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číslo 6.              január - marec 2016         nepredajné 



Motto: ,,Život robí takým milým to, že sa už nikdy nezopakuje“.  
/Emily Dickinsonová/  

 

 

SLOVO NA ÚVOD 

 

 

      Príchod jari je spojený s oslavou zmŕtvychvstalého Krista, ktorý je symbolom 

lásky, víťazstva nad hriechom a zároveň je i nádejou pre nás všetkých. Aj samotná jar 

prináša so sebou lásku i nádej. V teple jarných lúčov slnka rastie tráva, rozkvitajú 

prvé kvety, ktoré svojou vôňou opantajú zmysly, aby presvedčili všetkých, že zima už 

definitívne odišla. 
 

        A v tomto jarnom čase prichádzame aj my, redakcia „SLOVA KAŠTIEĽA“, aby 

sme s príchodom teplých dní priniesli radosť aj Vám prostredníctvom nového čísla 

nášho štvrť ročníka.   

 

        Na jednotlivých stránkach nájdete zmapované všetky aktivity našich klientov, 

ktorých sa zúčastnili nielen pod strechou nášho kaštieľa, ale i v iných zariadeniach 

sociálnych služieb. 

 

        Na prahu nového roka sme v zariadení privítali športovcov z radov klientov 

zariadení, aby si zmerali sily v jednotlivých disciplínach.  

 

       Aby nás počas zimných dní malo čo príjemne hriať a mohli sme spoločne tráviť 

popoludňajšie hodiny rozhodli sme sa pre našich klientov vytvoriť čajovňu 

v priestoroch bývalej športovej miestnosti na oddelení. 

 

        Kvetom sme potešili všetky ženy žijúce a pracujúce v našom zariadení na deň žien. 

Reminiscenčný tréning bol pripravený aj na tému tohto sviatku. Rovnakou formou sme 

našim klientom pripomenuli s čím všetkým sa v minulosti spájali sviatky jari – Veľká 

noc. 

        Tieto a mnohé ďalšie aktivity nájdete chronologicky zozbierané na stránkach 

nášho časopisu. Snáď Vás tohtoročným prvým číslom potešíme a prinesieme radosť 

z čítania. Prajeme Vám, aby ste si tieto dni užili v plnom zdraví s úsmevom na tvári 

a  pokojom v duši. 

                                                                          

 
 /redakcia/ 

 

 



FAŠIANGY VČERA A DNES 

22. 01. 2016 

 

     Fašiangové obdobie, tradície, zvyklosti, obyčaje to všetko tvorilo hlavnú tému 

stretnutia našich klientov v piatkové popoludnie u nás v zariadení. Klienti si pripomenuli 

toto obdobie veselia, vysmážaných fánok a šišiek, obdobie domácich zakáľačiek 

a v neposlednom rade aj obdobie maškarných plesov pri spoločnom stretnutí 

v priestoroch spoločenskej miestnosti na treťom oddelení. Radosť priniesli aj 

hudobné i vizuálne príspevky s touto tematikou, ktoré sa stretli s veľkým úspechom 

a pozitívnym ohlasom u klientov. 

ŠPORTOVÝ TURNAJ  

27. 01. 2016 

 

     Rozptýlenie klientov po sviatočnom období prišlo v podobe športového turnaja 

organizovaného našim zariadením. Kolky, stolný tenis a súboj v hraní spoločenskej hry 

človeče nehnevaj sa – to sú názvy disciplín, ktoré rozhodovali o získaní diplomu 

a cennej medaily. Turnaj sa niesol v zmysle hrania fair – play. Zastúpenie svojich 

bojovníkov tu mali ZSS „Svetlo“ Olichov, „Harlekýn“ Topoľčany, „Clementia“ Kovarce, 

„Kreativ“ Klasov, Penzión „Pokoj a zdravie“ Nitrianska Streda a samozrejme nemohli 

chýbať ani domáci – klienti ZSS „V Kaštieli“ Horné Obdokovce. Poctivé zápolenie bolo 

odmenené potleskom i vecnými cenami pre tých tento rok najzdatnejších. Ešte raz 

gratulujeme!   



