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Ni ia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRA BY obydlia?

 0905 638 627  finan ná ochrana

v pneuservise alebo online
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98,40 € 49,90 €
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 26 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»CZ 175 JAWA 90 PIONIER 
STADION MUSTANG SIMSON 
BABETA KÚPIM TIETO MOTOR-
KY 0915215406

BYTY - PREDAJ...3

BYTY - PRENÁJOM...4

DOMY - PREDAJ...5

POZEMKY - PREDAJ...6

REALITY INÉ...7

STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10
»KÚPIM ZAJACE NEMEC-
KÝ OBROVITÝ STRAKÁČ TEL 
0909233900

HOBBY A ŠPORT...11
»Kúpim ľudové kroje 
0902708047

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14
»Kúpim zváračku-k 
200, 250 aj bez káblov 
0944634153

HĽADÁM PRÁCU...15
»Murár hľadá prácu (ob-
klady, dlažby, sadrokar-
tón, maľovanie, podlahy...) 
0940 544 940

Občianska
riadková
inzercia

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

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

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / 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    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    
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V poradí ďalším v našom seriá-
li nectností či priam hriechov je 
smilstvo. Ale pozrime sa na tento 
fenomén pohľadom bežného živo-
ta bežných ľudí.

Dante Alighieri popísal žiadosti-
vosť (inak tiež smilstvo) ako „prílišnú 
lásku k iným“. Tento literát, rene-
sančný humanista, to vystihol nao-
zaj dokonale. Najviac nenávisti na 
Slovensku spôsobuje „prílišná láska 
k iným“. Fanatizmus, ponajviac po-
litický.

Upozorňoval som na to už pred 
tridsiatimi rokmi, v čase „mečiariz-
mu“. Tento druh politického fanatiz-
mu, priam „božskej adorácie“ sa však 
rokmi vycibril do čohosi, čo dnes veľ-
mi eufemisticky voláme „stranícke 
sympatizantstvo“.

Nebudeš mať iného Boha okrem 
mňa. Nezobrazíš si Boha napodobe-
ním niečoho, čo je hore na nebi, dole 
na zemi alebo vo vodách pod zemou. 
Nebudeš sa ničomu takému klaňať, 
ani slúžiť (Ex 20,5). Pripomínam prvé 
z desatoro prikázaní. Pripomínam 
fanatizmus, akýkoľvek, avšak, opa-
kujem, nie iba ten konfesijný. Hoci, 
ako sa zdá, práve cez manipuláciu 
hodnôt viery si niektorí politici u nás 
vytvárajú svoj fanatický elektoriát. A 
viera a veriaci sú v tomto prípade iba 

jeden zo zneužitých aktérov. Surovo 
a nechutne, zištne zneužití.

Fanatizmus sa stáva rohožkou 
pre bezohľadne ambicióznych jedin-
cov pred dverami k politickej moci. 
Ktorí, keď ju získajú, zrazu zabúdajú 
na základné princípy samotnej viery, 
lebo veria iba v seba a svoje vlastné 
zlaté teľatá. A ich adoranti zas aspoň 
v nejakú politickú odrobinku, ktorá 
spadne na zem, medzi nich, z pre-
stretej tabule mocných. A napokon, 
aj na ten prehýbajúci sa stôl musí 
panstvu niekto nosiť...

Človek a občan je povinný po-
užívať vlastný mozog. Je povinný 
myslieť samostatne a musí sa sám 
starať o to, ako a čím svoju myseľ po-
čas života zdokonaľuje a obohacuje. 
Prejavovanie prílišnej pudovej lásky 
k iným ako k najbližším je jeden zo 
základných hriechov viery. Práve 
tak, ako prílišné „zbožňovanie“ po-
litikov a ich politík. To však už je aj 
hriech spoločenský. Čo tak 
zamyslieť sa nad tým?

Pekný týždeň koneč-
ne na vzduchu a už aj as-
poň v čiastočnej sobode, 
vážení čitatelia!

