
  „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb  
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číslo 9.              október – december 2016         nepredajné 

 

 



Motto: ,,Akokoľvek bezmocnými môžu byť dobrý a spravodlivý ľudia, predsa len 

vďaka nim stojí život za to.“/A. Einstein/ 

 

 

SLOVO NA ÚVOD 

 

 

 Do rúk sa Vám dostáva posledné číslo časopisu „Slovo kaštieľa“ vydaného v roku 2016. 

V uplynulých mesiacoch sme Vám pravidelne, raz štvrťročne, prinášali prehľad o 

aktivitách našich klientov žijúcich v Zariadení sociálnych služieb „V KAŠTIELI“ Horné 

Obdokovce. 

 

     Rovnako, ako aj v predchádzajúcich rokoch, ani tento rok nebol ochudobnený na 

množstvo podujatí, aktivít určených klientom, ktorí mali možnosť sa ich zúčastniť. V 

jednotlivých číslach „Slova kaštieľa“ sme sa ako redakcia časopisu aj za aktívnej 

pomoci našich klientov snažili priniesť správu o všetkom tom, čím sa ako zamestnanci 

zariadenia snažíme spríjemniť život našim klientom odkázaných na pomoc druhých. 

      

Pomáhať druhým ľuďom, ktorí našu pomoc tak veľmi potrebujú, je tým 

najdôležitejším poslaním nás – personálu Zariadenia sociálnych služieb v Horných 

Obdokovciach. Počas celého roka sme sa snažili vytvárať úsmev na tvárach tých, ktorí 

sú vďační za každý prejav spolupatričnosti, lásky a podpory. 

     

 Podať pomocnú ruku vždy, keď to druhý potrebuje, nie je u mnohých tak samozrejmé, 

ako by sa zdalo byť. Ochota pomáhať duševne i telesne postihnutým možno nie je 

vlastná každému. My sa s ňou stretávame denne pri vykonávaní nášho povolania, 

respektíve, ako to tak často hovoríme, nášho poslania „u nás doma“. 

     Sme vďační, že môžeme obohatiť životy našich klientov tak veľmi ochudobnené o 

lásku blízkych obyčajným prejavom ľudskosti, ktorý má často možno tú 

najjednoduchšiu podobu – úsmev na tvári.  

 

     Dovoľte nám, milí klienti, aby sme Vám aj naďalej prinášali teplo zo svojich 

domovov v podobe hrejivého citu ukrytého v našich srdciach do toho Vášho domova, 

ktorého sme súčasťou, každý deň v nastávajúcom roku 2017.  

 

 

 

                                                                               /redakcia/ 

 

 

 

 

 

 

 



VEDOMOSTNÝ KVÍZ 

05.10.2016 

 

Opakovanie je matkou múdrosti. Túto vetu sme toľkokrát počúvali počas školskej 

dochádzky. Zopakovanie vedomostí klientov spojené so zábavou a malým občerstvením 

sa stalo súčasťou programu oddelenia sociálnej rehabilitácie a terapií. Pravidelne raz 

mesačne sa naši klienti môžu zúčastniť vedomostných kvízov na rôznu tematiku. 

V októbri sme zisťovali aké sú vedomosti klientov zariadenia o členoch zvieracej ríše.  

 

NARODENINY- p. Gaálová L. 22r. 

 

 



REMINISCENČNÝ TRÉNING – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 

20.10.2016 

 

Pravidelne každý rok počas jesenného mesiaca október vzdávame úctu ľuďom, ktorí 

nám darovali život, starali sa o nás. Ľuďom, ktorí patria k tým, ktorých vlasy 

postriebril čas. K ľuďom, ktorým čas vyryl vrásky na tvárach. Ich životné skúsenosti, 

cenné rady, ktoré nám odovzdávajú s láskou prijímame s radosťou. Spomíname si na 

nich počas celého roka, no obzvlášť počas októbrových dní. A nezabudli sme na nich 

ani my. Malým pásmom s poďakovaním pripomenuli sme si vzácnosť ich blízkosti a 

zaželali im veľa pevného zdravia do ďalších rokov života. 

 

 

 



 

HALOWEENSKA DISKOTÉKA 

21.10.2016 

 

Halloween má svoje korene na Britských ostrovoch, no osláviť sviatok všetkých 

duchov a strašidiel už má nejakú tú tradíciu aj na Slovensku. Radosť z tanca v 

prezlečení za duchov, kostry či iné strašidlá mali počas halloweenskej diskotéky 

najmä mladší klienti zariadenia. Tanečný parket v priestoroch spoločenskej miestnosti 

na III. oddelení zdobili originálne kulisy, ktoré dotvorili pôsobivú atmosféru. 

 

NARODENINY – p. Herdová J.40 r. 

 



NARODENINY – p. Líška P. 66 r. 

 

 

NARODENINY – p. Molnár G. 47 r. 

