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Ja chcem, tak môžem

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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 ce-
lospoločenského egoizmu a igno-
rovania potrieb či bezpečia tých 
druhých je u nás alarmujúci. Na-
riadenia sú pre tých druhých, pre 
hlupákov, ja môžem. Zákazy sú 
pre tých druhých, pre hlupákov, 
mňa sa netýkajú. A to už vôbec ne-
píšem o radách a odporučeniach. 
Hoci sú v záujme zdravia. Dokon-
ca, v záujme života, prežitia.

Ak spolu a všetci nebudeme reš-
pektovať nariadenia hlavného hygie-
nika – ktoré majú v právnom zmysle 
silu (vymáhateľnú a sankcionovateľ-
nú) zákona, ak nebudeme dodržiavať 
vládne nariadenia a množstvo záko-
nov, ktoré v týchto dňoch v zrých-
lenom režime schvaľuje náš parla-
ment, 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 pa-
nickému nákupu. A aj to iba dočas-
ne. Logistické centrá sú plné až po 
strechy. Majitelia obchodov sa tešia 
svojej nečakanej jarnej vianočnej se-
zóne. Ich zisky idú do miliárd a oby-
vateľstvo 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 ma-
nifestačné bicyklovanie a korčuľova-
nie 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, kto-
rí do bodky rešpektujú 
okolnosti týchto výni-
močných dní?

Prosím, zamysli-
me sa. S pozdra-
vom všetko iba to 
dobré - ADVOKÁTSKA

KANCELÁRIA
JUDr. Lucia Bakošová

0905 662 977
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párny týždeň: 
Revúca, Jelšava, Tornaľa, Rimav-
ská Sobota, Sobôtka, Bátka, 
Hnúšťa, Rožňava, Plešivec 

nepárny týždeň: 
Revúca, Tornaľa, Rimavská Sobo-
ta, Sobôtka, Rožňava, Betliar, Br-
zotín, Dobšiná, Gemerská Hôrka, 
Gemerská Poloma, Henckovce, 
Jablonov nad Turňou, Jovice, 
Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipov-
ník, Plešivec, Štítnik, Vlachovo 

gemersko@regionpress.sk
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»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531
»Predám zachovalú, funkč-
nú mláťačku 22, cena 600€, 
dohoda možná, okres 
Detva. Tel: 0908102833

»Kúpim vojenskú vzduchov-
ku vz 35-47. 0905450533

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

05 DOMY / predaj     

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RôZNE / iné    

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

Príklad:
RP GE 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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 no-
vinách, GE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Zmyslom trestného konania je vyda-
nie rozhodnutia vo veci samej, resp. 
meritórneho rozhodnutia. Toto roz-
hodnutie závisí od zistenia skutkové-
ho stavu. 

K  riadnemu a  úplnému zisteniu 
skutkového stavu patrí aj vykonanie 
dokazovania. Základnou zásadou do-
kazovania je zásada zistenia skutkové-
ho stavu bez dôvodných pochybností. 
V zmysle trestného poriadku je medzi 
dôkazné prostriedky zaradený aj vý-
sluch svedka. V  mnohých prípadoch 
je tento výsluch zásadným alebo nie-
kedy aj jediným dôkazným prostried-
kom na náležité zistenie skutkového 
stavu v  trestnom konaní. Výsledkom 
tohto dôkazného prostriedku je výpo-
veď svedka. Nakoľko Trestný poriadok 
neurčuje podmienky svedeckej spôso-
bilosti, tak svedkami môžu byť akékoľ-
vek fyzické osoby, teda aj neplnoleté 
osoby alebo osoby s  telesným, či du-
ševným 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  ko-
naní pred súdom, napr. na hlavnom 
pojednávaní. Každý svedok musí byť 
v takomto konaní poučený o význame 
svedeckej výpovede, o jeho práve odo-
prieť vypovedať, o  zákaze výsluchu a 
o skutočnostiach, že je povinný vypo-
vedať pravdu, nič nezamlčať, a taktiež 
o trestných následkoch krivej výpove-

