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Ja chcem, tak môžem
Je to v nás, hlboko zakorenené, zdá
sa, neodstrániteľné. „Ja môžem čo
len chcem. Čo sa mi práve zažiada.
Nikto ma v tom nemôže obmedziť
a ani neobmedzí.“ Stav tohoto celospoločenského egoizmu a ignorovania potrieb či bezpečia tých
druhých je u nás alarmujúci. Nariadenia sú pre tých druhých, pre
hlupákov, ja môžem. Zákazy sú
pre tých druhých, pre hlupákov,
mňa sa netýkajú. A to už vôbec nepíšem o radách a odporučeniach.
Hoci sú v záujme zdravia. Dokonca, v záujme života, prežitia.
Ak spolu a všetci nebudeme rešpektovať nariadenia hlavného hygienika – ktoré majú v právnom zmysle
silu (vymáhateľnú a sankcionovateľnú) zákona, ak nebudeme dodržiavať
vládne nariadenia a množstvo zákonov, ktoré v týchto dňoch v zrýchlenom režime schvaľuje náš parlament, dostaneme sa na španielsku
či taliansku cestu. Potom bude asi
každému z nás náš osobný egoizmus
na dve veci. Vieme aké.
Denne vidíme, že rabovanie
obchodov nemalo žiaden zmysel,
základných tovarov je v nich dosť.

Potravinový sortiment sa zúžil iba
výnimočne o niektoré komodity a aj
to iba vďaka ich nerozumnému a panickému nákupu. A aj to iba dočasne. Logistické centrá sú plné až po
strechy. Majitelia obchodov sa tešia
svojej nečakanej jarnej vianočnej sezóne. Ich zisky idú do miliárd a obyvateľstvo sa vykupuje z posledných
finančných rezerv ako o život.
Je zákaz vychádzania bez rúšok,
platí nariadenie o nezhromažďovaní
sa a prvé jarné slnko vyhnalo davy
ľudí na hromadné grilovačky a manifestačné bicyklovanie a korčuľovanie v hustote, aká kedysi bývala iba
v centrách miest počas pracovného
dňa.
Lebo – ja chcem, tak môžem.
Môžem je veľký pán, ale musím ešte
väčší. Čo ak na to môžem čoskoro
doplatíme všetci, aj tí, ktorí do bodky rešpektujú
okolnosti týchto výnimočných dní?
Prosím, zamyslime sa. S pozdravom všetko iba to
dobré -

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Zmeny v praktizovaní vierovyznania
Aj veľká noc a všetky jej duchovné
dominanty budú tento rok nielen
na Slovensku bez priamej fyzickej
účasti veriacich.
Napriek tomu, napríklad televízna
stanica LUX vysiela v priamom prenose v čase mimo sviatkov sväté omše v
pracovné dni v pondelok až piatok trikrát denne, o siedmej, o dvanástej a o
osemnásť tridsať. V sobotu o siedmej a
osemnásť tridsať a v nedeľu o desiatej
a osemnásť tridsať. Svätú omšu je možné sledovať formou TV vysielania, na
stránke www.tvlux.sk, na Facebooku
TV LUX alebo na youtubovom kanáli
TV LUX.
Posledná pôstna nedeľa bude pre
epidémiu koronavírusu slávená bez
účasti veriacich, vyplýva rozhodnutia
biskupov Slovenska.
Biskupi pripomínajú, že treba

rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých
biskupských úradov. „Veľká noc bude
tento rok slávená bez účasti veriacich,
v duchu dekrétov, ktoré biskupským
konferenciám zaslala Kongregácia pre
Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj
Apoštolská penitenciária,“ uvádza sa v
rozhodnutí Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
» Predám Škoda Octavia RS,
2.0 TDI CR, čierna metalíza,
r.v.: 12/2007, 290.000 km,
cena 3.800 €, STK a EK platné do 03/2022. T.č.: 0915
386 433, 0905 926 181

02 AUTO-MOTO / iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely -SERIÓZNA DOHODA 0908205521

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
» Mladá mamička vo finančnej tiesni s dvomi deťmi hľadá podnájom v okolí
Tvrdošína. Ďakujem za pomoc. Tel. 0944 830 851