O ďalšom z našich 
prehreškov celkom civilne

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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KÚPIM BYT, 
DOM, CHATU

0948 107 044

aj zadĺžené
s možnosťou
ostať ďalej 

bývať v prenájme

09
-0

3
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Pol roka sme boli zavretí medzi „štyr-
mi stenami“ a tak nám dozaista dobre 
padne v nasledujúcom období tráviť 
čo najviac času na čerstvom vzduchu.

Popri práci na záhrade, ale aj na od-
dych nám veľmi dobre padne záhradné 
„sedenie“. Ideálne s pripojiteľnosťou 
na elektrický prúd a vodovodný sys-
tém. Zdroj energie potrebujeme naprí-
klad na večerné osvetlenie, alebo na 
pripojenie elektrického grilu či iných 
spotrebičov. A hoci aj počítača, ak sme 
sa rozhodli naďalej vykonávať home 
office zo záhrady. Vodovodná prípojka 
je zas vhodná kvôli hygiene stolovania, 
ale aj na čistenie celého zariadenia „po-
sedenia“.

Pritom nemusí ísť o náročnú inšta-
láciu. V podstate všetko v podobe pre-
nosných káblov a hadíc či ich spojok, 
použiteľných v hlavnej sezóne, možno 
dostať v predajniach so sortimentom 
pre záhrady. To sa týka aj prípadného 
zaclonenia od slnka. Hoci nám dlhé 
mesiace chýbalo, predsa len rátajme s 
tým, že v lete jednoducho bez nejakej 
slnečnej clony vonku cez deň byť ne-
môžeme.

K dispozícii je množstvo podlaho-
vých systémov, od umelej a odolnej 
trávy cez chodníkovú dlažbu, kame-
nie, až po terasovú dlažbu z umelých či 
prírodných materiálov.

Vybrať si možno z bohatej ponuky 
záhradného mobiliáru, podľa vkusu i 

praktičnosti jeho údržby. V očakávaní 
horúceho eta je možno dobré nezabud-
núť ani na záhradnú sprchu. Určite ju 
ocenia napríklad deti a rád sa pod ňou 
vyšantí aj psík.

Takto vytvorený záhradný životný 
priestor vám poslúži niekoľko sezón, 
na zimu jednoducho zariadenia a ná-
bytok demontujete a uskladníte v kry-
tých priestoroch. Určite bude zo zdra-
votného hľadiska vhodnejšie, ak sa 
vaše rodinné stretnutia budú ešte istý 
čas odohrávať na čerstvom vzduchu, 
ako v interiéroch.

Ak sa rozhodnete zariadiť si takto 
doplnkový obytný priestor, radíme 
vám nezabudnúť pri jeho vybudovaní 
ani na moderné systémy na odpudzo-
vanie hmyzu. Aebo – zaobstarať si oko-
lo záhradného sedenia také rastliny, 
ktoré hmyz už zďaleka oblúkom oblie-
ta, napríklad – levanduľu.

Ďalšia obytná miestnosť – záhrada

» red
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tel. 0940 355 660

STAVEBNÁ FIRMA
v y k o n á v a :
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022

 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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- Delenie materiálu
- Ohýbanie betonárskej ocele
- Doprava materiálu 
   k zákazníkovi

- Hutníckeho materiálu
- Betonárskej ocele

KONTAKT: 0948 075 806, 0948 322 445, e-mail:dopyt@moskov.sk
NÁJDETE NÁS: PÚCHOV - HORNÉ KOČKOVCE

SLUŽBY:

PREDA J:
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Napriek ústavnému právu na použí-
vanie vlastníctva toto nám rozhod-
nutím vády v rámci protipadnde-
mických opatrení bolo prakticky od 
jesene znemožnené.

A tak sa mnohí z nás až teraz, prak-
ticky po po roku dostanú prvý raz na 
svoje chaty, chalupy, víkendov domy 
a iné rekreačné zariadenia. Šesť mesia-
cov boi nevetrané, neupratovalo sa v 
nich, zastavil sa v nich bežný život.

