13.Kde sa nachádza Eiffelova   

    veža. 

 

ZASMEJ SA :-) 
 

- Policajt príde domov a vraví žene: 

Drahá, gratuluj mi, konečne som postúpil. 

Hej? A akú hodnosť ti dali? 

Hodnosť nie, ale väčšiu križovatku. 
 

- Optimista vidí na konci tunela svetlo. Pesimista vidí na konci tunela tmu. Realista 

vidí na konci tunela vlak. A rušňovodič vidí troch debilov na koľajniciach.  

 

- Čo toľko kričíte, veď som sa toho zuba ešte ani nedotkol, -hovorí zubár pacientovi. 

To síce nie, ale stojíte mi na nohe. 

 

- Babke ukradli bicykel. Okoloidúci sa pýta: 

A volali ste políciu?  

Áno. 

A čo Vám povedali? 

Že oni to neboli. 

 

 

 1. ...      

  2. ...                 

 3.    ...     

 4.    ...   

 5.  ...  

 6.  ...    

 7.     ...    

 8.     ...  

9.         ...    

  10. ...    
  

11.   ...    

                   12. ...     

13.   ...    
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Aktivity sociálno-pracovnej rehabilitácie, ktoré sa uskutočnia   

v II. štvrťroku 2015 

 

 
APRÍL: 

 posedenie pre klientov pri príležitosti sviatkov Veľkej noci spojené s besedou s 

vdp. Jozefom Šafárom 

 rozprávkové dielne 

 diskusia s poľovníkmi miestneho poľovníckeho združenia „Hrabina“ na tému: 

apríl – mesiac lesov 

 prechádzka do prírody v blízkom okolí s cieľom poznávania stromov, rastlín v 

lesoch 

 komunita klientov 

 účasť klientov na stavaní mája v obci  

 veľkonočná zábava v Horných Štitároch 

 

 

MÁJ: 

 športové hry v ZSS „Domum“ Krškany 

 návšteva Tribečskej knižnice v Topoľčanoch /účasť klientov na hudobnom 

kvíze/ 

 nácvik programu a účasť klientov na podujatí „OSKAR“ 

 účasť klientov na zábave v Ľudovítovej – majáles  

 

 

JÚN:  

 hudobný kvíz Topoľčany 

 organizácia MLOK-u 2015 

 vystúpenie našich klientov u nás v zariadení s programom na tému „Deň otcov“ 

 Karaoke - šou pre našich klientov 
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FAJČENIE              

Pri zapálení cigarety - Pri vdýchnutí sa dym zdržiava v ústach a hornej časti hrdla. 

Vstrebáva sa pri tom dávka nikotínu. Nikotín prechádza cez tkanivo ústnej 

dutiny priamo do krvného obehu. Keď doputuje do mozgu, z krvi ho vylovia 

veľmi špeciálne receptory. Nikotín sa na tieto receptory naviaže a vytlačí isté 

množstvo dopamínu a noradrealínu. Tým sa mení chemické zloženie centrálnej 

nervovej sústavy a práve to spôsobuje závislosť. 

Nikotín - Je to jed, ktorý postihuje bunečné jadro, zvyšuje dráždivosť centrálneho 

nervstva a potom spôsobuje jeho odumretie. V menších dávkach rozmnožuje sekréciu 

slín, žalúdočných vredov a potu. 

                                                              Nebezpečenstvá fajčenia - 

Fajčenie spomaľuje rast, činnosť dýchacích orgánov, upchanie ciev, srdcový infarkt, 

nervové ťažkosti, žalúdočné vredy, oslabuje psychiku, vyvoláva vrásky a spôsobuje 

rakovinu pľúc, hltana, jazyka, dýchacích ciest, ústnej dutiny, pažeráka, horných partií 

žalúdka, močového mechúra, hrubého čreva, u žien spôsobuje rakovinu krčka 

maternice. Fajčiarkam hrozí samovoľný potrat, alebo neschopnosť otehotnieť.                                                             

Ako prestať - Podmienkou je skutočne chcenie prestať fajčiť. Pomôže – samoliečba, 

nikotínové náplasti a žuvačky, nikotínové inhalátory, vyhýbanie sa zafajčeným 

priestorom. Fajčenie skracuje život približne o 15-20 rokov. Nehovoriac o hromade 

chorôb ,ktoré fajčenie spôsobuje, čo je asi 5 minút zo života vyfajčením jednej 

cigarety . 
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VEĽKONOČNÉ PRIANIE 

 
 

Dovoľme slnku, nech rozžiari nám tvár, 

pusťme ho do sŕdc, do našich domov, 

veď prichádza k nám jar. 

 

Tešme sa z farieb prvých jarných kvetov, 

čo v kytici späté dajú bodku za každou i nevypovedanou vetou. 

 

Tešme sa zo zelenej rastúcej trávy, 

keď kráčame po nej v tichu myšlienky, 

čo možno dušu nám kmári. 

 

Tešme sa z odkazu Veľkej noci, 

ktorý v sebe každý kresťan tak hrdo nosí. 

 

Nech veľkonočné sviatky, 

sviatky jari, 

prinesú nám všetko to, čo sme si i tajne priali: 

zdravie, pokoj, lásku i radosť, 

úspechov v živote našom za dosť. 

 

Prajem Vám, milí klienti, 

i Vám všetkým, ktorí práve čítate tieto riadky, 

milostiplné veľkonočné sviatky. 

 

 

 

PhDr. Miriama Michalková 

riaditeľka 
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