VYSTÚPENIE „HRUBOŇOVČANKY“ 

05. 02. 2016 

         

 

Kultúrny program spojený spolu so symbolickým pochovávaním basy pripravila hudobná    

         skupina z Hruboňova. Klienti si vďaka speváckemu výkonu Hruboňovčaniek zaspomínali     

      na tradičné ľudové veselice z čias minulých. Bez ostychu a s úsmevom na tvárach    

       zaspievali si spolu s milou návštevou na ľudovú nôtu a odprevadili tak basu na dočasný 

odpočinok. 

MAŠKARNÝ PLES KOVARCE  

09. 02. 2016 

  Desiatky karnevalových masiek zaplnili priestory Kultúrneho domu v Kovarciach dňa 9. 2. 

2016. Klienti zariadení sociálnych služieb spadajúcich pod NSK-ú tak opäť po roku 

odprevadili basu na štyridsaťdňový odpočinok riadnou veselicou. Maškarný ples hýril 

farbami, nechýbalo bohaté občerstvenie a piesne, ktoré nenechali nikoho z prítomných 

sedieť pri stoloch. Tanečný parket bol zaplnený tancujúcimi až do neskorých večerných 

hodín. 

 



VALENTÍN KINO 

    15.02.2016 

    Oslavovať sviatok všetkých zaľúbených je možno v zariadení sociálnych služieb 

netradičné, ale my sme sa o to predsa len pokúsili. Premietaním filmu o láske dvoch mladých 

ľudí pripomenuli sme si význam toho najkrajšieho ľudského citu vôbec. Sviatok Valentína sa 

tak u nás niesol v znamení prejavu úcty ku všetkým našim klientom. Lásku medziľudskú  si 

však dokážeme prejaviť v každý, nielen vo sviatočný deň.    

 

KNIŽNICA TOPOĽČANY 

23.02.2016 

 

Návšteva Tribečskej knižnice v Topoľčanoch sa teší veľkému záujmu našich klientov. 

Nebolo tomu inak ani v utorok 23. februára. Klienti sa opäť raz zúčastnili hudobného 

kvízu v priestoroch knižnice. Aktívna spolupráca s knihovníčkami bola ocenená šálkou 

kávy s občerstvením. Návštevu Topoľčian sme ukončili prechádzkou po námestí 

a pohárom klientmi veľmi obľúbenej kofoly v reštaurácii. 

 



BESEDA S PÁNOM FARÁROM 

25.02.2016  

Návšteva správcu miestnej farnosti je v našom zariadení vždy vítaná a to nielen v prvý 

týždeň v mesiaci. Klientov, ktorí pravidelne pristupujú ku sviatosti zmierenia počas prvých 

piatkov milo prekvapil príchod kňaza počas pôstneho obdobia. Jeho rozprávanie o význame 

pôstu a pokánia počúvali so záujmom. Značenie popolom ukončilo dopoludňajšie stretnutie 

v našom zariadení. 

OTVORENIE ČAJOVNE 

       25.02.2016  

Priestory športovej miestnosti na III. oddelení sa vďaka kreatívnemu nápadu a iniciatíve 

inštruktorov sociálnej rehabilitácie zmenili na priestory „čajovne“. Tak sme nazvali 

miestnosť, v ktorej prítomných klientov spája záujem o počúvanie relaxačnej hudby, ale 

i chuť na horúci čaj. Diskusie na zadané témy, príjemná atmosféra a vôňa rôznych druhov 

čajov pomáhajú odstrániť možnú negatívnu náladu klientov. Pravidelne v popoludňajších 

hodinách tak klienti majú možnosť využiť ďalšiu voľno časovú aktivitu oddelenia sociálnej 

rehabilitácie a terapií.



MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN  

09. 03. 2016 

 

        Oslava dňa žien v zariadení bola poctou pre všetky klientky, ktoré tu našli svoj 

druhý domov. Sviatok žien bol zároveň súčasťou reminiscenčného cvičenia, kde 

klientky spomínali na oslavy tohto dňa v minulosti. Zaspomínali si na časy minulé, keď 

ako pracujúce ženy dostávali ako pozornosť kvety, bonboniéru, či niekoľko hodinové 

voľno. Malú pozornosť v podobe šípovej ruže sme na znak vďaky, úcty a obdivu 

darovali nielen klientkam, ale i ženám pracujúcim v našom zariadení aj my.     

