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Jedného krásneho dňa vystrieda nádhernú 

jar horúce leto. Vtedy opadajú drobnučké 

biele lupienky stromových kvetov, ako 

veľké snehové vločky a na ich mieste 

narastú dobré šťavnaté plody. Pod stromami 

je krásna zelená trávička, z ktorej vykúkajú 

farebné lúčne kvety. Slnko je vysoko na 

oblohe. Je modrá, sem-tam biely obláčik, 

len tam, spoza zeleného kopca pomaličky 

letí velikánsky tmavý mrak. Horúčavu 

vystrieda dusný vzduch na suchú zem začnú 

padať veľké studené kvapky dažďa. Obloha 

stemnie a občas ju ožiaria veľké blesky. Keď sa búrka utíši, oblohu začne zdobiť krásna 

pestrofarebná dúha. Malé rastlinky opäť zdvihnú svoje hlavičky, aby ich mohli znovu ožiariť 

lúče slnka, ktoré sa ešte pred chvíľkou skrývali za mrak. Hrejivé lúče oznámili zvieratkám, že 

môžu opustiť svoje skrýše. Okolím sa znovu šíri štebot vtáčikov a cvrlikanie cvrčkov. Objavia 

sa aj bzučiace čmeliačiky, ktoré preletujú z kvietka na kvietok. Vzduch je nasýtený omamnou 

vôňou kvetov, lákajúcou krásnych motýľov a usilovné včielky. 

    Krásne leto praje Redakčná rada 

 

 
Súkromníčka z trhoviska na Miletičovej ul. v Bratislave 

 

Odkedy som súkromníčka,     Uplatnila som si nárok, 

červenajú sa mi líčka.      vrátili mi starý zámok, 

Vínko pijem miesto vody,     priestory som prenajala, 

pán starosta za mnou chodí, eja-hoja.    tak sa dáma zo mňa stala, eja-hoja. 

 

Nevozím sa  žigulákom,     Odkedy som súkromníčka, 

ba ani žiadnym gazíkom,     nemám času na koníčka, 

Felíciu má už každá azda,     nové zákony študujem, 

ale na mňa čaká krásna Mazda, eja-hoja.    s daňovníkom sa milujem, eja-hoja. 

 

         Miroslav Gregor  
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Akými kvetmi potešíte včely! 
 Včely sú najdôležitejšími a aj 

najpočetnejšími opeľovačmi rastlín, takže bez 

ich usilovnej práce by sa ľudstvo dostalo do 

poriadnych problémov. Čo tak poďakovať im 

kvetinami? A nemyslíme tým pugét, ale 

záhony užitočných rastlín, ktoré ich doslova 

prilákajú do našich záhrad.  

 Ak by sme šmahom ruky vymazali 

z nášho prostredia tento užitočný hmyz, podľa 

odborníkov by napríklad v Európe na krátky 

čas vyhynulo pravdepodobne až 20- tisíc 

rastlinných druhov. To by malo za následok 

také závažné narušenie ekosystému, že 

o prežitie by márne bojovalo celé ľudstvo. Na 

tento jav upozorňuje projekt Mestské včely, 

ktorý zvyšuje povedomie o dôležitosti včiel 

a zasadzuje sa aj o osádzanie opeľovačov do 

miest. Včely opeľujú až 86% rastlinných 

druhov na Zemi. V Európe to predstavuje 

približne 76% celej produkcie potravín. Od 

existencie včiel sú závislé výnosy 

strategických potravín, ako je väčšina ovocia 

a zeleniny, slnečnice, sóje, či bavlny, včely sú 

v prvej línii potravinového reťazca  a udržujú 

pri živote tiež divoké vtáky a zvieratá, ktoré 

sa živia semenami a plodmi rastlín. Ak tomu 

si prirátajte včelie produkty ako sú med, 

materská kašička, či propolis. Preto, ak máte 

možnosť, myslite na prezenty pre včielky 

a osaďte do záhrady rastliny, ktorými tieto 

bzučiace pracovníčky potešíte.  

