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Duchovná znechutenosť
Zostal som vcelku prekvapený, keď
som sa dočítal, že duchovná znechutenosť je posledným z hriechov
v našom práve sa končiacom seriáli cností a hriechov.
Duchovná znechutenosť, zlenivelosť, apatia z dostatku, lenivosť,
nevšímavosť. Takmer až duchovná
prázdnota. Uspokojovanie svojich
vlastných fyzických potrieb bez akejkoľvek hodnotovej nadstavby. Zvláštne, ako sa tie hriechy z pôdy viery
dajú čítať v každodennom živote, aj a
najmä v tom materiálnom. Žiaľ, nielen.
Duchovná znechutenosť pustiť sa
do čohokoľvek pozitívneho, čo by bolo
prínosom pre všetkých, nielen pre
mňa samotného. Hlavne aj pre iných,
pre okolie známe i neznáme, pre ľudské spoločenstvo. Práve vo chvíli, keď
sa z lenivosti stáva ľahostajnosť, človek prestáva byť človekom.
Mať svoj pokoj, mať svoje pohodlie, mať svoje ticho, mať naplnené
svoje práva a svoje brucho. To je, žiaľ,
častý obraz zo života mnohých súčasníkov. Vycediť si tú svoju fľašku do
dna a nikomu neponúknuť, nenaliať.
Dožadovať sa vlastných práv mož-

no dôsledne iba vtedy, ak sa rovnako
dožadujeme a hlavne aj osobne angažujeme v odstraňovaní nepráv iných.
A ak ich iným nespôsobujeme.Ak sme
aktívne, nielen zo spoločenskej nutnosti či až uniformity všímaví, ohľaduplní. Ak nie sme leniví myslieť aj v
mene dobra iných, ako som ja.
Preto je lenivosť hriechom, alebo
inak, ťažkým prehreškom. Preto je nevšímavosť neľudskosťou a preto je duchovná znechutenosť iba prázdnym
alibistickým gestom.
„Dajte mi pokoj, ja sa o to nezaujímam, ja s tým nič nechcem mať.“ Prípadne - „ja voliť nechodím“ a potom
iba štyri roky nadávať.
Duchovná znechutenosť je deštrukcia. Opustený dom, v ktorom
nikto neupratuje, neskrášľuje ho, nezametá, pred ktorým nikto nekosí záhradku a na ktorej nepestuje kvetiny pre potešenie
okoloidúcich.
Otvorené oči i dušu
želá všetkým čitateľom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Aj vás prepadli?
Predstavte si, že sedíte v obývačke v
kresle, čítate dobrú knihu a niekto vám
vtrhne do domu. Kráčate v prírode a
užívate si krásu a ticho a z ničoho nič
na vás niekto vyskočí spoza stromu.

jeden riaditeľ hovoril, že po návrate z dovolenky (riaditeľ si môže dovoliť na dovolenke neotvárať maily) našiel v počítači
stovky správ. Povedal asistentke, nech
ich vymaže. Ak tam bolo niečo dôležité,
tak sa ozvú ešte raz, povedal si. Ozvalo
Ste na záchode, v aute, v kostole a sa pár ľudí a nič vážne sa neprihodilo.
všade vás prepadávajú. Kradnú čas,
Bojíme sa, že nás v noci na ulici prepokoj a schopnosť sústredenia. V mi- padnú zlodeji, máme strach, že na nás
nulosti boli takéto prepady zriedkavé. preskočí vírus, ale denne sa nechávame
Občas zazvonil telefón, medzimesto sa prepadávať zlodejmi, ktorí nám berú
prepájalo ručne a na spojenie sa muse- čas, sústredenie, energiu a pokoj. Ako
lo čakať. Dnes sa pokúšajú rôzni ľudia sa dá pred nimi chrániť? Veľmi jednovlámať do vášho života 24 hodín den- ducho. Vypnite sa z on line sveta - aspoň
ne. Vraj to už robia aj naprogramované na pár hodín počas dňa. Keď som medzi
roboty. Technológie kradnutia času sú mníchmi v kláštore, zdá sa mi prirodzerôzne - mobil, sms, mms, chat, email, nejšie pripojiť sa na Pána a odpojiť sa od
cloud. Majú aj rôzne mená - WhatsApp, operátora. Dá sa to aj doma. Nemusíme
Zoom, Teams, WeChat, Slack, ...
byť na všetkých sieťach a internetových
Mobil je najhorší. Ten, kto vám volá fórach, nemusíme čítať emaily a smsky
očakáva, že zdvihnete. Najlepšie hneď. pri každom cinknutí.
Vôbec nerieši, čo práve robíte - či je ráno Aj zvonenia sa dajú
a ste na prechádzke, je predpoludnie a vypnúť. Viem, zlosústredíte sa na dôležitú prácu, alebo deji sú rafinovaní
podvečer čítate dobrú knihu.
a nájdu si vás. PoJe zaujímavé, že silná stránka mobil- vedzte im, že chcete
ného telefónu sa stáva aj jeho stránkou mať pokoj. A donajslabšou. Všade je signál a môžete ho prajte ho aj
nosiť so sebou vo vrecku. Keď nedvíhate im. Hotovo.
mobil, tak vám chodia rôzne správy. Keď
sa odpojíte, čakajú na vás. Nedávno mi
» Ján Košturiak
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Západné Slovensko
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

