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PMMONT s.r.o. 
T O PO I A N K Y

Machulinská 7, 951 93 Topo ianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

A Č AVA E

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁ  - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁ  - SERVIS
Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, spotrebiče MORA a GORENJE,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.

037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

DOPREDAJ KOTLOV 
NA PEVNÉ PALIVO!

DOPREDAJ KOTLOV 
NA PEVNÉ PALIVO!
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,70 € / ks
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MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
BEZPLATNA SKARTÁCIA OD 300 KG

 Mobilný výkup papiera od 300 kg 
 sťahovanie aluskriňa 20m3 SK-CZ

DISPEČING: 0915 104 234
 8.00-17.00

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany

0944 423 566
8.00-17.00

BÚRANIE
VYPRATÁVANIE

DOVOZ ODVOZ 
KONTAJNERY STAVBA 
5 m3-10m3-17m3  
ZM a okolie

80
12
00

02
5

80
12
00

04
4

-

78
12
00

01
1

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

0940 765 8880940 765 888 80
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02 P PÍL T s.r.o.

0905 - 244 214
www.popilto.sk

opilovanie a vypilovanie 
stromov

práce horolezeckou 
technikou - výškové práce
práce vysokozdvižnými 

plošinami
servis a údržba ručných 

motorových píl a kosačiek
spilovanie rizikových stromov

kosenie záhrad
mulčovanie a štiepkovanie
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a stráženie psov. 
Tel. 0948016085
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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

EXTRA
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INZERCIA

 

ZLATOMORAVSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

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

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
Kostoľany pod Tribečom, Lovce, 
Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
ny, Vieska nad Žitavou, Volkovce, 
Žikava, Nová Ves nad Žitavou, 
Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
čany, Hostie, Ladice, Machulince, 
Obyce, Sľažany, Tesárske Mlyňa-
ny, Topoľčianky, Žitavany 

rezakova@regionpress.sk

Redakcia: Kmeťkova 10 
NITRA

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 (18.990 domácností)
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OČNÁ OPTIKA

Vráble, Levická 16
smerom k poliklinike

OPTAL, s.r.o.
 037/783 35 49

Tešíme sa na Vašu návštevu!

    v
 mesia

ci m
arec

BEZPLATNÉ meranie zrakovej ostrosti

6
8
-0
4

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

0918 794 577

Štiepane tvrdé drevo, 
dĺžka polienok 33 cm – 50 cm (+- 3cm)
Cena 35€/ pms (bez dopravy)
Cena za  6pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)
Cena za 10pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)
Cena za 6pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)
Cena za 10pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)

230€

Cena platí do 31.3.2020

370€

250€

395€

DREVO
EXPRESS

80
12
00

04
8

OBEC MICHAL NAD ITAVOU
 

 941 61 Michal nad itavou . 160
 

 v zmysle platnej legislatívy vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie
RIADITE A Základnej školy s materskou

školou Michal nad itavou . 276.
 

Písomnú iados  o zaradenie 
do výberového konania zašlite na adresu:

Obecný úrad Michal nad itavou, 941 61
Michal nad itavou . 160 do 14.4.2020

s ozna ením ,,Výberové konanie ZŠ s MŠ“.
Bli šie informácie nájdete na webovom

sídle: www.michalnadzitavou.sk 80
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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, Zlaté
Moravce a okolie

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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Robotnícka 55, Zlaté Moravce

Robotnícka 55, Zlaté Moravce
kovotherm@kovotherm.sk037 / 642 41 13

0910 926 737
www.kovotherm.sk

pondelok - piatok 8:00-12:00 a 13:00-17.00
Sobota 8:00-11:30 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

PLYN - VODA - KÚRENIE

Akcia na radiátory 

600x1000mm

Akcia na skrinku
s umyvadlom

69,90€

od 49€
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SLUŽBY
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Palivové drevo
tvrdé štiepané

      