Preto je najdôležitejšie po prícho-
de do takéhoto objektu najskôr zakúriť 
– a to aj napriek jarným vonkajším tep-
lotám. V druhom rade je nevyhnutné 
dôkladné vyvetranie pri súbežnom vy-
tváraní vysušovacieho tepla v interiéri. 
Čo možno, treba vyniesť na dvor nechať 
presušiť na priamom slnku. Sú to pre-
dovšetkým súčasti postelí, matrace, 
obliečky, paplóny, podušky. Dobre to 
spraví pokrovcom a závesom. Záclony 
je najvhodnejšie vyprať a nechať na 
slnku vysušiť.

Dobre treba pretriediť komoru aj 
so zvyškami vlaňajšej múky, cukru a 
iných vo vlhkom prostredí rýchlo sa 
kaziacich potravín.

Je veľmi pravdepodobné, že za ten 
dlhý a nikým nerušený čas si vaše 
rekreačné obydlie obľúbil neželaný 
hmyz a hlodavce. Treba na to myslieť a 
spraviť si tak svojpomocne s použitím 

dostupných prostriedkov dezinsekciu 
a deratizáciu.

Kuchynský riad a všetko, čo pou-
žívame na stolovanie, treba dôkadne 
umyť. Okrem toho, že nevieme, čo po 
tom „chodilo“, vieme zas to, že mikro-
pliesne v dlho nevetraných priestoroch 
sa dokážu usadiť napríklad aj na po-
vrchu tanierov.

Osobitnú pozornosť venujme na 
chalupe či chate prezimujúcemu oble-
čeniu. To najmenšie, čo môžeme spra-
viť je vystaviť ho na záhrade slnečnému 
žiareniu. Ak nesie stopy pliesne, radšej 
sa ho zbavme. To isté sa týka aj obuvi.

Potom nás čaká už len dôkladné 
upratanie. V každom prípade je to prá-
ca na niekoľko víkendov, ale obísť sa 
nedá, najmä v záujme vlastného zdra-
via a potom aj s cieľom ochrany dlho-
dobo opusteného domu, bytu, chalupy, 
chaty.

Chalupa či chata 
po polročnom lockdowne

» red

Záujemcovia o prihlásenie do 11. 
ročníka národnej súťaže Dedina 
roka 2021 majú najvyšší čas na vy-
plnenie prihlášky, termín na regis-
tráciu svojej obce je do konca apríla.

Podnet môže dať ktorýkoľvek ob-
čan Slovenskej republiky), samotný 
proces prihlásenia je už potom na 
starostke alebo starostovi. Na webo-
vej stránke www.dedinaroka.sk sú 
dostupné podklady k zapojeniu – pri-
hláška a formulár oblastí hodnotenia. 
Okrem finančných a vecných výhier od 
generálneho partnera, vyhlasovateľov 
a partnerov súťaže, súperia obce aj o 
možnosť reprezentovať SR na európskej 
úrovni.

Súťaž Dedina roka je pre obce 
priestorom na propagáciu, nadviazanie 
nových kontaktov, výmenu skúseností 
či inšpiráciu do ďalšieho rozvoja. Za 20 
rokov existencie súťaže túto možnosť 
prezentácie využili desiatky sloven-
ských obcí. Niektoré to skúšali dokon-
ca viac ráz. Podľa pravidiel súťaže sa 
víťazná obec môže prihlásiť opätovne 
až o desať rokov, no mnohé by to urobi-
li bez zaváhania už dnes. Spojenie ko-
munity, naštartovanie k zveľaďovacím 
aktivitám v obci a možnosť prezentovať 
úspechy pred hodnotiacou komisiou 
bola výnimočná príležitosť, ktorá sa 
často neopakuje.