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

vykonáva:

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

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

tSFLPOÝUSVLDJF
CZUPW
tTBESPLBSUØOPWÏ
TZTUÏNZ
tPQMPUFOJB

r. v. 2018/2019

42,36 €

tel. 0940 355 660

Ernest Hemingway získal za román Starec a more Pulitzerovu cenu

24,90 €

v pneuservise alebo online

Výročia a udalosti
Alan Shepard na palube Mercury-Redstone 3 sa stal prvým Američanom, ktorý sa dostal do vesmíru (Program Mercury)

5. mája 1961

w w w.miko na.s k
ROYAL PASSENGER

t[ÈNLPWÏEMBäCZ
tNBMJBSTLFBNVSÈSTLF
QSÈDFWÝFULÏIPESVIV
tWZQSBUÈWBOJFQSJFTUPSPW
BCÞSBDJFQSÈDF

Výročia a udalosti

4. mája 1953

195/65 R 15 V

37-0059

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

STAVEBNÁ FIRMA

Stredné Slovensko

VÝP
V ÝP REDA J

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990
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BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
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Začíname s rekonštrukciou bytu
Pred rekonštrukciou bytu je nutné absolvovať viacero krokov. Nezabudnite
ani na vašich susedov a bytových spoluvlastníkov!

Zmluvu s dodávateľom uzavrite
vždy písomne a dbajte pritom na to,
aby bola prehľadná, s jednoznačnými
formuláciami, s podrobným opisom
jednotlivých prác a materiálov a spôsoRekonštrukcia bytu by sa mala bom finančného vyrovnania. Dopredu
ohlásiť príslušnému stavebnému by ste mali platiť iba 10 percent predpoúradu, v závislosti od miery a rozsa- kladaných nákladov a potom postupne
hu úprav (stavebné povolenie, príp. preplácať každú časť vykonaných prác
ohláška). Odporúča sa, skontrolovať a dodaného stavebného materiálu.
aj vyhlášku obce, či mesta o časových
Ak sa rozhodnete, že si budete volať
obmedzeniach rekonštrukcií (napr. či remeselníkov a všetky činnosti pri reje možné vykonávať stavebné úpravy konštrukcii organizovať samostatne,
počas víkendov a podobne). To isté pla- beriete si na seba veľa starostí. Zosúlatí v prípade bytového domu s vlastnou diť ich tak, aby práce prebiehali bez dl„samosprávou“. O rekonštrukcii bytu hých prestávok, je veľmi náročné. Keď
musí byť informované spoločenstvo sa príde na chybu, jedni remeselníci
vlastníkov, ktoré má právo k zámeru sa sa vyhovárajú na predchádzajúcich.
vyjadriť.
A obvykle laik amatér takéto situácie
Nezabudnite však aj na vašich su- nezvládne.
sedov. Pre dobré susedské vzťahy sa
odporúča nalepiť niekoľko dní pred
začiatkom úprav oznam o rekonštrukcii bytu na viditeľné miesto vo vchode.
Dovtedy však musíte mať celú rekonštrukciou pripravenú. Začínate s predpokladaným rozpočtom. Môžete sa
totiž pustiť iba do takého rozsahu prác,
ktorý môžete finančne pokryť. Preto si
určite do nákladov zarátajte búracie
práce, stavebné práce, rozvody, obklady, dlažby, sanitu podlahy, dvere, maľovanie, svetlá, nábytok. Nezabúdajte,
že k väčšine položiek treba pripočítať
aj montáž, ktorá môže prevýšiť cenu
materiálu.
» red

