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Načo?
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.
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.
Načo chodiť do potravín na rodinné
„výlety“, štyria za jednu rodinu, ak stačí
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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?
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.
Opatrujtee sa s rozumom,
s citom, s ohľaduplnosťou,
hľaduplnosťou,
s pokorou, ale aj s odhodlaním, že prídu aj lepšie
časy. Pomáhajte
áhajte potrebným kdekoľvek
ľvek a kedykoľľ
vek. A nepodliehajte
podliehajte
strachu a depresii
presii –
neškoďte si sami a
iným okolo vás.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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nepárny týždeň: Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Bošany, Biskupice,
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Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Horné
Chlebany, Hrušovany, Chrabrany, Kamanová, Koniarovce, Kovarce, Krnča,
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Dvorany, Veľké Ripňany, Solčany
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Napríklad dovoliť vybraným prevádzkam otvoriť – kľúčová služba, výsadbový
tovar, kvetinárstva, stavebniny, textilná
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.
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v Bánovciach nad Bebravou

Z vládnych opatrení
V súvislosti s epidémiou koronavírusu vláda prijíma takmer nepretržite
množstvo opatrení. Všetky sú zamerané na ochranu obyvateľstva a jeho
možnú ekonomickú podporu.
Vláda žiada najmä najohrozenejších
– dôchodcov vo veku nad 65 rokov, aby
čo najviac obmedzili svoj pohyb na verejnosti mimo svojich domovov.
Vláda odporúča prevádzkovateľom
potravinárskych predajní a predajní s
drogistickým tovarom, aby vyčlenili pre
túto skupinu obyvateľstva otváracie časy
od 9.00 do 12.00 hod.. Zároveň je nariadené zatvoriť všetky predajne v nedeľu za
účelom dezinfekcie, hygieny a odpočin-

ku ich zamestnancov.
Vláda nariadila povinné nosenie rúšok na verejnosti. Do času kým sa skončia
nútené „prázdniny“ školskej mládeži sa
ruší možnosť ich cestovania na železnici
zadarmo. Dôchodcom sa odporúča necestovať.
V krátkom čase zriadi RTVS na druhom televíznom programe večer o 18.00
vysielanie omší pre veriacich a v predpoludňajších hodinách vysielanie pre
školákov.
Na zabezpečenie dodržiavania karantény bude po úprave zákonov spustené sledovanie mobilov v priestore.
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
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NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá
prijme

VODIČOV nákladných vozidiel
Plat: 1000-1600,-€ (brutto). Ponúkame: v prípade potreby
bezplatné ubytovanie. Požiadavky: VP sk. C a E, platné
doklady: KKV, karta vodiča, zdravot. a psych. spôsobilosť.

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

Kontakt: tel.: 0902 924 400, e-mail: praca@ndf.sk

.¡UF[BUWPSFOºQSFEBKĈV 
BMFWJFUFUPWBSEPSVÍJģ
QSPTUSFEODUWPNLVSJ©SB
Dajte o tom vedieť!

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

Pre firmy, ktoré museli svoje prevádzky zavrieť,
ale vedia tovar doručiť,

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

príjme strážnikov na prevádzky
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Stredné Slovensko
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SBS GUARDING s. r. o.

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Západné Slovensko
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0948 179 850 AbsolutServis 0908 817 974
www.absolutservis.sk

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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upratovacie
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Aj vaše bytovky
môžu byť čisté!!!

80120 0012

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Vláda pripravuje schváliť niekoľko desiatok opatrení, ktoré by mali pomôcť
zastavenej ekonomike, vyberáme z
nich tie pre drobných podnikateľov a
živnostníkov.

Vláda chce odpustiť sankcie majiteľom vozidiel, ktorým skončila platnosť
technickej kontroly a emisnej kontroly v
čase od 1.3. do 30.9..
Taktiež sa plánuje odpustenie povinnosti platiť minimálne odvody živnostníka
za mesiace marec, apríl a máj, ako aj prerušenie živnosti najmenej na jeden mesiac
až tri roky.
Sledujte preto denné spravodajstvo,
aby ste vedeli, čo s odvodmi na začiatku
apríla.

