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číslo 8.              júl – september 2016         nepredajné 

 

 



Motto: „Šťastie prichádza k tomu, kto má oči, srdce a náruč dokorán...“ 

 

 

SLOVO NA ÚVOD 

 

 

Čas beží neúprosne rýchlo a s blížiacim sa koncom kalendárneho roka 2016 prichádza 

ďalšie, v poradí ôsme číslo časopisu „Slovo Kaštieľa“. 

     Počas troch mesiacov od vydania posledného čísla sa uskutočnili viaceré podujatia 

organizované pre klientov nielen z nášho zariadenia. Snažili sme sa tak, ako vždy, 

priblížiť Vám – našim čitateľom, atmosféru z týchto podujatí prostredníctvom 

článkov a fotografií na stránkach aktuálneho čísla. 

 

         Počas letných mesiacov sa naši klienti zúčastnili viacerých akcií a priniesli do 

zariadenia cenné ocenenia a diplomy. Najväčšiu cenu však mali nezabudnuteľné zážitky 

z podujatí. Klienti sa taktiež tešili z bohatej úrody zozbieranej v našej záhrade, 

zúčastnili sa Malej letnej olympiády klientov a navštívili Bojnickú zoologickú záhradu. 

Naďalej sú pre nich pripravované reminiscenčné tréningy na rôzne témy, posedenia 

v čajovni. Veľký záujem zo strany klientov je aj o prácu na počítačoch v priestoroch 

počítačovej miestnosti. 

 

     Šikovnosť našich klientov zhmotnená v podobe hotových výrobkov z rôznych 

materiálov bola ocenená aj na výstave výrobkov v priestoroch Nitrianskeho múzea.  

Z týchto malých diel sa tešili aj obyvatelia obce počas dňa otvorenej brány, ktorý bol 

spojený s hodovou tržnicou.  

 

     V týchto dňoch sa v dielňach oddelenia sociálnej rehabilitácie a terapií pripravujú 

výrobky k blížiacim sa vianočným sviatkom, ktoré budú zdobiť nielen priestory nášho 

zariadenia. Rovnako, ako minulý rok, budú vystavené v priestoroch nákupného centra 

MAX v Nitre. Viac informácií z uskutočnených podujatí nájdete na ďalších stránkach 

„Slova kaštieľa“.  

     

 
/redakcia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



SV.CYRIL A METOD  

08.07.2016 

 
Témou reminiscenčného tréningu pre klientov boli život a tvorba solúnskych bratov – 

svätého Cyrila a Metoda. O živote a tvorbe biskupov, ktorí pôsobili na území Veľkej 

Moravy, sa klienti dozvedeli prostredníctvom pútavej prezentácie v priestoroch 

spoločenskej miestnosti na III. oddelení. Ich život v skromnosti, význam ich diela a 

odkazu pre ďalšie generácie zaujal najmä skôr narodených klientov.  

 

OPEKAČKA V PARKU  

21.07.2016 

 

Zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a terapií opäť raz pripravili akciu nielen 

pre našich klientov. Pozvanie na opekačku v parku nášho zariadenia prijali Zariadenia 

sociálnych služieb ,,Harmónia“ Horné Štitáre a ,,Clementia“ Kovarce. Opekanie 

špekačiek bolo spojené s diskotékou v priestoroch parku. Tancu na nie najvhodnejšom 

„tanečnom parkete“ neodolala skupinka klientov z nášho zariadenia, ktorí zvládli aj 

ťažšie tanečné kreácie. Úsmev na tvári nechýbal nikomu a bol tým najlepším dôkazom 

o tom, že zorganizované podujatie sa opäť raz vydarilo.  
 

 

 

 

 



VARENIE GULÁŠU  

12.08.2016 

 

Druhý ročník varenia kotlíkového gulášu sa tešil veľkému počtu aktívne zúčastnených 

klientov nášho zariadenia.  Čistenie cibule z vlastnej záhrady si naši klienti natrénovali 

už minulý rok. A tak s pomocou zamestnancov oddelenia sociálnej rehabilitácie a 

terapií využili pri varení skúsenosti z premiérovej akcie. Vareška sa stala akousi 

putovnou štafetou, ktorú v rukách držal vždy niekto iný. Spoločne však klienti s 

inštruktormi sociálnej rehabilitácie a odborným dozorom z radov našich skúsených 

kuchárok ukuchtili vynikajúcu kotlíkovú špecialitu. Chutila znamenite. Večera bola 

pripravená a tak, ako vlani, chutila všetkým klientom nášho zariadenia. 

