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NOVOZÁMOCKO
Týždenne do 34 140 domácností

Načo?

Milí čitatelia, v týchto a nasledujúcich
dňoch sa vám budeme snažiť predovšetkým radiť. Preto aj mierne meníme náš
obvyklý obsah. Snažíme sa na stránky týždenníka dostať to najpodstatnejšie, ale aj to
najľudskejšie.

781200011

47-020

škridla výpredaj

3,50 €/m

2

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

PREDAJ
MORIEK
KURENIEC

JARNÉ
ZLˇ AVY
INFO: 0905 328 814

Hľadáme zamestnanca na pozíciu

KONTROLNÝ TECHNIK STK

Miesto výkonu práce: Úľany nad Žitavou
Náplň práce: kontrola motorových vozidiel

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

Ponúkame: plný úväzok, nástup ihneď
Mzda: 1000 € brutto/mesiac
Požadujeme: minimálne stredoškolské
vzdelanie, prax 2 roky,
vodičský preukaz A,B,C,D,E,T

PONÚKA:

OBCHODNÉ A KANCELÁRSKE
PRIESTORY NA PRENÁJOM
781200056-1

Zemiaky sadbové - impala, agata, gala, queen anne

76-0042

Kamenárstvo MONUMENT
Palárikovo

• ponúka náhrobné kamene z rôznych materiálov
• zlátenie, dosekávanie písma a ďalšie kamenárske práce
• poradenstvo ZADARMO

živých

Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ
Kŕmené husokačice s pečienkou
7,50€/kg
Kŕmené husi s pečienkou
9€/kg
Morky a moriaky
4,30€/kg
Kurence
2,80€/kg
Sliepky na polievku
2,90€/kg

VIAC INFO: 0908 580 999

76-0027

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL

Mzda: 3€ / hod. v čistom

Prízemie: 120 m2
1.poschodie: 120 m2

2. poschodie: 150 m2
3. poschodie: 65 m2

y~ÔăôõĎýøúð[\zþąĢĎüúĈKontakt: 0903/ 171 353
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životopisy posielajte na e-mailovú adresu:

hursan@stknz.sk

76-0031

ZAČÍNAME 1.4. 2020
0905 745 006 ř0903 944 151 TURÁ - bývalé PD

ARRI s.r.o.

0905 746 124

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

na víkendy a zastupovanie do predajne
v Bánove.

Cenové ponuky ZDARMA

www.strecha.ws

ROZVOZ
e
Zabezpečím

36-0007

• 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

PONUKA PRÁCE
PRIJMEME
BRIGÁDNIČKU

STRECHYNA KĽÚČ

3,50 €
3,50 €
8,00 €
2,30 €
5,30 €

na okná a
dvere

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

59-0102

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

-50%

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

Opatrujte sa s rozumom,
s citom, s ohľaduplnosťou,
s pokorou, ale aj s odhodlaním, že prídu aj lepšie
časy. Pomáhajte potrebným kdekoľvek a kedykoľvek. A nepodliehajte
strachu a depresii –
neškoďte si sami a
iným okolo vás.

PREDAJ
MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2 týždňové
13 týždňové

- 5-6 komorový proﬁl
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

76-0038

Načo chodiť do potravín na rodinné
„výlety“, štyria za jednu rodinu, ak stačí

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

0907 779 018

76-0020

Načo plašiť, strašiť, rozširovať najtemnejšie scenáre, čísla, štatistiky? Pomáha
predsa nádej. Hoci sa môže zdať iracionálna. Pomáha úsmev, pohladenie, pomáha
optimizmus, slovo útechy. A spolupatričnosť, ktorá je obrovskému množstvu Slovákov a obyvateľov iných národností u nás na
Slovensku veľmi blízka.

jeden? Načo čakať v lekárni dvaja za jednu
rodinu, ak stačí jeden? Načo ísť v paneláku, v ktorom býva 52 rodín za deň aj päťkrát von, ak aj psíčkarom stačí napríklad
dvakrát? Načo robiť to, čo nás zbytočne
ohrozuje a žiaľ, neraz nielen ohrozuje, ale
aj nakazí? Načo ťahať čerta za chvost?