Podobne účasť v súťaži hodnotí 
aj víťazná obec z roku 2017, Oravská 
Polhora, pre ktorú bolo zapojenie veľ-
kou výzvou. Zodpovedné prípravy a 
zomknutie obyvateľov obce presved-
čili hodnotiacu komisiu, že titul bude 
v správnych rukách. „Zapojenie sa do 
súťaže nastaví dedine zrkadlo – kde 
sa práve nachádza, čo je potrebné vy-
lepšiť, akým smerom je potrebné viesť 
ďalší rozvoj. Titul nám určite pomohol 
aj v ďalšom napredovaní, predovšet-
kým pri predkladaní rôznych žiadostí 
o granty, kde veľmi často používame 
slovné spojenie „Dedina roka“. A v 
neposlednom rade, ale o to viac dôle-
žitom,, umožní účasť v súťaži stretnúť 
množstvo zaujímavých ľudí a nadvia-
zať nové priateľstvá.“ hodnotí Michal 
Strnál, starosta obce. 

Už len niekoľko dní 
zostáva pre Dedinu roka

» red

17. apríla 1492 
Španielsko a Krištof Kolumbus podpísali 
kontrakt na dovoz korenia z Ázie.

Výročia a udalosti
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19. apría 1987 
po prvý raz sa na obrazovke objavili Sim-
psonovci

Výročia a udalosti

Predaj a rozvoz po celej SR
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove a okolí

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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� Živnosť (PD A1)
� Férový prístup, korektné vyplácanie faktúr
� Platové podmienky 3.500 € - 4.000 € /mes.
� Ubytovanie zabezpečené a hradené
� Nástup možný ihneď

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ježeková, 0917 860 693

MURÁROV do Belgicka
Prijmeme spoľahlivých

0
9
-0
1Bližšie informácie na 0905 449 843

Prijmeme zručného mechanika 

 

zameraného prioritne na servis 
traktorov aj osobných automobilov.

Miesto výkonu Ilava.
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PRÁCA V BRANDYS NAD LABEM

- VODIČ VZV 
     (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
SLUŠNÝ PLAT  I ZÁLOHY I UBYTOVANIE

MOŽNOSŤ ZÁROBKU AŽ DO VÝŠKY 1150 EUR

0800 500 091 I nabor@konstrukter.sk

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

 

Kontakt: 
e-mail: 13
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HĽADÁME
SADROKARTÓNISTOV

TEL.: +421 950 301 301

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
  HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 14  EUR /HOD.
- ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE
- PRÁCA NA TPP ALEBO ŽIVNOSŤ

4
6
-5
9

0905 915 036

0907 673 926

KVALITNÉ
VIZITKY
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18. apríla 1966 
česko-slovenský film Obchod na korze režisérov Jána Kadára a Elmara 
Klosa získal Oscara ako najlepší neanglicky hovorený film roku 1965

Výročia a udalosti
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Spoločnosť pôsobiaca 
V NEMECKU, ŠVAJČIARSKU, FRANCÚZSKU, VB

PRIJME na TPP

Oplášťovanie budov trapézovým plechom
a sendvičovými panelmi, klampiarske práce 
Samostatná práca podľa výkresovej dokumentácie
Nástupný plat:
vodič 2000 €, montér 1800 € netto 
Ubytovanie a doprava na náklady firmy 
Nutná prax 
Nástup ihneď

VODIČA na MANITOU
OBSLUHU na MALÝ MOBILNÝ ŽERIAV

MONTÁŽNIKOV

0907 261 793 / ivana.konickova@kmmont.eu
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21. apría 1944 
ženy vo Francúzsku získali volebné právo

Výročia a udalosti
22.apríla 1970 
prvýkrát sa oslavoval Deň Zeme

Výročia a udalosti 23. apríla 1956 
Elvis Presley mal prvé vystúpenie v Las 
Vegas, Nevada

Výročia a udalosti
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V Očnom centre Sokolík poskytujeme očnú starostlivosť 
v plnom rozsahu ako na operačných sálach, tak i v našich 
špecializovaných ambulanciách. To všetko samozrejme za 
splnenia najprísnejších protiepidemických opatrení.

