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Dejinne pravdepodobne najstarším 
svedectvom o Veľkej noci je homília O 
Pasche Melitona Sardského z 2. storočia. 

Peri Pascha, alebo tiež Kázeň na Veľký 
piatok je homília, ktorá pochádza z rokov 
160-170. Okrem Druhého listu Klimentovho 
ide o jednu z najstarších zachovaných káz-
ní. Má štyri časti a 105 paragrafov. 

Prvá časť odkazuje na starozákonné 
čítanie z knihy Exodus a oslavuje starú 
a novú Paschu. Druhá časť prerozpráva 
príbeh starozákonnej Paschy a vysvetľuje 
jej zmysel. Tretia časť objasňuje, prečo sa 
Kristus obetoval, zmysel Adamovho pádu 
a rozšírenie nadvlády hriechu medzi všet-
kých ľudí. Štvrtá, najrozsiahlejšia, vysvet-
ľuje Kristovu novú Paschu a jeho triumf 
vzkriesenia. V poslednej časti sa objavuje 
antijudaistická polemika.

To sú dejiny. Súčasnosť? Je to tiež prí-
beh. Príbeh o zmysle života, o zmysle obe-
tovania sa, o obetavých, ktorí nasadzujú 
svoje životy. O ľudských pádoch a nadvláde 
zla. O absolútnej prirodzenosti zla. O tom, 
že nám jeho prítomnosť vôbec neprekáža, 

naopak, mnohí z nás mu fandia a podpo-
rujú ho. Dokonca mnohí aj spomedzi tých, 
ktorí si to už ani neuvedomujú.

To je to najhoršie – neuvedomili sme si, 
ako ďaleko z reťaze sme pustili všeobecné 
zlo a ako nám to zlo zahnalo dobro do kúta 
hanbiť sa na polienko.

Situácia okolo nás nám pripomína báj-
nu výstrahu, objavujúcu sa takmer vo všet-
kých náboženstvách – varovne zdvihnutú 
ruku. No zároveň žijeme v dňoch, v ktorých 
stojí za to brániť a najmä presadzovať to 
dobro.

A na to netreba bujarú, rozjasanú 
Veľkú noc, plnú oblievačiek a veľkých 
osláv, prehýbajúcich sa sto-
lov a množstva ľudských 
stretnutí. Spomeňme si 
možno na toho Melitona 
Sardského.

Na čítanie o pádoch a 
znovuvstaniach.

Krásne a pokoj-
né sviatky, milí 
čitatelia.

Veľká noc a my dnes

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

HYPOTEKÁRNE
CENTRUM

Všetky banky na jednom mieste

N O V I N K A ! 
AMERICKÉ PÔŽIČKY A HYPOTÉKY

BEZ OVEROVANIA BANKOVÉHO REGISTRA
od 500 Eur do 200 000 Eur

Rožňava, Šafárikova 21 - budova VÚB banky
0918 709 068

HYPOTÉKY od 6 600 Eur až do 300 000 Eur
s úrokom od 0,5%

 SPOTREBNÉ A REFINANČNÉ ÚVERY
od 500 Eur do 30 000 Eur

Pre zamestnaných, podnikateľov, sro-čky a dôchodcov do 75 rokov 

Griffin  S  Group   s.r.o.

bezpečnostné služby - security

- fyzická ochrana osôb a majetku

- zabezpečovanie poduja�

- prevoz peňazí a cenín /doprovody/

- pult centrálnej ochrany /PCO/

- GPS monitorovanie + videopult

- kurzy SBS /odborná príprava/

- recepčná a informačná služba

- bezpečnostný audit a poradenstvo

Security

prevádzka:

Tornaľa
Daxnerova 13

tel.:  0907 070 009
griffins@centrum.sk
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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

Redakcia: Čučmianska dlhá 3 
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GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

Bc. Ján Vojta   0907 887 322 

Distribúcia:
Ing. Jaroslav Hlaváč  0908 979 467 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Revúca

Rimavská
Sobota

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (28.710 domácností)

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

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava Tel.: +421 915 918 980,  +421 1918 957 263918 957 263 tempusroznava@gmail.com

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!

Mesto Babylon je symbolom pýchy 
ľudí, ktorí chceli postaviť vežu do 
neba a vyrovnať sa Bohu. Niečo po-
dobné sa deje aj dnes. 