Bylinky: Levanduľa, šalvia, koreander, 

tymian, fenikel, borák 

Trvalky: šafrán, iskerník, astra, alcea, 

sasanka, snežienka, muškát 

Jednoročné: nechtík, mak, slnečnica, pavučia 

orchidea, činia, heliotrop 

 

Z časopisu Noviny do pohody vybrala 

Ingeborg Gerzovskovitsová 

Poznámka: Prosím netrhajte nerozkvitnutú 

levanduľu  pri našom petangovom  ihrisku

 

 

ODSEMSMEROVKA 

 

A A Z P O S T A V A A J CH J V E T V Y O P        Jano kričí na krčmára: „Počúvaj, tomuto 

               hovoríš jedlo? To moja marka mi doma 

   T K Á Č I N K M K T B U O I B U N Y A              navarí, čo mi len na očiach vidí! „Hej, áno,                   

                                                                                        počul som, vraj si si v nedeľu v polievke                                                                              

       I R V Á L A M Ú A C P K L Y I S R                   našiel  (tajnička má 10 písmen). 

 

        M Á E L A H R Ľ S O O D D A A  

                                                                                Barel, bedľa, bydlo, hodiny, jamka,  

             A S I O E A D A L P O L B                              kalamita, klasy, kohút, koláč, kráska,  

                                                                                          lopúch, odliv, parabola, plnka, pocta, 

               L K L K I E T A H K O                                  pokoj, postava, satan, slama, snaha,  

                                                                                          tabuľa, tkáči, vetvy, závej 

                   A A Ľ U B A T R L 

               

                      K E P L N K A       Príjemnú zábavu praje  

Henrich Holba     
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Najsvätejšie srdce Ježišovo – spása pre 21. storočie 

 

Žijeme v chaotickom svete z ktorého – ako sa zdá 

– zmizli všetky istoty a pocit bezpečia. Zabúdame, že 

hriech a zlo majú svoj zdroj, v temných zákutiach 

ľudského srdca a že hlavnou príčinou súčasnej krízy je 

rozšírená nenávisť, ktorá vyvoláva rozdelenia a vojny.  

Ak je pravda, že jediným skutočným protiliekom 

na nenávisť je láska, tak pravdou je bohužiaľ aj to, že 

tento pojem bol prekrútený a deformovaný viac než 

všetky ostatné. Ak teda chceme nájsť pravý význam 

pojmu láska, tak najlepšou cestou je znovu ju objaviť 

v jej najvyššom žriedle: v Božskej láske, ktorá dáva 

zmysel i hodnotu našej ľudskej láske. Táto láska sa 

mnohokrát zjavila v dejinách sveta, naposledy 

v posolstve Najsvätejšieho Srdca Ježišovho ako úcta, 

ktorú nám zjavil sám Boh, aby zachránil krízou zmietané 

ľudstvo.  

Guido Vignelli, vybrala Inge Gerzovskovitsová 

 

 

Príbeh o dvoch priateľoch 

 

Jozef a Marek boli až do 18. rokov 

dobrí priatelia. Ale potom sa ich životné cesty 

rozchádzajú. Marek si zvolil právnickú dráhu 

a Jozef sa stal obchodníkom, ktorý chcel 

rýchlo zbohatnúť a tak vo svojom obchode 

veľa riskoval. Ale vytúžený úspech sa 

nedostavoval. Namiesto toho po niekoľkých 

rokoch smeruje ku konkurencii. Aby predišiel 

krachu, siaha po nezákonných prostriedkoch. 

Podvod je odhalený a on je postavený pred 

súd. Avšak aké veľké je jeho prekvapenie, 

keď sedí na lavici obžalovaných a do 

miestnosti vchádza sudca, ktorým jej jeho 

bývalý priateľ Marek. Sudca začína výsluch. 

Vypočuje žalobcu, svedkov i obhajcu. Potom 

podľa trestného zákona vynesie rozsudok. 