05 DOMY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

hlavu hore / služby
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Netrápte sa a pomáhajte!
Veľa ľudí sa trápi. Ich dôvody sú rôzne. Trápia sa aj inovátori, ktorí opravujú svet. Chcú ho zlepšiť a svet ich
nechápe.
Netrápte sa, veď najväčšieho inovátora sveta ukrižovali tí, ktorých prišiel zachrániť. Boží syn trpel a skončil na kríži.
Trápia sa ľudia, ktorí dávajú druhým
lásku, ale nedostávajú ju späť. Podávajú
ruku, ale nie sú prijatí. Oslovujú druhých
a ponúkajú im pomoc, ale sú odmietnutí
alebo ignorovaní. Ťažko pracujú a nikto
ich nepochváli. Majú úžasné talenty, ale
nikto si ich nevšíma. Ďalší robia dobré
veci, pomáhajú druhým ľuďom, ale ich
vďačnosti sa nikdy nedočkajú. Iní požičiavajú peniaze, ale ich dlžníci sa stratia a
neozvú. Poznám aj ľudí, ktorí urobili veľké
a dobré veci, ale prezentujú sa nimi druhí,
ktorí na nich žiadnu zásluhu nemajú.
Takto to často je - neopätovaná láska,
nevďačnosť, klamstvo, sebectvo. Boli ste
aj vy oklamaní a zneužití? Netrápte sa.
Boha ľudia klamú a zneužívajú každý
deň. Ani Jemu sa nevracia láska, ktorú
dáva a nedostáva vďačnosť za Jeho dary
a pomoc. Miliardy ľudí sa mu obracajú
chrbtom a hrajú sa na Boha. A On sa na
nich pokojne usmieva a má ich aj tak rád.
Každý deň. Stále rovnako. Naveky.

Naše trápenie nie je v tom, že nám niekto neprejavil vďačnosť, lásku, nevrátil
peniaze alebo neuznal naše schopnosti.
Problém je, že to očakávame. Veď sme pôvodne chceli pomôcť ľuďom a opravovať
svet. Odmenou je už to, že sme to urobili. Očakávať pochopenie, slová uznania,
vyznamenania alebo iné úroky vďačnosti
už netreba.
Najlepšie je predsa robiť dobré skutky
v skrytosti. Existuje kňaz, ktorý vozí vo
svojom aute bezdomovcov a očisťuje ich
telá a duše, biskup (nie slovenský), ktorý
čistí záchody po migrantoch, lekár, ktorý
zachraňuje chorých ľudí v ďalekých krajinách. Robia to preto, lebo to robiť treba.
Ježiš priniesol ľuďom lásku a oslobodenie od hriechu. Oni mu za to vyrobili
kríž a ukrižovali ho. Ak stretneme pocestného, hladného, smädného, nahého,
chorého alebo väzneného urobme mu to,
čo očakávame, že by
druhí urobili nám.
V tomto chudobnom
človeku môžeme vrátiť
Ježišovi to, čo sme
od Neho dostali.

» Ján Košturiak

» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE
0905350531
» Kúpim kozu bez rohov do
4. rokov 0909132271

12 DEŤOM
» Predám použitý chlapčenský bicykel, Dema Iseo,
60€, 0905 400 035

/Orava - Žilinský kraj/ – Kraj hľadá dobrovoľníkov na pomoc v samosprávach, nemocniciach
i v zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov,
rodiny v karanténe, ľudí zo sociálne slabších pomerov. Dobrovoľníkom môže byť každý, kto má
minimálne 15 rokov, dobrý zdravotný stav a za
posledný mesiac nebol v zahraničí, ani v kontakte so žiadnou osobou s podozrením na ochorenie
COVID-19. Za necelý týždeň od spustenia kampane prejavilo záujem takmer 400 dobrovoľníkov,
z toho 23 medikov. ŽSK zároveň hľadá medikov,
ktorí majú záujem pomôcť doplniť tím dobrovoľníkov v Call Centre, ktoré pomáha odľahčiť štátne linkydenne od 8.00 h do 22.00 hodiny.

/im, mj, mr, or/

/Orava – Slovensko/ - Prvý ročník virtuálnej
súťaže v pečení veľkonočných medovníkov vyhlasuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne. Dve fotografie medovníkov s motívmi
jari možno zaslať do 12. apríla 2020 mailom na
adresu: divadlo@osvetadk.sk. Virtuálna výstava súťažných prác bude od 14. do 30. apríla 2020.
Do súťaže sa môžu zapojiť škôlkári, žiaci študenti a dospelí z celého Slovenska. Podmienkou je
zaslanie fotografií takto: Fotografia č. 1: autor s
vytvorenými medovníkmi, Fotografia č. 2: samostatné medovníčky. Súčasne s doručenými
fotografiami do mailu treba uviesť: meno a priezvisko, vek, adresu, telefonický kontakt a e-mail.
OKS v apríli virtuálne ponúkne pre deti pracovné listy z oblasti regionálnej výchovy so súťažou
a cenami, súťaž O najkrajšiu kraslicu, Tradičné
ľudové hry, cyklus vzdelávacích aktivít na voľný
čas so súťažou, Z domu za remeslom a na festival, zdieľanie dokumentov a videofilmov o oravských remeslách a podobách tradičnej kultúry.