 

 

 

 

 

 



HODOVÁ TRŢNICA 

14.08.2016 

 

Šikovnosť našich klientov mohli obdivovať v priestoroch pri I. oddelení zariadenia 

obyvatelia obce aj ich príbuzní a známi. Možnosť odniesť si domov výrobky klientov 

mali hodoví hostia počas dňa otvorenej brány, ktorého súčasťou bola aj hodová 

tržnica. Za dobrovoľný symbolický príspevok určený na kúpu spotrebného materiálu 

potrebného na tvorbu ďalších malých diel si tak všetci návštevníci kaštieľa odniesli 

domov vystavené výrobky podľa vlastného výberu. Radosť bola vzájomná,  

na strane klientov, ale i hodových hostí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝLET DO BOJNÍC 

13.09.2016 

 

Oddelenie sociálnej rehabilitácie a terapií už tradične aj tento rok zorganizovalo pre 

klientov nášho zariadenia spoločný výlet. Cieľom ich cesty bola Zoologická záhrada v 

Bojniciach. Krásne prostredie okolia Bojnického zámku udivovalo našich klientov počas 

celého dňa. Spoznávaniu zvierat žijúcich nielen na našom území prialo i krásne slnečné 

počasie. Nechýbalo občerstvenie, o ktoré sa postarali naše pani kuchárky a sladká 

mrazená pochúťka v kornútkoch. Šťastlivý návrat domov do zariadenia bol 

sprevádzaný vítaním ostatných klientov zariadenia.  

 

 

 



STOLNÝ TENIS 

14.09.2016 

 

Stolnotenisové zápolenie sa teší veľkej obľube u našich klientov. Možnosť ukázať 

svoje športové zručnosti mali nielen naši, ale i ostatní klienti zariadení sociálnych 

služieb spadajúcich pod NSK dňa 14. septembra 2016. Organizátori podujatia privítali 

súťažiacich už tradične v priestoroch Stolnotenisovej haly v Topoľčanoch. Súperi 

známi i tí celkom noví hrali vo vypätí všetkých síl s cieľom umiestniť sa na prvom 

mieste. Víťaz však môže byť len jeden. A tak si tohtoročné prvenstvo v hre stolný 

tenis odnieslo Zariadenie sociálnych služieb ,,Môj domov“ Topoľčany.  

Sláva víťazom, česť porazeným... 

 

 

KNIŢNICA TOPOĽČANY 

21.09.2016 

 
Hudobný kvíz organizovaný Tribečskou knižnicou v Topoľčanoch sa začal opäť po 

malej prestávke počas letných prázdnin. Na začiatok si knihovníčky pripravili hudobné 

diela, ktoré vytvoril legendárny americký černošský trubkár, spevák a skladateľ Louis 

Armstrong. Tvorba legendy s množstvom prezývok ako Satchmo, Pops, alebo aj King of 

Jazz pútala pozornosť našich klientov počas dopoludňajšieho programu v priestoroch 

knižnice. 

 



VÝSTAVA VÝROBKOV V NITRE 

23.09.2016 

 
Výrobky tvorené šikovnými rukami našich klientov pod vedením inštruktorov oddelenia 

sociálnej rehabilitácie a terapií tvorili súčasť výstavy v priestoroch Nitrianskeho 

múzea počas celého mesiaca september.  Možnosť obdivovať aj ostatné príspevky 

klientov iných zariadení z celého NSK  tak mali aj naši klienti, ktorí navštívili priestory 

múzea 23. septembra 2016. Skupinka klientov si tak súčasne s výstavou v múzeu mala 

možnosť pozrieť aj mesto pod Zoborom. 

 

/p. Rácová/  

 

 

 

 

 

 



HĽADANIE POKLADU 

29.09.2016 

 

Pod rúškom tajomstva uskutočnili zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a 

terapií druhý ročník akcie pre klientov pod názvom „Hľadanie strateného pokladu“. 

Priestory spoločenskej miestnosti na III. oddelení sa dňa 29. septembra zmenili na 

akúsi temnú komnatu zahalenú rúškom tajomstva. Klienti nášho zariadenia spolu so 

súpermi v hľadaní pokladu prešli počas putovania tromi komnatami, kde na nich čakali 

neľahké úlohy. Mapky jednotlivých stanovíšť ich zaviedli do veže zariadenia, na balkón 

s výhľadom do parku a tiež do jednej z dielní oddelenia sociálnej rehabilitácie a 

terapií. Prvým trom víťazným družstvám boli udelené diplomy a, samozrejme, poklady 

skryté v látkových vreciach. Naši klienti sa tešili z pekného druhého miesta.  

