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Je utorok ráno. Znova sa zobúdza-
me s akýmsi zvláštnym pocitom, až 
strachom, aký bude ďalší deň. Aké 
hrozivé správy si opäť prečítame 
v novinách či pozrieme v televízii. 
Neistota. Tá nás momentálne ovláda 
najviac. Nikto dnes nevie, čo sa u na-
šich východných susedov, tak blízko 
nás, bude diať o hodinu, o dva dni,     
o týždeň...  

Jedno sa však v utorok ráno dozve-
dáme. Viac ako 350 zabitých ukrajin-
ských civilistov, z toho 14 detí. Viac ako 
1600 zranených, z toho 116  detí. Viac 
ako pol milióna Ukrajincov opustilo 
svoje domovy a stalo sa vojnovými ute-
čencami. 

Kladieme si otázku, prečo sa toto 
musí diať? Vďaka reportérom z celé-
ho sveta sa pozeráme na obraz vojny. 
Obraz niečoho, čo sme videli iba na 
historických záberoch. Obraz niečoho, 
o čom nám rozprávali naši starí rodi-
čia.  A dnes sa to deje opäť. Vladimír 
Putin vyslal ruské vojská na Ukrajinu.  
Hlavné mesto Kyjev, ako i mnohé ďalšie 
ukrajinské mestá sú pod paľbou. Puti-
nova armáda aj naďalej zasahuje nielen 
vojenské, ale aj civilné ciele. Zasiahli aj 
sirotinec či pôrodnicu neďaleko Ky-
jeva... Ľudia sa skrývajú v útrobách 

metra, v pivniciach či narýchlo vytvo-
rených krytoch. Zo dňa na deň žijú vo 
vojne. Prichádzajú o majetok, o životy, 
o nádej... 

 
Bezprecedentný, neospravedlni-

teľný a neprijateľný krok Ruska nie 
je ničím iným, ako barbarskou  a  proti-
právnou agresiou Ruskej federácie voči 
Ukrajine. Je potrebné nahlas povedať, 
že sa plne stotožňujeme s oficiálnym  
postojom Slovenskej republiky, Európ-
skej únie a NATO   a ostro odsudzujeme 
toto hrubé porušenie medzinárodného 
práva. Zároveň vyjadrujeme ukrajin-
skému národu plnú podporu a solida-
ritu. Skláňame sa pred Vami, Ukrajina, 
ako odhodlane, hrdinsky a obetavo 
bránite svoju vlasť! Skláňame sa pred 
prezidentom Ukrajiny Volodymyrom 
Zelenským, ktorý sa postavil do prvej 
vojnovej línie po boku svojich vojakov! 
A skláňame sa pred všetkými, ktorí bez 
váhania podávajú pomocnú ruku, aby 
zmiernili utrpenie a beznádej ukra-
jinského národa, ukrajinských žien                
a detí na hraniciach. Skláňame sa pred 
každým, kto podporuje ukrajinský ľud 
v zápase o slobodu  a nezávislosť.  Lebo 
absolútnou prioritou dnes musí byť ob-
novenie mieru.
» Vedenie vydavateľstva, 1. marca 2022

Skláňame sa pred Vašou 
obetavosťou, Ukrajina!

T: 0908 13 11 99

DOPRAVA V CENE!
ODSTAVČATÁ
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Valaská 
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O vojnovom konflikte na Ukrajine 
sa je s deťmi potrebné rozprávať, 
najhoršie je zostať ticho a nehovo-
riť o tom, čo sa deje, nič. Uviedla to 
psychologička Eva Smiková z Vý-
skumného ústavu detskej psycho-
lógie a patopsychológie v podcaste 
Nahlas o deťoch. 

Podotkla, že aj deti môžu cítiť pri 
pohľade na fotografie alebo videá s to-
uto témou rôzne emócie, ako je strach, 
zhrozenie, závisí to od ich veku.  

