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elektroinštalačný materiál
Galantská cesta 360/12, Dunajská Streda

tel: 0905 901 604, e-mail: info@aktaon.com
Otvorené pon.-piat.: 7.00-17.00, sob.: 7.00-12.00

LINEAR
Svietidlá pod kuchynské linky, na strop, do technických priestorov, atď
Malý rozmer a vynikajúca svietivosť, moderná LED technológia s 5 ročnou zárukou.
Rôzne prevedenia IP20 a IP44, takže svietidlá sú vhodné aj do vlhkých priestorovôzne prevedenia IP20 a IP44, takže svietidlá súú vhodné aj do vlhkých priestorová sú

Elektrické konvektory ADAX CLEO WiFi, 
ADAX NEO WiFi, ADAX a GLAMOX
Nórske konvektory špičkovej kvality
s nadčasovým designom. Vhodné pre 
obývacie priestory, kancelárie, služby, 
obchody, ... Optimálne pre vykurovanie 
nízkoenergetických domov.
5 ročná záruka
Možnosť ovládať cez aplikáciu so smart-
fónom, sledovanie spotreby, časovanie a 
rôzne ďalšie funkcie

www.aktaon.com

LOIS
Moderné vstavané a stropné LED svietidlá typu “DOWNLIGHT“
v rôznych farbách, tvaroch a rozmeroch od 3W do 36W,
rôzne farby svetla (teplá biela, neutrálna biela)
vhodné do domácností ale aj do technických priestorov,
od IP20 do IP44 (aj do vlhkých prostredí)
5 ročná záruka
Ľahká montáž

Ceny od 2,99 EUR do 29,99 EUR

konvektory ADAX
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Garázs (pincével) bérbeadó 
hosszú távon DS közpöntjában 

a Radnicsné téren, 75€/hó.
Megeggyezés lehetséges.

 Garáž (podpivničená) na 
dlhodobý prenájom v centre DS, 

Radničné námestie. 75€/mes.
Dohoda možná.

tel.: 0948 614 897
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KAMENO-PRODUKT 
ROHOVCE 158
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Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

tel./fax: 031/55 986 89
mobil: 0905 387 343 

e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

Predajňa 
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10 

(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343

e-mail: kamenoprodukt@gmail.com
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   P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
 sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737

Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk

LETÁKY
0907 779 019

KAŽDÉMU
NÁJDEME PRÁCU

pracovné pozície v ČR

ROZMÝŠĽAŠ NA
ZMENOU PRÁCE ?

www.konstrukter.sk

ZARÁBAJ OD 850 DO 1300 EUR

0800 500 091 nabor@konstrukter.sk
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY
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ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA

Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis
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INZERCIA

DUNAJSKOSTREDSKO

Marian Vörös   0907 779 019

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé 
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný 
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé 
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatov-
ský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľ-
ký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň, 
Dunajský Klátov, Jurová, Kostol-
né Kračany, Kráľovičove Kračany, 
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medve-
ďov, Povoda, Topoľníky, Trhová 
Hradská, Trstená na Ostrove   
 
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkov-
ce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na 
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka, 
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gab-
číkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov, 
Lehnice, Michal na Ostrove, Ore-
chová Potôň, Rohovce, Šamorín, 
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vy-
drany, Dunajská Streda  

dunajskostredsko@regionpress.sk

Redakcia: Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (33.080 domácností)

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
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STUDNIARSKE PRÁCE
vŕtanie - narážanie

studniarske práce Rober Menyhart

info: 0911 358 922
menyhartrobert1@gmail.com
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EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558/19, 929 01 Dunajská Streda

Tel.: 0905 955 554 
www.eurokamennobe.sk

nobe
Kračanská cesta 558n

Ponuka platí do 31.03.2020, 
alebo do vypredania zásob. 

j k S

Akcia na kuchynské pracovné dosky a zásteny 
z prírodného kameňa - 15% 

Mimoriadna akčná  ponuka 20 % na 
vybrané skladové hroby a pomníky 
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Zvládneme TO?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prečo ten otáznik, no jasne, že 
zvládneme! No hej, lenže, na tom 
musíme zabojovať všetci. A s takou 
vervou, akej sme len s ohľadom na 
naše fyzické i duševné sily schopní. 

Nastal čas obyčajných hrdinov, 
vás, nás, hrdinov – ľudí. Pomôžme 
našim obrancom v prvej línii – zdravot-
níkom, lekárom, lekárkam, sestrám, 
farmaceutom a magistrám v lekárňach, 
policajtom, hasičom. Ak my pomôžeme 
im, pomôžeme si tak aj sebe. Sú našou 
rodinou – ako príbuzní, mamy, otco-
via, deti... a teraz stoja v prvej obrannej 
línii. Pred nami ostatnými.