 

TRIBEČŠSKÉ MÚZEUM  

16. 03. 2016 

        
 

 

 

Naša posledná návšteva Topoľčian nebola spojená s cestou do mestskej knižnice. 

Tentokrát sme navštívili priestory Tribečského múzea. Jedinečná výstava s názvom 

„Krehká krása“ umožnila našim klientom spoznať netradičné zdobenie veľkonočných 

kraslíc. Krehkosť jednotlivých výtvorov obdivovali naši klienti rovnako ako postup 

práce v podobe fotografií visiacich na stenách. Šikovnosť a talent autora týchto 

drobných „diel“ dali výstave nádych jedinečnosti. 

 

 

 

 



PÁSMO S VEĽKONOČNOU TÉMATIKOU  

17. 03. 2016 
         

 

 

Pracovníčky Tribečskej knižnice v Topoľčanoch nás opäť raz poctili svojou návštevou. 

Už tradične prišli s pripraveným pásmom s cieľom priblížiť klientom pravú podstatu 

Veľkej noci. Rozprávali o význame kvetnej nedele a celého veľkého týždňa z pohľadu 

kresťana. Hovorené slovo tematicky doplnili výberom piesní, ktoré sú súčasťou 

slávenia liturgie a približujú význam utrpenia a smrti Krista.  

 

 

ZSS „HARLEKÝN“ TOPOĽČANY 

 

        Zariadenie sociálnych služieb „Harlekýn“  nás pravidelne pozýva na tvorivé dielne 

pri príležitosti rôznych sviatkov. Nebolo tomu inak ani pri oslave všetkých zaľúbených. 

Zamestnanci zariadenia sa inšpirovali podstatou tohto sviatku a hlavne nezabudli na to, 

že „láska ide cez žalúdok“. A tak, aby v tento deň oslavy toho najkrajšieho ľudského 

citu nebolo ani jedno zaľúbené stvorenie hladné, piekli, miesili, šľahali. A výsledok? 

Voňavé pečivo, sladké koláčiky, ale i „jednohubky“ s tými najrôznejšími nátierkami.  A 

samozrejme, spokojní a sýti klienti zúčastnených zariadení sociálnych služieb.  

 

 

 



ZSS „BENEFIT“ ĽUDOVÍTOVÁ 

30. 03. 2016 

Priestory jedálne Zariadenia sociálnych služieb „Benefit“ Ľudovítová privítali nielen 

našich klientov, ktorí dostali neľahkú úlohu. Vytvoriť zaujímavú dekoráciu 

prostredníctvom techniky s názvom batikovanie. Hoci sa p. Malá a p. Krumpár s touto 

technikou stretli po prvýkrát, viedli si naozaj statočne. Výsledok? Krásne farebné 

dielo, ktoré poteší a zaujme. A keďže na finálnu časť tvorby treba chvíľku čakať, náš 

„originál“ bude zaslaný do zariadenia až o pár dní. 

    

 

 

REMINISCENČNÝ TRÉNING V ZSS „V KAŠTIELI“ 

Reminiscenčné tréningy s rôznou tematikou sa v našom zariadení stali programom pre 

klientov na každý týždeň. Výnimkou nebol ani týždeň pred Veľkou nocou. Myslím, že 

tému reminiscenčného tréningu netreba predstavovať. Veľkonočné sviatky tak, ako si 

ich pamätajú starší klienti nášho zariadenia, ale i zvyky a tradície, ktoré pretrvávajú 

dodnes predstavil inštruktor sociálnej rehabilitácie, p. Mako prostredníctvom 

výdobytkov modernej techniky. Klienti sa tešili nielen zo zaujímavých príspevkov, ale 

i z chutného občerstvenia, ktoré pripravili pani kuchárky. 



ZAHÁJENIE FUTBALOVEJ SEZÓNY V ZSS „V KAŠTIELI“ 

1. apríl 2016 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie p. Mako zahájil prvého apríla futbalovú sezónu 

v našom zariadení. Obavy z nedostatku účastníkov či už v kopačkách, alebo divákov na 

lavičke sa rozplynuli behom prvých pár minút. Trénovať chceli nielen muži, ale i ženské 

osadenstvo nášho zariadenia sa nijako nedalo zahanbiť. A tak po prvom úvodnom 

zápase máme dve futbalové družstvá pod vedením p. Špirca – Tím Horná – Dolná a p. 