„Deti sú veľmi citlivé. Hoci my do-
spelí nemusíme nič hovoriť, dieťa veľmi 
intuitívne vycíti, že sa inak správame, 
viac telefonujeme, používame v rozho-
vore iné slová alebo že sme smutní, za-
mračení či nahnevaní,“ povedala psy-
chologička s tým, že vtedy si dieťa začne 
domýšľať a vo svojej fantázii dotvárať, 
že sa niečo deje. Podľa psychologičky 
je dôležité nájsť si aj v tejto uponáhľanej 
dobe priestor a čas na rozhovor o aktu-
álnej situácii. Nie je to dobré riešiť to za 
pochodu. Poznamenala, že tému možno 
otvoria i samotné deti, ak nie, môžu ju 
iniciovať rodičia. „Ak tému neotvoríme 
my, deti si budú odpovede hľadať inde 
alebo vo svojej fantázii. Je určite lepšie, 
ak veci vysvetlí mama alebo osoba, 

ktorá je dieťaťu blízka,“ povedala psy-
chologička. Pre rodičov je dobré vedieť, 
že v takýchto situáciách sa treba pýtať a 
pomenovať pocity. Dôležité podľa nej je 
aj nebagatelizovať problémy.  

U detí v predškolskom veku ale-
bo u detí v mladšom školskom veku je 
podľa Smikovej dobré uviesť konkrétnu 
situáciu z ich života na vysvetlenie, čo 
znamená napríklad konflikt. V prípade 
väčších detí, ktoré vnímajú súvislosti, 
si je dobré pozrieť mapu, kde je vojnový 
konflikt, vysvetliť, kde sú hranice. Pod-
ľa slov psychologičky hlavne chlapcom 
sa možno bude zdať zaujímavé hovoriť 
o zbraniach a vojenskej technike, čiže 
je potrebné sprostredkovať deťom infor-
mácie primerané ich veku, záujmom a 
tomu, na čo oni dajú podnet.

Dospelá osoba alebo rodič by mali 
zvážiť, koľko toho by malo dieťa vidieť a 
aj ako mu to podať a vysvetliť. „Možno 
si dieťa nezapamätá všetky informácie, 
ktoré mu povieme, ale určite si bude 
pamätať, čo pri nás cíti. Rodič mu má 
poskytovať istotu, oporu. Jasné, že ro-
dič môže hovoriť aj o svojich emóciách, 
ale musí ostať predovšetkým pre dieťa 
oporou,“ uzavrela psychologička Eva 
Smiková.

Rozprávajte sa s deťmi, aj o vojne!

» Zdroj: Internet
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Prijímame nových 

pacientov

Konečne ambulancia na ktorú ste čakali
Skúsení praktickí lekári pre dospelých

Ordinujeme 12 hodín denne 8.00 - 20.00 hod

Objednávanie na presný čas zadarmo

Vyšetrenia hradené zo zdravotného poistenia

Banská Bystrica, Kuzmányho 19, tel: 048/ 619 58 58 
www.praktickaambulancia.sk
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361
»Kúpim Pionier,Stelu,-
Simson,Jawa90 aj die-
ly.0949505827
»Predám malotraktor do-
mácej výroby, darujem zad-
né dvere na Trabant combi, 
0905 385 505

»Dám do prenájmu záhra-
du v starej Sasovej. kontakt 
0905839840, 0484177496
»Hľadám spoločníkov za 
účelom pestovania zeleni-
ny, drobného ovocia a kve-
tov v starej Sasovej. Kontakt 
0905839840, 0484177496

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682 

»Predám heligonku delicia 
favorit. 0905 385 505

»Predám VHS kazety.
O r i g i n á l y . F i l m y . 5 0 k s 
tel.0904453003

»SYMPATICKÁ 56 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

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 BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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interiérové // exteriérové
PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV

V  stredu sme pôstom a  modlitbou 
začali prípravu na Veľkú noc. Kres-
ťania sa počas 40 dní usilujú o vnú-
torné obrátenie a  obnovu svojho 
života. Obracajú sa späť k  Bohu 
a snažia sa odstrániť svoje nedostat-
ky, ktoré stoja v ceste k Láske. 

Počas pôstu veriaci venujú viac 
času duchovnému životu (napríklad 
aj prostredníctvom www.postnykalen-
dar.sk). Pôst je tiež obdobím, kedy sa 
viac sústreďujeme na skutky lásky a 
milosrdenstva voči svojim blížnym. 

Nikto z  nás nečakal, že tento rok 
bude pôstne obdobie poznačené voj-
novým konfliktom. Pre milióny našich 
bratov a sestier na Ukrajine sú uplynulé 
dni plné utrpenia a bolesti. Pre stotisíc-
ky znamenali útek do neznáma. Milió-
ny rodín znášajú rozdelenie a  obavy 
o svojich mužov. Ženy, deti a starí, ktorí 
zostali, sa ukryli pred útokmi. 