Máme trochu pomätené jazyky a 
každú vetu začíname slovom ja. Nepočú-
vame druhých ľudí a ani Boha nad nami. 
Zahľadení do zrkadla pýchy. Prišiel ví-
rus. Ničí ľudí aj firmy. Niektorí podnika-
telia kričia: „Pomáhajte nám.“ Pomáhať 
treba hlavne chorým a ohrozeným, nie 
„firmám - brojlerom,“ ktoré sa roky priži-
vovali na štátnych stimuloch, dotáciách 
a zákazkách a znovu žiadajú o pomoc. 

Baťa nikdy nežiadal pomoc od štátu 
a  za príčinu krízy označil mravnú biedu. 
Neprepustil svojich spolupracovníkov. 
Znížil ceny, platy a ochránil najslabších. 
A počas krízy firma Baťa dokázala rásť. 

Viem, že mnohí budú potrebovať po-
moc. Len sa neprekrikujme a snažme sa 
najskôr pomáhať. Aj tí, čo žijú v luxuse 
svojich babylonských veží. Padá Baby-
lon. Pätnásť futbalistov prišlo o prácu a 
médiá o tom píšu viac, ako o trpiacich a 
zomierajúcich. Futbal sa nehrá, netrénu-
je sa, a tak dostali návrh, že dostanú iba 
20 percent z platu - 1500 - 2000 euro me-
sačne. Nesúhlasili. Mali sa uskromniť, 
aby prežili najslabší - tí, čo im polievajú 

trávu, perú dresy a trénujú mládež. Pa-
dajú veže. Boháč, ktorý zbiera luxusné 
autá, už asi nedokončí svoju babylonskú 
vežu a príroda v Jasnej si vydýchne. Pad-
ne Babylon - pyšné a veľké korporácie, 
finančné systémy postavené na nezmy-
selnom raste, aj celé spoločenstvá, ktoré 
povýšili peniaze nad ľudí a prírodu.

Kým padajú veže, dejú sa aj lepšie 
veci. Ozývajú sa moji študenti z Podnika-
teľskej univerzity z firiem Švec a SPOL, 
Tripal, Gevorkyan, i-industry alebo Emi-
love sady. Nefňukajú a nenatŕčajú ruky k 
štátu. Inovujú a bojujú o prežitie ak, ako 
sme sa to spolu učili. Za pár hodín a dní 
vymysleli, vyrobili a otestovali ochran-
né masky a štíty, skladacie postele pre 
chorých alebo dezinfekčnú jednotku. 
Tiež majú problémy, ale premýšľajú nad 
tým, ako pomôžu druhým. Nemajú čas 
písať listy do médií 
a čakať na pomoc 
zhora. Viem, pomoc 
bude potrebná. Len 
buďme ohľaduplní 
- aj nemocnice teraz 
potrebujú tí, ktorí 
sú na tom naj-
horšie.

Pozor, padá Babylon

» Ján Košturiak
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Veľkonočné
vinše
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Milovníci jarnej cykloturistiky to 
majú v týchto týždňoch na prvý po-
hľad sťažené, ale naozaj iba na prvý 
pohľad.

Rozhodne nie je asi najsprávnejší 
modelový príklad z udalostí na a pri 
Petržalskej hrádzi Dunaja z nedávnych 
dní. To sa tam iba presunula masa ľudí 
z Námestia Slovenského národného 
povstania, na ktorom býva tak husto v 
obvyklých časoch. A dokonca niektorí 
mali aj rúška. Grilovalo a opekalo sa 
kolektívne bez akejkoľvek hygieny. Ví-
rus mal Vianoce.

Neznamená to však, že treba zostať 
doma, práve naopak, slnečné lúče nám 
ničia telo i dušu, uzatváranú čoraz viac 
do depresií karantény, či už dobrovoľ-
nej, alebo prikázanej. A D – vitamínu 
máme po zime a dlhej tme naozaj už 
iba posledné zvyšky. Pritom je mimo-
riadne potrebný na podporu našej te-
lesnej imunity.

Dobrou správou je, že cykloservisy 
a predaj súčiastok už môžu fungovať. 
Takže, jarnej sezóne nič neprekáža, iba 
ak náš nerozum.