Rácovej – Tím Dolná- Dolná. Našim futbalistom prajeme veľa športových úspechov 

a veríme, že im chuť hrať v zmysle fair play potrvá až do ukončenia sezóny. 

    

 

 

 

 

 

 



,, V KAŠTIELI“  ZSS Horné Obdokovce 

FUTBALOVÁ LIGA 2016 

1. kolo 1. 4. 2016 

Horná Dolná – Špirec Stanislav                   

                         Kováč Tomáš                        Dolná Dolná – Rácová Kristína 

                         Čáko Juraj                                                       Pukančík Ivan 

                         Škorica Dušan                                                 Daniš Miroslav 

                         Ferenčík Alexander                                         Vereš Gašpar 

                         Krumpár Slavomír                                           Onger Šimon 

                                                                                                  Imro 

                                6                                                                           5 

2. kolo 5. 4. 2016 

Horná Dolná – Špirec Stanislav                       Dolná Dolná – Rácová Kristína 

                   Kováč Tomáš                                                     Pukančík Ivan 

                   Škorica Dušan                                                   Škorica Dušan 

                   Ferenčík Alexander                                           Vereš Gašpar 

                   Onger Šimon                                                     Imro 

                   Daniš Miroslav 

                                9                                                                           9 

3.  kolo 7. 4. 2016 

Horná Dolná – Špirec Stanislav                       Dolná Dolná – Rácová Kristína 

                    Kováč Tomáš                                                    Pukančík Ivan 

                    Daniš Miroslav                                                 Škorica Dušan 

                   Ferenčík Alexander                                           Vereš Gašpar 

                   Daniš Miroslav                                                  Onger Šimon 

                   Čáko Juraj                                                          Imro                 

                   Krumpár Slavomír 

                             2                                                                        6 



 

STAV ZÁPASOV: 

Horná Dolná - 1 

 Dolná Dolná – 1 

 

4. kolo 12. 4. 2016 

Horná Dolná – Špirec Stanislav                       Dolná Dolná – Rácová Kristína 

                    Kováč Tomáš                                                    Pukančík Ivan 

                   Daniš Miroslav                                                  Škorica Dušan 

                   Ferenčík Alexander                                           Vereš Gašpar 

                   Daniš Miroslav                                                  Onger Šimon 

                   Čáko Juraj                                                         Imro                 

                   Krumpár Slavomír 

 

 

Futbalová liga - poradie po treťom kole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradie Meno hráča Účasť Góly Prihrávky Body 

1-2 Špirec Stanislav 3 6 11 20 

1-2 Ferenčík Alexander 3 11 6 20 

3 Vereš Gašpar 3 4 10 17 

4 Rácová Kristína 3 0 5 8 

5 Pukančík Ivan 3 0 4 7 

6 Onger Šimon 3 0 1 4 

7-8-9 Kováč Tomáš 3 0 0 3 

7-8-9 Daniš Miroslav 3 0 0 3 

7-8-9 Škorica Dušan 3 0 0 3 

10-11 Krumpár Slavomír 2 0 0 2 

10-11 Čáko Juraj 2 0 0 2 

  



 

TVORBA NAŠICH KLIENTOV 

Pracovníčky v ,,V KAŠTIELI“ Zariadenie sociálnych služieb. 

- Tie naše terapeutky sú dobré ženičky. 

- Sestričky, ošetrovateľky a terapeutky robia veľké veci pre obyvateľov     

   a obyvateľky.  

- Porozprávame sa s nimi hneď. 

- Sladké sú ako med, túžim po ich spoločnosti hneď. 

- Rozprávam sa s nimi rád, majú veľa dobrých rád. 

- Ani ošetrovatelia sa nezahanbia tiež, vychádzajú s ošetrovateľkami a sestričkami       

  veru dobre hneď. 

- Údržbári tí tiež dobré slovo majú. 

- Kuchárky zas navaria čo všetky financie klientov dovolia.  