07-0012

Opäť vás, vážení čitatelia, po týždni
pozdravujem. Po ďalšom z tých zlých
týždňov a predsa aj mnohých dobrých
udalostí. Kto chce a vie v tomto čase
preukázať svoju ľudskosť, má množstvo príležitostí. Kto chce iba vo vatičke
chovať svoje sebectvo, má plné špajzy
a iné ho nezaujíma. Mnohí starší okolo
nás potrebujú pomoc, potrebujú ľudské
slovo, potrebujú upokojenie. Stres a
strach im znižuje ich šance na prežitie,
áno, doslova na prežitie. Myslime na
to, ako sa len dá – my mladší, silnejší,
odolnejší.

NOVAPLAST

INZERCIA

76-0005
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Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

15 HĽADÁM PRÁCU

02 AUTO-MOTO / iné

16 ZOZNAMKA

»Kúpim auto rok 1980 a
staršie. Platba ihneď.Tel.
0903305388

»55r hľadá priateľku.Tel.
0917049831

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Prenajmem garzonku a
1izbový byt v NZ a Šurany,
Info.Tel. 0915899339
»Dám do prenájmu 1 izbový byt v NZ sídlisko Juh
zariadený voľný ihneď.Tel.
0904140874

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim byt v NZ, platba v
hotovosti.Tel. 0907532685

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ

Nové
Zámky

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
»Predám satelitný komplet FREESAT bez mesaných
poplatkov, ročný poplatok
25EUR, Slovenské, české
a maďarské programy.
Montáž
zabezpečím.Tel.
0903122192
»Odveziem
nepotrebnú
práčku, chladničku, mrazničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192
»Predám použitú chladničku, pračku v zachovalom
stave. Funkčná bez závady. Zabezpečím satelitný
príjem DIGI - DIGISPORT. Vybavenie zmluvy a montáž
dohodou.Tel. 0903122192

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám pšenicu, jačmeň,
kukuricu: 20€/q. Palárikovo.Tel. 0940336457

11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
»KÚPIM VZDUCHOVKU VZ35,47 (opakovačka na guličky).Tel. 0910419469

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP NZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie 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
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, NZ zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Vtipy
»Učiteľka po napísaní diktátu hovorí Róbertovi:
- Čo robíš pri písaní, veď
tam máš samé chyby!
- …sím, ja sa učím s chybami.
»Pani učiteľka matematiky
dáva deťom úlohu na riešenie:
- Dom má päť poschodí.
Na každé poschodie vedie
desať schodov. Koľkými
schodmi musíme vystúpiť,
keď sa chceme dostať na
najvyššie poschodie?
- Všetkými! - kričí okamžite
odpoveď Peťko.
»Učiteľka rozdáva žiakom
vysvedčenie. Ivko sa naň
pozrie a zahlási:
- Jój, pani učiteľka, veru
neurobíte radosť mojej
mame.
»V škole:
-Čo je s tým králikom, čo mi
ho chcel ocko poslať?
- Ja neviem, pani učiteľka,
ale on už zase žerie.
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Informácie pre majiteľov psíkov
Karanténa a domáce zvieratá. Aj tu
by mali platiť základné pravidlá.
V prípade psov nesmie chýbať pravidelné chodenie von. Pripomína to
iniciatíva Zvierací ombudsman. Iniciatíva poukazuje na to, že pre seniorov
by bolo dobré, ak by im psa zobral von
mladší sused či rodina.
„Každý, kto seniorom poskytne
takúto pomoc, však musí dodržiavať
mimoriadne prísne opatrenia - nosiť
rúško, rukavice, so seniorom stráviť
len nevyhnutný čas na prebratie a odovzdanie psa,“ poznamenala.
Veterinárna lekárka Martina Karasová, ktorá spolupracuje so Zvieracím
ombudsmanom, pripomína, že vedcami zatiaľ nie je potvrdené, že by sa
ochorenie COVID-19 prenášalo na domáce zviera a následne na človeka. Koronavírus sa môže prenášať v srsti zvie-

raťa, ktoré prišlo do kontaktu s chorým.
Ideálne by podľa veterinárky bolo,
aby bol kontakt s domácim zvieraťom
obmedzený len na členov rodiny, ktorí
spolu žijú v jednej domácnosti. Martina
Karasová odporúča vyhýbať sa ďalším
ľuďom, ktorí chodia von so psom, a tiež
kontaktu zvierat medzi sebou.