Nezostaňme však iba udivenými či 
vyplašenými divákmi. Počúvajme ich 
pokyny. Dodržujme ich nariadenia a 
správajme sa tak, ako nám radia. Nos-
me rúška. Všetko, čo nám zakryje nos 
a ústa je lepšie ako nič. Zahoďme han-
bu. Na sociálnych sieťach je množstvo 
návodov. Sme doma, tak trebárs šime, 
vyrábajme, darujme susedom, bavme 
sa na tom, ako sme „zmódení“. Do ob-
chodov nechoďme rabovať, ale naku-
povať to, čo potrebujeme. A určite nie 
celé rodiny v prázdninovom výletnom 
štýle, stačí predsa jeden z nás.

Podporujme sa na bezpečnú vzdia-

lenosť morálne, zabudnime na bontón, 
ruky si netreba podávať, veď úcta sa dá 
vyjadriť aj kývnutím hlavy. Epidémiu 
nezlikviduje žiadne nariadenie vlády 
ale to, do akej miery ho my, občania, 
budeme rešpektovať. Nezháňajte zú-
falo nejaké dezinfekčné gély. Nie sú. 
Ale mydla a saponátov je stále dosť. 
No tak si mydlite ruky dlhšie a najmä 
častejšie. Tak, ako je to len možné. Ako 
pri tom skontrolujete deti? Jednoducho 
– napíšte im trebárs ich meno fixkou na 
ruku a sledujte, za ako dlho sa nápisu 
zbavia. Urobte z každej nepríjemnej 
povinnosti hru. A hru aj pre dospelých.

Staňme sa ľuďmi v plnom zmysle 
slova. Myslime na to, že sa cez túto epi-
démiu chceme dostať všetci. Nebuďme 
sebeckí, tupí, namyslení a doteraz ni-
kým a ničím neobmedzení ignoranti. 
Iba z titulu, že „my na to máme“. Penia-
ze teraz nepomôžu nikomu. 
Ani moc, ani postavenie.

Iba rozum, disciplína, 
ohľaduplnosť a trocha po-
kory. To je mix, ktorý nám 
pomôže zvládnuť TO.

Prosím... a že-
lám veľa šťastia
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

Ponúka

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice, rastová a znáškovááášš ááááááááááááááááááááááááááá

49999999999999999999999

ROZVOZ

Zabezpečíme
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»Predám Citroen Berlingo 
1,6 HDI, r.v. 6/2010, šedá 
metalíza, naj.  213 000 
km. 1. majiteľ, servisná 
knižka – pravidelný servis, 
garážované, klíma, tepo-
mat, cen. zam., el. okná a 
iné. STK/EK 4/2020. Cena: 
5300 €. Dohoda. Tel.: 0915 
975 284

»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406
»Predám let. pneu s zel.
diskom na wgolf5, 195/65/
R15 dva rok použité, 40-e/
ks. T 0918738150
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- DOHODA ISTÁ 
0908205521
»Kúpim malotraktor Terra, 
Vari Agzat alebo TK14 MT8 
0904995579

»Dám do prenájmu 3 izb. 
byt a 2 apartmány pre 2 
alebo 4 osoby v Dunajskej 
Strede aj na kratšiu dobu 
0911428022

»Predám starší 4 izb. rod. 
dom v Bernolákove, 10á 
pozemok, kúpou voľný, 
všetky IS. Tel.: 02/4594 
5185

»Kúpim 1-izb.byt v DS hoto-
vosť 0907452556

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Elado katlan 60l fazek-
kal, muanyag hordok 
cefrenek 
T: 0907213765

»Predám dospelé KAPRE 
obecné o váhe od 2,5 do 
6 kg na zarybnenie. Cena 
za kg 3,50-€ Tel.: 0905 578 
188 DS
»Predám korene mra-
zuvzdorného BAMBUSU 
stálozelenného za 5-€ /
koreň. BAMBUS GYOKÉR 
eladó. Tel.: 0905 578 188

»Predam scooter Keway 
200, 0915243381 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