Útechu im poskytujú práve du-
chovní. Nadácia ACN spolupracuje 
s vyše 6000 kňazmi, rehoľníkmi a  re-
hoľníčkami po celej Ukrajine. Pomáha-
jú svojim blížnym nielen duchovným 
sprevádzaním, ale najmä veľmi prak-
ticky. Boli pripravení vopred: prenajali 
prázdne budovy pre obyvateľov, ktorí 
museli utiecť z vojnových oblastí. Upra-
vili bezpečné zóny vo svojich vlastných 
budovách. Prešli kurzami prvej po-

moci. Zásobili sa potravinami, vodou 
a zdravotníckym materiálom. 

Od prvého dňa útokov sa tak tisíc-
ky Ukrajincov ukrývali v  suterénoch 
kostolov, kláštorov a  fár. Tu sa spolu 
modlili za ukončenie vojny. Kňazi 
a rehoľníci boli od začiatku odhodlaní 
ostať so svojimi veriacimi: „Zostaneme 
a pomôžeme ľuďom prekonať túto situ-
áciu,“ hovorí brat Vasiľ z  juhovýchod-
nej Ukrajiny. 

Pápež František nás už vopred po-
zýval k  intenzívnej modlitbe a  pôstu 
za mier vo svete. Nasledujme túto jeho 
výzvu: „Ježiš nás naučil, že na diabol-
skú nezmyselnosť násilia sa odpovedá 
Božími zbraňami: modlitbou a pôstom. 
Nech Kráľovná pokoja ochráni svet 
pred šialenstvom vojny.“

V pôste sme pozvaní konať skutky 
lásky voči svojim blížnym. Okamžitú 
a  cielenú pomoc pre Ukrajinu môžete 
poslať cez: www.acnslovensko.sk

Odpoveď na diabolskú 
nezmyselnosť vojny

» Pápežská nadácia ACN
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Zdôraznil to poradca predsedu vlá-
dy SR pre cezhraničnú spoluprácu 
Eduard Buraš. Apeluje, aby sa ľu-
dia, ktorí chcú pomôcť, obracali na 
koordinačné centrá, nechodili k 
hraniciam a nesnažili sa prejsť na 
ukrajinskú stranu.

Podľa jeho slov aj dôsledkom toho 
dochádza k blokovaniu priestoru. Pri 
prechode na Ukrajinu s humanitárnou 
pomocou je potrebné disponovať via-
cerými dokumentmi, problematické je 
tiež dostať sa opäť na slovenskú stranu, 
a to okrem iného aj pre množstvo ľudí. 
„Je super, že každý chce pomôcť, ale 
musí to byť nejakým spôsobom koordi-
nované,“ povedal s tým, že dobrá vôľa 
môže spôsobiť aj chaos. Pripomenul, že 
vláda SR oficiálne zriadila koordinačné 
miesta, kde sa možno informovať.

Aj na slovenskej strane hranice je 
podľa neho pomoc vítaná, ale ak sa ne-
dostane na ukrajinskú stranu, nebude 
cielená. Prvý kamión odovzdali v noci 
na nedeľu (27. 2.) v Užhorode, odkiaľ sa 
pomoc distribuuje ďalej. „Je to najbliž-
šia vstupná brána, ďalej sa nedostane-
me. Cesty sú zničené a je to nebezpeč-
né,“ dodal.

V spolupráci s košickou mestskou 
časťou (MČ) Staré Mesto vytvorili v bu-
dove miestneho úradu aj informačné 
kontaktné miesto SOS Ukrajina, ktorá 

zbiera informácie o ponuke ubytova-
nia pre ukrajinských utečencov, ako 
aj humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. 
„Zmyslom projektu je hlavne okrem 
klasickej materiálnej pomoci nakon-
taktovať ponúkajúcich ubytovanie s 
tými, ktorí to potrebujú, spojiť týchto 
ľudí,“ povedal starosta Igor Petrovčik.

Čo sa týka materiálnej pomoci, 
najžiadanejšie sú potraviny, lieky, 
deky, zdravotnícky materiál, vody, ces-
toviny, mlieko a hygienické potreby pre 
ženy aj deti.