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

STROJOVÉ
POTERY

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

Výročia a udalosti

3. mája 1979

v britských parlamentných voľbách získala Konzervatívna strana väčšinu mandátov (339), vďaka čomu sa jej predsedníčka
Margaret Thatcherová stala premiérkou

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

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

61-0056

0948 300 988

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE
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Sila matiek a pokoj vo svete

Občianska
riadková
inzercia

08 STAVBA
STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.
09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ...9
»Darujem
dvojlôžkový pletiaci stroj knitax,
0918216725

- Búracie a výkopové práce
- izolácie základov,
garáží a pivníc
- nátery striech a rín
- zámkové dlažby, obrubníky
a úprava terénu
- dodávka materiálu

Kontakt: 0910 763 132

11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT...11
»Kúpim ľudové kroje
0902708047
13 RÔZNE
/ predaj
RÔZNE
PREDAJ...13

15 HĽADÁM
PRÁCU
HĽADÁM
PRÁCU...15
»Murár hľadá prácu (obklady, dlažby, sadrokartón, maľovanie, podlahy...).
Trenčianske Teplice a okolie.
0940 544 940
16 ZOZNAMKA
ZOZNAMKA...16
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

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 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, TN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

09-13

14 RÔZNE
/ iné
RÔZNE
INÉ...14
»Kúpim staré kreslá a stoličky z 50 rokov vhodné na
chalupu. 0911190055

Aké pravdivé sú tieto slová v prípade matiek – ktoré sa otvárajú novému
životu, prijímajú ho, živia, ochraňujú,
a starajú sa oň, aby rástol. V každodenných situáciách sa tieto ženy rozhodujú
milovať život a slúžiť mu, a tak vytvárajú vzácny pokoj nie len vo svojej domácnosti, ale všade, kde pôsobia.
Každá spoločnosť – či už tá, príliš
zameraná na úspech a výkon, alebo tá,
presiaknutá biedou a krutým násilím
– zúfalo potrebuje ich prítomnosť. Ich
silu a odvahu, ale tiež jemnosť a úctu,
s akou pristupujú k slabším.
Trpiaca Afrika je toho živým dôkazom. Keď sa tu násilníci rozhodujú vytrhnúť život z koreňov a hlboko zraniť
dušu afrického ľudu, vyberajú si ten
najúčinnejší nástroj: zničenie, zneuctenie a poníženie žien a matiek.
V Afrike sa však hovorí, že keby sa
africké matky mali vzdať, sama obloha
sa prepadne.
Na svojich pleciach nesú váhu každého nezmyselného konfliktu. Mnohé
sú donútené utiecť zo svojich domovov
a uchýliť sa do chatrného prístrešku
prekrytého plachtou k ďalším utečencom. Každodenne sa snažia zabezpečiť
deťom aspoň základnú stravu a bojovať
o ich budúcnosť.