/oks, mm, mž, or/

13 RôZNE / predaj

/Dolný Kubín/ - Tisíce tulipánov, narcisov a
krókusov z Holandska v najbližších týždňoch
vyrastie v Parku Martina Kukučína, pred jednou
z dolnokubínskych predajní na sídlisku Bysterec a nad Vojtaššákovým námestím na Brezovci.
Technické služby okolo záhonov umiestnili oplotenie, ktoré slúži ako dočasná ochrana kvetov po
dobu, kým nezakvitnú. Rásť budú ešte minimálne nasledujúce štyri roky. Vyše dvadsaťpäťtisíc
cibuľovín nechala radnica zasadiť novým a šetrným spôsobom. Budú kvitnúť od apríla do polovice mája a po ich skosení bude možné trávnik
bežne využívať.

» Predám zachovalú,
funkčnú mláťačku 22, cena
600€, dohoda možná, okres
Detva. Tel: 0908102833

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

/im, mb, or,/

/Trstená/ - Spadnutý most na ceste I/59 v Trstenej začala odstraňovať Slovenská správa
ciest. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.
Z uvedeného dôvodu nebude možné využívať
lávku pre peších. Počas zatvorenia lávky môžu
využívať chodníky z ulice Hýbeľ na Oravickú,
alebo z ulice Oslobodenia na Hviezdoslavovu.
Predpokladaný čas asanácie mostného telesa
je jeden týždeň. Most cez rieku Oravica sa zrútil 20. marca 2020 a nedošlo k zraneniam osôb.
Bol úplne uzavretý od 28. októbra 2019 po tom,
ako miestny obyvateľ nahlásil na polícii známky jeho poškodenia. Odvtedy ponad most vedie
náhradná lávka.

Príklad:
RP OR 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, OR zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

/im, mr, mz, or/

Výročia a udalosti
oslobodili vojská Červenej armády Bratislavu a Liptovský Mikuláš.

4. apríla 1945

OR20-14 strana-

4

ORAVSKO

bývanie, služby

OR20-14 strana-

5

5

6

prvá pomoc / služby, krása

Najčítanejšie regionálne noviny

OPTIKA V DOLNOM KUBÍNE
V ponuke viac ako 1200 rámov
za ceny, ktoré si môžete dovoliť

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok:
9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 12:00

Hviezdoslavovo nám. 42,
DOLNÝ KUBÍN
0949 859 780

• Dioptrické okuliare
•
•
•
•
•
•
•
•

aj bez lekárskeho predpisu
Základné sklá 13 € pár
Antireﬂexné sklá 20 € pár
Bifokálne sklá 42 € pár
Multifokálne sklá 114 € pár
Fotochromatické sklá 60 € pár
Slnečné dioptrické sklá 24 € pár
Detské okuliare od 20 €
Slnečné okuliare zľava 20 až 30%

OPTIKA V RUŽOMBERKU

OTVÁRACIE HODINY

Podhora 26, Ružomberok
P

Pondelok - Piatok:
8:00 - 16:30
Sobota: 9:00 - 12:00

Pod pizzeriou u taliana
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OR20-14 strana-

7

7

radíme / služby

8

Najčítanejšie regionálne noviny

Ako potvrdzovať ošetrovné
Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačiS účinnosťou od 27. marca 2020 pediatri nepotvrdzujú rodičom zdra- vo) odovzdá rodičovi, ktorý si uplatní
vých detí do dovŕšenia 11 rokov Žia- nárok na ošetrovné zaužívaným spôsobom. Pediatri taktiež potvrdzujú žiadosť o ošetrovné.
dosti rodičom dieťaťa od dovŕšeného
Na základe žiadosti o ošetrovné 11. roku do dovŕšenia 16 rokov veku,
(fialové tlačivo) a ani iné tlačivo, kto- ktoré zatiaľ nejaví známky choroby, avrým si chcú rodičia uplatniť nárok na šak vyžaduje osobné a celodenné ošetošetrovné potvrdzujú rodičom chorého rovanie z dôvodu, že jeho mentálne
dieťaťa nevyhnutnú potrebu osobného alebo fyzické schopnosti mu nedovoľua celodenného ošetrovania z dôvodu jú zvládnuť pobyt v domácom prostredí
náhleho zhoršenia jeho zdravotného bez dozoru rodiča. Potrebu osobného a
stavu za predpokladu, ak rodičia die- celodenného ošetrovania u týchto detí
ťaťa nie sú poberateľmi ošetrovného z musí indikovať pediater.
dôvodu uzatvorenia predškolských a
školských zariadení.
» Zdroj: SP

Ako a kde nakupovať
Ústredný krízový štáb odporučil
vláde základné hygienické zásady
pre predajne a nakupujúcich v nich.

