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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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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

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

52
-0

00
9-

1 

0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

     

 
    

  

P

DEMISTAV, Pezinok, Holubyho 28
(predajňa je presťahovaná na 3. poschodie)

0903 710 390, demistav@demistav.sk, www.demistav.sk

51
-0

04
4

JARNÁ AKCIA
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prijíma objednávky na PREDAJ HYDINY
Predaj a K mnych zmesí v Budmericiach

Nájdete nás: Budmerice, námestie R.Fábryho
Bližšie info na tel.: 0948 256 789  ...tešíme sa na vašu návštevu

V ponuke budú 16-týždňové nosnice Dominant farby:
hnedá, sussex, jarabatá, čierna, modrá a leghorn, obľúbené GreenShelly
a DarkShelly, sliepočky znášajúce vajíčka zelenej a tmavohnedej škrupiny.
Od marca je možnosť  objednania 1-dňových brojlerkov ROSS 308,
2-týždň. brojlerových káčat a húsat a 6-týždň. moriakov typu BIG 6.
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 0902 182 789
VÝRUB � VÝREZ STROMOV
v domovej zástavbe

výrub - prierez rizikových stromov
prerezávanie - odvetvovanie lanovou metódou
rezanie - strihanie živých plotov
výchovný rez ovocných stromov
štiepkovanie    odvoz odpadu 
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JARNÉ POSTREKY
  HNOJIVÁ, NOŽNICE...
     do vinohradu aj záhrady

E-shop
            www.agrokomp.sk
Tovar po dohode vieme doviez .

kontakt: 0915 704 966

Kompletná
výroba pomníkov.
Možnos  splátok BEZ NAVÝŠENIA!

KAMENÁRSTVO STOJKA

ENIA!

Modra, Dolná 96

www.kamenarstvo-stojka.sk

tel.: 0905 904 664
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SKLADOVÉ
KONTAJNERY

30 m2 / 80 m3

lokalita Pezinok,
Viničianska cesta

info: 0948 544 525

PRENAJMEME
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P R E N A J M E M E

v Pezinku na ulici Za dráhou 21.
Viac info na telefónnom čísle:

0905 617 464

kancelárske a skladové priestory

www.pksanita.sk
peter.kunik@gmail.com   0948 120 013

Peter Kuna
Montáž - kompletáž vodoinštalačnej sanity

a kúpelňového nábytku
Odborné poradenstvo
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SBS
LAMA SK
príjme stážnikov
na obchodnú prevádzku

v Pezinku

Nástup IHNEĎ!

0948 066 491

900 € brutto/ mesiac

KAŽDÉMU
NÁJDEME PRÁCU

pracovné pozície v ČR

ROZMÝŠĽAŠ NAD
ZMENOU PRÁCE ?

www.konstrukter.sk

ZARÁBAJ OD 850 DO 1300 EUR

0800 500 091 nabor@konstrukter.sk
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Všetci hovoria o vírusoch. Lekári sa 
snažia zachrániť ľudské životy a eko-
nómovia ekonomiku. 

Je zaujímavé sledovať pokoru a 
disciplínu ľudí v Ázii a chaos v Euró-
pe, kde sme desaťročia nepoznali hlad, 
vojnu a prírodné katastrofy. Na korona-
vírus zomrelo už niekoľko tisíc ľudí. Na 
samovraždy ročne zomrie vo svete vyše 
800 tisíc ľudí a na cukrovku okolo 1,5 mi-
lióna. V bohatej Európe trpí 20 percent 
ľudí osamelosťou. 

Vírusy sú poslovia. Hovoria nám, že 
niečo nie je v poriadku. Je normálne ne-
ustále zvyšovať výrobu, spotrebu, ťažiť 
viac surovín a vyhadzovať odpad? Alebo 
sa zastaviť a premýšľať nad tým, koľko 
peňazí a vecí skutočne potrebujeme a 
koľko času máme na svojich blízkych? 
Ekonómovia a politici nás strašia, že 
sa zastaví rast a klesnú akcie na burze. 
Naša Zem funguje aj bez burzových in-
dexov, bánk a korporácií. Nevieme, aké 
budú následky. Zastavujú sa lietadlá, 
lyžiarske vleky aj výrobné linky. Moja 
dcéra Lucka s manželom to zažívajú v 
Šanghaji už od Vianoc. 