Obžalovaný je vinný a potrestaný vysokou 

pokutou. Súdne pojednávanie je skončené. 

Jozef s pocitom zúfalstva opúšťa rokovaciu 

miestnosť. Vie, že rozsudok je spravodlivý.  

 

Ale, takú veľkú sumu peňazí nemá! Je 

navždy zruinovaný! V tú ťažkú chvíľu 

bezmocnosti preto ani nezbadá, že sa k nemu 

blíži nejaký muž a podáva mu šek, ktorý je 

vypísaný presne na požadovanú sumu. Odváži 

sa pozrieť mužovi do tváre. Áno, je to Marek, 

ktorý ho krátko predtým odsúdil – a teraz 

berie na seba jeho dlh! 

Tento nádherný príbeh ilustruje, ako 

sme si my všetci, každodenne vedome 

i nevedome zlyhávajúci ľudia, zaslúžili od 

Pána Boha potrestanie. Avšak Pán Ježiš 

Kristus – náš Sudca a zároveň i Záchranca 

zaplatil, svojím svätým životom – výkupné za 

každého, kto uverí v Neho a v Jeho obeť 

lásky, na kríži za všetkých nás.  

S vďačným i žehnajúcim srdcom 

Magda Peniašteková Príbeh je zaznamenaný 

v Knihe Dr. Vierky Roháčkovej Odrobinky  
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Ako prežiť starobu 
 

  

 

Hlboko v lese pod Tatrami v malej 

horárni sa jedného dňa narodilo dievčatko. 

Jeho život plynul, prišlo obdobie návštevy škôl 

a po ich ukončení nástup do práce. Prešlo 

ďalších pár rokov, až som si už ako dospelá 

zmenila životný štýl: vznik rodiny, našla som 

si zaujímavú a vyhovujúcu prácu, ktorej som 

vlastným úsilím a chuťou pracovať získala 

postavenie u národných výborov také, ktoré 

bolo pre mňa zaujímavé. Práca s ľuďmi ma bavila, či už vo funkcii predsedníčky MNV alebo ako 

vedúcej odboru Obvodného národného výboru v Bratislave 3. Popri tejto práci som si musela nájsť 

čas na rodinu a výchovu detí. Roky plynuli, podmienky života sa menili, až prišla staroba, keď už 

som potrebovala pomoc.  

 

Jak tichý vánok išiel môj život.    Kráčam, hľadám domov, 

Žila som doma so svojimi drahými.   kde pokoj je a starostlivosť taká, 

Prišiel však čas zvažovať, čo ďalej, ako žiť?  čo zmení bolesti života na kúsok, 

Veď povinnosti detí nedovolia im   možno posledného šťastia. 

vždy svoj čas venovať rodičom. 

 

Prešla zima, jar.     Je to Domov sociálnych služieb a zariadenie 

Je tu leto, krása kvetov.    pre seniorov, v Rači, Pri vinohradoch. 

A prvý pohľad dušu vábi, blaží, hovorí: 

„je to možno to, čo hľadám v duši a pokoji.“ 

 

Nový domov – kvety, zeleň.    A tak som tu, spomínam na mladé roky,  

A láskavý prístup všetkých,    svoje spomienky si vymieňame v čajovni. 

čo usilujú sa dať kúsok lásky aj tým,   Niekedy nás uspokojí rozprava,  

čo zverili svoj život do rúk im.    inokedy je to spev pekných ľudových piesní, 

       prípadne rôzne hry a oslavy menín.  

 

Máme tu pekne upravený areál s kvetmi a zeleňou. Kvet je prejav lásky a spokojnosti. Robia 

to dobrovoľne niektoré klientky, aby všetkým spríjemnili pobyt v zariadení. Máme tu rôzne aktivity 

– prechádzky, čítanie kníh a časopisov. V poslednej dobe spríjemnenie voľného času je aj 

návštevou detí z materských škôlok. Už viac rokov máme „Naše noviny“, do ktorých prispievajú 

klienti aj sociálne pracovníčky, sociálne terapeutky. Potešenie nám spôsobuje aj spevácky zbor 

Radovanka.  