Hygiena v aute
V týchto dňoch viacerí z nás využívajú Pasažieri
Ak beriete so sebou napríklad na nákup
na prepravu viac osobné auto, ako hrostaršieho suseda, zapíšte si, kto, kedy s
madnú dopravu.
vami cestoval. Zdravotnícke orgány sa
vždy snažia vystopovať pôvodcu – nositeTankovanie
Pred vystúpením z auta si nasaďte ľa či šíriteľa vírusu. Ak cestujete celá rodirukavice – stačia aj tie, ktoré používate na, majte všetci rúška, vrátane detí.
napríklad pri nákupe pečiva. Až potom
vezmite tankovaciu pištoľ zo stojana. Ru- Náklad
Batožiny po vyložení po ceste pretrite
kavice odhoďte po naplnení nádrže do
koša pri stojane. Plaťte bankomatovou ešte pred ich vybaľovaním alkoholovým
kartou, alebo telefónom. Ak vstupujete do roztokom a až potom ich zaneste do intepredajne, nasaďte si rúško. To majte aj za riéru.
jazdy v aute, ak sa neveziete sami. Po natankovaní si umyte ruky a až potom odíďte z čerapacej stanice.
Dezinfekcia
Najlepší je ozón z ozónového generátora. Stačia aj alkoholové roztoky na miesta,
ktorých sa najviac dotýkate.

Do obchodných prevádzok, ktoré
majú povolenie hlavného hygienika
na predaj obyvateľstvu možno vstúpiť
iba po dezinfikovaní si rúk, alebo nasadení rukavíc. Pohyb na verejnosti a
teda aj nákup je možný iba v rúšku na
tvári. Dezinfekciu pri vchode a rukavice (hoci aj tie na pečivo) zabezpečuje
vlastník obchodnej prevádzky. Ten
musí zabezpečiť aj to, aby sa v predajni na ploche 25 metrov štvorcových
zdržiaval maximálne jeden zákazník.

Ostatní musia čakať na vstup do nej
vonku, v rozostupe dva metre.
V sobotu a v nedeľu je už povolené
otvoriť prevádzky veterinárnych ambulancií a pohotovostných lekární. Cez
týždeň môžu ponúkať tovar a služby
malé predajne a dielne. Záhradníctvá,
očné optiky, služby STK a emisnej kontroly, lízingové služby, predajne a servis
bicyklov, notári a advokáti, stavebniny,
galantérie, farby, laky, elektroinštalačné služby, železiarstvo, zberné dvory,
servis výpočtovej a telekomunikačnej
techniky, kľúčové služby.

» red

Vinše
na Veľkú Noc
» Krásne prežitie Veľkonočných sviatkov, v
zdraví čítajte tieto naše
riadky. Chlapcom veľkonočné vajíčka, dievčatám úsmev na líčka.
Dobrá nálada nech sa u
vás zachová.
» Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty
a víťazstvo Veľkonočnej
nedele, nech vás posilní a naplní pokojom a
dôverou po celý rok.

» red

» Keď malé vtáčiky
vyletia z hniezd ako
každú jar, slniečko a
pekné dni nám prinesú
ako krásny dar. K tomu
stôl plný dobrôt a maľovaných vajíčok za plný
kôš.

» redakcia
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Poučenie, krivá výpoveď a krivá prísaha
Zmyslom trestného konania je vydanie rozhodnutia vo veci samej, resp.
meritórneho rozhodnutia. Toto rozhodnutie závisí od zistenia skutkového stavu.
K riadnemu a úplnému zisteniu
skutkového stavu patrí aj vykonanie
dokazovania. Základnou zásadou dokazovania je zásada zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností.
V zmysle trestného poriadku je medzi
dôkazné prostriedky zaradený aj výsluch svedka. V mnohých prípadoch
je tento výsluch zásadným alebo niekedy aj jediným dôkazným prostriedkom na náležité zistenie skutkového
stavu v trestnom konaní. Výsledkom
tohto dôkazného prostriedku je výpoveď svedka. Nakoľko Trestný poriadok
neurčuje podmienky svedeckej spôsobilosti, tak svedkami môžu byť akékoľvek fyzické osoby, teda aj neplnoleté
osoby alebo osoby s telesným, či duševným postihnutím. Pred samotným
výsluchom v trestnom konaní musí
byť zistená totožnosť svedka a jeho
vzťah k obvinenému. Svedok skladá
prísahu, ak sa jedná o výsluch v konaní pred súdom, napr. na hlavnom
pojednávaní. Každý svedok musí byť
v takomto konaní poučený o význame
svedeckej výpovede, o jeho práve odoprieť vypovedať, o zákaze výsluchu a
o skutočnostiach, že je povinný vypovedať pravdu, nič nezamlčať, a taktiež
o trestných následkoch krivej výpove-