- Riaditeľka je pre zamestnancov a klientov veľká mama, ja zaspievam si tralala. 

- Úradníčky sú veru dámy, čo  treba povedia mi, nič netaja a úradné veci som ňou   

  zhodnotia, úradník je dobrý tiež. 

- Tie naše upratovačky hneď zrána pracujú ako včeličky, umývajú chodby schodíky. 

- Klienti a klientky sú ako ich deti, vážia si všetkých, všetko od ošetrovateliek  

  a sestričiek chcú hneď. 

- Vždy im zdravotníčky vyjdú v ústrety a všetci sú ako rodina a priatelia odveký. 

- Predsedníčka klientov je dobrá tiež, dáva mi veľa do života tiež                                                                                                  

                                                              /p. Slavomír Krumpár/ 

  

 

 

 



 

VÝROBKY NAŠICH KLIENTOV 

     

 

        

 

    

 



NAŠI OSLÁVENCI 

JANUÁR                             FEBRUÁR                   MAREC 

Bisáková Zita                                  Jánoš Ladislav                      Antalík Pavol 

Bahurinská Oľga                             Masarik Jaroslav                  Berecz Gabriel 

Červík Pavel                                    Patúc Jozef                          Dékány Marián 

Dolník Anton                                   Rácová Kristína                     Egyed Jozef 

Fikesz Július                                   Tebeľák Mikuláš                   Mikulášek Vladimír 

Fiantoková Mária                             Žišková Veronika                  Miškolci Jozef 

Herdová Františka                           Bojda Milan                          Pjontek Dušan 

Kuna Štefan                                                                                 Račková Marta 

Mikuš Róbert                                                                               Vaňo Viliam 

Slamka Anton                                                                               Zárecký Marián 

Tóth Matej                                                                                  Žáková Mária 

Vereš Gašpar 

 

 

POSLEDNÉ ZBOHOM :-( 

p. Záhumenský Dušan  01.2016 

p. Opačitá Anna  01.2016 

 

 

 



OSEMSMEROVKA 

      

 

 



ZASMEJ SA! 

Žabka sedí v blate na okraji močiara. Príde ježko a pýta sa:  

- "Tak čo, aká je vodička?"  

- "Ty debil pichľavý", odvetí urazeným hlasom žabka, "ja tu sedím ako dáma, nie ako 

teplomer!"  

  

Fero, príď večer ku mne, dáme si do nosa.  

- A čo máš? Slivovicu, rum či koňak?  

- Boxerské rukavice.   

  

Už si podal majetkové priznanie?  

- Áno, ale neprijali mi ho.  

- A prečo?  

- Lebo na otázku, akej som národnosti, som napísal sprostý Slovák a na otázku, kde 

bývam som odpovedal, v rozkradnutej republike... 

  

 Minulý týždeň sa mi narodil syn. Kedy sa moja žena začne správať normálne?  

- Až vaše dieťa odíde na vysokú... 

  

Sestrička, kto ma bude operovať?  

- Pán primár.  

- A zašívať vie?  

- A ako! Ten má najlepšiu prax! Doma už roky prišíva všetky odpadnuté gombíky!  

 

 



VEĽKÁ NOC 

     Veľká noc je najstarším, najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si 

kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Termín Veľkej noci 

nie je stály, každoročne sa mení. Má však ustálený deň na oslavu - nedeľu - pretože 

Ježiš Kristus vstal z mŕtvych podľa svedectva apoštolov prvý deň po sobote (Matúš 

28,1 Marek 16,1 Lukáš 24,1 Ján 20,1). Veľkonočný - tichý týždeň trvá od Kvetnej 

nedele po Bielu sobotu. 

Kvetná nedeľa 

     Kvetnou nedeľou vstupujeme do veľkého týždňa, veľkého na najdôležitejšie 

udalosti spásy. Počas Kvetnej nedele si pripomíname vstup Ježiša do Jeruzalema. 

Slávnosť veľkonočného baránka sa vtedy mohla konať jedine v Jeruzaleme - hlavnom 

meste židov.  Pomenovanie Kvetná nedeľa pravdepodobne vzniklo u nás podľa toho, že 

u nás palmy nerastú a významné osobnosti sa vítajú kvetmi. Snáď aj podľa toho, že 

tento deň spadá do skorého jarného obdobia, kedy sa objavujú prvé kvety. Na Kvetnú 

nedeľu, Zelený štvrtok a Veľký piatok sa na službách Božích čítajú a spievajú pašie. 