„Sme radi, že naši pacienti zostávajú zodpovední, aby sa ich stav ne-
zhoršil,“ hovorí MUDr. Ján Sokolík, primár Očného centra Sokolík 
a dodáva: „Je dôležité, aby sa zdravotníctvo nezastavilo a neveno-
valo sa len epidémii. I v oblasti očnej starostlivosti existuje mnoho 
ochorení, ktorých včasnú diagnostiku a začatie liečby nie je možné 
odkladať. Ak by niektorí pacienti zo strachu z koronavírusu vyšetre-
nie zraku odkladali a prišli neskoro, mohlo by u nich dôjsť k vážnemu 
poškodeniu zraku alebo dokonca k jeho strate.“

Základom je nepodceňovať 
prevenciu ani v čase epidémie
V oblasti očného lekárstva sú najohrozenej-
šou skupinou seniori. Preto sú u osôb nad 
60 rokov dôležité pravidelné preventívne 
prehliadky zraku, a to i vtedy, keď žiadny 
problém pacient nepociťuje. V tomto veku 
sa môžu objavovať rôzne vážne očné ocho-
renia, ktoré v konečnom dôsledku môžu sta-
rých ľudí ohroziť viac ako koronavírus. 
„Príkladom môže byť napríklad Vekom pod-
mienená makulárna degenerácia (VPDM), 
ktorá postihuje 15% seniorov,“ hovorí primár 
Sokolík, a dodáva: „Vlhká forma VPDM do-
káže nevratne zničiť zrak počas niekoľkých 
týždňov alebo mesiacov. Preto je dôležitá 
skorá diagnostika. Riziko slepoty je pri tomto 

SCREENING

ZADARMO!

Vážne očné ochorenia ohrozujúce seniorov

Neodkladajte kvôli koronavírusu vyšetrenie svojich očí 

Vekom podmienená 
makulárna degenerácia 

(VPDM)
Patrí k najzávažnejším ochore-
niam sietnice a je najčastejšou 

príčinou ťažkej straty zraku 
až slepoty u starších ľudí. Pri 

makulárnej degenerácii dochádza 
k postihnutiu tzv. žltej škvrny 
(centrálna časť očnej sietnice). 

Zelený zákal 
(odborne Glaukóm)

Patrí k častým očným ochoreniam, 
ktoré je však veľmi závažné a býva 

nazývané i „tichý zlodej zraku“. 
Dôvodom je, že pri zelenom zákale 
dochádza k postupnej degenerácii 
a odumieraniu zrakového nervu, 

avšak pacient žiadne príznaky 
nepociťuje. 

Diabetická retinopatia
Je závažné ochorenie ciev očnej 
sietnice dôsledkom zle liečenej 

cukrovky. Vysoká hladina cukru 
v krvi spôsobuje upchatie 

i poškodenie drobných ciev, ktorými 
je sietnica pretkaná. Dochádza tak 

k nedostatočnému prekrveniu 
i opuchu sietnice, ktoré spôsobuje 

zhoršené videnie až po stratu zraku. 

Sivý zákal (odborne Katarakta)
Vzniká najčastejšie dôsledkom 
starnutia ľudskej očnej šošovky 

a väčšinou postihuje osoby 
vo veku 60 až 75 rokov. 

Pri sivom zákale dochádza 
k zakaleniu ľudskej očnej šošov-
ky, čo bráni prieniku svetelných 

lúčov na sietnicu, a človek to 
vníma, ako keby videl cez hmlu. 