Pozrime sa na vírus z lepšej strany. 
Ľudia budú sedieť doma ako naši starí 
rodičia. Necestovali tak ako my a aj víru-

sy vtedy sedeli doma. Budeme mať viac 
času na seba - na prechádzky v prírode, 
knihy, rodinu a premýšľanie o tom, ako 
ďalej, keď vírus ustúpi. Nedávno som 
čítal Harariho knihy Sapiens a Homo 
Deus. Sapiens je o minulosti - kde sa ob-
javili ľudia, tam vyhynuli ďalšie druhy a 
často nastala katastrofa. Homo Deus je o 
budúcnosti - čo sa môže stať, keď sa ľu-
dia začínajú hrať na bohov. Koronavíru-
sy sú proti týmto scénam iba neškodné 
bacily.

Málokto si v tejto panike všimol, že 
aj Slovensko je zavírusované až po uši. 
Tisíce ľudí sa nakazili korumpovírusom. 
Vyšetrovatelia nestíhajú. Karanténa 
bude dlhšia ako štrnásť dní. Treba do 
nej poslať aj firmy, ktoré sa nakazili pri 
obchodovaní so štátom. Korumpovírusy 
sú veľmi odolné a šikovné - rýchlo pre-
skakujú z nakazených 
na lekárov. Očkova-
cie látky neexistujú 
a Slovákom sa za 
tridsať rokov znížila 
imunita. Dávajme si 
pozor. Najlepšou 
protilátkou je 
pevný cha-
rakter.

O vírusoch

» Ján Košturiak

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.

 

OC PLUS, PEZINOK
po-pia: 10.00-18.00
       so:   9.00-13.00
0944 444 349, 033/647 74 63
www.laco-odevy.sk

- obleky, saká,
  nohavice,
  košele, viazanky
- tri ká, mikiny
- bezplatná úprava
  zakúpených odevov
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Pánske obleky
už od 129,-

Slovenské obleky OZETA neo
NOVINKA

NOVINKA:
Slovenské obleky
OZETA neo

ky

- obleky, saká, nohavice,
  košele, viazanky
- tri ká, mikiny
- bezplatná úprava
  zakúpených odevov
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PLASTOVÉ OKNÁ
a DVERE

PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

Holubyho 35, PEZINOK
(po schodoch nad hodinárstvom HOFI)
po - pia: 10.00 - 17.00

Tel.: 0903 82 82 30
e-mail: windorpezinok@gmail.com
www.windorpezinok.sk

- kalkulácie
- zameranie
- dovoz, odvoz
   ZADARMO NAJLEPŠIE

CENY
V MESTE

NAJLEPŠIE
CENY

V MESTE

a e a e
- dovoz, odv
    ZADARMO

NOVINKA
6-komorový
profil TROCAL 88+

s trojsklom 
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

Čistenie a rekonštrukcie
kanalizačných sietí

TV - monitoring
kanalizácie

0948 864 200
www.upchatykanal.eu

upchatykanal@gmail.com
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Tel./Fax: 033/643 39 11
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088

E-mail: cevarom25@gmail.com
po-pia: 1000-1700 h

VZORKOVŇA: HRNČIARSKA 25, PEZINOK

w w w . c e v a r o m . s k

• Okná - plastové, hliníkové a strešné Velux + Fakro
• Dvere - laminát, fólia • Schody • Parkety
• Tieniaca technika - rolety, roletky,
   rolety ZipScreen, žalúzie, markízy, siete,
   parapety, kľučky, prahy, prechodové lišty

Tieniaca technika aj pre strešné okná. akcia platí
do konca

marca

51
-0

05
9

tieniace
siete

-20%
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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 a

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

hD.
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AKCIA - DO VYČERPANIA ZÁSOB
Pri zakúpení dvoch balení Preventan 30 tbl.
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KÚPIME
BYTY, RODINNÉ DOMY

platíme ihne ,
aj v dražbe alebo s exekúciou.

0911 62 55 37
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Nájdeme vám kupcu!
byty
pozemky
rodinné domy

realitný maklér

0907 896 619
Zavolajte nám ešte dnes!

Šancová 6, 902 01 Pezinok       0907 896 619

Directreal 4you
realitná kanclária
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0948 864 200
www.upchatykanal.eu

upchatykanal@gmail.com
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DÁM DO PRENÁJMU
4-izbový rodinný dom

pri centre Pezinka.
Vhodný pre 6-8 ľudí.