Záujemcovia, ktorí chcú pomôcť, 
môžu volať aj na telefónne číslo +421-
907-621-283, alebo písať na emailovú 
adresu sosukrajina2022@gmail.com.

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu 
musí byť koordinovaná

» red
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Spájať sa a  nie rozdeľovať. Chápať 
a  nie nenávidieť. Tolerovať sa a  vy-
jadrovať spolupatričnosť a solidaritu. 

My, v  prihraničnom meste na vý-
chode Slovenska, vo Veľkých Kapu-
šanoch, sme to pochopili okamžite. 
Hneď, ako na  Ukrajine spadla prvá 
bomba. Predvídali sme správne a rea-
govali okamžite. 

Zorganizovali sme zbierku ma-
teriálnych vecí, ktoré od prvej chvíle 
posúvame koordinovane na hranice 
a  vypomáhame aj okolitým obciam. 
Zriadili sme transparentný účet, pros-
tredníctvom ktorého dokúpime ďalšie 
veci a  zabezpečíme teplú stravu pre 
utečencov, ktorí k  nám prichádzajú, 
alebo ktorí cez nás prechádzajú, ale po-
trebujú po vyčerpávajúcich hodinách 
na hranici oddýchnuť si a posilniť sa. 

Je ťažké sa ubrániť emóciám, ktoré 
nami lomcujú, ale nemôžeme strácať 
pevnú pôdu pod nohami. Musíme na 
nej stáť a konať podľa starého stoické-
ho hesla: „Rob to, čo môžeš, s tým čo 
máš, tam kde si, teraz!“ Nie je to ľahké. 
Vidieť ľudskú zúfalosť a  bezradnosť. 
Uvedomiť si, čo by sme robili v  danej 
situácii my. Zanechali domov a utekali 
do neznáma zachraňujúc si život, alebo 
ostať a riskovať smrť. 

Mnohí sa rozhodli a my sme sa roz-
hodli tiež. Pomáhať. Ak ste sa rozhodli 
podporiť nás, číslo transparentného 
účtu: SK52 0200 0000 0045 6904 6853. 
Obrovská vďaka za nezištnú pomoc 
všetkých vás!

(Poznámka redakcie – číslo účtu 
sme overovali, zbierka je v absolútnom 
poriadku, vaše príspevky sa bezpečne 
dostanú k najpotrebnejším.)

Potrebujeme sa navzájom!

» Gabriela Fedičová Foto: Autorka
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom

Valaská
Najnižšie podanie: 69 500,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 11.04.2022 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Radnica mesta Banská Bystrica, 
miestnosť: Cikkerova sieň, 
Námestie SNP 1, 97401 Banská 
Bystrica
Dražobná zábezpeka: 
10 000,00 EUR

Predmet dražby:  rodinný dom súpisné č. 496 na ul. Chalupkova v obci 
Valaská. Predmetom dražby sú tiež pozemky parcelné č. 1540, parcelné 
č. 1541 o celkovej výmere 784 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV 
č. 845, k.ú. Valaská.

Kontakt: 0903 404 713
drazby@heypay.sk, www.heypay.sk

Základné priestorové pravidlo

pre umiestňovanie loga

od okolitých elementov

vychádza vždy z výšky

prvého písmena H.

Do tohto priestoru okolo loga

nič neumiestňujte.
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INZERCIA
0907 727 204

Tak vás tu máme, bratři z krve Kai-
novy, spieval kedysi Karel Kryl. Vám 
poděkování a vřelá objetí za provo-
kování a střelbu do dětí. Boľšoje vam 
spasibo, braťja zachvatčiki, Spasibo 
bolšeje, nikogda nězabuděm, Nikog-
da nězabuděm!

Pred časom som napísal článok Rusi 
útočia. A útočili na mňa ľudia, vyznáva-
júci „slovanskú vzájomnosť pod ruskou 
zástavou.“ Vždy, keď kritizujem ruskú 
politiku, začnú mi ľudia rozprávať o po-
litike Američanov. Lenže ruskí diktátori 
vyvraždili v histórii oveľa viac Slovanov 
(Ukrajincov, Poliakov, Slovákov, Čechov 
aj vlastných občanov) ako Američania. 