 

 



VÝROBKY A TVORBA NAŠICH KLIENTOV 

 

 



 
Hody  

 

Hody sú sviatok vysvätenia kostola v obci. Oslava spočíva v tom, že sa pripravuje 

slávnostný obed a  pečú sa zákusky. Z piatka na sobotu sa robí zábava a v nedeľu je 

slávnostná svätá omša. Volajú sa hostia, ktorým sa hovorí „hoďári“. Ľudia si berú na 

piatok, predhodie a hodence, pondelok, dovolenku, aby mohli hody osláviť a nemuseli 

ísť do zamestnania. Do obce prídu kolotočiari s kolotočmi, strelnicou a inými 

zábavnými atrakciami. V minulosti sa hody oslavovali podobne ako v súčasnosti. Podľa 

mňa v tom nie je veľký rozdiel. V mestách sa na hody robia aj jarmoky, na dedinách 

väčšinou nie. 

 

                                                               /Slavomír Krumpár/ 

 

Oslava leta (báseň) 

 

Dnes je leto, tak sa radujme, 

do plaviek sa obliekajme, k vode utekajme. 

Hurá, hurá, vody si užime, sladkej kofoly sa napime. 

Teplo v zdraví prežime, do táborov sa veľmi tešíme. 

Nás starších aj voda láka, plávanie nás čaká. 

Užime si leto plné zážitkov, 

zatancujeme si aj na letnú šou. 

 

                                                         /Lucia Gaálová/ 

 

 

Autori kresieb: p. Šimon Onger, Lucia Gaálová, Kristína Rácová, Mária Molnárová 

 



NAŠI OSLÁVENCI 

 

 
       JÚL                       AUGUST                   SEPTEMBER  
    Bartek Albert                      Baláži Ladislav                     Čačko Rudolf 

   Bóžik Jozef                          Faltýnek Zdenek                  Jandová Zuzana 

   Hudák Róbert                       Filípek Milan                         Kunová Mária 

   Orlický Marián                     Gordík Jozef                        Kostolánsky Jozef 

   Tuloki Alexej                       Grežďová Antónia                 Líška František 

   Zapletal Peter                      Kovács Tibor                         Maco Jozef 

                                               Čahoj Jaroslav                      Mellen Antonín 

                                                                                            Mifkovič Jozef 

                                                                                            Palušová Mária 

                                                                                            Sadloň Štefan 

                                                                                            Šereš Eugen 

 

POSLEDNÉ ZBOHOM :-( 

 
p. Homolová Júlia 

p. Čulák Gašpar 

p. Jánoš Ladislav 

 

 

NARODENINY 

 
 

 



OSEMSMEROVKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



ZASMEJ SA :-) 

 
Mama nesie z pivnice zemiaky, 

medzi ktorými sedí ropucha. 

Malý Janko kričí: 

,,Mamička, jeden zemiak na mňa žmurká!“ 

 

* 

,,Máte krásne akvárium. 

Nerobia Vám tie exotické rybičky starosti?“ 

,,Občas, ale len dovtedy, kým im neukážem sardinkovú škatuľku.“ 

 

* 

Príde dievčatko ku kapitánovi lode a hovorí: 

,,Pán kapitán, chcela by som byť námorníčkou!“ 

,,A vieš plávať?“ 

,,A načo? Veď moja sestra je letuška a tiež nevie lietať.“ 

 

* 

Dvaja chlapci prišli k zubárovi. Ten jeden už od dverí volal: "Pán doktor, potrebujeme 

vytrhnúť zub. Ale nerobte si s tým žiadne prieťahy, žiadne umŕtvovanie, žiadne 

injekcie, pekne za to vezmite a šup ..., nech už je vonku!" "Tak sa mi to páči," 

pochvaľoval si zubár, len pekne gurážny. „Ktorý zúbok to je?" 

Tu sa chlapec otočil k svojmu kamarátovi a povedal: "Jožko, ukáž mu ten zub!" 

 

* 

 

Stretnú sa pes a mačka: 

Pes: Haf 

Mačka: Mňau 

Pes: Haf, Haf 

Mačka: Mňau, Mňau 

Pes: Haf, Haf, Haf 

Mačka: Mňau, Mňau, Mňau 

Pes: Haf, Haf, Haf, Haf 

Mačka: Mňau, Mňau, Mňau, Mňau 

Pes stratí nervy a hovorí: Sakra, mačka, ja ničomu nerozumiem. Prečo sa 

nerozprávame normálne ?  

 

 

 

 



ŠPORT 

 
Šport sa pestuje u ľudí odpradávna. Vraví sa: "Športom k trvalej invalidite." Áno, 

môže to byť takto: Niekto začne športovať, aby dokázal ostatným, ako si so všetkým 

poradí. V začiatkoch je to ešte fajn. Postupne to prechádza od pasivity k aktivite. 