Občianska
riadková
inzercia

»Pedikurozest vallalok,ke-
resre hazhoz is megyek! 
0915243381

»Chystáte sa vykopať 
miesto na bazén či jazier-
ko? Bezplatne prevezmem 
zeminu v obci Vrakúň, prí-
padne viem poradiť aj do-
poručiť. Tel. 0905 578 188  
»Medencét vagy tavat 
tervez kiásni? A Vrakúň fa-
luban ingyenesen átvesze 
a foldet-talajt, tudok segí-
tenni is. Tel.0905 578 188
»Bezplatne prevezmem 
zeminu, aj miešanú zo 
štrkom v obci Vrakúň. Tel. 
0905 578 188
»KTO DARUJE SLOBODNEJ 
MAMIČKE 4 ROČNÉHO SYNA 
MALÉ PLYŠOVÉ HRAČKY. 
MÁ RÁD NAJMä ZAJAČIKY. 
A CD OD PETRY JURINO-
VEJ NEMÁM RADA BOXE-
ROV. LEN SMS. ĎAKUJEM. 
0919050244

»HĽADÁM TAKÚ KAMARÁT-
KU KTORÁ JE FANÚŠIČKOU 
ZAMBO JIMMYHO. MAĎAR-
SKÝ JAZYK PODMIENKOU. 
SOM MLADÉ DIEVČA. NA 
VEKU NEZÁLEŽÍ. LEN SMS. 
0907524913

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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

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

LETÁKY
0907 779 019
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Hľadáme na TPP šikovných stavbárov
na pozície:

murár, obkladač, železiar, tesár, zvárač,
s nástupom ihneď.

Miesto výkonu práce Bratislava, Dunajská Streda, Galanta
Ponúkaný plat: 5€/+ stravné lístky

Bližšie info.: Hilda Sebőková, +421 902 361 271, praca@avastav.sk
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Chceš ukázať svoju silu? Máš rád výzvy?
Tak sa prihlás do dynamického tímu AVA -stav, s.r.o.

Obsadzujeme pozície:

Základná zložka mzdy od 1000€ až do 2700€
Životopisy zasielať na praca@avastav.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

vo Veľkom Mederi

0948 022 519 •  milan.bozik@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Najohrozenejšou skupinou, ktorú 
koronavírus ohrozuje sú seniori. 
A  neohrozuje ich len podlomené 
zdravie, ktoré je pre nákazu živnou 
pôdou a potenciálnym zabijakom. 

Seniori často nemajú prístup k  ak-
tuálnym informáciám o  mimoriadnej 
situácii v  krajine. Sú osamelí a  môžu 
ohroziť nielen seba, ale aj svoje okolie. 
Tým, že sa napríklad bez akejkoľvek 
vedomosti a ochranných rúšok, vyberú 
na nákupy.

V  susednom Česku ponúkli dô-
chodcom originálnu pomoc študenti 
gymnázií a taktiež skautské oddiely. Po 
tom, ako vláda uzavrela školy, sa roz-
hodli spontánne pomáhať dôchodcom 
s nákupmi. Tohto nápadu sa okamžite 
chytili aj hasiči a  ďalší dobrovoľníci 
v  meste Kuřim. Ľuďom nad 60 rokov 
zaisťujú v  spolupráci s  vedením mes-
ta nákup potravín s  donáškou až do 
domu, tak aby nemuseli chodiť do ob-
chodov a  nákupných centier. Radnica 
na tieto účely vyčlenila vlastné dodáv-
ky a poskytla ochranné rúška a ďalšie 
prostriedky. Prísne v  súlade s  bezpeč-
nostnými opatreniami sa zdvihla vlna 
solidarity. U nás už je tiež viacero krás-

nych príkladov.

Porozmýšľajme nad ďalšímí origi-
nálnymi  nápadmi, ktoré sú bezpečné 
v  mimoriadnej situácii a  zároveň pro-
spešné pre našich milovaných. Alebo 
tých „cudzích“, osamelých. Pretože 
práve oni nás potrebujú v  týchto kri-
tických dňoch ako soľ. Potrebujú našu 
pozornosť a spoločné okamihy. Oni tu 
pre nás v produktívnom veku boli a vy-
chovali našu generáciu, ktorej zverili 
svoju dôveru a sedliacke rady. 

Tak im ich starostlivosť s  láskou 
opätujme. V čase karanténnych opatre-
ní vypnime internety, eliminujme stres a 
venujme im svoju prítomnosť. Ak zvlád-
neme túto výzvu, odnesieme si z korona 
dní viac, než sa môže zdať. Pretože zod-
povednosť, vzájomnosť 
a  všímavosť môžu pre-
konať nervozitu, strach 
a obavy. Tie sú živnou 
pôdou nielen pre náka-
zy tela, ale aj pre osla-
benie našich duší. Tak 
žiadne strachy! 
Zvládneme to.

Človečina TO porazí!