Dám vám hádanku. Poznáte troch 
masových vrahov z východu, ktorých 
mená sa končia na -in? Správna odpoveď 
- Lenin, Stalin a Putin. Tí dvaja nám už 
neublížia, ale ten tretí práve ukazuje svo-
ju pravú tvár. Možno teraz jeho fanúšiko-
via pochopia, že to nie je múdry prezident 
s dobrými úmyslami. Je to chorý a nebez-
pečný človek. Neohrozuje len Ukrajinu a 
Európu, ale aj vlastné obyvateľstvo. Ne-
dokázal vybudovať krajinu so silnou eko-
nomikou a spoluprácou s inými národmi. 
Rusko je izolované a chudobné. A tak ten-
to diktátor straší svet svojimi zbraňami. 

Je obklopený rozprávkovým bohatstvom. 
Má paláce, autá, jachty a drahé veci. Ale 
je sám. Má okolo seba ľudí, ktorých si 
kúpil, alebo sa ho boja. Je celkom mož-
né, že neexistuje jediný človek na svete, 
ktorý by ho mal úprimne rád. Musí to 
byť hrozné. Byť izolovaný, nenávidený 
a osamelý v bohatstve a prichádzajúcej 
starobe. Agent KGB, ktorý celý život obe-
toval moci a peniazom. A nezostane mu z 
toho vôbec nič. Len smutné miesto medzi 
masovými vrahmi v histórii. Svetoví poli-
tici už asi pochopili, že Putin rozumie iba 
jednému jazyku - ozbrojenej sile a odhod-
laniu svojho protivníka.

A my ostatní si môžeme zopakovať 
modlitbu za mier od Milana Rúfusa: Na-
pomeň našich otcov, Bože nad hviezda-
mi. Nech trochu myslia, čo sa stane s 
nami, keď začnú vojnu a všetky svoje 
hnevy vylejú na seba. 
Tie hnevy ako plevy 
pokazia zem, i nebo 
bude choré. Napomeň 
našich otcov Ty, tam 
hore. Že sa to nesmie. 
Že ako Ty si svätý, aj 
zem je svätá. 
Veď chodia po 
nej deti.

Tak vás tu máme bratia

» Ján Košturiak
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Predaj a rozvoz po celej SR
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NAJLEPŠIE výkupné ceny

KOŽBYT
spol. s r.o.

vykúpi
hov�dzie kože

viac ako
25 rokov

0918 593 240
vykup-kozi.sk
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NAJLEPŠIE výkupné ceny

KOKOK ŽBYT
spol. s r.o.

vykúpi
hov�dzie kože

viac akoviac ako
25 rokov

0918 593 240
vykup-kozi.skINZERCIA

0905 915 034



BB 22-09 strana_ 8

spRaVoDaJsTVo / služby Najčítanejšie regionálne noviny
8

Nedávno sa uskutočnilo ďalšie ro-
kovanie Krízového štábu Minister-
stva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR. Rokovania sa opätovne 
zúčastnili zástupcovia Zväzu ob-
chodu , Slovenskej aliancie moder-
ného obchodu, Štátnej veterinárnej 
a potravinovej správy SR , Sloven-
skej poľnohospodárskej a potravi-
nárskej komory, Agrárnej komory 
Slovenska a Potravinárskej komory 
Slovenska  a konkrétnych obchod-
níkov. 

Hlavným bodom programu roko-
vania bola aktuálna situácia so záso-
bovaním potravinami na našom území 
a súčinnosť pri realizovaní humanitár-
nej pomoci pre obyvateľov Ukrajiny, 
ktorí hľadajú útočisko na Slovensku 
v dôsledku ozbrojeného konfliktu vo 
svojej domovine.

Agrorezort naďalej monitoruje 
zásoby strategických tovarov v ob-
chodných sieťach a ich distribučných 
skladoch v zmysle Memoranda o za-
bezpečení dostatočnej potravinovej 
zásoby v čase núdzového stavu, ktoré 
podpísali obchodníci s MPRV SR počas 
pandémie COVID-19. Obchodníci dnes 
opätovne deklarovali, že stav zásob je 
dostatočný a zásobovanie v obchodoch 
plynulé na celom území Slovenska.