0919 025 455

6 prm
   sypaného dreva

bez dopravy
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Ďalšie služby:
  
 

   pre motorky, autá, kamióny
   a poľnohospodárske stroje
  
  
  
 

    ( brzdy,
    výfuky, tlmiče, nápravy )

Továrenská 1264 
(vedľa futb. štadiónu FC VION)

Zlaté Moravce

Otváracie hodiny:
po - pia 7:30 - 11:30

12:30 - 16:00
Sobota  8:00 - 12:00

www.swingpneu.sk Autocentrum SWING

+ opravy, montáž, demontáž

  

 
 

 
 

OPRAVY PRASKLÍN
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sypkého a stavebného materiálu do 6 ton

0910 434 770

PREPRAVA
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ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL

Tehelná 4, 953 01 Zlaté Moravce
(areál BenátCentrum)

pondelok - piatok 7.00 – 16.00 hod.
E-mail: zmelektro@kfte.sk 

Web: www.kfte.sk        mob: +421 948 913 357

VEĽKOSKLAD A PREDAJŇA

Elektro Kocian s.r.o.

• ZÁSUVKY 
• SVIETIDLÁ
• LED ZDROJE
• BLESKOZVODY

• KÁBLE 
• ISTIČE
• STYKAČE
• VYPÍNAČE
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim auto rok 1980 a staršie. 
Platba ihneď. 0903 305 388
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908 
205 521

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim pozemok, ornú pôdu. 
Platba ihneď. 0944 469 960

stavba 8
» Kúpim Haki lešenie, 0908 532 
682

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STA-
ROŽITNOSTI, STARÉ VECI A ĽUDOVÉ 
KROJE 0918 439 124

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» 55r hľadá priateľku 0917 049 
831
» 43r muž z NR hľadá vážnu zná-
mosť Nr a okolie 0950 831 521
» 65r hľadá priateľa 0917 049 
707

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / iné    

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RP medzera NR me-
dzera Číslo rubriky medzera 
Text inzerátu

Príklad:
RP NR 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor. 
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, NR zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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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 znášková

ROZVOZ

Zabezpečíme
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Hľadáme zamestnanca na pozíciu
KONTROLNÝ TECHNIK STK
Miesto výkonu práce: Úľany nad Žitavou
Náplň práce: kontrola motorových vozidiel 
Ponúkame: plný úväzok, nástup ihneď

Mzda: 1000 € brutto/mesiac
Požadujeme: minimálne stredoškolské 

vzdelanie, prax 2 roky, 
vodičský preukaz A,B,C,D,E,T

životopisy posielajte na e-mailovú adresu:

 hursan@stknz.sk
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

Lidl Zlaté Moravce Mzda: 3,3330 €/h. brutto 

Kaufland Zlaté Moravce Mzda: 3,9996 €/h. brutto 

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Nástup ihneď.
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KAMENARSTVO PIETA
Nové Zámky0907 755 387

´

Ponúka: +kompletné hroby+betónovanie základov+pomníky         
         +pokrytie hrobov+doplnky ako lampy, vázy, zlátenie.

Na zavolanie bezplatne prídeme a ochotne poradíme.

Firma poskytuje jarné zľavy 20%

GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

živých

MORIEK
KURENIEC

Kŕmené husokačice s pečienkou

Kŕmené husi s pečienkou

Morky a moriaky

Kurence

Sliepky na polievku

7,50€/kg

9€/kg

4,30€/kg

2,80€/kg

2,90€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ

PREDAJ

Zemiaky sadbové - impala, agata, gala, queen anne 78
12
00

05
6-
1

www.hindickyhydroizolacie.sk, minohindicky@gmail.com 78
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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.
,,

D., 
ná 
né 
vo 

AKCIA - DO VYČERPANIA ZÁSOB
Pri zakúpení dvoch balení Preventan 30 tbl.
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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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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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0944 556 070
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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