» Váš Miško Scheibenreif.

Zaujímavá rastlina s cukrovinko-
vou vôňou a množstvom skvelých 
účinkov na organizmus. Volá sa 
Sladovka hladkoplodá (Glycyrrhiza 
glabra L.).

Je to trvalá rastlina väčšieho vzras-
tu, z čeľade bôbovitých. Z jej hlavného 
koreňa vyrastajú odnože a pakorene, 
kvitne od júna do júla. To nám však ne-
prekáža, pretože nás zaujímajú práve 
drevnaté korene a pakorene.

Dôvod je jednoduchý. Pri ich pou-
žívaní, napríklad vo forme čajov (po-
zor, neodporúča sa ľuďom s vysokým 
krvným tlakom) si môžeme pomerne 
účinne zdravotne prilepšiť. Látky ob-
siahnuté v sladkom drievku posilňujú 
našu imunitu, a tým aj obranyschop-
nosť organizmu proti vírusom a bak-
tériám, a to najmä v období chrípok a 
prechladnutí. Konzumácia sladkého 
drievka sa odporúča ako vhodná pre-
vencia, ktorá nie je pre organizmus 
žiadnou záťažou. Napomáha ľahšie 
dýchanie – pri pretrvávajúcich prob-
lémoch s dýchaním, astme alebo aler-
giách môže byť sladké drievko naozaj 
veľmi nápomocné. Sladké drievko po-
máha tiež pri prvotných príznakoch 
gastritídy, ako je nadúvanie, bolesť 
brucha a nevoľnosť. Upokojuje žalúdok 
a tlmí zápal. V tomto prípade funguje 
ako prvotné protiopatrenie pred náv-
števou lekára. 

Máte problém so záhou? Ak máte 

ťažkosti so zažívaním a často vás páli 
záha, sladké drievko by ste mali mať 
vždy poruke ako domáce liečivo.Vďaka 
prirodzeným antibakteriálnym, proti-
zápalovým a protiplesňovým účinkom 
bude konzumáciou sladkého drievka aj 
vaša ústna dutina čistá. Predídete vzni-
ku zubného kazu a povlaku. Dokonca 
ho môžete použiť ako kloktadlo pri bo-
lesti zubov.

Zaujímavá informácia pre obéz-
nych znie - flavonoidy obsiahnuté v 
sladkom drievku znižujú tvorbu tuko-
vého tkaniva na bruchu a rovnako aj 
úroveň triglyceridov.

Sladké drievko používali ako liek 
už starovekí Gréci, Egypťania, Číňania 
a Indi. Bolo kľúčovou zložkou v mno-
hých bylinných zmesiach a elixíroch 
a je jednou z najcennejších liečivých 
bylín všetkých čias. Ak však trpíte na 
nejaké závažné zdravotné problémy, 
užívanie akéhokoľvek voľnopredajné-
ho lieku či výživového doplnku pre-
konzultujte s lekárom. Ak máte príliš 
vysoký krvný tlak, nie je užívanie slad-
kého drievka vôbec vhodné.

Sladké drievko

» red

(Alternatíva konania o platobnom rozkaze) 
Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zá-
kon o  upomínacom konaní. V  zmysle 
predmetného zákona je možné podať 
návrh na vydanie platobného rozkazu 
výlučne elektronickými prostriedkami 
do elektronickej schránky súdu. 

Príslušným súdom na podanie také-
hoto návrhu je ako jediný Okresný súd 
Banská Bystrica. Tento návrh je možné 
podať len prostredníctvom stanoveného 
elektronického formuláru zverejneného 
na stránke https://obcan.justice.sk/eza-
loby. Elektronický návrh musí byť auto-
rizovaný v  zmysle zákona o  e-Govern-
mente. Listiny a vyhlásenia, ktoré majú 
byť prílohou k návrhu, musia byť taktiež 
podané elektronicky spolu s  návrhom. 
Pre podanie návrhu na vydanie platob-
ného rozkazu je nevyhnutné sa prihlásiť 
na portál eŽaloby. Upomínacie konanie 
je koncipované na princípe elektronic-
kého podávania návrhov. Takáto forma 
umožňuje automatické spracovanie, čo 
má vplyv na samotné urýchlenie ko-
nania, ktoré možno iniciovať výhradne 
elektronicky. Podmienkou je mať akti-
vovanú elektronickú dátovú schránku 
na doručovanie, a to na Ústrednom por-
táli verejnej správy https://www.sloven-
sko.sk/. V prípade, ak takúto schránku 
aktívnu žalobca, resp. navrhovateľ 
nemá, môže sa obrátiť na právneho zá-
stupcu. Konanie je skrátenou formou 
súdneho konania. Výsledkom je vyda-
nie platobného rozkazu. Vydaniu také-

hoto platobného rozkazu nepredchádza 
zdĺhavé súdne konanie, ale je vydaný 
súdom na základe návrhu Žalobcu, kto-
rý s návrhom predloží všetky potrebné 
dôkazy. 