 

O chvíľu uplynú tri roky    Ľudové porekadlo hovorí: 

čo som sem nastúpila.     „Starý človek je ako malé dieťa.“ 

Nové prostredie,      My nie sme starí, len máme viac rokov.  

nová práca v redakcii Našich novín    Stáva sa, že sme spokojní,  

– nové poslanie,      sme však aj citliví na riešenie niektorých 

čo je dôležité, že ma to veľmi baví.   problémov. 
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Priala by som si, aby tak,  

ako pribúdajú kvety v záhrade, 

nech na tvárach našich milých obyvateľov 

kvitne úsmev, radosť a pohoda. 

 

Za to, že starobu môžem prežiť v tomto zariadení, patrí vďaka Bratislavskému 

samosprávnemu kraju a jeho vedeniu. Veľká vďaka patrí pánu riaditeľovi zariadenia, ako aj 

všetkým pracovníkom. Tak toto je jedna z možností prežitia staroby. Som spokojná, k čomu sa 

pričiňuje aj kolektív spolubývajúcich.      Napísala Anna Juricová 
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HISTÓRIA: v Grassalkovichovom paláci sa začal aj príbeh lásky chudobnej 

grófky a následníka trónu 

Prvýkrát v našich dejinách bude mať v Grassalkovichovom paláci sídlo prezidentka Zuzana 

Čaputová. Avšak pred vyše 120 rokmi pracovala v paláci úplne iná žena a tá prežila zaujímavý 

príbeh lásky, ktorý ovplyvnil aj históriu nášho mesta.... 
 

V tom čase vlastnil Grassalkovichov palác arcivojvoda Fridrich Tešínsko - Habsburský, 

ktorý v ňom žil s manželkou Isabellou z Croÿ a Dülmenu s dcérami. A tiež vzdelaná a príjemná 

dvorná dáma Žofia Choteková, ktorá arcivojvodkyňu Isabellu všade sprevádzala. A práve vďaka 

tomu sa často stretávala aj s mužom, ktorého si arcivojvodkyňa Isabella vyhliadla ako potenciál-

neho ženícha pre niektorú zo svojich dcér. 

Lenže on, František Ferdinand, následník trónu, sa odmietal oženiť z rozumu. Roky plynuli, 

mal už 30 rokov a stále hľadal tú pravú lásku. Veril, že si vyberie srdcom, nie rozumom. Situáciu 

mu však skomplikovala samovražda jeho bratranca Rudolfa, ktorý bol pôvodne následníkom trónu. 

A tak kritériá, ktoré musela spĺňať jeho manželka, už neurčoval iba samotný František Ferdinand, 

ale aj cisárske protokolárne pravidlá. 

Láska však nehľadí 

na predpisy. Vzplanie tam, 

kde si ľudia rozumejú, kde 

majú rovnaké záujmy, 

hodnoty a postoje. 

František Ferdinand bol 

častým hosťom 

arcivojvodkyne Isabelly. 

Pozývala ho do dnešného 

Grassalkovichovho paláca 

pri každej príležitosti. A on 

sa tak čoraz častejšie 

stretával aj s jej múdrou a 

veselou dvornou dámou, 

grófkou Žofiou 

Chotekovou. Zistil, že s ňou 

dokáže viesť zmysluplné a 

zaujímavé rozhovory a nachádza pri nej to, čo celé roky hľadal. 

František Ferdinand a Žofia sa v mnohom dopĺňali. Mali rovnaké myšlienky, kde jeden vetu 

začal, tam ju druhý dokončil. Ich vzťah sa vyvíjal od jari v roku 1894 a silnel každým ďalším 

stretnutím, každým ďalším listom. Po štyroch rokoch sa im dokonca podarilo urobiť si tajný výlet 

loďou. Ako čas plynul, boli si čím ďalej tým viac istí, že z ich priateľstva vzniká skutočná a tá 

pravá láska. 