de. Formuláciou nič nezamlčať je potrebné mať na pamäti, že svedok musí
poskytnúť odpoveď na položenú otázku, ak túto odpoveď pozná. Takýto svedok má byť tiež poučený o nároku na
svedočné. Pokiaľ by poučenie svedka
pred vykonaním výpovede v trestnom
konaní absentovalo, tak by išlo o procesné pochybenie a takýto dôkaz v podobe výpovede svedka by bol relatívne
neplatný. Túto relatívnu neplatnosť by
bolo možné napraviť len zopakovaním
výsluchu takéhoto svedka s náležitým poučením. V praxi je možné sa
stretnúť aj so svedkom, ktorý poruší
túto povinnosť, a teda o okolnostiach,
ktoré súvisia s trestným činom uvedie
nepravdivé informácie, resp. vedome
zamlčí podstatné skutočnosti pre trestné konanie. Zákonodarca reagoval na
tento nežiadúci stav, na podávanie takýchto informácii, resp. úmyselné zamlčanie podstatných okolností, zavedením trestného činu krivej výpovede
a krivej prísahy do Trestného zákona.
V dôsledku svedeckej výpovede, kedy
takýto svedok poskytne nepravdivé
informácie, tak môže byť vydané nesprávne rozhodnutie.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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PLASTOVÉ OKNÁ

t Aluplast
t Gealan
t Salamander

Bezpečnostné dvere
Garážové brány
Vstavané skrine

ZDARMA

tparapety zdarma
tdovoz nových
a odvoz starých okien
t zameranie
t odborné poradenstvo
t mikroventilácia
ku každému otváravosklopnému oknu

50 %
ZĽAVA

na žalúzie

ZDARMA

t extra zľavy pre
rodinné domy
a bytové podniky,
stavebné firmy a iné...
tcenová kalkulácia
t3 tesnenia v cene 2 tes.
t6-komorové okná
v cene 5-komorových

Stačí prezvoniť, a my Vám zavoláme:

0948 684 660

33-0038

20 rokov na trhu | vyše 100.000 spokojných zákazníkov

99-0068

GAR ANCIA
NAJNIŽŠE J
CENY!
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Literárna hra pre deti
Tieto dni, posledné týždne, sú mimoriadne. Nielen pre vlády, samosprávy, firmy, rodičov, ale samozrejme aj pre deti. Nie sú prázdniny, ale
nechodia do školy.

rozprávku si budú môcť prečítať všetky deti, ktoré hovoria našim jazykom.
Preto výzva pre rodičov: Priveďte svoje deti bližšie k literatúre, povedzte
im o tejto súťaži. Každá jedna rozprávka bude uverejnená na internete, každá
Nedostali za trest „zaracha“, ale ne- jedna rozprávka bude zaradená do losmú ísť von medzi svojich kamarátov. sovania o odmeny a ak sa nájde dostaNetočia sa kolotoče, nehrajú kiná. Zo- tok dielok, ak budú splnené stanovené
stávajú doma, a okrem učenia, ktoré podmienky, vybrané deti si nájdu svoje
ich celkom neobchádza, im zostávajú meno aj v knižke, ktorú vydá vydavak dispozícii – samozrejme rodičia – a teľstvo Pars Artem, ktoré je orientovapočítač ako hračka a sociálne médium. né hlavne na autorov, ktorí uverejňujú
A čo tak tento priestor využiť na svoje práce na sociálnych sieťach.
odkrývanie talentov? Napríklad
Propozície hry s ďalšími podrobliterárnych? Čo tak zahrať sa na spi- nosťami nájdete na facebookovej stránsovateľa? Združenie internetových ke Deti_deťom, prípadne si ich môžete
autorov Pars Artem vyhlasuje práve za vyžiadať na e-mailovej adrese koorditýmto účelom literárnu hru pre deti od nátora hry ziegler1@ziegler.sk.
6 do 12 rokov pod názvom Deti deťom
rozprávky. Deti v uvedenom veku si
môžu vyskúšať ako sa vymýšľa a píše
rozprávka. A kto vie kam až dovedú
tieto pokusy deti v neskoršom veku.
Nejedná sa o súťaž, ide o hru. Hra nie
je určená len vynikajúcim a dobrým
slovenčinárom, ale predovšetkým deťom s fantáziou – a tú majú všetky deti
– a deťom, ktoré sú ochotné sa venovať
niečomu mimoriadnemu – vymýšľaniu
rozprávky pre iné deti. Pretože každú
» šz
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Odborníčka radí rodičom, ako zvládnuť toto ťažké obdobie

Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse?