de. Formuláciou nič nezamlčať je po-
trebné mať na pamäti, že svedok musí 
poskytnúť odpoveď na položenú otáz-
ku, ak túto odpoveď pozná. Takýto sve-
dok má byť tiež poučený o nároku na 
svedočné. Pokiaľ by poučenie svedka 
pred vykonaním výpovede v trestnom 
konaní absentovalo, tak by išlo o pro-
cesné pochybenie a takýto dôkaz v po-
dobe výpovede svedka by bol relatívne 
neplatný. Túto relatívnu neplatnosť by 
bolo možné napraviť len zopakovaním 
výsluchu takéhoto svedka s  náleži-
tým 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 trest-
né konanie. Zákonodarca reagoval na 
tento nežiadúci stav, na podávanie ta-
kýchto informácii, resp. úmyselné za-
mlčanie podstatných okolností, zave-
dením trestného činu krivej výpovede 
a krivej prísahy do Trestného zákona. 
V dôsledku svedeckej výpovede, kedy 
takýto svedok poskytne nepravdivé 
informácie, tak môže byť vydané ne-
správne rozhodnutie.

Poučenie, krivá výpoveď a krivá prísaha

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

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

Dajte o tom vedieť!
Pre �rmy, ktoré museli svoje prevádzky zavrieť,

ale vedia tovar doručiť, 

máme špeciálne  zľavy na inzerciu!

www.regionpress.sk kaleta@regionpress.sk
0907 887 332

Viac info:
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Stavebná 

prijme

Práca na území SR. Nástup po dohode. tel: 0918/413582, 
0904/881 418, mail: info@gsksro.sk

PLAT: 5 EUR/HOD. PODMIENKA: 

POMOCNÉHO ROBOTNÍKA

SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA, 
PRIJME PRACOVNÍKOV NA VÝKON STRÁŽNEJ 

SLUŽBY DO OC V REVÚCEJ. 
Podmienkou prijatia je preukaz odbornej spôsobilosti typu „S“. 

Kontakt: 051 77 222 14, 0903 615 207,
papservice@papservice.sk
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UZÁVIERKA
ďalšieho 

čísla Gemersko
je už v pondelok

6.4.2020.

Objednávka
inzercie

0907 887 322
alebo na: 

gemersko@
regionpress.sk

my
to

dáme!
Otvorme si srdcia 

a egÁ pokorme

Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma

INZERCIA
0907 887 322

4. apríla 1945   
oslobodili vojská Červenej armády Brati-
slavu a Liptovský Mikuláš.

Výročia a udalosti
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Od 1. apríla sa upravli úradné ho-
diny v klientskych centrách, odde-
leniach dokladov a na dopravných 
inšpektorátoch.

Upravené hodiny bude mať streda, 
keď budú pracoviská Ministerstva 
vnútra SR klientom k dispozícii od 
13.00 do 16.00 h. V ostatné pracovné 
dni v týždni sú centrá otvorené od 8.00 
do 11.00 hod., tak ako doteraz. 

Sociálna poisťovňa upozorňuje 
všetkých poistencov, ktorí majú zria-
denú aktívnu elektronickú schránku, 
že korešpondencia (rozhodnutia, po-
tvrdenia a iné dokumenty) im bude 
zasielaná výlučne do ich elektronickej 

schránky. 
Dočasne bude v Sociálnej poisťov-

ni Rezervačný systém využívaný na 
elektronický zber formulárov, pomo-
cou ktorých poistenci môžu iniciovať 
konanie o ich dôchodku. Po prihlásení 
sa do Rezervačného systému na strán-
ke www.socpoist.sk  treba postupovať 
podľa nasledovných inštrukcií: zadať 
druh dôchodku, ktorý chcete vybaviť, 
zadať pobočku alebo pracovisko pod-
ľa miesta trvalého bydliska žiadateľa 
a odoslať formulár. Sociálna poisťov-
ňa približne do troch pracovných dní 
bude žiadateľa kontaktovať. 

Zmeny na klientských centrách

» red

S účinnosťou od 27. marca 2020 pe-
diatri nepotvrdzujú rodičom zdra-
vých detí do dovŕšenia 11 rokov Žia-
dosť o ošetrovné.