V súvislosti s vyhlásením mimo-

riadnej situácie na území Slovenskej 
republiky (platí od 26. 2. 2022) MPRV SR 
poskytne pri realizovaní humanitárnej 
pomoci skladové priestory pre potravi-
nový a iný nevyhnutný tovar v rezort-
ných prevádzkach (ŠVPS a LPM Ulič), 
ktoré sú situované v blízkosti hraníc s 
Ukrajinou. Zároveň bola aktualizovaná 
kapacita lôžok, ktoré agrorezort dokáže 
poskytnúť pre potreby ubytovania voj-
nových utečencov z územia Ukrajiny. 
Momentálne ide už o vyše 700 takých-
to lôžok v organizáciách pod gesciou 
MPRV SR. Agrorezort sa podľa poky-
nov ministra Samuela Vlčana aktívne 
zúčastňuje aj rokovaní koordinačného 
štábu MV SR a je plne súčinný pri reali-
zovaní pomoci a vyplývajúcich úloh na 
zvládnutie mimoriadnej situácie.

Stav zásob potravín 
na Slovensku je dostatočný

» red

Konflikt na Ukrajine zameral po-
zornosť na deti a žiakov. Kiež by sa 
im venovala pozornosť častejšie a 
s rovnakou intenzitou aj pri iných 
problémoch spoločnosti. Lebo ako-
koľvek si chceme nahovoriť, že deti 
sú len deťmi a nemajú sa starať do 
sveta dospelých, vnímajú tak ako 
my, zasahuje ich dianie v štáte, 
máva ich citmi a názormi. Preto tre-
ba pri komunikácii s nimi brať na 
ohľad to, že intenzívne reflektujú 
súčasnú realitu. 

V súvislosti s vojnou dostávame 
pokyny o tom, ako s deťmi komuniko-
vať. Mnohé z nich sú užitočné a citlivé 
k osobnosti dieťa či dospievajúceho 
človeka. Pri všetkých zložitých témach 
však treba myslieť aj na to, že nie každé 
dieťa chce o zle komunikovať. Veď o voj-
ne počúvajú a čítajú denne, najmä na 
nete. Je pravdepodobné, že sa rodiča či 
učiteľa na to spýtajú. To je ideálny stav: 
dieťa chce komunikovať! Ale násilne 
im vnucovať túto tému nie je tou pra-
vou cestou, ktorú chceme dosiahnuť. 
Isto, závažné aspekty rôznych udalostí 
treba otvárať. Vtedy aspoň vystihnime 
vhodný čas na rozhovor. Aby sa teraz 
nestalo, že na každej vyučovacej hodi-
ne sa bude hovoriť o vojne. Môže to byť 
kontraproduktívne. Najlepšou cestou 
komunikácie je prirodzenosť.

Veľmi dôležité je nepodsúvať de-
ťom ideológiu alebo nenávisť pri komu-

nikácii o vojne. Sám som už zachytil 
nenávistné prejavy detí voči bežným 
Rusom. Nie je dobré ani vulgárne re-
flektovať akúkoľvek tému. V budúc-
nosti by sa mohlo stať, že všetko, čo sa 
im nepáči, budú hodnotiť vulgárne, s 
nenávisťou či ideológiou až propagan-
dou. A dobre vieme, že práve takéto vi-
denie spôsobuje konflikty, ale aj vojny. 
Obzvlášť apelujem na učiteľov, ktorí by 
mali témy spoločnosti rozoberať objek-
tívne, nezaujato a s odstupom. Úlohou 
učiteľov nie je podsúvať jedno videnie. 
To plazí odjakživa. Práve tak, ako nee-
xistuje len jeden pohľad v rámci fungo-
vania spoločnosti. 

Ťažké témy treba komunikovať ro-
zumne, pokojne a dostatočne konkrét-
ne. Treba sa pozrieť aj na príčiny a dô-
sledky konfliktov. Strašenie detí vojnou 
nie je správna cesta, no jej riziká majú 
poznať. Možno to prepojiť aj s tým, ako 
sa správať počas vojny, ako sa robie-
valo na branných cvičeniach. Všetko 
toto treba rozvíjať prirodzene, keď na 
žiakoch vidíme potrebu komunikovať.         

Aj keď sa to zdá nevhodné, neza-
búdajme na humor a veselé aktivity. 
Deti čelia veľkému útoku na psychiku, 
čo môže mať ťažké následky, keďže sú 
stále vo vývine. Aj preto potrebujú ne-
jaký ostrov pokoja, radosti a útočisko, 
čo by sme im práve my mali poskytnúť. 
Aby nehľadali svoj „ventil“ inde a inak.    