781200011

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

na pomoc živnostníkom

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

131200134

Streďanská 4055
TOPOĽČANY
topolciansko@regionpress.sk

máme špeciálne zľavy na inzerciu!

www.regionpress.sk

Viac info: kaleta@regionpress.sk
0907 887 332
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ABSOLUT Servis

Pripravované vládne opatrenia
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Hygiena v aute
V týchto dňoch viacerí z nás využívajú
na prepravu viac osobné auto, ako hromadnú dopravu.
Tankovanie
Pred vystúpením z auta si nasaďte
rukavice – stačia aj tie, ktoré používate
napríklad pri nákupe pečiva. Až potom
vezmite tankovaciu pištoľ zo stojana. Rukavice odhoďte po naplnení nádrže do
koša pri stojane. Plaťte bankomatovou
kartou, alebo telefónom. Ak vstupujete do
predajne, nasaďte si rúško. To majte aj za
jazdy v aute, ak sa neveziete sami. Po natankovaní si umyte ruky a až potom odíďte z čerapacej stanice.

Pasažieri
Ak beriete so sebou napríklad na nákup
staršieho suseda, zapíšte si, kto, kedy s
vami cestoval. Zdravotnícke orgány sa
vždy snažia vystopovať pôvodcu – nositeľa či šíriteľa vírusu. Ak cestujete celá rodina, majte všetci rúška, vrátane detí.
Náklad
Batožiny po vyložení po ceste pretrite
ešte pred ich vybaľovaním alkoholovým
roztokom a až potom ich zaneste do interiéru.

Dezinfekcia
Najlepší je ozón z ozónového generátora. Stačia aj alkoholové roztoky na miesta,
ktorých sa najviac dotýkate.
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Čo a ako s rúškami
kých hygienických pravidiel.
Ak máte doma šité z pevnejšieho
materiálu, môžete ich preprať a potom
prežehliť, to by malo nahradiť bežnú
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
Všetci ich používame na verejnosti,
povinne si ich nasadzujeme pred
vstupom do obchodov, lekární, dopravných prostriedkov.

STRECHY

predávame
montujeme

Zlavayž do

na krytiny

- 50%

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

781200046-3

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

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0054

0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
3. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

SOCIÁLNY LABYRINT, RADÍME / SLUŽBY, RELAX

4
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
» CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
» E-shop so školskými
taškami: www.belmil.sk má
poštovné ZDARMA.

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
» KÚPIM VZDUCHOVKU VZ35,47 (opakovačka na guličky) 0910419469

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TO medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TO 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, TO zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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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.

Výročia a udalosti

28. marec
je Deň učiteľov.

30. marca 1920
česko-slovenský parlament schválil oficiálnu vlajku Česko-Slovenska.
Výročia a udalosti

2. apríl

» Zdroj: SP (krátené)

je Medzinárodný deň detskej knihy.

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-
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sa narodil Tomáš Baťa, český podnikateľ.

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.
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

ZDRAVIE, RADY / SLUŽBY

TOPOĽČIANSKO
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Dodatočné konanie o dedičstve