SCREENING JE PRIPRAVENÝ V SPOLUPRÁCI SO VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI.

a využite mimoriadnu ponuku 
na screening sietnice ZADARMO

Objednajte sa do 30. apríla 2021

ČO VŠETKO MÔŽE ŠPECIÁLNE 
SKENOVANIE  SIETNICE ODHALIŤ?
- Ná dorové ochorenie oka - onkologické ochorenia

- Zelený zákal (glaukóm)

- Ochorenie makuly (miesto najostrejšieho videnia)

- Vekom podmienenú degeneráciu makuly

- Poruchy zásobenia sietnice krvou

- Všetky degeneratívne zmeny na sietnici oka

- Cievne ochorenie sietnice

- Odumretie ciev v oku

Očné centrum Sokolík, s.r.o.
Jilemnického 532/2
budova ALFA (bývalý Slovakotex)
911 01 Trenčín
recepcia@ocnesokolik.sk

www.ocnesokolik.sk NEZABUDNITE, že za zdravotnou  starostlivosťou môžete cestovať!

0904 146 537

Pri objednaní uveďte heslo: REGION PRESS

AKCIA!AKCIA!

VOLAJTE: 

ochorení naozaj vysoké a práve čas je pre nás 
rozhodujúci, aby sme mohli pacientovi účin-
ne aplikovať biologickú liečbu pomocou tzv. 
anti-VEGF látok.“

Ďalším dôvodom pre kontrolu zraku je i ze-
lený zákal alebo glaukóm. Oko totiž môže 
trápi zvýšený vnútroočný tlak, o ktorom 
ľudia vôbec nevedia. Ak nie je vysoký vnútro-
očný tlak kontrolovaný a liečený, môže byť 
príčinou vzniku glaukómu, ktorý býva nazý-
vaný i „tichý zlodej zraku“. Pacient pri ňom 
totiž necíti žiadnu bolesť či iné ťažkosti a bez 
povšimnutia tak dochádza k vážnemu po-
škodeniu zrakového nervu, ktoré môže viesť 
až k úplnej strate zraku. 
Preventívne vyšetrenie u starších osôb môže 
odhaliť i sivý zákal, ktorý ľuďom zhoršuje vi-

denie. Operácia sivého zákalu by sa nemala 
zbytočne odkladať. Dôvodom je nielen kva-
lita života, ale i to, že čím viac je sivý zákal 
tzv. zrelý, tým je operácia náročnejšia. Od-
kladať preventívne vyšetrenie by nemali ani 
diabetici. Tí by mali podstúpiť preventívne 
vyšetrenie z dôvodu tzv. diabetickej retino-
patie. „Zákernosť tohto ochorenia spočíva 
predovšetkým vo svojej nenápadnosti. Spo-
čiatku sa neprejavuje prakticky žiadnymi 
príznakmi a až v pokročilom štádiu sa prejaví 
zhoršeným videním, ktoré v tú chvíľu už nie 
je možné napraviť, iba spomaliť“, vysvetľuje 
pán primár Sokolík. 

Nezabudnite teda na prevenciu ani 
vy a objednajte sa na preventívne 
vyšetrenie hoci i hneď teraz!
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Zobuďte sa. Podobnou vetou možno 
prebúdzajú lekári svojich pacientov 
po ťažkom úraze alebo operácii. Po-
dobne by mohli prebúdzať svojich 
lekároch ich pacienti, z ktorých si uro-
bili poslíčkov.

Aj keď existuje internet, väčšina le-
károv používa počítač stále ako písací 
stoj. Napíšu vám lístok a pošlú vás naprí-
klad na röntgen. Tam lístoček prepíšu, 
vyšetria vás a povedia vám, že si môžete 
prísť na druhý deň po výsledok a zaniesť 
ho svojmu lekárovi. Môj otec, doktor, ho-
vorieval vetu, že lekár je človek, ktorý za-
báva pacienta, kým ho Pán Boh neuzdra-
ví. Otec mal pravdu – je to riadna zábava 
behať s lístočkami medzi doktormi, často 
so zlomenými nohami, a robiť im poštá-
rov. Ľudia, ktorí majú nadpriemerné 
vzdelanie a používajú drahé a  moderné 
prístroje majú organizáciu devätnásteho 
storočia. Nasleduje krátke vysvetlenie 
pre lekárov: Internet je celosvetový sys-
tém prepojených počítačových sietí. Ľu-
dia si cez tieto siete vyhľadávajú alebo vy-
mieňajú rôzne informácie a komunikujú 
– textom, hlasom, videami a obrázkami. 