Na bicykel predsa nemusíme chodiť 
s obvyklou partiou priatľov a tam, kde 
to naozaj vyzerá ako na Times Square čo 
do koncentrácie ľudí. Dajú sa objavovať 
úplne neznáme trasy, dokonca, dajú sa 
aj vytvoriť. Na jar je pekne všade vonku. 
Dá sa zvoliť aj kombinácia cykloturis-
tiky a pešej turistiky. V ktoromkoľvek 
našom pohorí – od Malých Karpát na 
západe až po Vihorlat na východe - sú 
zákutia, kam v živote ešte nikdy ľud-
ská noha nevkročila a ak aj náhodou 
áno, potom v minimálnej koncentrácii. 
Poďme sa hrať na vyhľadávanie no-
vých prekrásnych trás, ktoré potom, až 
to prehrmí, dáme na známosť aj našim 
priateľom a zavedieme ich tam. Poďme 
objavovať. Aj prírodu, aj sami seba.

Z redakcie vám želáme aj z tohto 
pohľadu krásnu jar!

Jarné výlety

» red

Aprílové vydanie Nota Bene, ktoré 
pomáha ľuďom bez domova, si ve-
rejnosť v uliciach nekúpi. Dôvodom 
je situácia okolo pandémie. 

Predajcov však môže každý podpo-
riť finančným darom prostredníctvom 
krízovej zbierky na webe pomahatje-
lahke.sk. Každý darca tak získa elek-
tronické vydanie časopisu Nota Bene 
priamo do svojho mailu. 

Štatutárna zástupkyňa OZ Proti 
prúdu Sandra Pazman Tordová tvr-
dí, že predajcovia pouličných časo-
pisov prežívajú ťažké chvíle. Ulice sú 
pre pandémiu nového koronavírusu 
prázdne, čoho následkom predajcom 
poklesol predaj na minimum a nedoká-
žu sa už postarať o svoje živobytie. „Až 
90 percent predajcov si vďaka predaju 
pouličného časopisu Nota Bene zabez-
pečuje bývanie. Bohužiaľ, v súčasnej 
situácii pouličný predaj časopisu nie je 
efektívny nástroj pomoci,“informovala 
Sandra Pazman Tordová.

Prvýkrát v histórii časopisu sa 
jeho vydavateľ rozhodol, že aprílové 
číslo časopisu vyjde len v elektronic-
kej forme. „Najväčšiu pomoc momen-
tálne vidíme v krízovej zbierke, ktorá 
predajcom pomáha prežiť a je naďalej 
potrebná. Ľudia môžu podporiť svojich 
predajcov na stránke www.pomahatje-
lahke.sk. Práve vďaka ich darom pomô-
žeme udržať predajcom bývanie, aby 
neskončili opäť na ulici a zabezpečíme 

im základné potreby na prežitie - po-
traviny, hygienické pomôcky a lieky,“ 
spresnila. Každý darca, ktorý prispel 
na zbierku, dostane ako poďakovanie 
v elektronickej forme aktuálne aprílové 
Nota Bene s témou Stop panike. 

Všetky peniaze zo zbierky Poma-
hatjelahke.sk idú výhradne na pomoc 
predajcom, prioritne na udržanie si bý-
vania. Vďaka zbierke už OZ Proti prúdu 
pomohlo zachrániť bývanie prvým 38 
predajcom Nota Bene v Bratislave a roz-
dalo viac než 50 balíčkov potravinovej 
pomoci. V bývaní musí a chce združe-
nie podporovať aj ohrozených predaj-
cov v ďalších regiónoch. 

Predajcovia Nota Bene volajú SOS

» red

Brutovský
Kamenárstvo

Ponúkame bezkonkurenčné ceny!
Možnosť nákupu aj na splátky!

Krátka dodacia lehota!

058/7343 875
0905 293 781
0905 655 541

Kamenárstvo Brutovský
Š�tnická 27, Rožňava

brutovsky@centrum.sk

www.kamenarstvobrutovsky.sk

• panelové hrobky
• urny
• široký výber
   hrobov a pomníkov
   z prírodného kameňa
   rôznych tvarov a farieb
• obklady krbov

• parapetné dosky
• kuchynské
   pracovné dosky

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

Inzercia
0907 887 322
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Projekt Detský čin roka oslavuje 
v roku 2020 svoje 20. výročie. Po-
čas svojej existencie sa do neho 
zapojilo viac ako 1  600  000 detí 
z celého Slovenska. 