Tam sú dve možnosti. Prvou je nevedomosť. Zlý odhad svojich schopností. Druhá 

možnosť - vrcholový šport. Pri súťažení chceme byť víťazi. Musíme trénovať na veľkú 

záťaž a stojí to mnoho námahy. 

 

Tá pozitívna. Ak ku športu pristupujeme s radosťou a zábavnou formou, je šport 

zdravší. Je dobre športovať, ale s rozumným rozložením síl. Veď sa vraví: "Šport k 

zdraviu " alebo "V zdravom tele zdraví duch". A k tomuto sa viaže ďalšia pozitívna 

vlastnosť. Športom proti stresu. Pri športovaní sa nesústredíme na uplynulý deň, 

týždeň, mesiac,... 

Ak nastane uvoľnenie mysle, stres a napätie uniká z tela. 

 

Beh má na organizmus veľký vplyv, ale tento vplyv sa dá podľa potreby zladiť s 

možnosťami organizmu reguláciou rýchlosti pohybu, dĺžky a frekvencie krokov podľa 

potreby. Beh môže preto pestovať každý zdravý človek. Neexistujú žiadne prekážky, 

potrebná je len vôľa. 

 

Medzi najvhodnejšie a najobľúbenejšie športovo – rekreačné aktivity patrí: 

 turistické aktivity a pobyt v prírode 

 gymnastické cvičenia v kolektíve (aerobik, kalanetika...) 

 športové a pohybové hry 

 plávanie a kúpanie 

 atletické aktivity 

 lyžovanie a korčuľovanie 

 

Vplyvy športu na človeka 

 

Zlé: Svalovka 

   Dehydratácia 

   Artróza 

 

Dobré: 

Pohyb - šport má blahodarný účinok na zdravie každého jednotlivca. 

pravidelná primeraná fyzická aktivita je jedna z najjednoduchších ciest k 

zlepšeniu a udržaniu vlastného zdravia 

zvyšuje aktivitu imunitného systému 

zlepšuje činnosť srdcovocievneho systému 

uvoľňuje napätie 



znižuje telesnú hmotnosť 

pôsobí preventívne na rednutie kostí 

príležitosť na zblíženie ľudí 

formovanie postavy 

 

Aj bez toho, aby sme sa intenzívne venovali športovým aktivitám, si môžeme precvičiť 

organizmus. 

Stačí denná dochádzka do roboty pešo, na bicykli /2-3 km /, práca v záhrade, 

spoločné rodinné potulky v prírode spojené s rôznymi športovými aktivitami, 

rekreačné, individuálne alebo spoločné cvičenie. 

Cvičenie bojuje proti artritíde. 

 

Pri pravidelnom nenáročnom tréningu sú kĺby precvičované a udržiava sa tým celý 

rozsah ich ohybnosti a znižuje bolestivosť. Endorfín, hormón šťastia, ktorý pri 

cvičení vzniká, je taktiež ochranou pred bolesťou. 

Cvičenie je prevenciou pre pohybovú sústavu. 

Pravidelné stredne záťažové cvičenie /prechádzky, záhradka, tancovanie a pod./ 

pomáha udržiavať kosti. 

 

Cvičenie posilňuje, zlepšuje pružnosť a výdrž. 

Cvičením sa naše svaly stávajú silnejšími, človek je ohybnejší a schopný cvičiť stále 

dlhšie bez pocitu únavy. Inými slovami – čím viac cvičíte, tým viac ste schopní cvičiť, 

tým menej vás to unavuje, z cvičenia máte väčšiu radosť a ste schopní vydržať. 

 

                     

 

 

 

 



ZÁVER 

 

 
Záver časopisu „Slovo Kaštieľa“ je tentokrát netradičný. Rozhodli sme sa ho venovať 

blahoželaniu k sobášu našej pani riaditeľke 

 PhDr. Miriame Brachovej.  

 

Svoje „áno“ povedala nastávajúcemu manželovi dňa 17. septembra 2016. 

 

Pri tejto príležitosti prajeme novomanželom veľa lásky, šťastia a najmä pevného 

zdravia  

na spoločnej ceste životom. 

 

 

,,SLOVO KAŠTIEĽA“ - ZSS ,,V KAŠTIELI“ Horné Obdokovce 
Redakčná rada: Bc. Ľubomíra Macová, PhDr. Marianna Mošaťová 

Grafická úprava: Bc. Gabriela Horňáčeková 

Klienti: p. Šimon Onger, Lucia Gaálová, Kristína Rácová, Mária Molnárová, Stanislav 
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