» red

Hygiena v aute
V týchto dňoch viacerí z nás využívajú Pasažieri
Ak beriete so sebou napríklad na nákup
na prepravu viac osobné auto, ako hrostaršieho suseda, zapíšte si, kto, kedy s
madnú dopravu.
vami cestoval. Zdravotnícke orgány sa
vždy snažia vystopovať pôvodcu – nositeTankovanie
Pred vystúpením z auta si nasaďte ľa či šíriteľa vírusu. Ak cestujete celá rodirukavice – stačia aj tie, ktoré používate na, majte všetci rúška, vrátane detí.
napríklad pri nákupe pečiva. Až potom
vezmite tankovaciu pištoľ zo stojana. Ru- Náklad
Batožiny po vyložení po ceste pretrite
kavice odhoďte po naplnení nádrže do
koša pri stojane. Plaťte bankomatovou ešte pred ich vybaľovaním alkoholovým
kartou, alebo telefónom. Ak vstupujete do roztokom a až potom ich zaneste do intepredajne, nasaďte si rúško. To majte aj za riéru.
jazdy v aute, ak sa neveziete sami. Po natankovaní si umyte ruky a až potom odíďte z čerapacej stanice.
Dezinfekcia
Najlepší je ozón z ozónového generátora. Stačia aj alkoholové roztoky na miesta,
ktorých sa najviac dotýkate.

» red

Pripravované vládne opatrenia
Vláda chce odpustiť sankcie majiteľom vozidiel, ktorým skončila platnosť
Vláda pripravuje schváliť niekoľko de- technickej kontroly a emisnej kontroly v
siatok opatrení, ktoré by mali pomôcť čase od 1.3. do 30.9..
Taktiež sa plánuje odpustenie povinzastavenej ekonomike, vyberáme z
nich tie pre drobných podnikateľov a nosti platiť minimálne odvody živnostníka
živnostníkov.
za mesiace marec, apríl a máj, ako aj prerušenie živnosti najmenej na jeden mesiac
Napríklad dovoliť vybraným prevádz- až tri roky.
Sledujte preto denné spravodajstvo,
kam otvoriť – kľúčová služba, výsadbový
tovar, kvetinárstva, stavebniny, textilná aby ste vedeli, čo s odvodmi na začiatku
apríla.
galatéria.
Alebo umožniť výdaj tovaru konečnému zákazníkovi zo skladu predajne v
prípade samostatného vchodu za predpokladu splnenia hygienických požiadaviek
a pri minimálnom počte zákazníkov.
Po rokovaní s telekomunikačnými
operátormi chce presadiť aj to, aby umožnili neobmedzený prístup k internetu, resp.
zvýšenie objemu dát pre tzv. homeoffice.
» red
na pomoc živnostníkom

INZERCIA

0907 779 018
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Výročia a udalosti
bol Matej Korvín korunovaný za uhorského kráľa.
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0907 779 018

GLAZÚROVANIE
VANÍ
25

76-0043

0903 405 588
0905 983 602

94-0050

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

NZ20-13 strana-

3

63-0054

0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
3. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

radíme / služby, zamestnanie

STRECHY

Červený kríž hľadá dobrovoľníkov
Hľadá dobrovoľníkov, ktorí budú
ochotní pomôcť s jednoduchými
úkonmi – distribúciou prípadnej
materiálnej pomoci, vyzdvihnutím liekov v lekárni, nákupom pre
seniorov, osamelých rodičov alebo
ľudí v karanténe, príp. distribúciou
ochranných rúšok, psychosociálnou pomocou.

ktorí budú pomoc potrebovať (seniori a
pod.) - vás následne budú kontaktovať
kolegovia z územného spolku SČK, do
ktorého pôsobnosti patrí mesto, obec,
okres, ktoré uvediete vo formulári na
webovej stránke Slovenského Červeného kríža. Stačí vyplniť požadované
údaje podľa tam zadaného formulára.

Zdravotnícke vzdelanie nie je podmienkou (no nevylučuje sa). Vekové
obmedzenie dobrovoľníkov je medzi8
až 50 rokmi.
V prípade potreby – v závislosti od
počtu a naliehavosti požiadaviek ľudí,