Pre mnohých rodičov nie je ľahké
hovoriť s deťmi o koronavíruse.
Niektorí podliehame strachu, iní
panike a deti sa veľa pýtajú. O tom,
ako s nimi hovoriť o tak závažnej
téme, radí zástupkyňa riaditeľky
Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie – PhDr.
Alena Kopányiová, PhD.

školy. „Napríklad zistíme, čo vedia o
vírusoch z biológie, čo sa učili o chorobách a podobne. Každé dieťa už zažilo
nejakú angínu alebo chrípku – môžeme
sa teda vrátiť k tomu, ako sa cítilo keď
bolo choré a opäť mu pripomenúť, že
aj keď mu bolo v chorobe ťažko, starali sme sa oň, až sa nakoniec vyliečilo,“
dodáva.

Ako objasňuje Alena Kopányiová,
deti všetko citlivo vnímajú. „Vnímajú to,
čo počujú v správach, ale aj fakt, že sme
zrazu prestali chodiť do práce, nechodíme spolu von, ani na návštevy. Všetko
sa deje v spojitosti s koronavírusom.
Zrazu je tu slovo, ktoré je pre niektorých
neznáme, pre iných odstrašujúce. Mnohé deti ho počuli už pred pár dňami v
škole alebo na ihrisku. Hovorili si medzi
sebou, že je dobré umývať si ruky, že je
potrebné mať rúšku a podobne,“ dodáva psychologička a zároveň prízvukuje,
že je práve na nás dospelých, aby sme
informácie o koronavíruse vysvetľovali
deťom primerane ich veku.

Rozhovor
treba končiť vždy pozitívne

S deťmi musíme hovoriť jednoducho, aby nás pochopili. „Mali by sme sa
veľa rozprávať o tom, čo môžeme spolu
urobiť preto, aby sme vírus nedostali.
Rozhovor treba končiť vždy pozitívne,
s vyjadrením nádeje, že vírusy medzi
nami vždy boli aj budú a my sa proti
nim dokážeme chrániť. Na záver každého rozhovoru sa uistime, či nás dieťa
pochopilo, a overme si, ako sa cíti – či
je pokojnejšie, či dostalo odpovede na
všetky svoje otázky. Dávajme pozor, aby
sme ho informáciami nezahltili. Nehovorme príliš odborným slovníkom, ani
veľmi všeobecne. Zamerajme sa len na
to, čo konkrétne chce od nás počuť. Na
Rozlišujme
záver rozhovoru sa môžeme spýtať: Čo
medzi škôlkarom a školákom
Podľa Aleny Kopányiovej určite mu- by ťa ešte zaujímalo?,“ radí Alena Kosíme rozlišovať, čo v tejto mimoriadnej pányiová.
situácii povieme škôlkarovi a čo školákovi. Škôlkari už dobre rozumejú samo- Ako s deťmi
obslužným činnostiam, akými sú naprí- zvládnuť náročné dni doma
klad umývanie rúk pred jedlom, či po
Mnohé deti sa z voľna najskôr možno
použití WC. „V tomto prípade môžeme tešili, pretože nemuseli vstávať do školy.
využiť hru. Môžeme robiť z mydla bub- Dnes je to už iné a preto je dobré, aby
linky, vymyslieť čokoľvek, aby sa umý- sme deťom v tejto mimoriadnej situácii
vanie rúk stalo pre deti zaujímavým,“ dali aspoň základný režim. „S deťmi sa
radí. Školákom zasa vysvetľujeme všet- deň vopred dohodnite, čo vás bude čako na úrovni poznatkov, ktoré majú zo kať na ďalší deň, kedy budete vstávať,

Naplánujte si s deťmi voľnočasové aktivity.

autor FeeLoona pixabay

Určite si s deťmi čas na učenie.

foto autor picjumbo_com pixabay

ako dlho budete napríklad v pyžame a
kedy príde na rad škola. Spýtajte sa ich,
čo by radi robili a nechajte ich, nech
sami niečo navrhnú. Možno budú chcieť
hrať spoločenské hry alebo niečo vytvárať, pozerať televíziu, hrať playstation.
Vypočujte si ich a program spoločne dolaďte,“ vyratúva odborníčka.

okolnostiam prežili pekný deň a že sme
spolu všetko ťažké zvládli,“ uzatvára
odborníčka.