Na základe žiadosti o ošetrovné 
(fialové tlačivo) a ani iné tlačivo, kto-
rým si chcú rodičia uplatniť nárok na 
ošetrovné potvrdzujú rodičom chorého 
dieťaťa nevyhnutnú potrebu osobného 
a celodenného ošetrovania z dôvodu 
náhleho zhoršenia jeho zdravotného 
stavu za predpokladu, ak rodičia die-
ťaťa nie sú poberateľmi ošetrovného z 
dôvodu uzatvorenia predškolských a 
školských zariadení. 

Žiadosti o ošetrovné (fialové tlači-
vo) odovzdá rodičovi, ktorý si uplatní 
nárok na ošetrovné zaužívaným spô-
sobom. Pediatri taktiež potvrdzujú žia-
dosti rodičom dieťaťa od dovŕšeného 
11. roku do dovŕšenia 16 rokov veku, 
ktoré zatiaľ nejaví známky choroby, av-
šak vyžaduje osobné a celodenné ošet-
rovanie z dôvodu, že jeho mentálne 
alebo fyzické schopnosti mu nedovoľu-
jú zvládnuť pobyt v domácom prostredí 
bez dozoru rodiča. Potrebu osobného a 
celodenného ošetrovania u týchto detí 
musí indikovať pediater. 

Ako potvrdzovať ošetrovné

» Zdroj: SP

Ľahká pomoc! Môžete si ho pokojne 
vyrobiť doma z toho, čo u vás zrejme 
nájdete. 

Droždie z múky:
Potrebujete polievkovú lyžicu hlad-

kej múky, čajovú lyžicu cukru, deciliter 
piva. Všetko  premiešajte a nechajte do 
druhého dňa postáť pri izbovej teplote.

Táto dávka sa rovná 50 g droždia. 

Droždie možno vyrobiť aj zo zemia-
kov:

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-

šate. Položte na teplé miesto nechajte 
vykysnúť. Po cca 30 minútach pridajte 
pivo a opäť celé poriadne vymiešajte. 
Na teplom mieste, stačí pri izbovej tep-
lote, nechajte 24 hodín postáť. Droždie 
je hotové a môžete ho začať používať 
ako klasické droždie. Zvyšok si dajte do 
chladničky, no snažte sa ho čo najskôr 
využiť. 

Neviete „vďaka“ rabovačom zohnať droždie?

» red

KAMENÁRSTVO
Helczman

KAMENÁRSTVO
Helczman

spracovanie, výroba a predaj 

PRÍRODNÉHO KAMEŇAspracovanie, výroba a predaj 

PRÍRODNÉHO KAMEŇA

Prerábame staré
betónové hroby
na NOVÉ  ŽULOVÉ
za  VÝHODNÉ CENY!
... aj atypické rozmery

 

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Stačí prezvoniť, a my Vám zavoláme:

0948 684 660
20 rokov na trhu   |   vyše 100.000 spokojných zákazníkov

    ZDARMA
 extra zľavy pre

   rodinné domy
   a bytové podniky,
   stavebné firmy a iné...

cenová kalkulácia
3 tesnenia v cene 2 tes.
6-komorové okná

   v cene 5-komorových

    ZDARMA
parapety zdarma
dovoz nových

   a odvoz starých okien    
 zameranie
 odborné poradenstvo
 mikroventilácia

   ku každému otváravo-
   sklopnému oknu

50 %
ZĽAVA
na žalúzie

 Aluplast
 Gealan
 Salamander

PLASTOVÉ OKNÁ

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY!
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Bezpečnostné dvere
Garážové brány
Vstavané skrine

mobil: 0907 660 214
e-mail: icsoarpad@mail.t-com.sk

Šafárikova 33
048 01 Rožňava

ICSÓ ÁRPÁD
MONTÁŽ • OPRAVA • REKONŠTRUKCIE

PLYN  KÚRENIE  VODA
PODLAHOVÉ KÚRENIE

PLASTOVÉ, MEDENÉ, KOVOVÉ ROZVODY
STAVEBNE PRÁCE • PREDAJ A MONTÁŽ KOTLOV NA ÚK

6. apríla 1814 
abdikoval Napoleon Bonaparte a následne bol vyhnaný do exilu 
na ostrove Elba.