Najčítanejšie regionálne noviny

predávame
montujeme

Zlavayž do

na krytiny

- 50%

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

577 222
tel.: 0905
0905 598 924 www.stresnekrytiny.sk

» red

781200046-3
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Z vládnych opatrení
V súvislosti s epidémiou koronavíru- ku ich zamestnancov.
Vláda nariadila povinné nosenie rúsu vláda prijíma takmer nepretržite
množstvo opatrení. Všetky sú zame- šok na verejnosti. Do času kým sa skončia
rané na ochranu obyvateľstva a jeho nútené „prázdniny“ školskej mládeži sa
ruší možnosť ich cestovania na železnici
možnú ekonomickú podporu.
Vláda žiada najmä najohrozenejších zadarmo. Dôchodcom sa odporúča ne– dôchodcov vo veku nad 65 rokov, aby cestovať.
čo najviac obmedzili svoj pohyb na verejV krátkom čase zriadi RTVS na druhom televíznom programe večer o 18.00
nosti mimo svojich domovov.
Vláda odporúča prevádzkovateľom vysielanie omší pre veriacich a v predpotravinárskych predajní a predajní s poludňajších hodinách vysielanie pre
drogistickým tovarom, aby vyčlenili pre školákov.
Na zabezpečenie dodržiavania katúto skupinu obyvateľstva otváracie časy
od 9.00 do 12.00 hod.. Zároveň je naria- rantény bude po úprave zákonov spustedené zatvoriť všetky predajne v nedeľu za né sledovanie mobilov v priestore.
účelom dezinfekcie, hygieny a odpočin» red

Čo a ako s rúškami
Všetci ich používame na verejnosti, kých hygienických pravidiel.
Ak máte doma šité z pevnejšieho
povinne si ich nasadzujeme pred
vstupom do obchodov, lekární, do- materiálu, môžete ich preprať a potom
prežehliť, to by malo nahradiť bežnú
pravných prostriedkov.
dezinfekciu. Čím pevnejší materiál,
Používame rôzne rúška, najviac tým vyššia teplota vody počas prania.
však doma vyrábané. Ako s nimi zabochádzať?
Použité rúška či respirátory treba
dať do plastovej tašky, vreca a pevne
uzavrieť, vrece či tašku treba vyhodiť
do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner). použité rúška
či respirátory nepatria do triedeného
odpadu, treba si po manipulácii s nimi
umyť si ruky a postupovať podľa všet» red

PARKETY
AKCI
A
BRÚSENIE
bezprašné brúsenie parkiet
od 9,90 Eur/m
s priemyselnými lakmi

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

* kompletná montáž drevených
parkiet (klasické, mozaikové,
dlážky, palubovky)
* brúsenie a renovácia starých
drevených podláh, tmelenie,
práca, cena dohodou.
* montovanie laminátových
podláh
* montovanie PVC, korok
* úprava a oprava podláh
krovov a suterénov

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Komplet brúsenie aj s nátermi.

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws
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Výpalisko 31, Nové Zámky
Peter Štaubert
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ovocie - zelenina

novozámocko

OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa

5

8.00 – 18.00 hod.
7.00 –14.00 hod.
Zatvorené

Predajňa: Nitrianska cesta 119, Nové Zámky, Tel: 035/640 86 00

Ceny sú platné od 30.3.2020 do 4.4.2020

ZEMIAKY ŽLTÉ
voľný predaj

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

RAJČINA STRAPCOVÁ NOVÁ KVASENÁ
voľný predaj
KAPUSTA
krajina pôvodu:
na domáci spôsob

MAĎARSKO

0,49 €/kg
JABLKÁ ČERVENÉ
rôzne odrody
balenie 5kg

0,59 €/kg

voľný predaj

1,99 €/kg

0,69 €/kg

UHORKA ŠALÁTOVÁ ČALAMÁDA
voľný predaj
krajina pôvodu:
MAĎARSKO

na domáci spôsob
sladká, pikantná

1,10 €/ks

1,50 €/kg

Ponúkame skorú jarnú zeleninu

U NÁS V PONUKE:

Vedľa predajne sa nachádza veľkoobchod s ovocím a zeleninou. Pre obchodníkov a kuchyne ponúkame
výrazné zľavy!!! Informácie na tel.: 035/6408 600, 0908 750 804
Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru.