Nuž ale, spoločenský škandál na seba nedal dlho čakať. O ich vzťahu sa dozvedela 

arcivojvodkyňa Isabella. Tá okamžite podnikla rázne opatrenia. Napísala žalujúci list cisárovi do 

Viedne. Žofii oznámila termín prepustenia zo služieb, Františka Ferdinanda prestala pozývať do ich 

paláca a ukončila s ním doposiaľ intenzívnu korešpondenciu. Pochopiteľne, v hneve šírila klebety a 

zlé meno Žofie, dovtedy svojej obľúbenej dvornej dámy. 

František Ferdinand musel konať. Požiadal cisára o povolenie na sobáš. Argumentoval, 

vysvetľoval a obhajoval lásku k Žofii. Cisár nesúhlasil s takýmto nerovným sobášom. Predsa len, 

išlo o následníka trónu a Žofia Choteková, hoci mala šľachtických predkov známych až do 13. 

storočia, nepochádzala z tzv. „magickej krvi panovníkov“. Žofiu medzitým dokonca navštívil kňaz 

s odporúčaním, aby sa vzdala svojej lásky a vstúpila do kláštora. František Ferdinand však vytrvalo 

chodil za cisárom a neoblomne prosil o súhlas. 
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Trvalo šestnásť mesiacov, kým mohol Žofii napísať: „Milovaná Žofia! Moja láska! Tvoj 

Franzi je, jednoducho, bláznivý od šťastia!“ a v eufórii oznámiť, že cisár im konečne povolil 

zosobášiť sa. Samozrejme, nebolo to také jednoduché ani potom. Žofia sa musela vzdať všetkých 

privilégií, ktoré prislúchajú spoločensky rovnocennej manželke následníka trónu. František 

Ferdinand sa musel neodvolateľne zaviazať, že sa vzdáva nárokov na trón v kráľovstvách a 

územiach zastúpených v Ríšskej rade, a to nielen pre svoju manželku, ale aj ich deti a ďalších 

potomkov. Pre nich však bolo dôležité, že môžu svoju lásku spečatiť sobášom. 

Svadbu mali 32-ročná Žofia Choteková a 37-ročný František Ferdinand Rakúsky-d´Este 1. 

júla 1900. Dlhých šesť rokov od začiatku ich vzťahu, ktorý prekonal väčšie i menšie životné aj 

spoločenské prekážky. Nikomu sa nepodarilo rozdeliť ich. Konečne sa mohli slobodne stretávať, 

byť spolu na verejnosti, chodiť do prírody a rozprávať sa. Postupne sa tešili aj zo svojich detí a boli 

spolu šťastní snáď ako v rozprávke. Až kým nepomreli. A my už z dejepisu vieme, že zahynuli 28. 

júna 1914 rukou atentátnika v Sarajeve. Zomreli spolu, ani smrť nerozdelila ich lásku. 

Pripravil Miroslav Gregor – www.bratislavskenoviny.sk Katarína Králiková, 

sprievodkyňa históriou a blogerka 

Vedeli ste, že ... 

 Prvý elektrický semafor začal fungovať na križovatke v Berlíne roku 1924. 
  

 V Tirolsku v Rakúsku majú podzemnú rýchlodráhu v dĺžke 1.280 metrov. Je to 

najmenšia rychlodráha na svete. 

 Najnavštevovanejšie mesto na svete turistami je Japonské mesto „Honkong“. Ročne 

sem príde až 28 miliónov ľudí.  

 Najstarší most sa nachádza na Slovensku pri obci Seles okres Trebišov volajú ho „most 

Svätého Gostharda“ a pochádza zo 14. storočia.  

 Choroba „tetanus“ sa prejavuje tŕpnutím rúk, nôh, úst, pocitom strachu a slabosti, 

dýchavičnosťou. Choroba vzniká od pohryznutia besným zvieraťom alebo poškodením 

hrdzou. 

 Prvú motorom poháňanú pračku na bielizeň vynašla Američanka pani Cohranová v roku 

1885. 