Dodajme deťom nádej

nej chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli
v kríze a majú otázky ohľadom psychického zvládania tejto záťažovej situácie.
Odborníci ústavu v týchto dňoch poskytujú podporu pri krízovej intervencii a
radia, ako aktuálnu situáciu vysvetliť
nielen zdravým deťom, ale aj deťom so
špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími
potrebami či zdravotným znevýhodnením. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vďaka spoločnosti Telekom spustil aj bezplatnú Zelenú
VÚDPaP linku. Tá je k dispozícii rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú
a špeciálno-pedagogickú intervenciu.
Informácie poskytol Výskumný ústav
detskej psychológie a patopsychológie
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Spustili telefonickú
podporu pre rodičov

V súvislosti s ochorením COVID-19
a núdzovými opatreniami, ktoré majú
dopad na každodenný život, prichádza
Vyhnime sa hádkam a konfliktom Výskumný ústav detskej psychológie a
V tieto dni, keď trávime spoločne veľa patopsychológie (VÚDPaP) s e-mailočasu, máme šancu deti si oveľa viac vší- vou aj telefonickou podporou pre rodimať. „Vnímajte, aké majú medzi sebou čov, ale aj pedagógov. Prostredníctvom
vzťahy súrodenci, ale aj to, či dieťa po
sebe upratuje. Je na nás – rodičoch, či
Linky pomoci
budeme po deťoch každý deň kričať,
Zelená linka VÚDPaP: 0800 864 833
aby si upratali, aby sa nehádali, alebo
k dispozícii je od 9.00 do 18.00 h
nájdeme spôsob, ako sa vyhnúť hádkam
a konfliktom. Zrazu totiž nemôžeme len
Telefonická Linka podpory:
tak buchnúť dvermi a odísť z domu. Ani
02 4488 1649 k dispozícii je od 9.30
dieťa nemôže pred hádkou utiecť len tak
do 14.30 h
na bicykel alebo na ihrisko, ako to možno robilo kedysi. Sme nútení byť spolu,“
Email: koronavirus@vudpap.sk
hovorí Alena Kopányiová.
(nonstop)
Nie je ľahké zostať v tom, že bude
dobre a že to zvládneme. Čo si máme
opakovať? „My dospelí sme tými, ktorí
deťom dodávajú v živote nádej. Vychovávame ich v duchu, že svet je skvelé
miesto pre život, aj keď sa občas vyskytnú situácie, podobné tejto. Uistime ich,
že sme tu pre ne a robíme všetko preto,
aby sme tieto dni zvládli čo najlepšie.
Dodajme im nádej. Nič dôležitejšie im v
týchto dňoch nemôžeme dať. Ak máme
z tejto situácie úzkosti, pochybnosti,
strach, alebo paniku, deti to vnímajú.
Je to súčasťou nášho vyrovnávania sa s
touto náročnou situáciou. Na záver dňa,
keď ideme spať, odmeňme sa. Je jedno,
či objatím, úsmevom, alebo čokoládou.
Dodajme si nádej a oceňme sa spolu s
deťmi za to, že sme napriek náročným
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Biela stužka za deti
Kampaň Deň počatého dieťaťa na
prelome marca a apríla každoročne
sprevádza rozdávanie bielych stužiek – symbolu ochrany ešte nenarodeného ľudského života.

na projekty ochrany života, uhradíte ju
a na mape sa vďaka vašej pomoci objaví biela stužka v mieste vášho bydliska.
„Naším želaním je, aby bolo celé Slovensko pokryté stužkami. Nemôžeme
ich v týchto dňoch rozdávať na uliciach,
Tento rok z dôvodu opatrení proti no ponúkame ľuďom možnosť zaobstanovému koronavírusu Covid-19 Fórum rať si ich v on-line priestore a podporiť
života nemôže robiť osvetu v uliciach, tak dobrú vec. Naše projekty majú dlhotak sme ju presunuli do rodín a on-line ročné skvelé výsledky a vďaka nim sa
darí zachraňovať ľudské životy a vzdepriestoru.
Bielu stužku si môže každý z nás lávať ľudí v pro-life oblasti. Pretože vždy
vyrobiť doma a pripnúť na odev, no existuje alternatíva v prospech života
tento rok je tu ešte jedna skvelá novin- a prirodzených hodnôt, len o nej treba
ka – prostredníctvom VIRTUÁLNEJ vedieť,“ vysvetľuje predsedníčka Fóra
STUŽKY máte možnosť „zviditeľniť ne- života Marcela Dobešová.
viditeľných“ v zmysle hlavnej myšlienky aktuálneho 20. ročníka kampane a
podporiť projekty konkrétnej pomoci
tehotným ženám a matkám s deťmi
v krízových situáciách a ďalšie dôležité
aktivity Fóra života.
Virtuálnu stužku nájdete na adrese
https://25marec.sk/podporit/sk
Postup je veľmi jednoduchý. Vyberiete si sumu, ktorou chcete prispieť
» Fórum života

Výročia a udalosti
začali srbské polovojenské jednotky obliehať Sarajevo.