Vojna a deti, žiaci  

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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Zamestnávatelia a samostatne zárob-
kovo činné osoby (SZČO) dostávajú 
ďalšiu možnosť odložiť si splatnosť 
poistného na sociálne poistenie. So-
ciálna poisťovňa tiež v týchto dňoch 
už poskytuje seniorom potvrdenia o 
vyplatených dôchodkových dávkach.

Odklad bude možný za mesiac feb-
ruár 2022 so splatnosťou do 30. júna 
2025. Vyplýva to z nariadenia vlády, 
ktoré schválila 23. februára 2022 a ktoré 
nadobudne účinnosť dňom zverejnenia 
v Zbierke zákonov.

Odklad splatnosti poistného na soci-
álne poistenie za mesiac február 2022 do 
30. júna 2025 platí iba pre zamestnávate-
ľov v časti poistného za zamestnávateľa 
a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý 
obrat alebo príjem z podnikania a inej 
samostatnej zárobkovej činnosti v uve-
denom mesiaci poklesol o 40 % a viac. 
Lehota splatnosti poistného na sociálne 
poistenie za február 2022 sa za zamest-
nancov nemení.

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti 
pripravuje formulár čestného vyhláse-
nia, ktorý bude slúžiť na preukázanie 
splnenia podmienok odkladu splatnosti 
poistného za mesiac február 2022. 

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch 
už poskytuje seniorom potvrdenia o 
vyplatených dôchodkových dávkach. 
Najmä pracujúci dôchodcovia ich potre-
bujú k daňovému priznaniu za predchá-
dzajúci kalendárny rok. Seniori by si vy-

žiadanie potvrdenia, najmä v súčasnej 
nepriaznivej epidemiologickej situácii, 
nemali nechávať na poslednú chvíľu. Vy-
užívať treba predovšetkým telefonickú a 
mailovú komunikáciu. Dôchodcovia tak 
stihnú lehotu na podávanie daňových 
priznaní do konca marca a Sociálnej po-
isťovni to pomôže plynule vybavovať ich 
žiadosti.

O potvrdenie môžu seniori požiadať 
Informačno-poradenské centrum tele-
fonicky na bezplatnej linke 0800 123 
123 alebo elektronicky prostredníctvom 
formulára na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne Formulár pre otázky, prípadne 
na mailovej adrese podatelna@socpoist.
sk. Pri telefonickej a mailovej požiadavke 
dostane dôchodca potvrdenie poštou na 
adresu bydliska.

Dôchodca, ktorý má zriadenú e-
-schránku na portáli www.slovensko.sk, 
môže o potvrdenie požiadať aj prostred-
níctvom nej a potvrdenie dostane touto 
cestou.

Pobočky a klientske centrá Sociál-
nej poisťovne pripravujú na žiadosť dô-
chodcu potvrdenia zväčša na počkanie. 
Ak bol však dôchodok priznaný v pred-
chádzajúcom roku alebo bola vykonaná 
zmena v jeho vyplácaní, príprava po-
tvrdenia trvá dlhšie. Ústredie Sociálnej 
poisťovne ho v takom prípade posiela 
dôchodcovi na adresu jeho bydliska poš-
tou. Aj preto je vhodné, aby klient o do-
kument požiadal v časovom predstihu. 

Aktuality zo sociálnej poisťovne

» Zdroj: SP
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pani na upratovanie
k nášmu klientovi v Banskej Bystrici. Pracovná
doba je od pondelka do piatku na 6 h denne.

Platové podmienky od 3,50 € netto.
Pracovný pomer je na dohodu alebo živnosť.

Práca je vhodná  aj pre dôchodkyne.

Viac informácii na tel.: 0918 445 908

Spoločnosť PROPER Service SK
hľadá šikovnú
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Príslovia dnešnej doby: 
Kto sa veľa pýta – málo googli. 
Čo na srdci – to na Facebo-
oku. 

* * * * *
Idú dva plechy a jeden robí 
neplechu. 

* * * * *
V pive je málo vitamínov, pre-
to ho musíme piť tak veľa!
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88-0020

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448●0902 606 436●0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

66-94

www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

Predaj a servis 
kanadských 

a amerických  víriviek 
po celom Slovensku

75-25
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
47-001

87-0012

52-0002

CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok

� Vynikajúca kvalita prevedenia
�  Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
�  Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
�  Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