Tri zázračné rastlinky
Začína sa ich sezóna. Tak by bola
veľká škoda nevyužiť ich vlastnosti.
Bude však treba zájsť aj kúsok ďalej,
ako iba do záhradky.
Cesnak medvedí
Cesnak medvedí je vraj zdravší ako
bežný cesnak. Je vhodný na prečistenie
organizmu a priaznivo vplýva na kožné
problémy. Listy cesnaku stačí nakrájať
na chlieb – podobne ako pažítku, alebo
pridať nasekané do omáčky. Treba však
dávať veľký pozor a nepomýliť si ich s
listami konvalinky. Dôležitý poznávací
znak je vôňa cesnaku.
Nezabudnuteľný podbeľ liečivý
Skorá jarná bylinka sa objavuje tiež
už v marci. Žlté kvety priam kričia v
blízkosti malých vodných tokov a lákajú lietajúci hmyz. Podbeľ sa používa
pri kašli, prechladnutí aj astme. Podbeľ
možno užívať v podobe sirupu a čaju.
Prvosienka jarná
Žlté kvietky zbadáme na okraji lesov,
na medzi, či lúke. Pomáhajú pri zahlienení a sú skvelé na regeneráciu pokožky. Pôsobia močopudne, uvoľňujú močové kamene, zmierňujú reumatické
ťažkosti a dnu. Prvosienka zmierňuje
migrénu a bolesti hlavy. Z kvetov prvosienky si pripravíme aj čaj. Zalejme lyžičku kvetov vriacou vodou a lúhujme
cca 10-15 minút. Následne preceďme a
popíjajme po dúškoch.

Najčítanejšie regionálne noviny

Všetko od zeleniny
Treba pripomenúť, že v tomto období a v situácii, v ktorej verejné zdravie
je, je potrebné konzumovať čo najviac
vitamínov a cenných látok v živej podobe – v zelenine a v ovocí. Odborníci
radia až pol kilogramu tejto zložky v
strave na deň a osobu. Pridajte k tomu
20 minút pobytu na slnku (hoci aj na
balkóne) a po vitamíny určite nemusíte
do lekárne. A ak ich aj práve nezoženiete v tom obvyklom širokom sortimente, kvasená kapusta je vždy a všade.
Kvasená kapusta je doslova imunitná
bomba. Jedna šálka kvasenej kapusty,
čo je približne 150 gramov obsahuje 27
kalórií, ani gram tuku, 7 gramov sacharidov, 4 gramy vlákniny, 1 gram proteínov, 35 percent odporúčanej výživovej
dávky vitamínu C a 23 percent vitamínu K. Obsahuje aj železo, magnézium,
vitamín B6, foláty, med a draslík.

» red

klad výpisom z listu vlastníctva. Tento
výpis nemusí byť použiteľný na právne
úkony, postačuje výpis vytlačený z online portálu https://www.katasterportal.sk/kapor/ . Osobami oprávnenými
na podanie takéhoto návrhu sú predovšetkým tí, o ktorých sa možno doPostup a právna úprava prejedna- mnievať, že sú dedičmi poručiteľa. Vo
nia dodatočného konania o dedičstve výnimočných situáciách môže byť toto
je priamo upravená v Civilnom mimo- konanie začaté aj bez návrhu, a to na
sporovom poriadku. Podľa predmetnej podnet súdu, notára, štátneho orgánu
právnej úpravy, ak by sa po tom ako alebo orgánu územnej samosprávy.
uznesenie o dedičstve (v predchádzaV prípade, ak by poručiteľ zanechal
júcej právnej úprave osvedčenie o de- po svojej smrti závet, v ktorom by určil
dičstve) nadobudlo právoplatnosť, všetkých dedičov spolu s ich dedičskýobjavil ďalší majetok po poručiteľovi, mi podielmi, a to k celému svojmu maprípadne spolu s majetkom aj dlh, tak jetku, tak takýto závet by sa vzťahoval
súd vykoná o tomto majetku dodatočné podľa jeho znenia na všetok majetok
konanie o dedičstve. Ak by sa objavil poručiteľa, teda aj na majetok objavený
len samotný dlh, teda bez ďalšieho no- neskôr. V dodatočnom konaní o devoobjaveného majetku, súd nevykoná dičstve by sa postupovalo podľa tohto
dodatočné konanie. Takéto konanie závetu. V prípade, ak by poručiteľ závet
je možné začať na návrh alebo aj bez nezanechal alebo by aj zanechal, ale
návrhu. V tomto návrhu je potrebné tento by sa vzťahoval len na konkrétny
uviesť informácie o pôvodnom konaní majetok, ktorý sa už prejednal v pôvodo dedičstve, a to uviesť kto pôvodné nom konaní, tak tento novobjavený
konanie vykonal spolu s označením majetok by sa dedil podľa zákona.
rozhodnutia, ktorým bolo pôvodné konanie právoplatne skončené. Toto rozhodnutie (bez ohľadu na označenie či
už uznesenie o dedičstve alebo osvedčenie o dedičstve) by bolo vhodné priložiť ako dôkaz k návrhu.
Ďalej je potrebné v návrhu opísať
» Tím advokátskej kancelárie
novoobjavený majetok. Tieto tvrdenia
V4 Legal, s.r.o.
je potrebné preukázať dôkazom, napríe-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Prípad, kedy sa objaví časť majetku
poručiteľa, resp. osoby, ktorá zomrela
až po tom, ako bolo to prvé, resp. pôvodné konanie o dedičstve právoplatne skončené, nie je v právnej ani notárskej praxi vôbec nezvyčajné.
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FINANCIE, RODINA / AUTO-MOTO, DOMÁCNOSŤ