Aktuálna situácia si vyslovene 
žiada hovoriť o význame dobra o čosi 
viac – motivovať a podporovať deti 
v ich dobrých skutkoch – byť si vzá-
jomnou inšpiráciou. Dnešné udalosti 
ovplyvnili nielen spôsob výučby, ale 
aj život v  rodinách. Slovo „pomoc“ 
nadobudlo nový, širší rozmer. Deti 
môžu o čosi viac aj malým dobrým 
skutkom vniesť do každodennej reali-
ty cenné a dôležité posolstvá.

Novinkou 20. ročníka je nová ka-
tegória Dobrý čin na nete, pripravená 
v spolupráci s Nadáciou Orange, ktorá 
má upozorniť na online svet, kde sú 
deti viac zraniteľné a vystavené mno-
hým nástrahám. Dnes táto kategória 
rezonuje ešte viac vzhľadom na našu 
aktuálnu každodennosť či už v prípa-
de nástrah online sveta pre deti ale vo 
veľkej miere aj ako dôležitý nástroj na 
pomoc, komunikáciu a podporu tam, 
kde je to potrebné.

„Štartujeme 20.ročník projek-
tu Detský čin roka, lebo veríme, že 
v týchto ťažkých časoch je dôležité, 
aby sa dobré veci diali a  zdieľali. 
Všetci potrebujeme počuť pozitívne 
správy.

V aktuálnej situácii budeme pro-
jekt komunikovať hlavne online a 
dúfame, že naše posolstvo o zdieľaní 
dobrých skutkov detí sa dostane k čo 
najväčšiemu počtu detí, učiteľov, ro-
dičov  i celej verejnosti“, uviedla Saša 
Broadhurst-Petrovická, štatutárka OZ 
Detský čin roka.

Ako projekt prebieha
Počas apríla zasielame elektronic-

ky do škôl výzvu, aby sa deti zapojili 
do projektu Detský čin roka 2020. Pi-
satelia môžu zaradiť dobré skutky do 
niektorej z ôsmich kategórii - Záchra-
na života, Pomoc v rodine, Pomoc 
rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc 
prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky 
Fischerovej – Malý Veľký čin a novej 
kategórie – Dobrý čin na nete.

Správu o dobrých skutkoch detí je 
možné zasielať do 30. júna 2020  poš-
tou na adresu:

OZ Detský čin roka
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, 

alebo prostredníctvom webstránky 
www.detskycin.sk

Výzva 20. ročníka projektu 
detský čin roka 2020

» Magdaléna Fábryová

Nezamestnaní budú môcť dlhšie čer-
pať dávku v nezamestnanosti, nie iba 
pol roka. Novela zákonníka upravuje 
organizáciu pracovného času, dovo-
lenky a prekážky v práci na strane za-
mestnanca aj zamestnávateľa. Po no-
vom sa má ustanoviť možnosť výkonu 
práce z domácnosti zamestnanca, ak 
to povaha práce umožňuje.

V oblasti sociálneho poistenia rezort 
práce navrhol zabezpečiť príjem ľuďom, 
ktorí poberajú dávku v nezamestnanosti 
prostredníctvom dočasného predĺženia 
podpornej doby poberania tejto dávky 
na viac ako pol roka, pretože tieto osoby 
si nevedia v čase krízovej situácie nájsť 
zamestnanie. Vzťahovať sa to bude aj na 
prípady pred nadobudnutím účinnosti 
novely Zákonníka práce, aby sa to týkalo 
všetkých nezamestnaných, ktorých za-
siahla mimoriadna situácia okolo nového 
koronavírusu.

Tiež sa upravia podmienky čerpania 
dovolenky z hľadiska oznamovacej po-
vinnosti zamestnávateľa vopred, a to skrá-
tením ustanoveného času na najmenej 
sedem dní vopred a v prípade dovolenky, 
ktorá sa prenáša z predchádzajúceho ale-
bo z predchádzajúcich rokov, na najmenej 
dva dni.

Doplní sa tiež ochrana zamestnan-
ca pred skončením pracovného pomeru 
a ochrany pri návrate do zamestnania, 

ak pracovník využije dôležitú osobnú 
prekážku v práci na ošetrovanie chorého 
člena rodiny alebo starostlivosť o dieťa. 
Týkať sa to má aj prípadov zamestnancov, 
ktorým je nariadené karanténne opatre-
nie alebo izolácia. 