 Najkratšia rieka na svete sa nachádza v Amerike v „Montaine“ volá sa „Roe River“ 

a meria 61 metrov. 

        Pripravil Henrich Holba  

 

 

 

Osudové rande 

 

1.Čarovné rande mám, čaká ma láska,  2. A zrazu ju zbadám, rúčkou mi máva, 

ale nádej strácam, končí čas snov,               obrovskú radosť mám, sme v objatí, 

príde či nepríde, trápi ma len takáto otázka,          cez slzy nevidím, bozkám ju na noštek, to sa stáva 

kytica uvädá a ja uvädám spolu s ňou.         kvety jej podávam, bez slov sme obaja dojatí... 

 

3.Mám ju rád, vyznávam so srdcom čistým, 

koniec falošným hrám, hovorím vám, 

aj ona ma ľúbi, som si tým naozaj celkom istý, 

budeme šťastne žiť, to celému svetu prisahám...! 

 

   Napísal Teodor Žatko 

 

http://www.bratislavskenoviny.sk/
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Firmu DELL už mnohí z vás poznajú 

prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí 

k nám často zavítajú. Tento rok 

usporiadali prvý ročník dobrovoľníckej 

aktivity pod názvom DELL loves 

Bratislava – DELL miluje 

Bratislavu. Cieľom podujatia bola 

dobrovoľnícka pomoc zamestnancov 

tejto firmy v rôznych zariadeniach 

Bratislavy. V priebehu týždňa od 17. 

do 21. júna pomáhali v Cvernovke, 

v Slobode zvierat ako aj u nás. Spolu 

cez tridsať dobrovoľníkov navštívilo 

postupne všetky poschodia Domova 

sociálnych služieb na Podbrezovskej 

a venovali svoj čas jej obyvateľom. Išli 

sme na prechádzku, do cukrárne, na 

nákupy, zahrali sme si šach 

aj obľúbené „človko“. Za 

dobrovoľníkov môžem povedať, že 

pobyt u nás si užili a všetci svorne 

povedali, že sa opäť radi vrátia. A za 

našich obyvateľov hovorili ich 

spokojné tváre. Ďakujeme ešte raz 

a budeme sa tešiť opäť o rok!         

            Napísala Mgr. Zuzana Koníková 
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Župná olympiáda 2019 
 

Dňa 18.05.2019 som sa ako doprovod 

5 súťažiacich – prijímateľov sociálnych 

služieb v DSS a ZPS Rača, zúčastnila Župnej 

olympiády 2019. 

Bol to deň plný tímového ducha, súťaživosti, 

zábavy a radosti. Celý tím sa snažil dosiahnuť 

čo najlepšie výsledky, ale platilo hlavne: „nie 

je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!“ To sa 

nám aj podarilo! Naše družstvo bolo 

vyhlásené ako „Najsúťaživejšie družstvo.“  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príjemné počasie, výborné 

občerstvenie a kultúrny program, v ktorom 

nás zastupovala a potešila aj „naša“ 

Radovanka, nám zaručili výbornú náladu. 

Podľa slov účastníkov, sa nám až nechcelo 

odísť... Tešíme sa na ďalší ročník.  

Napísala Mgr. Mária Ondrušová 
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Hora Butkov - najmladšie 

pútnické miesto na 

Slovensku 
Pútnické miesto Butkov v okrese 

Ilava je na Slovensku unikátom. Je nielen 
najmladším u nás, ale výnimočná je aj 
jeho poloha a genéza vzniku. Vypína sa 
na dominante západného okraja 
Strážovských vrchov - 765 metrov 
vysokom kopci Butkov. 