Úľavy daňovníkom

NOVÉ V PRIEVIDZI

davkov na daň inak. K žiadosti počas
tejto mimoriadnej situácie nie je potrebné nič dokladať.
Finančná správa už dnes usmerňuje svoje úrady tak, aby daňovníkom,
Môžete využiť elektronickú komu- ktorí sú akokoľvek postihnutí krízou
nikáciu s finančnou správou a nemu- spôsobenou šírením koronavírusu,
síte fyzicky navštevovať daňový úrad. vychádzali čo najviac v ústrety – napríLehota na podanie daňového prizna- klad predlžovaním lehôt pri zasielaní
nia, bežne sa končiaca v marci, sa pre- dokumentov a pod., vyjadrovanie súdlžuje až do konca júna – automaticky. hlasu k žiadostiam o odpustenie zmešV prípade, že nepodáte oznámenie o kania lehoty a pod.
predĺžení lehoty a podáte daňové priznanie do 30.6.2020 a zaplatíte daň v Ak máte ďalšie otázky
tejto lehote, nebudete musieť zaplatiť
Kontaktujte Finančnú správu SR
sankciu. Týka sa to aj tých subjektov, elektronicky prostredníctvom kontaktktorí medzičasom už daňové priznanie ného formulára dostupného na portáli
k dani z príjmu podali a daň zatiaľ ne- finančnej správy.
zaplatili.
Kontaktujte jej call centrum na
Zákon momentálne neumožňuje 048 43 17 222.
predĺžiť lehotu na podanie daňového
priznania k DPH, preto ak podania
neurobíte včas, odporúčame požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty.
Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravuje zmenu
legislatívy tak, aby sa žiadne sankcie
za zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a na uhradenie dane v
tejto situácii neukladali.
Finančná správa informovala o
tom, ako v situácii pandémie vychádza v ústrety svojim klientom – daňovníkom.

Nedokážete platiť preddavky?
Požiadate o platenie preddavkov
inak. V prípadoch odôvodnených dopadom koronavírusu, správca dane na
žiadosť daňovníka určí platenie pred-

» red

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.“
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predaj
záručný
a pozáručný servis
Predaj: 0905 509 922
Servis: 0905 509 925
www.toyotaprievidza.sk
Letisková 2C, Prievidza

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

» red
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TOPOĽČIANSKO

CHARITA, / PRÁCA, SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

ĎAKUJEME!
záchranárom, sestrám
aj lekárom, predavačkám,
kuriérom, pekárom,
policajtom, hasičom,
šoférom autobusov,...
A všetkým, ktorí bojujú za národ!

33-0036

00-0000
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