Zelený štvrtok 

     Pomenovaný je pravdepodobne podľa zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa Pán 

Ježiš modlil a bol zatknutý vojakmi. Hlavným dôvodom svätenia tohto dňa je 

ustanovenie Večere Pánovej Pánom Ježišom Kristom. 

Veľký piatok 

     Kresťania si na Veľký piatok pripomínajú potupnú smrť Ježiša Krista na kríži. Ježiš 

Kristus bol ukrižovaný na vrchu Golgota cisára Tibéria a Pontského Piláta. V rímsko-

katolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži omša, oltáre sú bez chrámového rúcha, 

bez kríža aj svietnikov. Na niektorých miestach sa nezvoní, len rapká od štvrtku do 

soboty večera. Na evanjelických službách Božích sa čítajú a spievajú pašie, prisluhuje 

sa Večera Pánova. Zachováva sa pôst - nejedáva sa mäso. 

Biela sobota 

     Ježiš bol pochovaný do hrobu. V sobotu sa v chrámoch nekonajú služby Božie. 

Sobota je prípravným dňom pred veľkonočnými sviatkami. Katolícka cirkev slávi vigíliu 

už ako radostnú slávnosť vzkriesenia a znovu sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtku 

večera nezvonili. 

Veľkonočná nedeľa 

      Veľká noc nie je len sviatkom jari. Ježiš Kristus, ktorý bol mŕtvy, prekonal smrť a 

vstal k novému životu. Neostal v hrobe, pretože Ho Boh vzkriesil. Po Jeho smrti Ho 

stovky ľudí opäť videli živého.  

Veľkonočný pondelok 

     Typické veľkonočné zvyky - oblievanie vodou, šibanie prútikmi, maľovanie 

veľkonočných vajíčok, rozdávanie čokoládových zajačikov a kuriatok - nemajú 

kresťanský pôvod. Často sa stáva, že odsúvajú pravú podstatu veľkonočného pondelka 

do úzadia. 



ZÁVER 

 

Na záver Vám priblížime, na čo všetko sa v najbližších dňoch tak veľmi tešíme. 

Izbami kaštieľa rozoznie sa hudba, to učíme sa kroky, čo vyžaduje zumba.  

Raz, dva, dva, dva, tréning máme denne, zvíťaziť v tanečnom maratóne tak veľmi 

všetci chceme. 

Keď doznejú hudby tóny, ocitneme sa za dolinami krajiny, 

kde starý múdry vladár tróni. 

Kaštieľ zmení sa na rozprávkovú krajinu, kde dobro víťazí nad zlom pre krásnu mladú 

dievčinu. 

Rozprávkové dielne privítajú návštevníkov, čo sily zla a temna odbúrajú silou, umom, 

i dobrom, čo ich srdcia v sebe skryjú. 

Okrem neľahkého putovania, tešíme sa aj na chvíle cestovania. 

Krížom – krážom svetom, užívať si chvíle slnka spojené s prichádzajúcim letom. 

Na zábavu nájdeme si vždy čas, no čaká nás aj práce čas. 

V našej malej záhradke vysádzame zeleninu jednu hriadku po hriadke. 

Spestríme si jedálniček, keď zozbierame uhorky, či pár mrkvičiek. 

Súťažíme všetci spolu, kto z nás lepšie pozná mestá, dejiny, čo učili nás, keď sme ešte 

chodili na školské hodiny. 

Víťaz a či porazení, každý je vždy odmenený. 

Medailou a sladkosťami, tie si každý z nás tak cení.    

Každá jedna aktivita na stránkach ďalšieho čísla bude vrytá. 

A tak presne o štvrť roka, je tu ďalší ročník MLOK-a. 

S cieľom priniesť diplom, kov, 

trénujeme nocou – dňom. 

O tom, či sme zvíťazili, 

dozviete sa v správnej chvíli.  

A to v „Slove kaštieľa“, 

ktorého stránky o šikovnosti našich klientov tak hrdo a rady hovoria. 
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