 

 

 
 

 

 



,,KREATÍV DANCE“ KLASOV  

16.11.2016 

 

Možnosť predviesť svoj talent na tanečnom parkete mali aj naši klienti – p. Kristína 

Rácová a p. Slavomír Krumpár v priestoroch Zariadenia sociálnych služieb „KREATÍV“ 

Klasov dňa 09. 11. 2016. Zariadenie sociálnych služieb pripravilo pre klientov ZSS 

spadajúcich pod NSK akciu s názvom „KREATÍV DANCE“. Súťaž v tanci mala veľmi 

veľký úspech a tešili sa aj naši klienti, ktorí sa aj napriek tomu, že neobsadili prvé 

miesto tešili zo získaných diplomov a samotnej účasti v tejto súťaži.   

 

 

 



KATARÍNSKA ZÁBAVA 

25.11.2016 

 

Organizácia Katarínskej zábavy už tradične patrí nášmu Zariadeniu sociálnych služieb 

„V KAŠTIELI“ Horné Obdokovce. Aj tento rok zamestnanci oddelenia sociálnej 

rehabilitácie a terapií pripravili pre klientov ZSS spadajúcich pod NSK zábavu ako sa 

patrí. K jednotlivým tanečným kolám patrila aj tombola plná zaujímavých cien. 

Nechýbali ani súťaže pre klientov a bohaté občerstvenie.  

 

 



NARODENINY – p. Srnová M. 22 r. 

 

 

MIKULÁŠ ,,SVETLO“ OLICHOV 

02.12.2016 

 

Mikuláš so štedrou nádielkou pre klientov prišiel pozdraviť všetkých prítomných na 

Mikulášskej zábave v Olichove 02.12.2016. Nechýbali ani klienti z nášho zariadenia. 

Nádielka sladkostí zabalená v mikulášskych balíčkoch nesmierne potešila všetkých, 

ktorí prejavili záujem zúčastniť sa tejto zábavy krátko pred vianočnými sviatkami. Po 

ukončení programu pripraveného zamestnancami Zariadenia sociálnych služieb 

„Svetlo“ Olichov nasledovala zábava pre klientov. Na tanečnom parkete sprevádzali 

popri rozdávaní balíčkov Mikuláša zvedaví klienti. Tí sa zabávali do večerných hodín a 

tesne pred odchodom späť do nášho zariadenia nezabudli na rozlúčku so svojimi 

priateľmi z iných prítomných zariadení. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VIANOČNÁ TRŽNICA ,,BENEFIT“ ĽUDOVÍTOVÁ 

 

Krásu v podobe klientmi vytvorených vianočných dekorácii zhromaždilo ZSS „Benefit“ 

Ľudovítová počas konania Vianočnej tržnice v priestoroch jedálne zariadenia. Na 

sviatočne ozdobených stoloch klienti jednotlivých zariadení sociálnych služieb 

spadajúcich pod NSK predviedli výsledky svojej práce v podobe rôznych predmetov 

určených na skrášlenie nielen priestorov jednotlivých zariadení. Za symbolickú sumu v 

podobe príspevku na kúpu materiálu potrebného na tvorbu týchto diel si mohli 

zamestnanci zúčastnených zariadení vybrať z bohatej ponuky ozdôb a odniesť ich aj 

do svojich domovov.  

 
 

 

 

 

 

 



MIKULÁŠSKE VIANOČNÉ POSEDENIE 

09.12.2016 

 

Stretnutie klientov nášho zariadenia s ich príbuznými a známymi už tradične 

prebiehalo počas Mikulášskeho posedenia pod strechou nášho kaštieľa. Klienti a ich 

známi sa okrem vzájomného stretnutia mohli tešiť aj na tradičný vianočný program v 

podaní našich klientov pod vedením zamestnancov oddelenia sociálnej rehabilitácie a 

terapií. Už tradične počas znenia vianočných piesní prišiel do nášho zariadenia aj 

Mikuláš s plným vrecom balíčkov pripravených pre klientov v sprievode jeho 

neodmysliteľného „kamaráta“ Čerta. Do roly týchto postavičiek boli angažovaní naši 

klienti p. Onger – Mikuláš a p. Mikláš – Čert. A tak sa aj tento rok rozžiaril obrovský 

vianočný stromček bohato zdobený vianočnými ozdobami, ktoré vytvorili naši klienti.  

 

 



 

 

 

TVORIVÉ DIELNE ,,HARLEKÝN“ TOPOĽČANY 

13.12.2016 

 

Klienti nášho zariadenia p. Eleonóra Jakubičková a p. Milan Bojda sa 13.12.2016 

zúčastnili „predprípravy“ na vianočné sviatky v pečení sladkých medovníkov. Pečenie 

týchto tradičných vianočných sladkých dobrôt prebiehalo v priestoroch Zariadenia 

sociálnych služieb „Harlekýn“ Topoľčany. Klienti viacerých zúčastnených zariadení sa 

nenechali zahanbiť a predviedli svoju zručnosť pri pečení i zdobení voňavých perníkov. 

