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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 -

INZERCIA
0905 915 034
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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

chorého alebo väzne-
ného urobme mu to, 
čo očakávame, že by 
druhí urobili nám. 
V tomto chudobnom 
človeku môžeme vrátiť 
Ježišovi to, čo sme 

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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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



ZH 20-14 strana_ 4

služby Najčítanejšie regionálne noviny
4

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely -SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Prenájom 1izb ZH 
0907696611

»Predám 5 rodín včiel. Hliník 
nad Hronom 0907579643
»Lacno predám len za 
100 eur zánovnú kvalitnú 
elektrickú kosačku 1800 
W s káblom -sťahovanie. 
0903575921

»ODKÚPIM KROJE MINCE 
BANKOVKY VYZNAMENANIA 
VOJENSKÉ PRILBY HELMY 
OPASKY BODÁKY KORDÍKY 
PRACKY Z OPASKOV PO-
HĽADNICE HODINKY A INÉ 
0903868361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»PREDÁM TLAČIAREŇ ZN.EPS-
ON 0918597940

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

Príklad:
RP ZH 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, ZH zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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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

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

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

Výročia a udalosti

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

Výročia a udalosti
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V tomto období sa každý snaží chrá-
niť, ako sa dá. Na čiernom trhu, ale 
aj na sociálnych sieťach je boha-
tá, no najmä veľmi drahá ponuka 
ochranných rúšok a respirátorov.

Po oznámení krízového štábu a po-
tvrdení ministrom zdravotníctva však 
má byť voľný predaj respirátorov bež-
ným laikom – občanom zakázaný. Res-
pirátory sú totiž určené primárne pre 
zdravotníkov, záchranárov, hasičov 
a vojakov v teréne, najmä v rizikovom 
teréne. Minister zdravotníctva zároveň 
upozornil, že respirátor chráni nosi-
teľa, no nijako – na rozdiel od rúška, 
nebráni ľudí v blízkosti jeho nositeľa.  
Rúško však v oboch prípadoch. Aj pre-
to, 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 stret-
nete s ponukou na kúpu respirátora a 
zareagujete na ňu kladne, môže sa vám 
stať, že prídete o peniaze, no tovar ni-
kdy nedostanete. Seriózni predajcovia 
totiž takéto ponuky sťahujú z on-line 
priestoru.

Nenaleťte ponuke na respirátory

» red

Dôležité
telefónne čísla

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112
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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

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

7. apríla 1348  
bola založená Karlova univerzita v Prahe.

8. apríla 1546   
Tridentský koncil definitívne ustanovil 
biblický kánon. 

Výročia a udalosti
59
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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

2-3 týždňové 
2-3 týždňové
2-3 týždňové

2 týždňové
13 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

3,50 €
3,50 €
8,00 €
2,30 €
5,30 €

0905 745 006  0903 944 151    TURÁ - bývalé PD

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,70 € / ks
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Kontakt: tel.: 0902 924 400, e-mail: praca@ndf.sk

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá
prijme

VODIČOV nákladných vozidiel
Plat: 1000-1600,-€ (brutto).   Ponúkame: v prípade potreby
bezplatné ubytovanie.  Požiadavky: VP sk. C a E, platné
doklady: KKV, karta vodiča, zdravot. a psych. spôsobilosť.
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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

0948 787 777  |  www.balkona.eu 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%