0910 160 165
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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Kúpim garsónku
alebo 1 izb. byt v PK
do 60 000€.  0949 411 813
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HODINOVÝ MANŽEL
    murárske práce

 voda  elektrika 0908 698 322
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- Vývoz, nakládka,
   likvidácia odpadu 5 m3, 7 m3 a 8 m3 kontajnermi
- Čistenie a planírovanie pozemkov s UNC + kladivo
- Dovoz štrkopieskov a makadamu

martinheriban7@gmail.com
0904 527 658

BÚRACIE
A VÝKOPOVÉ PRÁCE
s pásovým minibagrom
a traktorbagrom
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Citáty
týždňa
» „Žiť bez nádeje znamená 
prestať žiť.“
Fjodor Michajlovič Dosto-
jevskij, ruský spisovateľ 19. 
storočia 1821 - 1881.

» „Po zime prichádza jar, 
po beznádeji nádej, po 
hrôzach noci svitá deň.“
Vladislav Vančura, český 
filmový režisér 1891 - 1942.

» „Vstupujeme do nezná-
mej budúcnosti, ale stále 
sme ešte tu, a kým sme 
posadnutí životom, zostá-
va nádej.“
John Lennon, britský hu-
dobník 1940 - 1980.

» „Nádej je stav ducha, 
ktorý dáva zmysel nášmu 
životu.“
Václav Havel dramatik, 
esejista, básnik, disident a 
politik 1936 - 2011.

» „Človek nesmie priviazať 
loď o jedinú kotvu a život o 
jednu nádej.“
Epiktétos, filozof starove-
kého Grécka 50 - 138.

» „Nikto nedáva viac ako 
ten, čo dáva nádej.“
Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský 
spisovateľ 1828 - 1910.

» „Neklesaj na duchu, ani 
v zlých pomeroch: maj ná-
dej - len tá nás neopustí 
ani v smrti.“
Marcus P. Cato censorius, 
politik, spisovateľ a eko-
nóm -234 - -149 pred n. l.                
                » redakcia

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908 205 521.

»Predám 3izbový byt, v PK 
Sever, prerobený, 6 poscho-
die, veľká pivnica. Cena do-
hodou. 0908 630 651.

»Prenajmem v centre PK 
nefajčiarovi 1 izb. poloza-
riadený byt 30 m2, 350 €/
mes. vrátane energií, 0910 
38 23 40.
»Dám do prenajmu 3 izb. 
byt, PK Sever, 0915 735 665.

»Dám do prenájmu príp. 
predám garáž podpivniče-
nú na Malokarpatskej ul. v 
PK, od 1.4., 0904 877 432.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám zviazané časopi-
sy, Poľovníctvo a rybárstvo, 
od r. 1971 až 1987. Odborné 
knihy, zábavnú literatúru o 
poľovníctve a iné veci. Tel.: 
0902 679 183.

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

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

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

08 STAVBA    

13 RÔZNE / predaj    

23. marca 2001   
ukončila ruská vesmírna stanica Mir svoju 
vedeckú misiu.

Výročia a udalosti

0905 593 810
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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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Čistenie kanalizácie

www.havarijnapomoc.sk

• Rekonštrukcie kanalizačných
  a vodovodných sietí
• TV - monitoring kanalizácie
• Oprava kanalizácie
• Lokalizácia stavu a poruchy
  na kanalizácii

NON - STOP  0949 177 200
Pezinská havarijná služba
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0908 588 877

kompletné zhotovenie pomníkov  široký výber rôznych druhov kameňa
vybetónovanie základov  odstránenie starých pomníkov  doplnky - krížiky, lampáše, vázy ...

www.kamenarstvopesko.sk

h druhov kameňa

Hlavná 421, Vištuk

PONÚKAME KVALITU ZA VÝHODNÉ CENY

PEZINOK, Vini ianska cesta, kontakt: 0902 40 55 35

VSTUPNÁ BRÁNA

DO VAŠEJ ZÁHRADY
51
-0
07
1

Tovar vydávame cez bránu.

Robíme aj rozvoz.

  kontakt: 0903 82 22 70

Tovar vydávame cez bránu.

Robíme aj rozvoz.

  kontakt: 0903 82 22 70
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IZOLÁCIA

od 9,90 €/m2

sklené vlákno  drevovlákno  celulóza  polystyrénové guličky

FÚKANÁ

 0948 555 080        www.starfin.sk

od 9,90 €/m2

REALIZÁCIA
stavieb RD
na kľúč

FÚKANÁ
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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