Predseda KDH Milan Majerský:
Pomôžu len skutky, nie reči
Až jedna tretina zástupcov NR
SR žije v Bratislave. Je to 44 poslancov zo 150-tich. Možno aj boli
niekedy v Zákamennom, v Krupine, Dunajskej Strede, vo Svidníku
či v Plaveckom Podhradí, možno
sa tam aj zhovárali s ľuďmi. Zažitý
ten svet ale mať nemôžu. Dnešná
pandemická doba nám v rukolapných súvislostiach ukázala,
že z rečí sa človek nenaje, že slová
nás neuzdravia a že pomáhať
treba srdcom a rukami, nie heslami.
Aj veľkokapacitné očkovacie
centrá v samosprávnych krajoch
sú toho dôkazom. Ich fungovanie
v krízovej situácii nenastavili poslanci z bratislavského hradného
kopca, nastavili sme ju my, župani
z celého Slovenska. Vieme, čo je
dôležité pre obce, mestá, dediny.
KDH podporuje zavedenie 8 volebných obvodov pre voľby do NR
SR, čo umožní zvoliť si poslanca
zo svojho regiónu. Decentralizácia verejnej správy je proces, ktorý
zvýši kvalitu života nás všetkých.
Zabezpečí
väčšiu
dostupnosť
služieb a aj peňazí, ktoré pôjdu
tam, kde sú najviac potrebné.

KDH má 220 starostov a primátorov, 2994 miestnych a regionálnych
poslancov, vieme, o čom hovoríme
a čo na Slovensku potrebujeme.
Len poctivou prácou, každodennou a bez chaosu, sa obnoví dôvera
ľudí vo fungovanie našej krajiny.
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07 REALITY
REALITY
INÉ...7/ iné

Podľa emeritného pápeža Benedikta XVI. sú to práve ženy a ich svätosť,
ktoré majú byť v srdci kresťanstva.
Ony môžu zachrániť pokoj vo svete.

75-25

02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
INÉ...2/ iné
»KÚPIM STARÝ PIONIER
MUSTANG SIMSON BABETA
AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»KÚPIM AGZAT aj nefunkčný
Ponúknite 0949505827

Najčítanejšie regionálne noviny

Niektoré z nich zviera bolesť a smútok, keď strácajú svoje deti, jedno za
druhým. Kvôli terorizmu, chorobám,
podvýžive... Biskup Jesús Ruiz Molina
z diecézy Bangassou v Stredoafrickej
republike hovorí, že keď sa rozpráva so
ženami, niekedy sa ich spytuje, koľko
majú detí. „Odpovedajú mi: ,Tri, ktoré
sú stále nažive, no štyri mi zomreli.ʻ
alebo ,Mala som osem, ale už mám len
dve...ʻ“
Aj napriek utrpeniu, ktoré africké
ženy a matky prežívajú, však biskup
Molina zdôrazňuje, že Afrika prežije
práve vďaka nim – vďaka postavám
odvážnych a silných matiek, ktoré pokračujú ďalej aj vtedy, keď sa utrpenie
dostáva do špiku kostí. Pretože „tieto
matky aj uprostred tých najhorkejších
sĺz naďalej tvoria život.“
Každý z nás im môže pomôcť
svojou troškou. Viac o tom, ako pomôcť trpiacim v Afrike sa dozviete na
www.acnslovensko.sk

» Zdroj: ACN
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Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis – múzeá konzervujú čas a odhaľujú históriu

Vzácne expozície
sú už opäť otvorené

● Slovenské národné múzeum – to je 18 špecializovaných múzeí po celom Slovensku. V akej kondícii ste
po pandemickej nútenej prestávke otvorili vaše expozície?
Roky 2020 a 2021 sa stanú určite našimi medzníkmi,
ktoré, ako všetci dúfame, sa nebudú tak skoro
opakovať. Už tretie otvorenie múzeí dokážeme
zvládnuť veľmi rýchlo. Pre nás to nie je len povinnosť,
ale aj nevyhnutnosť. Naše múzeum je veľmi závislé
od príjmov od návštevníkov, napriek pomoci
zriaďovateľa v minulom roku musíme zabezpečiť
financie aj na rok 2021. Druhým aspektom, a dá sa
pokojne povedať aj hlavným, je otvorenie múzea
pre návštevníkov, ktorí u nás môžu stráviť niekoľko
hodín. Či už individuálne alebo so svojimi rodinami.
SNM ponúka priestory od klasických kamenných
múzeí, parky, záhrady alebo skanzeny. Smozrejme
nesmieme zabudnúť, že múzeum sprostredkováva
aj nové poznatky z našich dejín, života v minulosti,
alebo u nás môže návštevník poznávať prírodu.