Novela prináša aj ďalšiu dôležitú zme-
nu a to, že zamestnávatelia bez zástupcov 
zamestnancov, teda odborárov, budú 
môcť rozhodnúť, že v prípade prekážky 
v práci môžu poskytovať zamestnancom 
náhradu mzdy v sume 80 percent prie-
merného zárobku zamestnanca, najmenej 
však vo výške minimálnej mzdy. Týkať sa 
to má prípadov, ak zamestnanec nemôže 
vykonávať prácu celkom alebo z časti pre 
zastavenie alebo obmedzenie činnosti 
zamestnávateľa na základe rozhodnutia 
príslušného orgánu alebo pre zastavenie 
či obmedzenie činnosti firmy v dôsledku 
vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzo-
vého stavu alebo výnimočného stavu.

Zamestnávateľom tiež majú ubudnúť 
niektoré povinnosti v čase mimoriadnej 
situácie, čo sa týka bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. 

Z novely Zákonníka práce sa vypus-
tilo ustanovenie, aby zamestnávatelia z 
dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného sta-
vu mohli nariadiť zamestnancovi odpra-
covanie času, za ktorý mu patrila náhrada 
mzdy v tomto období. 

Parlament schválil 
novelu Zákonníka práce 

» red

Občianska
riadková
inzercia

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:

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   

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682. 

»Kúpim tkané plátno, vre-
cia, kroje, kašmírové šat-
ky a sukne, starožitnosti. 
0909117320

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.

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 5 dolu.
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H¼ADÁME
spo¾ahlivých a šikovných ¾udí

do našich montážnych skupín,
ktoré cestujú po celom svete.

Životopis zasielajte na klaudia@playinstallation.com   0911 380 103

Zaskolenie priamo na pracovisku platené.

Anglický jazyk a vodicský preukaz výhodou, práca na zivnosť.

Cesta a ubytovanie sú hradené firmou.

ˇ

ˇ

ˇ

Firma SPI GLOBAL PLAY s.r.o. je jednotkou
na celosvetovom trhu v dodávaní a montázi interiérových

detských ihrísk a interiérových trampolínových centier.
ˇ

Nájdete nás na        playinstallation.com a SPI Global Play Ltd        

ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda
ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda

Všetko pre Vašu záhradu a balkónVšetko pre Vašu záhradu a balkón

Záhradníctvo
Kalonda

    0907 133 813 
Zvolenská cesta, Lučenec
   

O tomto našom handicape sa po-
merne málo píše a málo sa analy-
zuje, hoci patrí k najčastejšie zne-
užívaným ľudským nedostatkom. 
Ľudia totiž nemajú „senzor“ na do-
cenenie pomalých zmien a zriedka-
vých ohrození. 

Akonáhle sa tie zmeny v relatívne 
krátkom čase zrýchlia a počty obetí 
zvýšia, tak nás to zväčša vystraší, hoci 
v konečnom dôsledku tie pomalé zme-
ny a zriedkavé ohrozenia si vyžiadajú 
neraz omnoho väčšie straty a obete ako 
tie rýchle.

Spomínam si na jeden experiment, 
ktorý si môžete vyskúšať aj doma, s deť-
mi, manželkou. :)

Zažil som ho ako študent na 
vlastnej koži, počas praxe v oddelení 
inžinierskej psychológie - Ústavu ex-
perimentálnej psychológie SAV. Do 
ruky nám dali sklenenú nádobu, v 
ktorej bolo asi liter farebnej tekutiny. 
V spodnej časti nádoby bol kohútik 
s napojenou hadičkou, cez ktorú po 
otvorení vytekala tekutina do nádo-
by na podlahe. Inštrukcia znela „Ak 
zbadáte zmenu vo váhe nádoby, ktorú 
držíte v ruke, stlačte pedál umiestnený 
pri nohe.“ Predtým nám oči spoľahlivo 
zakryli šatkou.

Hoci počas piatich minút pomaly 
vytiekol liter tekutiny a nádoba bola, 
pochopiteľne podstatne ľahšia, väčši-
na z nás študentov túto zmenu nepo-

strehla a našli sa dokonca takí, ktorí 
tvrdili, že nádoba je o niečo ťažšia!

Experiment dokazuje, že človek 
nemá zmyslový analyzátor na pociťo-
vanie a vnímanie pomalých, kontinu-
álnych zmien v čase. „Nezbadáme“, 
ako zostarneme, ako sa staneme zá-
vislí od nikotínu, od alkoholu, ako sa 
vzdáme zásad a princípov, s ktorými 
vstupujeme do života po maturite, či po 
ukončení vysokej školy. Nevidíme to.