Ako  povedal generálny riaditeľ 
cementárne , prvým impulzom k vzniku 
pútnického miesta bola návšteva 
františkánskeho minoritu pátra Eliasa 
Vellu z Malty, ktorého vzal na vrchol 

Butkova. "Bolo to v roku 2012, z 
nevysvetliteľných dôvodov navštívil 
práve mňa a po modlitbe a požehnaní 
na vrchole som dostal od neho odkaz, 
aby sme na hore postavili kríž. 
Nevedel som si to predstaviť, pretože 
miesto bolo súčasťou kameňolomu, 
kde bol zákaz vstupu. Dnes je to už 
vyňaté z ťažobného priestoru a o rok 
už stál na vrchole 12 metrov vysoký 

kríž, ktorý prišiel páter Vella 
požehnať."  

Ako dodal, na slávnosti 
požehnania kríža boli aj partneri z Poľska, 
ktorí mali kontakty na poľského kardinála 
Diviša, a predtým aj na prvého 
slovanského pápeža Jána Pavla II. 
Onedlho prišla od kardinála Diviša 

otázka, či by nemohli na Butkove urobiť 
pamätník Jánovi Pavlovi II., ktorý robil 
štyri roky v kameňolome. "Vtedy sa 
začalo odvíjať niečo, čo vôbec nebolo 
v našich plánoch, a už v roku 2014 
prišiel kardinál Diviš požehnať nový 
pamätník jednej z najväčších 
morálnych autorít sveta. O rok neskôr 
požehnal nitriansky biskup Viliam 
Judák pamätník sv. sestry Faustíny, 
jeho vznik iniciovala kongregácia 
Matky Božieho milosrdenstva 
v Krakove," doplnil riaditeľ cementárne. 
Na Butkove boli už tri sakrálne objekty, 
veriaci tam chceli duchovné služby. 
Žilinský biskup Tomáš Galis súhlasil, 
podmienkou bolo postavenie kaplnky. V 
roku 2016 požehnal biskup na vrchole 
Butkova kaplnku, onedlho vznikla 
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k vrcholu cez les prístupová cesta aj so 
zastaveniami krížovej cesty. 

"Slováci sú však ctitelia Matky 
Božej, a tak zaznievala požiadavka na 
postavenie sochy Panny Márie. V roku 
2018 bola dokončená a požehnaná 
šesť metrov vysoká socha na 
trojmetrovom podstavci. Celý 
deväťmetrový monument má 
hmotnosť viac ako 22 ton."  Kríž i celý 
areál s pamätníkmi sv. Jána Pavla II. 

a sv. Faustíny v kameňolome nad Obcou 
Ladce postavila Považská cementáreň, a. 
s. Ladce. 

Tak ako aj po iné roky, aj túto 
jeseň by sme radi navštívili pútnicke 
miesto. Viackrát sme boli v Marianke, 
v Šaštíne a ako nový podnet dávame 
do pozornosti aj horu Butkov. 
      
        Pripravila Viera Hajdúchová 
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Ak už nevládzete robiť všetko tak, 

ako v minulosti, poskytovateľ 

a jeho pracovníci by vám mali 

pomáhať robiť tieto činnosti aspoň 

z časti, aby ste svoje zručnosti 

nestratili úplne. Pritom máte právo 

rozhodnúť sa, aké činnosti 

a aktivity zvládate robiť a aké 

nezvládate, aké chcete robiť a aké 

nie. Vy o tom rozhodujete. 

Poskytovateľ nemôže znevažovať 

vaše schopnosti, vedomosti a vás 

pred inými prijímateľmi  

či inými osobami.  

 

 

To, že hľadáte alebo využívate 

nejaké sociálne služby alebo ste 

odkázaný na pomoc iných, 

neznamená, že ste stratili svoje 

práva, slobody a dôstojnosť. Práve 

naopak: poskytovateľ sociálnej 

služby a jeho pracovníci vás 

nemôžu zo žiadneho dôvodu 

diskriminovať. Sú povinní chovať 

sa k vám slušne, s rešpektom 

a úctou. Zamestnanci, ktorí sa o vás 

starajú, boli poučení 

zamestnávateľom, ako sa k vám 

nesmú správať, aby neporušili vaše 

práva, slobody a dôstojnosti.  

Štandardy kvality soc. služieb stručne a ľahko, Asociácia poskytovateľov soc. služieb v SR. 
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