NZ20-13 strana-

5

76-0009

ZEMIAKY NA SADENIE: certifikovaná sadba
CIBUĽA NA SADENIE: žltá, červená, certifikovaná sadba

spravodajstvo
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Sociálna poisťovňa – OČR, PN
Ústredný krízový štáb odporučil, aby
Sociálna poisťovňa priznala ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10
rokov + 364 dní) počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil
mimoriadnu situáciu/núdzový stav a
svojim rozhodnutím uzavrel školské
a predškolské zariadenia.
Sociálna poisťovňa preto automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu
aktuálne začatých 14 – dňových OČR-iek
bez to, aby si rodič musel podávať novú
žiadosť. O dávku bude poistenec žiadať
novou žiadosťou len vtedy, ak sa na OČR
rodičia potrebujú vystriedať. Rodičia sa
môžu striedať najskôr po uplynutí 10 dní.
Preukaz o trvaní PN
V prípade dočasných PN vystavených
v súvislosti s koronavírusom pacient nemusí Sociálnej poisťovni takéto potvrdenie doručiť, ani navštíviť ošetrujúceho lekára. Preukaz o trvaní dočasnej PN (tzv.
lístok na peniaze) Sociálnej poisťovne
pošle lekár. Ostatní pacienti, ktorí sú na
dočasnej PN s diagnózami, ktoré nesúvisia s koronavírusom, posielajú preukazy
o trvaní PN sami štandardným postupom
(poštou alebo do schránky na pobočke).

Ako majú pediatri
potvrdzovať žiadosti o ošetrovné
Žiadosť o ošetrovné zverejnená na
webovej stránke Sociálnej poisťovne
slúži výlučne rodičom na uplatnenie
nároku na dávku ošetrovné. Pediatri ju
nepotvrdzujú, to znamená, že rodičia ju
majú poslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne e- mailom bez potvrdenia
lekárom.
Ak je škola uzatvorená z dôvodu nariadenia príslušného orgánu (ústredný
krízový štáb), pediatri potvrdia rodičom
detí starších ako 10 rokov (11 rokov a
viac) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo), pričom pediatri vypíšu časť A tohto
potvrdenia. Vypísaním tohto potvrdenia
pediater potvrdí, že takéto dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovania z
dôvodu, že jeho mentálne alebo fyzické schopnosti mu nedovoľujú zvládnuť
pobyt v domácom prostredí bez dozoru
rodiča. Z uvedeného vyplýva, že potrebu
osobného a celodenného ošetrovania u
detí nad 11 rokov musí verifikovať pediater. Ako dôvod potvrdenia potreby ošetrovania sa v zdravotnej dokumentácii
uvedie diagnóza U07.2.

» Zdroj: SP (krátené)

Výročia a udalosti
mala v pražskom Národnom divadle svoju premiéru opera Rusalka.

31. marca 1901

Slová pre veriacich
Všetko je mimo svoj obvyklý
rytmus. Vrátane toho, čo sme si ani
nedokázali predstaviť. Chrámy sú
uzavreté a prichádzajú významné
sviatky.