Keď sa niekedy pýtam lekára prečo 
nemajú elektronický systém objednáva-
nia a komunikácie s pacientmi, používa-

jú často príklad s babičkou z odľahlej de-
diny, ktorá skoro ráno cestuje autobusom 
do okresnej nemocnice, aby mohla celý 
deň presedieť v  čakárni u  lekára. Moja 
osemdesiatdvaročná svokra z  Moravy s 
kamarátkami, si dohadujú schôdzky cez 
fejsbúk, fotografie zdieľajú na instagra-
me a komunikujú cez skype a gmaily. Jed-
noduché digitálne technológie by ušetrili 
čas lekárom aj pacientom, redukovali 
by stratený čas, chyby aj náklady. Verím 
odbornosti našich lekárov, ale v organi-
zácii práce iba nechápavo krútim hlavou 
a hovorím si – zobuďte sa páni doktori. 
Chodím v  posledných týždňoch na rôz-
ne vyšetrenia. Choďte si niekedy sadnúť 
do svojich čakární páni doktori a počú-
vajte svojich nespokojných pacientov. 
Ak vás nezobudí nespokojnosť vašich 
zákazníkov, tak ešte jeden argument – 
v USA prichádza kvôli 
nedokonalému sys-
tému objednávania 
a  riadenia toku pa-
cientov systém zdra-
votnej starostlivosti 
ročne o  150 miliárd 
dolárov. 

Zobuďte sa, páni doktori

» Ján Košturiak

24. apríla oslavujeme deň svätého Ju-
raja. Tento deň na väčšine európske-
ho územia znamenal začiatok jarného 
obdobia.

Rimania oslavovali Paliliu, kedy 
stádo prvýkrát vyhnali na pasienky, po-
zametali maštale, pomocou vavrínových 
prútov sa pokropili čerstvou vodou, po-
kropili aj zvieratá. Cez zapálenú slamu 
prehnali stádo, sami oheň trikrát pre-
skočili. Vykonávali ochranno-magické 
úkony proti bosorkám a pôsobeniu iných 
škodlivých síl. Prinášali svojim bohom 
obety, ruky si umývali v rannej rose.

Svätojánske ohne pozná väčšina Slo-
vákov. Menej už si pamätá na „pálenie 
Ďura“.

Pálenie Ďura prebiehalo v minulosti 
najmä na strednom a západnom Slo-
vensku, pričom v dnešných dňoch je 
záležitosťou miest a obcí hlavne v Tren-
čianskom kraji. Niet preto divu, že mnohí 
obyvatelia iných kútov Slovenska sa s to-
uto tradíciou doposiaľ nestretli.

V tento dátum podľa našich predkov 
prebiehali v prírode dôležité zmeny. Preto 
sa snažili prekaziť plány zlých síl, ktoré 
sa mali prebúdzať, a rôznymi rituálmi 
naopak prebudiť prírodu k životu. Proti 
zlu bojovali práve spomínaním pálením 
vatier. Zúčastňovali sa najmä mladí ľu-
dia, prítomnosť starších však nebola vý-
nimkou. Do preskakovania plameňov sa 

však zapájali len slobodní mládenci za 
sprievodu dievčenského spevu.