Výročia a udalosti



GE20-14_strana- 4

spravodajstvo / relax Najčítanejšie regionálne noviny
4

Tieto dni, posledné týždne, sú mi-
moriadne. Nielen pre vlády, samo-
správy, firmy, rodičov, ale samozrej-
me aj pre deti. Nie sú prázdniny, ale 
nechodia do školy. 

Nedostali za trest „zaracha“, ale ne-
smú ísť von medzi svojich kamarátov. 
Netočia sa kolotoče, nehrajú kiná. Zo-
stávajú doma, a okrem učenia, ktoré 
ich celkom neobchádza, im zostávajú 
k dispozícii – samozrejme rodičia – a 
počítač ako hračka a sociálne médium.

A čo tak tento priestor využiť na 
odkrývanie talentov? Napríklad 
literárnych? Čo tak zahrať sa na spi-
sovateľa? Združenie internetových 
autorov Pars Artem vyhlasuje práve za 
týmto účelom literárnu hru pre deti od 
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 de-
ťom s fantáziou – a tú majú všetky deti 
– a deťom, ktoré sú ochotné sa venovať 
niečomu mimoriadnemu – vymýšľaniu 
rozprávky pre iné deti. Pretože každú 

rozprávku si budú môcť prečítať všet-
ky deti, ktoré hovoria našim jazykom.  
Preto výzva pre rodičov: Priveďte svo-
je deti bližšie k literatúre, povedzte 
im o tejto súťaži. Každá jedna rozpráv-
ka bude uverejnená na internete, každá 
jedna rozprávka bude zaradená do lo-
sovania o odmeny a ak sa nájde dosta-
tok dielok, ak budú splnené stanovené 
podmienky, vybrané deti si nájdu svoje 
meno aj v knižke, ktorú vydá vydava-
teľstvo Pars Artem, ktoré je orientova-
né hlavne na autorov, ktorí uverejňujú 
svoje práce na sociálnych sieťach.

Propozície hry s ďalšími podrob-
nosťami nájdete na facebookovej strán-
ke Deti_deťom, prípadne si ich môžete 
vyžiadať na e-mailovej adrese koordi-
nátora hry ziegler1@ziegler.sk.

Literárna hra pre deti

» šz

IMT SMILE
KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE
KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
H E Ľ EN I N E OČ I ·G L AD I Á T OR H E X
MEDI AL BANANA·AKUST IK A·ANDY C

SEPULTURA·AMARANTHE
THERION·ORPHANED LAND

83
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-
‚‚Dovtedy 

-
netu

‘‘ 

využi tento čas na vďačnosť, 
kedy si uvedomíš veci, ktoré si si doteraz 

neuvedomil

7. apríla 1348  
bola založená Karlova univerzita v Prahe.

8. apríla 1546   
Tridentský koncil definitívne ustanovil 
biblický kánon. 

Výročia a udalosti

9. apríla 2003 
padol po invázii amerických vojsk režim Saddáma Husajna v Iraku.

Výročia a udalosti
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Veľa ľudí sa trápi. Ich dôvody sú rôz-
ne. Trápia sa aj inovátori, ktorí opra-
vujú svet. Chcú ho zlepšiť a svet ich 
nechápe. 

Netrápte sa, veď najväčšieho inováto-
ra sveta ukrižovali tí, ktorých prišiel za-
chrániť. 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 poži-
čiavajú 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 nie-
kto neprejavil vďačnosť, lásku, nevrátil 
peniaze alebo neuznal naše schopnosti. 
Problém je, že to očakávame. Veď sme pô-
vodne chceli pomôcť ľuďom a opravovať 
svet. Odmenou je už to, že sme to urobi-
li. 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 kra-
jinách. Robia to preto, lebo to robiť treba. 