● Prečo sú múzeá dôležité pre verejnosť
vážnejšom. V súčasnosti prebieha proces verejného
obstarávania. Po jeho skončení verím, že budeme a spoločnosť? V čom je ich poslanie?
môcť začať novú éru - obnovu Románskeho paláca
Múzeá môžu ľudia vnímať rozlične, ako miesta
a západných palácov. Bude znamenať aj určité
obmedzenie pre návštevníkov, ktorí sa nedostanú trávenia voľného času, miesta poznania, alebo ako sa
im páči. Je to úplne v poriadku a je to tak správne. To,
čo návštevník nevidí je práca v zákulisí – uchovávanie
nášho dedičstva – či už kultúrneho alebo prírodného.
Možno sa nám v súčasnosti niektoré veci zdajú
samozrejmé, ale o pár rokov mnohé z nich nájdeme
už len v múzeu. Múzeá uchovávajú odkaz minulosti,
dokumentujú súčasnosť. Jedným z veľkých cieľov
múzeí je aj vysvetľovanie udalostí v minulosti – ktorá
nie je až tak ďaleká, ale prináša rôzne traumy pre
celú spoločnosť. Jedným z takýchto projektov, ktorý
v súčasnosti vzniká na pôde Slovenského národného
múzea je Múzeum 20. storočia.
Pokračovanie budúci týždeň.
Viac o programe všetkých 18 múzeí SNM: www.snm.sk

Bratislavský hrad: Trianon – zrod novej hranice

do niektorých častí. Ale na jej konci budú môcť
návštevníci vidieť nové expozície a miesta, ktoré boli
desaťročia neprístupné. V prípade Krásnej Hôrky
sme v stave dokončovania projektov, stavebných
povolení a súhlasov s realizáciou. Tento rok máme
v pláne začať verejné obstarávanie a veríme, že
Obidva hrady, Spišský hrad aj Krásna Hôrka, veľká obnova začne v roku 2022. Tento rok sa však
sa nachádzajú v kľúčovom období. V prípade stavebný ruch na hrade nezastaví a kontinuálne
Spišského hradu z pohľadu nutnosti opravy ešte budú prebiehať niektoré predstavebné práce.
● Pod Slovenské národné múzeum spadajú aj hrady
Spišský hrad a Krásna Hôrka. Čo sa na oboch hradoch
podarilo SNM za posledné roky urobiť z hľadiska ich
obnovy?
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» Zhováral sa Jozef Bednár

SÚŤAŽ NA FACEBOOKU

Odpovedzte správne na jednoduché otázky
a vyhrajte celoročné VIP vstupenky do všetkých
expozitúr SNM.
Súťaž prebieha od 1. - 19. mája 2021.
Sledujte nás na našich facebookových stánkach.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove a okolí

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Prijmeme zručného mechanika

Bližšie informácie na 0905 449 843

09-01

zameraného prioritne na servis
traktorov aj osobných automobilov.
Miesto výkonu Ilava.

Spoločnosť pôsobiaca
V NEMECKU, ŠVAJČIARSKU, FRANCÚZSKU, VB
PRIJME na TPP

VODIČA na MANITOU
OBSLUHU na MALÝ MOBILNÝ ŽERIAV
MONTÁŽNIKOV
prijme

VODIČOV KAMIÓNOV
Víkendy doma! Mzda
1500 až
Nie turnusy!
2200 €
0903 692 545
orinosro@gmail.com