Cieľom upomínacieho konania je 
zefektívniť a  zrýchliť súdne konanie, 
ktoré sa týka peňažných nárokoch 
a výrazne tak skrátiť lehotu žalobcu na 
vymoženie pohľadávky. Súdny popla-
tok sa v  tomto prípade znižuje o  50 % 
v  porovnaní so štandardne vedeným 
súdnym konaním. Je potrebné zdôraz-
niť, že ak nie je možné platobný rozkaz 
doručiť do vlastných rúk žalovaného, 
prípadne bol voči nemu podaný odpor 
zo strany žalovaného, súd vyzve Žalob-
cu, aby podal návrh na pokračovanie 
v konaní. V prípade, ak žalobca takýto 
návrh podá, tak súd vec do 5 dní postú-
pi súdu príslušnému na rozhodovanie 
v zmysle ustanovení Civilného sporové-
ho poriadku, na ktorom sa vo veci bude 
následne konať. Je na zvážení žalobcu, 
ktorú alternatívu na vymáhanie svojej 
peňažnej pohľadávky si zvolí. Odmiet-
nutie návrhu v  prípade upomínacieho 
konania nie je prekážkou podať návrh 
podľa Civilného sporového poriadku.

Elektronické upomínacie konanie

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

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

V Slovenskej katolíckej charite, 
najväčšom neverejnom poskyto-
vateľovi sociálnych služieb, ktorý 
prostredníctvom zamestnancov 
poskytuje služby aj najviac ohroze-
nej skupine - seniorom, citlivo vní-
mame súčasnú situáciu verejného 
ohrozenia. 

Naša úcta a vďaka patrí predovšet-
kým zdravotníckym a sociálnym pra-
covníkom pôsobiacim v prvej línii. Slo-
venská katolická charita pristupila tiež 
k viacerým opatreniam v rámci svojich 
zariadení po celom Slovensku. Príbuz-
ným chorých a seniorov aktuálne, žiaľ, 
nemôže byť umožnený vstup do poby-
tových zariadení.  Otváracie hodiny 
boli obmedzené na nevyhnutné mini-
mum alebo na výlučne telefonický či e-
-mailový kontakt.  Niektorých klientov 
denných stacionárov v horšom zdravot-
nom stave sme preventívne presunuli 
do pobytových zariadení. Materiálnu 
pomoc, roznos potravinových balíčkov 
pre ľudí v núdzi, požičiavanie zdravot-
níckych pomôcok či správu zariadení 
pre starších, sociálne slabších a  inak 
znevýhodnených občanov, poskytu-
jeme i  naďalej, s prijatím potrebných 
preventívnych hygienických  opatrení. 

Napriek výpadku mnohých za-
mestnancov sa zo všetkých síl sna-
žíme, aby naše služby fungovali 
i naďalej a aby tento výpadok nepoci-
ťovali predovšetkým klienti. Ako jedna 

z  mnohých organizácií tiež zápasíme 
s  akútnym nedostatkom ochranných 
zdravotníckych pomôcok, čo výrazne 
sťažuje naše pokračovanie v  službe 
spoločnosti. Za  najohrozenejšiu sku-
pinu považujeme ľudí bez domova, 
pre ktorých je nevyhnutné z verejných 
zdrojov zabezpečiť ubytovanie v prípa-
de karantény alebo izolácie po pozitív-
nych testoch a miesta na denný pobyt 
ako preventívne opatrenie. 

No Charita koná aj iniciatívne. 
Dobrovoľníci z  farských charít i  naši 
zamestnanci ručne pripravili stovky 
rúšok pre kolegov v  teréne i v  kance-
láriách, seniorov a  ďalších klientov 
využívajúcich služby Charity. Zároveň 
títo dobrovoľníci v mnohých miestach 
organizujú donášku potravín a  liekov 
pre seniorov. Cez online médiá sprí-
stupňujeme cvičenia pre seniorov ale-
bo vzdelávacie kurzy pre ľudí v karan-
téne. Aj iných príkladov je vela, láska je 
kreatívna. 