Život nám ukazuje, že nedokážeme 
správne a rozumne vnímať a hodnotiť 
význam či zmysel rýchlych a pomalých 
zmien vôkol nás. Dokonca sa tomuto 
poznaniu dokážeme aj vehementne 
brániť. A tak je to aj teraz – nepodliehaj-
me teda manipultívnym informáciám, 
nepodliehajme stresujúcim „faktom“, 
nepodliehajme senzácii. Z čoho? Nuž – 
aj z pandémie.

O manipulácii s nami

» Milan Kožiak, psychológ (krátené)

Občianska
riadková
inzercia

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:

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   

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682. 

»Kúpim tkané plátno, vre-
cia, kroje, kašmírové šat-
ky a sukne, starožitnosti. 
0909117320

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.

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 5 dolu.

Smútočná spomienka

 

Dňa 28. decembra uplynie rok,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec, starý otec a zať

Ladislav Fábián z Rožňavy.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Ladislav 

s rodinou, dcéra Monika s rodinou a svokra.

.

Sm
útočná spom

ienka

 

D
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bra uplynie rok,

čo nás navždy opustil

náš m
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otec, starý otec a zať

Ladislav Fábián z R
ožňavy.

S láskou a úctou spom
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s rodinou, dcéra M
onika s rodinou a svokra.

.

0907 887 322

MOJE RÚŠKO CHRÁNI TEBA,
TVOJE RÚŠKO CHRÁNI MŇA.

#ZOSTANDOMA
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Hlavičky jej kvetov sa rozžĺtli po 
záhradách, lúkach a najrôznejších 
pozemkoch. Mnohí si povzdychli 
„ach, ako tá burina rýchlo vybehla“. 
Púpava je však oveľa viac ako buri-
na.

Púpava lekárska je i významnou 
liečivou rastlinou. Celá rastlina je pre-
stúpená mliečnicami, ktoré obsahujú 
bielu, nejedovatú šťavu. Púpava lekár-
ska sa celé stáročia používala na liečbu 
žlčníkových a pečeňových ťažkostí, ale 
aj pri tráviacich problémoch a horúčke. 
Okrem toho sa mladé lístky používali 
do šalátov alebo sa pripravovali ako 
chutná zelenina. Pražený koreň púpa-
vy sa niekedy používal ako náhrada 
kávy. Koreň púpavy obsahuje horčiny 
lactopicrin, taraxacin a taraxasterin, 
trieslovinu, inulín (na jeseň až 40 per-
cent, ale na jar len okolo 2 percent), 
triterpény taraxasterol a taraxerol, cho-
lín, triesloviny, inositu, steroly, amino-
kyseliny, živice, silice, kaučuk (až 25 
percent) fytoncídy a minerálne látky 
(najmä meď, draslík a mangán).

V mladých listoch púpavy je ob-
siahnuté značné množstvo vitamínu 
C a kyselina kremičitá. V kvetoch sú 
prítomné flavonoidy, karotenoidy, si-
lice a iné. Najvhodnejšie pre priamu 
spotrebu bez sušenia alebo tepelných 
úprav sú listy mladé, s nižším obsahom 
bieleho mlieka. Keď po dobu dvoch týž-
dňov zjeme každý deň hrsť čerstvých 

lístkov, prečistíme si tak obličky, pečeň 
a zlepšíme si trávenie. Pozitívny účinok 
zaznamenáme aj na našej koži, čistí a 
omladzuje aj pleť. Púpava je tiež účin-
ná v boji proti ekzémom, akné a iným 
kožným neplechám, ako list, tak koreň. 
Pôsobí pri užívaní vnútorne, aj ako kož-
né tonikum. Listy môžeme používať aj 
ako prísadu do polievok, ako čerstvé, 
tak sušené.

Púpavový med alebo sirup z kve-
tov má dlhú tradíciu. Pomáha liečiť 
choroby dýchacích ciest a podporuje 
vykašliavanie, takže je to veľký po-
mocník pri chorobách, ako chrípka či 
angína. Funguje nielen ako liek, ale aj 
ako prevencia. Môžeme si ho pridávať 
do čaju, rozmiešať do šťavy, mazať na 
chleba, alebo užívať ako každý iný si-
rup, lyžičku niekoľkokrát denne.

Púpava nie je burina

» red

Konferencia biskupov Slovenska 
zverejnila dva dekréty Kongregácie 
pre Boží kult a disciplínu, ktorých 
posolstvo sa týka veriacich pred a 
počas Veľkej noci u nás.