Ježiš priniesol ľuďom lásku a oslobo-
denie od hriechu. Oni mu za to vyrobili 
kríž a ukrižovali ho. Ak stretneme po-
cestného, hladného, smädného, nahého, 
chorého alebo väzne-
ného urobme mu to, 
čo očakávame, že by 
druhí urobili nám. 
V tomto chudobnom 
človeku môžeme vrátiť 
Ježišovi to, čo sme 
od Neho do-
stali.

Netrápte sa a pomáhajte!

» Ján Košturiak

Kampaň Deň počatého dieťaťa na 
prelome marca a apríla každoročne 
sprevádza rozdávanie bielych stu-
žiek – symbolu ochrany ešte nena-
rodeného ľudského života. 

Tento rok z dôvodu opatrení proti 
novému koronavírusu Covid-19 Fórum 
života nemôže robiť osvetu v uliciach, 
tak sme ju presunuli do rodín a on-line 
priestoru.

Bielu stužku si môže každý z  nás 
vyrobiť doma a  pripnúť na odev, no 
tento rok je tu ešte jedna skvelá novin-
ka – prostredníctvom VIRTUÁLNEJ 
STUŽKY máte možnosť „zviditeľniť ne-
viditeľných“ v zmysle hlavnej myšlien-
ky 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. Vy-
beriete si sumu, ktorou chcete prispieť 

na projekty ochrany života, uhradíte ju 
a na mape sa vďaka vašej pomoci obja-
ví biela stužka v mieste vášho bydliska. 
„Naším želaním je, aby bolo celé Slo-
vensko pokryté stužkami. Nemôžeme 
ich v týchto dňoch rozdávať na uliciach, 
no ponúkame ľuďom možnosť zaobsta-
rať si ich v on-line priestore a podporiť 
tak dobrú vec. Naše projekty majú dlho-
ročné skvelé výsledky a vďaka nim sa 
darí zachraňovať ľudské životy a vzde-
lávať ľudí v pro-life oblasti. Pretože vždy 
existuje alternatíva v  prospech života 
a prirodzených hodnôt, len o nej treba 
vedieť,“ vysvetľuje predsedníčka Fóra 
života Marcela Dobešová.

Biela stužka za deti

» Fórum života

ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda
ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda

Všetko pre Vašu záhradu a balkónVšetko pre Vašu záhradu a balkón

Záhradníctvo
Kalonda

    0907 133 813 
Zvolenská cesta, Lučenec
   

FRÉZOVANIE a 
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD

   komínov

   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

   komínov

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

50OSB10

50OSB12

50OSB15

50OSB18

50OSB22

50OSB25

OSB 2500x1250x10 mm

OSB 2500x1250x12 mm

OSB 2500x1250x15 mm

OSB 2500x1250x18 mm

OSB 2500x1250x22 mm

OSB 2500x1250x25 mm

10

12

15

18

22

25

13,50 €

15,50 €

19,60 €

23,40 €

28,80 €

32,00 €

OSB3 KRONOSPAN hladká
Rozmer: 2500 x 1250 mm = 3,125 m2

Kód
tovaru Názov tovaru

Hrúbka
v mm Cena/ks

ĎAKUJEME!
záchranárom, sestrám

aj lekárom, predavačkám,
kuriérom, pekárom,
policajtom, hasičom,

šoférom autobusov,...
A všetkým, ktorí bojujú za národ!

Uzávierka
ďalšieho 

čísla Gemersko
je už v pondelok

6.4.2020.

Objednávka
inzercie

0907 887 322
alebo na: 

gemersko@
regionpress.sk
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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 psy-
chológie a patopsychológie – PhDr. 
Alena Kopányiová, PhD.

Ako objasňuje Alena Kopányiová, 
deti všetko citlivo vnímajú. „Vnímajú to, 
čo počujú v správach, ale aj fakt, že sme 
zrazu prestali chodiť do práce, nechodí-
me spolu von, ani na návštevy. Všetko 
sa deje v spojitosti s koronavírusom. 
Zrazu je tu slovo, ktoré je pre niektorých 
neznáme, pre iných odstrašujúce. Mno-
hé 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,“ dodá-
va psychologička a zároveň prízvukuje, 
že je práve na nás dospelých, aby sme 
informácie o koronavíruse vysvetľovali 
deťom primerane ich veku.