V sučasnej ťažkej dobe pozývame 
všetkých ku konkrétnej solidarite. Ak 
máte vo svojom okolí starších a  cho-
rých, prejavte záujem a  ukážte im 
svoju  podporu. Ak môžete poskytnúť 
pomoc, kontaktujte diecézne charity a 
našich koordinátorov farských charít. 
Kontakty pre jednotlivé regióny celé-
ho Slovenska nájdete na našej stránke 
https://www.charita.sk/kontakt/. 

Reaguje aj Slovenská katolícka charita

» SKCH

22. marca 1963 
vydala britská skupina The Beatles album Please Please Me.

Výročia a udalosti
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MUDr. Etela JANEKOVÁ, PhD.
InClinic s.r.o, Rusovská cesta 19,
851 01 Bratislava

 NA SLOVENSKU

INFOLINKA:  0800 221 234    02 / 3232 3838

885 00 t s

MUDr. Etela Janeková, PhD., 
pracuje ako ambulantná 
lekárka v odboroch vnútorné 
lekárstvo, všeobecné lekárstvo 
a klinická farmakológia. 

hD.
,,

D.,
ná
né
vo

AKCIA - DO VYČERPANIA ZÁSOB
Pri zakúpení dvoch balení Preventan 30 tbl.
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V súvislosti s aktuálnym rizikom 
šírenia nákazy koronavírusu má 
každý človek vybavovať ošetrovné 
či nemocenské priamo z domu a to 
telefonicky prípadne elektronic-
kou poštou, vyhnite sa chodeniu k 
lekárovi či do Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa zjednodušila po-
stupy pri uplatňovaní nároku poisten-
cov na ošetrovné a nemocenské - teda 
PN-ku tak, aby sa obmedzil osobný 
kontakt verejnosti v ambulanciách vše-
obecných lekárov, pediatrov a v poboč-
kách Sociálnej poisťovne.

Pri žiadosti o ošetrovné 
na dieťa postupujte nasledovne:

Rodič si uplatní nárok v príslušnej 
pobočke Sociálnej poisťovne telefonic-
ky alebo zaslaním vyplneného formulá-
ra, ktorého vzor je na webovej stránke 
Sociálnej poisťovne pod názvom Žia-
dosť o výplatu dávky. Vo formulári treba 
vyznačiť dávku ošetrovné.

-Deti vo veku do 10 rokov: Sociálna 
poisťovňa si overí, či škola konkrétne-
ho dieťaťa bola uzatvorená z dôvodu 
nariadeného karanténneho opatrenia 
a potom sa môže začať konanie o tejto 
dávke. Zriaďovateľ by o tom mal infor-
movať na svojej webovej stránke. Potom 
by mal poistenec, ktorý je zamestnan-
com, informovať o prekážke v práci 
svojho zamestnávateľa buď telefonicky 
alebo e-mailom.

-Deti vo veku nad 10 rokov: V tomto 
prípade rodič musí telefonicky kontak-
tovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi. 
Ak lekár vyhodnotí, že je nevyhnutné 
osobné a celodenné ošetrovanie dieťaťa 

napriek tomu, že choroba sa u neho ešte 
nevyvinula, môže potvrdiť žiadosť o 
ošetrovné a zašle ju Sociálnej poisťovni.

V oboch prípadoch pobočka pri po-
sudzovaní žiadosti skúma, či žiadateľ 
o ošetrovné spĺňa všetky ostatné pod-
mienky na priznanie dávky, najmä 
existenciu nemocenského poistenia. 
Ak je karanténa dlhšia ako desať dní, 
počas ktorých sa môže vyplácať dávka 
ošetrovné, Sociálna poisťovňa na zák-
lade nového potvrdenia zriaďovateľa o 
pretrvávajúcej karanténe, akceptuje jej 
predĺženie podľa reálnej potreby.

V prípade žiadosti o nemocenské 
postupujte nasledovne:

Poistenec, ktorý sa vrátil z rizikovej 
oblasti (má alebo nemá príznaky) alebo 
nikde necestoval a má príznaky ocho-
renia, telefonicky kontaktuje svojho 

všeobecného lekára. Ten rozhodne o 
opodstatnenosti dočasnej PN a vystaví 
Potvrdenie o dočasnej PN, na ktorom 
uvedie príslušnú diagnózu. Zároveň 
požiada pacienta o telefónne číslo a 
zapíše ho viditeľne na potvrdenie o 
dočasnej PN. Bez ohľadu na chýbajúci 
podpis pacienta lekár zašle II., IIa. a III. 
diel Potvrdenia o dočasnej PN pobočke 
Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa 
potom zašle IIa. diel zamestnávateľovi, 
ak je pacient v právnom postavení za-
mestnanca. Ostatné diely PN zostávajú 
v Sociálnej poisťovni na ďalšie konanie.