5. apríla 1992
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Nenaleťte ponuke na respirátory

Po oznámení krízového štábu a potvrdení ministrom zdravotníctva však
má byť voľný predaj respirátorov bežným laikom – občanom zakázaný. Respirátory sú totiž určené primárne pre
zdravotníkov, záchranárov, hasičov
a vojakov v teréne, najmä v rizikovom
teréne. Minister zdravotníctva zároveň
upozornil, že respirátor chráni nositeľa, no nijako – na rozdiel od rúška,
nebráni ľudí v blízkosti jeho nositeľa.
Rúško však v oboch prípadoch. Aj preto, ak už respirátor máte a používate,
ohľaduplné podľa odborníkov je voči
ostatným ešte ho prekryť rúškom. To

môžete oprať a dezinfikovať hladením
pri vyššej teplote.
Ak sa aj naďalej na internete stretnete s ponukou na kúpu respirátora a
zareagujete na ňu kladne, môže sa vám
stať, že prídete o peniaze, no tovar nikdy nedostanete. Seriózni predajcovia
totiž takéto ponuky sťahujú z on-line
priestoru.

» red

Prijmeme
zamestnanca

Miesto výkonu

Oravský PodzámokŠiroká - 0908 273 927
4,30€ hod/brutto

www.blackpatrol.eu

16-0002

V tomto období sa každý snaží chrániť, ako sa dá. Na čiernom trhu, ale
aj na sociálnych sieťach je bohatá, no najmä veľmi drahá ponuka
ochranných rúšok a respirátorov.
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Neviete „vďaka“ rabovačom zohnať droždie?
Ľahká pomoc! Môžete si ho pokojne
vyrobiť doma z toho, čo u vás zrejme
nájdete.

šate. Položte na teplé miesto nechajte
vykysnúť. Po cca 30 minútach pridajte
pivo a opäť celé poriadne vymiešajte.
Na teplom mieste, stačí pri izbovej teplote, nechajte 24 hodín postáť. Droždie
Droždie z múky:
Potrebujete polievkovú lyžicu hlad- je hotové a môžete ho začať používať
kej múky, čajovú lyžicu cukru, deciliter ako klasické droždie. Zvyšok si dajte do
piva. Všetko premiešajte a nechajte do chladničky, no snažte sa ho čo najskôr
druhého dňa postáť pri izbovej teplote. využiť.
Táto dávka sa rovná 50 g droždia.
Droždie možno vyrobiť aj zo zemiakov:
Uvaríte v šupe 250 gramov zemiakov,
po vychladnutí ich ošúpete. Pretlačíte
ich do misky a pridáte trošku vody a
vymiešate tak, aby nám vznikla hustá
kaša. Možno použiť mixér.Z cukru si
pridaním trochy vody uvaríte sirup.
Vychladený (vlažný) cukrový sirup
pridáte k zemiakom a dobre vymie-

» red

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Námestove
Mzda: 3,3330 €/h. brutto
0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

Firma SPI GLOBAL PLAY s.r.o. je jednotkou
ˇ interiérových
na celosvetovom trhu v dodávaní a montázi
detských ihrísk a interiérových trampolínových centier.

H¼ADÁME
spo¾ahlivých a šikovných ¾udí
do našich montážnych skupín,
ktoré cestujú po celom svete.
ˇ
Zaskolenie
priamo na pracovisku platené.
ˇ
ˇ
Anglický jazyk a vodicský
preukaz výhodou, práca na zivnosť.
Cesta a ubytovanie sú hradené firmou.

Životopis zasielajte na klaudia@playinstallation.com 0911 380 103
playinstallation.com a SPI Global Play Ltd
87-0037

Nájdete nás na

Výročia a udalosti
abdikoval Napoleon Bonaparte a následne bol vyhnaný do exilu
na ostrove Elba.

6. apríla 1814
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36-0002

Nástup ihneď.

zdravie / služby

16

Chcete chovať hydinu?

Najčítanejšie regionálne noviny

STROJOVÉ
OMIETKY
POTERY

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

100% záruka kvality

+421 948 912 937
+421 918 048 257
mikbau.sk@gmail.com

85_0237

www.mikbau.sk

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0056

splátky od 98 €

atia 0.
y pl
2
Zľav 4. 4. 20
do 1

zimné záhrady

zasklievanie terás