„Dekrét O omši v čase pandémie
Nebudeš sa báť moru, čo sa tmou za-

kráda (porov. Ž 91, 5–6). Tieto slová žal-
mistu nás vyzývajú, aby sme mali veľ-
kú dôveru vo vernú Božiu lásku, ktorá 
nikdy neopúšťa svoj ľud v čase skúšky.

V týchto dňoch, v ktorých je celý svet 
vážne zasiahnutý vírusom Covid-19, 
prišli na naše dikastérium mnohé žia-
dosti ohľadom možnosti sláviť špeciál-
nu omšu s úmyslom vyprosiť od Boha 
skončenie tejto pandémie.

Preto táto kongregácia na zákla-
de právomocí udelených Najvyšším 
veľkňazom Františkom umožňuje slá-
viť túto omšu v čase pandémie v kto-
rýkoľvek deň, s výnimkou slávností, 
adventných, pôstnych a veľkonočných 
nedieľ, dní vo Veľkonočnej oktáve, 
Spomienky na všetkých verných zo-
snulých, Popolcovej stredy a dní Veľké-
ho týždňa (porov. Všeobecné smernice 
Rímskeho misála, č. 374), po celý čas 
trvania pandémie. 

Dekrét o pridaní osobitného úmyslu 
do Slávnostnej modlitby veriacich 

(Pri slávení utrpenia a smrti Pána na 

Veľký piatok len v roku 2020.)
Slávenie utrpenia a smrti Pána na 

Veľký piatok je tohto roku zvlášť pozna-
čené strašnou pandémiou, ktorá za-
siahla celý svet. Veď v deň, keď sa slávi 
umučenie a vykupiteľská smrť Ježiša 
Krista na kríži, ktorý ako nevinný ba-
ránok vzal na seba utrpenie a hriechy 
sveta, Cirkev pozdvihuje k Bohu, vše-
mohúcemu Otcovi, svoje prosby za celé 
ľudstvo a zvlášť za tých, ktorí trpia naj-
viac, pričom s vierou očakáva radosť zo 
zmŕtvychvstania svojho Ženícha.

Preto táto Kongregácia na zákla-
de právomocí udelených Najvyšším 
veľkňazom Františkom, využívajúc 
možnosť, ktorú poskytuje Rímsky mi-
sál diecéznemu biskupovi v prípade 
dôležitého verejného záujmu, predkla-
dá modlitbu na osobitný úmysel, ktorá 
sa má pridať do Slávnostnej modlitby 
veriacich pri spomínanom slávení, aby 
modlitby tých, ktorí ho vzývajú vo svo-
jom súžení mohli dôjsť k Bohu Otcovi, 
a aby tak všetci mohli zakúsiť, aj keď v 
nepriaznivej situácii, radosť z jeho mi-
losrdenstva.“ 

Akékoľvek opačné ustanovenia 
strácajú platnosť. 

V sídle Kongregácie pre Boží kult 
a disciplínu sviatostí, dňa 30. marca 
2020.

Dekréty Kongregácie 
pre Boží kult a disciplínu

» kardinál Robert Sarah  prefekt

Starkí, chráňte sa!
Dodržiavajte tieto pravidlá:

• Nevychádzajte von, ak to nie je úplne nevyhnutné

• Keď už idete von, noste vždy rúško a udržiavajte  
si odstup od ľudí

• Obmedzujte používanie verejnej hromadnej dopravy

• O pomoc a nákupy žiadajte príbuzných/ 
susedov telefonicky

• O pomoc môžete požiadať aj na špeciálnej 
telefonickej linke vašej obce

• Nakupujte medzi  
9 – 12 hodinou

• V nedeľu nechoďte do 
obchodu – predajne 
sú zatvorené

#ZOSTANDOMA

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
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Záverečné dni Pôstu kresťanov vovádzajú do at-
mosféry Veľkého týždňa. V ňom si pripomíname 
utrpenie nášho Pána Ježiša Krista. Rozjímame nad 
Poslednou večerou, keď ustanovil Eucharistiu, nad 
jeho zajatím, krížovou cestou i ukrižovaním. 