Rozlišujme 
medzi škôlkarom a školákom

Podľa Aleny Kopányiovej určite mu-
síme rozlišovať, čo v tejto mimoriadnej 
situácii povieme škôlkarovi a čo školá-
kovi. Škôlkari už dobre rozumejú samo-
obslužným činnostiam, akými sú naprí-
klad umývanie rúk pred jedlom, či po 
použití WC. „V tomto prípade môžeme 
využiť hru. Môžeme robiť z mydla bub-
linky, vymyslieť čokoľvek, aby sa umý-
vanie rúk stalo pre deti zaujímavým,“ 
radí. Školákom zasa vysvetľujeme všet-
ko na úrovni poznatkov, ktoré majú zo 

školy. „Napríklad zistíme, čo vedia o 
vírusoch z biológie, čo sa učili o choro-
bách 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, stara-
li sme sa oň, až sa nakoniec vyliečilo,“ 
dodáva.

Rozhovor 
treba končiť vždy pozitívne

S deťmi musíme hovoriť jednodu-
cho, 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 kaž-
dého 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. Neho-
vorme príliš odborným slovníkom, ani 
veľmi všeobecne. Zamerajme sa len na 
to, čo konkrétne chce od nás počuť. Na 
záver rozhovoru sa môžeme spýtať: Čo 
by ťa ešte zaujímalo?,“ radí Alena Ko-
pányiová.

Ako s deťmi 
zvládnuť náročné dni doma

Mnohé deti sa z voľna najskôr možno 
tešili, pretože nemuseli vstávať do školy. 
Dnes je to už iné a preto je dobré, aby 
sme deťom v tejto mimoriadnej situácii 
dali aspoň základný režim. „S deťmi sa 
deň vopred dohodnite, čo vás bude ča-
kať na ďalší deň, kedy budete vstávať, 

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 vytvá-
rať, pozerať televíziu, hrať playstation. 
Vypočujte si ich a program spoločne do-
laďte,“ vyratúva odborníčka.

Vyhnime sa hádkam a konfliktom
V tieto dni, keď trávime spoločne veľa 

času, máme šancu deti si oveľa viac vší-
mať. „Vnímajte, aké majú medzi sebou 
vzťahy súrodenci, ale aj to, či dieťa po 
sebe upratuje. Je na nás – rodičoch, či 
budeme po deťoch každý deň kričať, 
aby si upratali, aby sa nehádali, alebo 
nájdeme spôsob, ako sa vyhnúť hádkam 
a konfliktom. Zrazu totiž nemôžeme len 
tak buchnúť dvermi a odísť z domu. Ani 
dieťa nemôže pred hádkou utiecť len tak 
na bicykel alebo na ihrisko, ako to mož-
no robilo kedysi. Sme nútení byť spolu,“ 
hovorí Alena Kopányiová.

Dodajme deťom nádej
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. Vycho-
vávame ich v duchu, že svet je skvelé 
miesto pre život, aj keď sa občas vyskyt-
nú 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 

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

Spustili telefonickú 
podporu pre rodičov

V súvislosti s ochorením COVID-19 
a núdzovými opatreniami, ktoré majú 
dopad na každodenný život, prichádza 
Výskumný ústav detskej psychológie a 
patopsychológie (VÚDPaP) s e-mailo-
vou aj telefonickou podporou pre rodi-
čov, ale aj pedagógov. Prostredníctvom 

nej chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli 
v kríze a majú otázky ohľadom psychic-
kého zvládania tejto záťažovej situácie. 
Odborníci ústavu v týchto dňoch posky-
tujú podporu pri krízovej intervencii a 
radia, ako aktuálnu situáciu vysvetliť 
nielen zdravým deťom, ale aj deťom so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami či zdravotným znevýhodne-
ním. Výskumný ústav detskej psycholó-
gie a patopsychológie vďaka spoločnos-
ti Telekom spustil aj bezplatnú Zelenú 
VÚDPaP linku. Tá je k dispozícii rodi-
čom, ale aj tínedžerom v krízových situ-
áciách, ktoré si vyžadujú radu sociálne-
ho mediátora, prípadne psychologickú 
a špeciálno-pedagogickú intervenciu.