povedz mu pravdu: „Pane, vyviedol
som toto, toto a toto... Prepáč mi“ a
pros o odpustenie s celým srdcom, so
skutkom ľútosti a sľúb mu: „Neskôr sa
vyspovedám, no teraz mi odpusť“. A v
tej chvíli sa vraciaš do Božej milosti.“
Omše v kostoloch nebudú určite vyhlásil pápež František. Hovoril takto
minimálne až do konca marca. Pôvod- o „duchovnom svätom prijímaní Euné rozhodnutie, ktoré prijala Konfe- charistie, čo je veľmi odporúčaná prax,
rencia biskupov Slovenska a platilo do keď nie je možné sviatostné prijímanie.
23. marca, sa predlžuje do 31. marca. „Hovorím to pre všetkých, najmä pre
Slávnosti Veľkej noci a celého Veľkého ľudí, ktorí sú osamelí.“
týždňa vo Vatikáne sa uskutočnia bez
prítomnosti verejnosti.
Aktuálne dianie
Ako sa zmieriť s Bohom v čase, keď
Apoštolská penitenciária v piatok
nemáme možnosť pristúpiť k sviatost- 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirnej spovedi? Na túto otázku dal v pia- kev umožňuje získanie plnomocných
tok 20. marca odpoveď pápež František odpustkov ľuďom nakazeným koronapri rannej homílii v Dome sv. Marty. vírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako
Veriacim pripomenul učenie Katechiz- aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa
mu Katolíckej cirkvi o sile dokonalej za nich modlia. Dnes bola zároveň vyľútosti.
daná i nóta, ktorá pripomína, že v exSalus animarum - spása duší - je trémnych situáciách je možné udeliť i
najvyšším zákonom Cirkvi.
hromadné rozhrešenie.
„Viem, že mnohí z vás na Veľkú noc
chodíte na spoveď, aby ste sa znovu
stretli s Bohom. Mnohí mi však dnes
povedia: „Ale otče, kde môžem nájsť
kňaza, spovedníka, veď sa nemôže
vychádzať z domu? Ja sa však chcem
zmieriť s Pánom, chcem, aby ma objal,
aby ma objal ako Otec... Čo mám robiť,
ak nenachádzam kňaza?“ - Rob to, čo
hovorí Katechizmus. Je to veľmi jasné:
Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspo» red
vedal, hovor k Bohu, tvojmu Otcovi a
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Hrdinovia medzi rodičmi
Sú medzi nami a zvládajú to. Osamele žijúci rodičia s deťmi, bez
manželiek, manželov, alebo rodičia, ktorí sa aj v pre nás inak normálnej situácii starajú o deti, ktoré
toho potrebujú oveľa viac ako bežná
vzorka populácie.
„Z každej strany počúvať, aké je to
hrozné, obmedzujúce, depresívne. Nevravím, že situácia je pozitívna. Avšak
musím sa úprimne priznať, že pre mňa,
a verím, že píšem aj za rodičov a rodiny
ostatných detí s diagnózami nie bežnými, ale zriedkavým, vzácnymi, či častými... v podstate „normálna“. Napísala
pani Barbora Zajačková. A pokračuje
- „Ľudia, práve teraz prežíva svet to čo
bežná rodina s jedným trvalo chorým
členom na zriedkavú diagnózu - depresiu, izoláciu, neistotu, nevedomosť,
nedostupnosť liečby či odborníkov...
nedostatok informácií, pochopenia a
pomocnej ruky... Konečne ľudia vnímajú aj niečo iné ako peniaze a hmotné
statky - tie sú asi každému teraz na dve
veci... Ani neviete, koľkí z rodín, ktoré
majú dieťatko alebo člena so zriedkavou chorobou doma takto žijú mesiace,
roky, desaťročia! Tak teraz viete, ako
sa cítia, ako bez prstov na rukách, keď
nie je istota, čo bude zajtra a či bude vôbec lepšie... Chcem tým len napísať, že
žiadna depresia, naučte sa konečne žiť
a vnímať svet inak ako doteraz... a tie
úbohé frázy o tom, aké je to strašné, že

sa nikam nedá ísť, si strčme za klobúk!
Prežijete, nebojte sa, len tí, ktorí máte
problém vydržať sami so sebou znamená, že niekde je u vás a vo vás chyba
programu. Držím palce, aby ste ju našli
a hľadali spôsoby na jej elimináciu, lebo
už teraz sa svet zmenil!“ Citujeme z posolstva pani Barbory Zajačkovej.
Ďalší čitateľ nás upozornil na to,
že existujú rodiny s jedným rodičom a
napísal:
„Napriek všetkému, čo sa v týchto dňoch vo svete deje, 21. marec bol
Medzinárodný deň Jednorodiča! Tento
deň, bol v roku 1984 stanovený na počesť a uznanie oddanosti a dôležitej
úlohy jednorodičov v životoch nezaopatrených detí a celej neúplnej rodiny.
Sme presvedčení, že je dôležitejšie ako
kedykoľvek predtým zdieľať príbehy o
jednorodičovských rodinách a objasniť situáciu v akej sa neúplné rodiny v
súčasnosti nachádzajú. Teraz musíme
viac ako kedykoľvek predtým zdôrazniť
dôležitú úlohu a vynikajúcu prácu, ktorú jednorodičia každodenne vykonávajú pri striedaní pracovného a rodinného
života. Často pod veľkým finančným a
emocionálnym tlakom a to všetko pre
svoje rodiny. Môžeme v týchto časoch
všetci spoločne podporiť túto myšlienku
a spomenúť si na susedu alebo suseda,
ktorý sám vychováva deti. Na Slovensku
sú v každej 14-tej domácnosti deti vychovávané jednorodičom.“

» red

Starkí, chráňte sa!
Dodržiavajte tieto pravidlá:

• Nevychádzajte von, ak to nie je úplne nevyhnutné
• Keď už idete von, noste vždy rúško a udržiavajte
si odstup od ľudí

• Obmedzujte používanie verejnej hromadnej dopravy
• O pomoc a nákupy žiadajte príbuzných/
susedov telefonicky

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

• Nakupujte medzi
9 – 12 hodinou

• V nedeľu nechoďte do
obchodu – predajne
sú zatvorené

#ZOSTANDOMA
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