Tento rok je všetko trochu inak. Celý svet bojuje s koro-
navírusom. A tak sme na dlhé dni, ba týždne bez možnosti 
sa stretávať, aj bez možnosti spoločne sláviť v našich chrá-
moch. Pýtame sa, kde načerpať duchovnú silu, čo robiť, ako 
to vydržať. Viacero ľudí mi rozprávalo o situácii, ktorú ešte 
nezažili. Tak veľmi by chceli byť nablízku, navštíviť svojich 
rodičov, starých rodičov, alebo známych, ktorí túžia po ich 
objatí. Lenže sa obávajú. Nechcú teraz ohroziť ich zdravie. 
Láska k človeku, ktorá sa vedela prejaviť blízkosťou, sa teraz 
pýta, čo je lepšie: ako sa mám zachovať v nových okolnos-
tiach? Zasa iní, najmä tí starší, mi do telefónu rozprávajú o 
samote, o tom ako im chýba návšteva chrámu, aj stretnutie 
so známymi. Ako to všetko na nich doľahlo. Počúvam, a ne-
raz podvedome zatvorím oči. Aby som sa sústredil na pocho-
penie ich pocitov. Aby som našiel slová, ktorými ich môžem 
povzbudiť. Ale aj preto, aby som znovu a znovu otváral oči 
viery. 

Tieto dni 
nás novým spôsobom vovádzajú do atmosféry Veľkého 

týždňa. Ježiš pozná, čo je to byť opustený, nesie na pleciach 
ťarchu kríža a kráča po dlhej ceste na Kalváriu. My zrazu krá-
čame s ním. Nesieme tento „koronový“ kríž, ako to niekto 

nazval. Sme tak trochu ako Šimon z Cyrény, ktorý prešiel kus 
cesty s Kristom, a pocítil ťarchu, ktorej by sa radšej vyhol. 
Hoci sa prirodzene vzpierame, neodmietnime túto duchov-
nú skúsenosť. Spojiť sa s Kristom pri nesení kríža. V ťažkých 
konkrétnych situáciách, ktoré prežívame. Pokúsme sa na 
ne hľadieť duchovným zrakom, očami viery. Ale aj nádeje. 
A lásky. 

Ježiš z lásky k nám 
kráča na Golgotu. Ale najdôležitejšie prekvapenie ešte len 

príde: centrálnym posolstvom Veľkej noci je predsa zmŕt-
vychvstanie! Nepremožiteľné svetlo nádeje pre nás všet-
kých. Skúsme znovu poňať, novým spôsobom zažiť obe tieto 
skutočnosti. Kríž, aj vzkriesenie. Tak ako sa vo viere spájame 
s Kristom, spojme sa aj so svojimi blížnymi. Aj keď sa možno 
nedá fyzicky stretnúť. Povzbuďme sa sledovaním slávení, 
ktoré sa núkajú cez rozhlas, televíziu, či internet. Ale dohod-
nime sa aj na nejakej hodine, keď sa spolu pomodlíme, hoci 
každý na inom mieste. V rámci rodiny, priateľov, či kolegov 
z práce. 

Áno, objavme nanovo silu modlitby! 
Venujme viac času rozjímaniu, Biblii, duchovnému číta-

niu. A prejavme v týchto dňoch lásku. Ohľaduplnosť. Trpez-
livosť. Dobrotu. Áno, je tu čas skúšky. V ktorej sa má ukázať, 
akí sme, aj to, ako žijeme našu vieru. No Boh na nás skúšky 
nedopúšťa preto, aby nás trestal, ale aby sme ich zložili, aby 
sme z nich vyšli posilnení, lepší. Prijmime aj túto, čo na nás 
doľahla, očami viery. Takej viery, ktorá chce rásť a očisťovať 

sa. Prijmime ju s nádejou, ktorá sa nenechá premôcť nija-
kým strachom. Prijmime ju láskou, ktorá je vynachádzavá, a 
vie zakaždým nájsť spôsoby, ako slúžiť a pomáhať. Pamätám 
na vás denne vo svojich modlitbách, a prosím Pána o pomoc 
a požehnanie pre vás aj vašich drahých. Všetkým želám mi-
lostiplnú Veľkú noc: dni plné viery, nádeje a lásky!

Predseda Konferencie biskupov Slovenska, 
arcibiskup  Stanislav Zvolenský

Veľká noc 2020

Veľkonočný pozdrav predsedu Konferencie biskupov Slovenska   

Jeho excelencia Mons. Stanislav Zvolenský 
čitateľom REGIONPRESSU

PRÍHOVORNajčítanejšie regionálne noviny

arcibiskup  Stanislav Zvolenský
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Chcete chovať hydinu?

100% záruka kvality
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