Informácie poskytol Výskumný ústav 
detskej psychológie a patopsychológie

STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Odborníčka radí rodičom, ako zvládnuť toto ťažké obdobie

Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse?

Určite si s deťmi čas na učenie.                                 foto autor picjumbo_com pixabay

ZDRAVIE Najčítanejšie regionálne noviny

Linky pomoci 
Zelená linka VÚDPaP: 0800 864 833
k dispozícii je od 9.00 do 18.00 h

Telefonická Linka podpory: 
02 4488 1649 k dispozícii je od 9.30 
do 14.30 h

Email: koronavirus@vudpap.sk 
(nonstop)

Naplánujte si s deťmi voľnočasové aktivity.                            autor FeeLoona pixabay



GE20-14_strana- 7

kultúra / službygemersko
7

Autizmus sa nepýta, či môže prísť. Do rodiny 
vchádza bez pozvania a potom zostáva celý ži-
vot. Prekopáva všetko, čím rodina dovtedy žila. 
Do veľkej miery určuje jej tempo a fungovanie. 
Osud každej rodiny s autizmom je ťažký, ale 
práve v tej ťažobe a smútku sa skrýva niečo iné 
– krása a radosť zo života. Schopnosť pomôcť 
nielen sebe, ale aj druhým. 

Nezlomnosť.
Je skoré víkendové ráno, sedím na káve a listujem 

v novinách na neďalekej pumpe. Toto sú chvíle, ktoré 
trávim najradšej sám. Pri vedľajšom stole sedia dvaja 
mládenci, pred nimi nedopitá fľaša. Ako im môže chu-
tiť takto skoro ráno? 

Začínam čítať jeden z denníkov. „Šéfe, môžem si 
prisadnúť? Môžem sa niečo spýtať?“ prihovára sa mi 
jeden z nich. 

 „Prepáčte, som tu len na chvíľku,“ odpovedám s 
túžbou nebyť rušený. 

„Bude to len na chvíľku. Vy ste Majkov otec?“ 
Čakal som všetko možné, ale takúto otázku sme-

rujúcu k môjmu autistickému synovi nie. Sadá si ku 
mne: „Chcel som sa spýtať, ako sa vášmu Marekovi 
darí. Či si dokázal po škole nájsť vo svete miesto. Boli 
sme spolužiakmi na základnej škole, keď k nám nastú-
pil na integráciu, a potom sme boli v jednej triede aj na 
strednej. Bolo super byť s ním, aj keď je trochu iný.“ 

Som dojatý. V stručnosti opisujem, čo má Majo 
nové, ako sa mu darí. „Viete, keď k nám nastúpil, hneď 
sme ho prijali medzi seba. Neprekážalo, že bol iný. Ob-
ľúbila si ho väčšina z nás. Aj ja. Bol to správny chalan, 
celkom vtipný. Som rád, že na mňa nezabudol. Pred-

nedávnom som bol v obchode, a zrazu počujem, ako 
ma zdraví jeho hlas. Hovorím si – to je Majko. Najskôr 
som ho nevidel, vynoril sa až o chvíľu. On sa asi aj 
trošku hanbil. Ale pamätal si ma!“ 

Škoda, že nemám viac času, chcel som sa ho aj ja 
viac popýtať, ako sa mu darí. „Budem už musieť ísť. 
Od koho mám Maja pozdraviť?“  vravím, v očiach 
mám slzy.

Usmeje sa na mňa. „Povedzte mu len jeden kód – 
osemnásty apríl. Majo bude vedieť. Jeho pamäť je urči-
te stále brutálna.“  

Odchádzam s vďakou za mladých ľudí, ako je on, 
a je mi ľúto, že som ho dopredu zaškatuľkoval. Stále 
sa mám čo učiť. A zároveň odchádzam s hrdosťou na 
svojho autistického syna. Jeho bývalí spolužiaci mu 
dali veľa a pomohli mu integrovať sa, no minimálne 
toľko, ak nie viac, dal do života náš syn im. A čo ten 
kód? Samozrejme, že ho Majo pochopil. Hneď vedel, o 
koho ide. Autisti majú cit pre ľudí so srdcom, ktorí sa 
im otvoria. Nezabúdajú na nich.