Vianočná atmosféra vládla počas celého dopoludnia, ktoré zakončila samotná 

ochutnávka s láskou pečených medovníkov. 

 

 

 



 

 

 

 

 

BESEDA S PÁNOM FARÁROM – ADVENT 

16.12.2016 

 

 

 

 

 



SILVESTROVSKÁ DISKOTÉKA 

29.12.2016 

 

Ukončiť rok  pri znení piesní sa ako tradične na záver roka rozhodli zamestnanci 

nášho zariadenia. Klienti si mohli zatancovať v priestoroch spoločenskej miestnosti na 

treťom oddelení na všetky piesne, ktoré si často na želanie sami vybrali. Rozlúčka so 

starým rokom 2016 bola veselá a nezabudnuteľná aj bez ohňostroja a lampiónov 

šťastia.  

 

 



NARODENINY – p. Kováč T. 28 r. 

 

 

 

 

TVORBA A VÝROBA NAŠICH KLIENTOV 

 

Spočítajme dni, kedy príde nový rok. 

Nový rok krásnych a nových radostí 

nech máme aj tento rok. 

Málo starostí a veľa radosti, 

nech vykročíme do nového roku tou správnou nohou, 

nech máme málo starostí a viacej radosti. 

  

                                                     /L. Gaálová/ 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



NAŠI OSLÁVENCI 

 

          OKTÓBER              NOVEMBER             DECEMBER 

             p.Jozef Artz               p.Ladislav Čebra            p.E. Jakubičková 

             p.Ferdinand Belička     p.Eva Kačicová              p.Tomáš Kováč 

             p.Štefan Dibala            p.Pavol Konček             p.V. Podhradský 

             p.Lucia Gaálová             p.Slavomír Krumpár      p.Ivan Pukančík 

             p.Jana Herdová            p.Karol Parkányi            p.Stanislav Pír 

             p.Ferdinand Korec        p.Zdenko Stano            p.Marián Porubský 

             p.Pavol Líška                 p.Vlasta Strapková       p.Ján Streďanský 

             p.Mária Oravcová         p.Štefan Šuňal               

             p.Eugen Špánik             p.Milan Ťažký             

             p.Miroslav Pavlovič       p. Michaela Srnová 

             p.Gabriel Gál                                              

 

 

ZASMEJ SA :-) 

 

Policajt zastaví auto. 

"Pani vodička, zaplatíte pokutu, prešla ste plnú čiaru." 

"A čo? To som ju mala podísť?" 

 

 

V predajni automobilov: 

"Toto vozidlo dosiahne počas 30 sekúnd rýchlosti 155 míľ v hodine a v prípade potreby 

zastaví na 2 metroch." 

"A čo potom?" 

Potom sa tu vynorí malinký nožičiek a jemne vás zoškrabne z predného skla." 

 

 

Spotený šofér dotlačí trabanta na benzínovú pumpu. 

- Dva litre benzínu prosím. 

- Aj s olejom na naštartovanie? - pýta sa pumpár ironicky. 

- Nie, stačí bez oleja, na podpálenie. 

 

 

Policajt sa rozhodol že si uloví na vianoce rybu. Začal sekať do ľadu, ale dôjde k nemu 

pán a hovorí, aby prestal sekať do ľadu.  

Policajt sa spýta: A akým právom mi to zakazujete?  

Pán odpovedá: Právom zimného štadiónu. 

 

 

 

 



OSEMSMEROVKA 

 

 

 

 

 

 

 



NOVOROČNÉ PRIANIE 

 

Prichádza k nám potichu, 

už to má tak vo zvyku... 

Prísť k nám len tak, ako vlani i rok predtým, 

tajuplný, neznámy, krok za krokom nepoznaný... 

 

Nezaklope ...prekročí prah našich dverí,  

krajší život v ňom každý verí. 

Úspešne v ňom kráčať ďalej, 

 v trápení prináša nám nádej.  

Nádej v lepší zajtrajšok,  

prináša nám nový rok. 

 

Rok má vždy tak zvláštne meno . . . 

v kalendári nenájdeš ho... 

Nepoužíva písmená, 

značia ho štyri numerá... 

Tento rok 2017, 

 privíta každý z nás. 

 

Prajem Vám, aby sa splnilo každé Vaše prianie novoročné, 

keď ho budete bilancovať na sviatky vianočné. 

 

Prajem  Vám, milí naši klienti, aby Vám nechýbal ten najväčší Boží dar – 

pevné zdravie, ďalej šťastie, lásku, aby každý z Vás ukrytú v srdci mal. 

Aby ste sa mali radi navzájom, 

aby Vaše túžby a želania nezostali len tajným snom. 

 

Šťastný nový rok! 

Šťastný nech je v ňom každý, každý Váš krok. 

Všetko najlepšie do nového roka 2017  

všetkým klientom Zariadenia sociálnych služieb  

„V KAŠTIELI“ Horné Obdokovce   

 

praje 

PhDr. Miriama Brachová 

riaditeľka zariadenia 

 

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. 

 



 