43-0076

na medzinárodnú
prepravu tovaru

0907 261 793 / ivana.konickova@kmmont.eu

Noc čarodejníc
Prvá májová noc z 30. apríla na 1. mája tok oslavovali nespútaným milovaním.
je spájaná aj s mocou temných bytos- Dokonca v túto noc aj vydaté ženy a
tí. Počas tejto noci sa stretali všetky ženatí muži mohli odhodiť všetky záčarodejnice a strigy z okolia na tma- brany a užiť si sexuálne dobrodružstvo
vých miestach, aby si dohodli straté- s náhodným partnerom. Partneri sa
giu, ako zničiť čo sa dá.
milovali v prírode, tým jej zabezpečovali úrodu.
Niektorí veria, že filipojakubské
Obyčajne boli centrom ich záujmu
polia s čerstvo vysadenými rastlinami. ohne očisťujú a majú moc zničiť všetko
Všetci gazdovia sa preto vždy stretli na zlé. Ľudia by si deň pred Nocou čarojednom mieste a postupne prechádza- dejníc mali spísať zoznam negatívnych
li dedinou tak, že pri tom robili veľký vecí, ktorých sa chcú zbaviť a večer
hurhaj, aby strigy vystrašili.
ho spáliť. Ak chcete byť do konca roka
Podľa predkov majú práve v noci z šťastní, mali by ste ráno na 1. mája vy30. apríla na 1. mája zlé sily väčšiu moc behnúť na kopec a počkať na východ
ako inokedy. Je to noc, známa ako Noc slnka. Prvé lúče vám vraj požehnajú.
čarodejníc. Alebo Filipojakubská noc, A ešte niečopreženy – ak si myslíte, že
Valpuržina noc alebo Beltine. V minu- vám chýba ešte trošku krásy k dokonalosti sa táto noc slávila počas splnu, losti, umyte sa na prvého mája v rannej
ktorý sa najviac blížil dňu presne me- rose.
dzi dňom jarnej rovnodennosti a letným slnovratom.
Táto noc patrila k jednému z najväčších pohanských sviatkov. Silneli
zlí duchovia a ľudia verili, že sa otvárajú jaskyne a podzemia, v ktorých sú
ukryté poklady. Aby sa človek pred
zlými silami ochránil, mal by mať pri
sebe kvet papradiapočas prvomájovej
noci budú celý život šťastné. Starí Kelti
tvrdili, že v tento večer sa prebúdzajú
sexuálne sily. Ide o vhodný čas na hľadanie novej lásky. Ak máte problémy vo
vzťahu, počas týchto dní to vraj môžete
zlepšiť.
Naši predkovia to vedeli, preto svia» red

Zapojenie nezamestnaných do obnovy
kultúrneho dedičstva pokračuje
Ministerstvo kultúry predstavilo detaily projektu na obnovu hradov so
zapojením nezamestnaných, ktorý
má pokračovať v tomto roku.

dobo nezamestnaných nad 50 rokov, po
novom si budú môcť hradári vybrať overených zamestnancov. “Flexibilnejšie
nastavenie je možné vďaka tomu, že pomoc sa nemusí držať európskych schém.
Mnohé hrady teda budú môcť, i keď
Iniciatíva na zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva v obmedzenom rozsahu, aj túto sezónu
prišla priamo od slovenských hradárov a pokračovať v záchranných a konzervačv roku 2011 ju podporili vtedajší ministri ných prácach. Preto sa aj tento rok stretkultúry a práce. Úspešná spolupráca re- nete s nezamestnanými a združeniami
zortov kultúry a práce trvala desať rokov. zachraňujúcimi naše hrady napríklad
Prvý zo spomínaných rezortov prispie- na Lietave, Lednici, Hrušove, Revišti,
val na obnovu hradov, materiál, technic- Šášove, Zborove, Šariši, Vinnom, Kaké zabezpečenie, výskum a prácu odbor- menici, Tematíne, Uhrovci, Považskom
níkov cez dotačný program Obnovme si hrade, Blatnici, Čičve, Jasenove, Hričosvoj dom, zatiaľ čo druhý rezort refundo- ve, Starhrade, Oponiciach, Slanci alebo
val mzdy pomocných síl z úradov práce Turnianskom hrade.
prostredníctvom zdrojov EÚ na podporu
Tam všade sú aktívne naše združenia
zamestnanosti. Počas celého trvania uchádzajúce sa o tieto dotácie, pre ktoré
projektu bolo doposiaľ podporených 45 by prerušenie prác na rok znamenalo o to
hradov, pri čom MPSVR im poskytlo viac ťažší rozbeh v budúcnosti.
ako 21 miliónov eur a ministerstvo kultúRozpočtové opatrenie na zabezry viac ako 5 miliónov eur.
pečenie financovania projektu aktuMinisterstvo práce malo záujem v álne spracúva ministerstvo financií, a
projekte pokračovať, nenašlo naň však následne bude zaslané ministerstvu
prostriedky. Hradári tak mohli naďalej práce. Celý obnos vyčlenených finančvyužiť výzvu ministerstva kultúry na fi- ných prostriedkov poputuje priamo
nancovanie technickej stránky projektu, hradárom; administratíva úradov práce
no prišli o financie pre pracovníkov.
či ministerstva práce z nich hradená neNová pomoc bude nastavená ústre- bude. Občianske združenia a nadácie si
tovejšie voči hradárom – uľahčí im čer- môžu požiadať aj o výzvu z ministerstva
panie i podmienky. Zatiaľ čo v predchá- investícii a zároveň môžu využiť výzvu
dzajúcich rokoch bolo nastavenie veľmi ministerstva kultúry.
striktné a vyžadovalo zamestnať dlho» red, Zdroj: MK SR
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43-0075