Keď som v marci 2005 publikoval na blogu svoj 
prvý článok o autizme, náš prvorodený syn Marek 
mal necelých šesť rokov. Za prvotným rozhodnutím 
písať príbeh našej rodiny s autizmom stála u mňa aj 
potreba vypustiť písaním prebytočnú paru, cítil som 
nespravodlivosť, strach a úzkosť. Diagnózu autizmu 
som stále nemal vnútorne spracovanú a manželka na 
tom bola podobne. Navonok sme sa snažili žiť všetci 
traja čo najnormálnejší život, hlavou nám však nepre-
stávalo víriť množstvo otázok týkajúcich sa synovej 
budúcnosti, na ktoré nám nikto nevedel odpovedať. 

Postupne sa mi začalo ozývať stále viac a viac ro-

dičov s podobným osudom. Povedomie o autizme, o 
jeho diagnostike a celkovo osveta v spoločnosti boli v 
tom čase na veľmi nízkej úrovni, a tak som o našom ži-
vote s autizmom písal ďalej. Písal ahovoril som o tom, 
ako sa nám žije. Aj o tom, ako sa náš Majko postupne 
rozrozprával. Že sa nám ho po piatich rokoch v špeci-
álnych školách podarilo úspešne integrovať v bežnej 
základnej škole. Že mu vo vývoji pomáha spoločenský 
tanec spolu s krasokorčuľovaním. Ako sa snažíme vy-
stavovať ho neustále sociálnemu tlaku a že sa nám po-
darilo nájsť mu po skončení školskej dochádzky ako 
dvadsaťročnému prácu na dohodu. 

Písal som s vedomím, že tam niekde sú ľudia s 
autistickým alebo inak zdravotne znevýhodneným 
dieťaťom, ktorí potrebujú pomôcť a povzbudiť. Ciele-
ne som písal viac otých dobrých dňoch nášho bytia a 
žitia, aj keď tých horších by sa tiež nazbieralo. Písaním 
som však chcel druhých povzbudzovať, nie ešte viac 
deptať. 

Kniha Nezlomní nie je iba správou o  tom, ako 
žijú rodiny s  autistickým členom na Slovensku 
a v Česku. Je zároveň správou o nás všetkých. O tom, 
či a ako sme pripravení prijímať ľudí so zdravotným 
postihnutím. Ako vnímame rodiny s atypickým dieťa-
ťom. Či a akým spôsobom im dokážeme pomôcť. A aj 
o tom, či sa od autistov dokážeme niečomu naučiť. 
Pretože platí, že nielen my dávame veľa autistom, ale 
aj oni sú pripravení dávať nám. Často viac, ako od nás 
dostali. Stačí, aby sme im otvorili svoje srdcia. Aby 
sme ich prijali takých, akí sú.

Jozef Bednár 
(záver z knihy Nezlomní – 18 otvorených rozhovorov o autizme)
https://obchod.dennikn.sk/show/287/jozef-bednar-nezlomni

Vychádza kniha Jozefa Bednára - otca autistického syna, o živote s autistickými deťmi  

Nezlomní – 18 otvorených rozhovorov o autizme
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0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Chcete chovať hydinu?

100% záruka kvality

STROJOVÉ 
OMIETKY
POTERY

www.mikbau.sk

+421 948 912 937
+421 918 048 257

mikbau.sk@gmail.com 85
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

Zľavy platia

do 14. 4. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
oblastné zastúpenie pre východný región

0918 973 129  |  www.balkona.eu

Dajte o tom vedieť!
Pre �rmy, ktoré museli svoje prevádzky zavrieť,

ale vedia tovar doručiť, 

máme špeciálne  zľavy na inzerciu!

www.regionpress.sk kaleta@regionpress.sk
0907 887 332

Viac info:
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