Dôležité rady:
-Poistenec, ktorý je zamestnancom, 

by mal informovať zamestnávateľa te-
lefonicky alebo e-mailom o prekážke v 
práci.

-Ak je na potvrdení o dočasnej PN 
uvedené telefónne číslo poistenca, So-
ciálna poisťovňa ho bude telefonicky 
kontaktovať a v prípade jeho záujmu s 
ním spíše žiadosť o výplatu nemocen-
skej dávky.

-Ak na potvrdení nebude uvedený 
telefonický kontakt na poistenca, musí 
pobočku (telefonicky alebo e-mailom) 
kontaktovať poistenec a tá s ním spíše 
žiadosť o dávku.

-Aj v prípade žiadosti o dávku ne-
mocenské Sociálna poisťovňa skúma, 
či poistenec spĺňa všetky ostatné pod-
mienky na priznanie dávky, najmä exis-
tenciu nemocenského poistenia.

Upozorňujeme, že tieto postupy pla-
tia len v prípadoch, ktoré súvisia so šíre-
ním nákazy koronavírusu. V ostatných 
prípadoch pri uplatňovaní nároku na 
dávky nemocenské a ošetrovné platia 
štandardné postupy.

Informácie poskytla Sociálna poisťovňa
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Pre koronavírus nechoďte k lekárovi ani na Sociálnu poisťovňu

Vybavte ošetrovné a nemo-
censké z domu

Očr-ku či Pn-ku vybavte telefonicky, prípadne elektronickou poštou. 
foto autor annca pixabay

Usmernenie 
pre verejnosť 
o karanténe 
Ak Úrad verejného zdravotníc-
tva SR alebo príslušný regio-
nálny úrad verejného zdravot-
níctva nariadi fyzickej osobe 
karanténu, táto fyzická osoba je 
karanténu povinná dodržiavať, 
v opačnom prípade sa podľa zá-
kona dopúšťa priestupku a hrozí 
jej pokuta až do výšky 1659 eur. 
Zároveň v kontexte uvedeného 
je potrebné poukázať aj na skut-
kovú podstatu trestného činu 
šírenia nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby.

Osoba, ktorej bola nariadená do-
máca izolácia, alebo izolácia v zdra-
votníckom zariadení je povinná po-
čas celej doby karantény, teda 14 dní:

-sledovať svoj zdravotný stav (ná-
hly nástup aspoň jedného z týchto 
príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavič-
nosť) a v prípade objavenia sa prízna-
kov bez meškania telefonicky kontak-
tovať ošetrujúceho lekára a miestne 
príslušný regionálny úrad verejného 
zdravotníctva a podrobiť sa odberu 
biologického materiálu,

-zostať v domácej izolácii alebo v 
izolácii v zdravotníckom zariadení 
(podľa rozhodnutia hlavného hygie-
nika SR alebo regionálneho hygieni-
ka),

-zdržať sa sociálnych kontaktov 
(napríklad návštev kultúrnych, spo-
ločenských, športových alebo iných 
hromadných podujatí alebo prijíma-
nia osôb alebo vykonávania spolo-
čenských aktivít v mieste izolácie),

-zdržať sa cestovania,
-zdržať sa účasti na výučbových ak-

tivitách s výnimkou e-learningových 
foriem,

-zdržať sa pracovnej činnosti s vý-
nimkou práce v mieste domácej izo-
lácie,

-zdržať sa akýchkoľvek činností, 
ktoré si vyžadujú opustiť miesto izo-
lácie alebo prijímať, v mieste izolácie 
vnímavé osoby.

Fyzická osoba je povinná podľa § 
51 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 
Z. z. oznámiť neodkladne ošetrujúce-
mu lekárovi a regionálnemu úradu 
verejného zdravotníctva v SR všetky 
okolnosti dôležité na predchádzanie 
vzniku a šírenia prenosných ochore-
ní a poskytovať informácie dôležité 
pre epidemiologické vyšetrenie a 
posudzovanie ochorení vo vzťahu 
k vykonávanej práci. Z uvedeného 
ustanovenia zákona vyplýva, že aj 
informácia týkajúca sa cestovateľskej 
anamnézy je dôležitá pre epidemiolo-
gické vyšetrovanie a zamlčanie tejto 
informácie je porušením predmet-
ného ustanovenia a rovnako je to 
priestupok na úseku verejného zdra-
votníctva – hrozí pokuta až do výšky 
1659 eur.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., 
hlavný hygienik SR