K 24. aprílu sa viaže množstvo pra-
nostík. Medzi tie najznámejšie patria 
napríklad: „Koľko ráz pred Ďurom zahr-
mí, toľko ráz po Ďure bude mráz,“ „čo do 
Ďura narastie, to po Ďure skape,“ či „pred 
Ďurom môžeš kliešťami trávu ťahať zo 
zeme, nevyjde, po Ďure ju môžeš mlat-
kom biť, vyjde.“

Tento deň je odpradávna oficiálnym 
štartom pastierskej sezóny a aj salaše, 
ktoré od jesenného Demetera osireli, na-
novo ožijú. Za mesiac od Máriinej sejby 
vraj totiž už jurajovská pastva uživí aj 
štyri hoviadka ako ubezpečuje i česká 
pranostika: Svatý Jiří uživí krávy čtyři 
a prognózy sú ešte lepšie, keď poznáme 
skúsenosť: Kto by pred svätým Jurajom 
trávu i kliešťami zo zeme ťahal, nevytiah-
ne ju, kto by trávu po Jurajovi do zeme za-
tĺkal, nezatlčie ju.

Na Deň svätého Juraja 
sa začína tá pravá gazdovská jar

» red

7,00 €
10,00 €

24 ,90 €
34,99 €
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V podstate celkom dobre ovládame, 
ako sa dostať do čakárne na očkova-
nie, no menej už vieme o zásadách, 
ktoré by sme mai dodržať po očko-
vaní.

Po zaočkovaní vždy bezodkladne 
informujte o svojom očkovaní svojho 
všeobecného lekára. Ukážte mu alebo 
zašlite kópiu záznamového lístka o oč-
kovaní, aby v prípade výskytu vedľaj-
ších účinkov, ich vedel správne posúdiť 
a poradiť vám.

Medzi veľmi časté vedľajšie účinky 
patria: Pocit zvýšenej teploty sa môže 
vyskytnúť prvých 2 až 3 dní po očko-
vaní. Ak je však teplota vysoká, môže 
to znamenať, že máte COVID-19 alebo 
inú infekciu (v takom prípade kon-
taktujte svojho všeobecného lekára). 
Menej častým vedľajším účinkom je 
začervenanie v mieste vpichu a opuch 
lymfatických uzlín. Mali by ste si pri 
výskyte nežiadúcich účinkov oddých-
nuť. V prípade bolesti a vyššej teploty, 
užite niektorý z liekov obsahujúcich 
paracetamol napr. Panadol, Paralen a 
pod. (postupujte podľa pokynov v prí-
balovom letáku), aby ste sa cítili lepšie. 
Tieto príznaky zvyčajne trvajú menej 
ako týždeň. Ak sa vaše príznaky zhor-

šia alebo máte obavy, zavolajte a poraď-
te sa so svojim lekárom.

Po podaní prvej dávky naďalej 
dodržiavajme ochranné opatrenia a 
prísne sa chráňme pred prípadnou ná-
kazou. Po prvej vakcíne sa protilátky 
začínajú tvoriť, avšak ich hodnota nie 
je dostatočná, aby bol dosiahnutý  ma-
ximálny možný účinok vakcín garan-
tovaný výrobcom. V prípade, že sa po 
zo závažných dôvodov nebudete môcť 
dostaviť na podanie 2. dávky, čo naj-
skôr sa preobjednajte na iný termín. Ak 
neabsolvujete obe plánované podania 
injekcie, nemusíte byť pred ochorením 
COVID-19 chránený tak, ako to garan-
tuje účinnosť vakcín.

48 hodín po očkovaní sa odporúča 
vyvarovať sa nadmernej fyzickej akti-
vite a požívaniu alkoholu.

Čoraz viac nás je zaočkovaných

» Zdroj: MZ SR

 OPTIKADROPTIK     DR.OPTIK_SK      WWW.DROPTIC.SK

ZADARMO*

DOCTOR OPTIC

  0917 027 571

• ZĽAVA 40% NA MULTIFOKÁLNE SKLÁ

• SLNEČNÉ DIOPTRICKÉ OKULIARE ZA 69 EUR

• OKULIAROVÉ SKLÁ NA PC A TABLET  1+1 ZADARMO

• SLNEČNÉ OKULIARE (KOLEKCIA 2021)
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
  vždy informujeme, ako cestovať  cez hranice
 

rtnerom r k Červ kríž
máme stále dostatok ponúk

-dňové tur y, r k k  ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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