Ak ste sa vrátili z rizikovej oblasti alebo ste nikde necestovali a máte príznaky 
ochorenia, telefonicky kontaktuje svojho všeobecného lekára. 

foto autor StockSnap pixabay
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Šírenie koronavírusu, chrípky či 
iných vírusových infekcií môže-
me obmedziť nielen častým umý-
vaním rúk, ale aj nosením rúšok. 
Hoci niektorí sú ohľadom použí-
vania rúšok stále skeptickí, podľa 
odborníkov má ich používanie 
zmysel. Nosiť by sme ich mali nie-
len na vlastnú ochranu, ale aj na 
ochranu iných pred kvapôčkovou 
infekciou.

Keďže sa rúška stali úzkoprofilovým 
tovarom, prinášame návod, ako si ich 
môžete veľmi ľahko a jednoducho ušiť 
aj doma z toho, čo sa isto nájde v kaž-
dej domácnosti. Ak zvolíte bavlnenú 
textíliu, môžete takéto rúško použiť aj 
viackrát, pretože sa dá prať a tiež dezin-

fikovať aj žehlením na vyššej teplote.

Čo budeme potrebovať:
niť, ihlu - prípadne šijací stroj, bavl-

nenú látku (pokojne postrihajte oble-
čenie, ktoré už nenosíte), gumu (ak ne-
máte, môžete použiť šnúrky či stužky), 
špendlíky, ceruzku a pravítko

Takto sa to podarí:
-Z gumy odstrihneme dve rovnaké 

časti, približne v dĺžke 21-22 cm - závisí 
to od veľkosti tváre.

-Na bavlnenú látku si ceruzou nane-
sieme rozmer 22x20 cm, pre deti stačí 
menšie rúško - o veľkosti 18x20 cm.

-Vystrihneme bavlnený obdĺžnik a z 
dlhšej časti zahneme z oboch strán 1 cm 
a prešijeme (viď. foto 1).

-Po oboch okrajoch si na látku ce-
ruzou naznačíme dieliky vzdialené 
od seba 1 cm, pričom dielik, kde bude 
sklad si vyznačíme dlhšou čiarkou, aby 
sa nám ľahšie robili sklady (viď foto 2).

-Látku trikrát zahneme - nariasime, 
riasenie si prichytíme špendlíkmi (viď 
foto 3 – údaje sú uvedené v cm).

-Po pravej i ľavej strane látku zahne-
me z oboch strán 1 cm a popri špendlí-
koch prešijeme.

-Na ľavej i pravej strane prišijeme z 
rubovej strany gumu, ak nemáme, mô-
žeme použiť šnúrky, vtedy však rúšku 
nenosíme prevlečenú gumičkou okolo 
uší ale zaviazanú šnúrkami vzadu na 
zátylku (viď foto 4).

Návod, realizácia a foto: 
RENÁTA KOPÁČOVÁ

Prinášame návod na ušitie rúška 

Nosiť rúško nie je hanba!

ilustračné foto     autor Tumisu pixabay

Ako správne 
nosiť rúško 
Nosiť rúška by sme mali v tých-
to dňoch všetci. Vieme ich však 
správne používať?

Nasadenie rúška:
1. najskôr si treba umyť/dezinfikovať 
ruky
2. nasadiť si rúško
3. nedotýkať sa rúška ani tváre, nosiť 
ho po celý čas, kým je to nevyhnutné a 
neskladať si ho hore dole z tváre

Zloženie rúška:
1. najskôr si treba umyť/dezinfikovať 
ruky
2. rúško chytať len za šnúrky/gumičky,
3. jednorázové rúško zahodiť do koša, 
bavlnené oprať na 60-90°C, prežehliť

Nezabudnite:
- textilné rúško pravidelne čistite pra-
ním na vyšších teplotách
- pre lepšiu dezinfekciu môžete rúško 
prežehliť žehličkou na vyššej teplote

obr.1

obr.2

obr.3

obr.4
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Pomáhame ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením, 
ktorí trpia zákernou nevyliečiteľnou vrodenou chorobou - 
hemofíliou. Prinášame úsmev deťom, ktorým sudičky pri 
narodení nedali do vienka zdravie.

Chcete podporiť finančne alebo materiálne aktivity SHZ?
Číslo účtu: SK94 0200 0000 0000 3413 4592 

Slovenské hemofilické združenie
Antolská 3360/11, 851 07 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie  /  IČO: 22665226
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
�������	
����������
��

���TO, RÝCHL�����	
�������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754