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

Orino SPEDITION s.r.o. Nitra

bývanie

SBS GUARDING s. r. o.

Prijmeme spoľahlivých

Prijmeme zručného mechanika

príjme strážnikov na prevádzky

MURÁROV do Belgicka

zameraného prioritne na servis
traktorov aj osobných automobilov.
Miesto výkonu Ilava.
36-0002

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Bližšie informácie na 0905 449 843

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

09-01

v Dubnici nad Váhom

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

11

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ježeková, 0917 860 693

87-0035

trenčiansko

AIW - Práca pre opatrovateľky seniorov v Rakúsku
tEǪPWÏUVSOVTZ SBLÞTLBäJWOPTǸ
tNÈNFstále dostatok ponúk BKQSFNVäPW
tTNFQBSUOFSPNSBLÞTLFIPƎFSWFOÏIPLSÓäB
tpracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tWäEZJOGPSNVKFNF ako cestovať cez hranice

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!
Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

0800 24 24 44
a dohodnite si pohovor.

Výročia a udalosti
v rámci vojny v Kosove lietadlá NATO bombardovali omylom čínsku
ambasádu v Belehrade

7. mája 1999
Výročia a udalosti
spustenie vysielania Česko-slovenskej televízie

1. mája 1953

2. mája 1945

Výročia a udalosti

Červená armáda dobyla Berlín

TN21-17_strana-
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Výročia a udalosti
havaroval a zhorel Hindenburg, najväčšia
vzducholoď všetkých čias

6. mája 1937

32-0053

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny
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Na Slovensku hrozí zosun
viac ako stovke svahov
V období 2014-2020 sa riešilo až 128 lokalít s rizikom svahového zosuvu.

zistenie príčin vzniku a vývoja svahových pohybov. Na základe prvotných
zistení sa navrhli a realizovali sanácie
Vláda preto vzala na vedomie a pri- svahových deformácií tak, aby sa úzepomenula Správu o plnení Programu mie stabilizovalo, alebo sa minimalizoprevencie a manažmentu zosuvných valo ohrozenie života, zdravia, majetku
rizík (2014 – 2020), ktorú pripravilo a životného prostredia. Na niektorých
Ministerstvo životného prostredia SR lokalitách sa vykonali okamžité protiv spolupráci so Štátnym geologickým havarijné opatrenia. Ide najmä o sanáústavom Dionýza Štúra. Program si ciu havarijného zosuvu v obci Banka
za kľúčový cieľ stanovil znížiť zosuvné pri Piešťanoch, v obci Nižná Myšľa, či
riziko na životy ľudí, majetok a životné Svätý Anton.
prostredie a zamedziť degradácii príNajsledovanejšou
geologickou
rodného prostredia, ekosystémov a ich prácou bola sanácia skalného brala
zložiek. Úlohy na obdobie rokov 2014 Strečno. Vykonala sa v rokoch 2016- 2020 boli splnené, respektíve ich pl- 2017. Zabezpečila sa stabilita 28 vybranenie pokračuje predovšetkým v rámci ných častí brala, pretože predstavovali
Operačného projektu Kvalita životného riziko pre účastníkov cestnej dopravy.
prostredia.
Najkritickejšiu časť skalného brala v
Program prevencie a manažmentu súčasnosti monitoruje ŠGÚDŠ. Finančzosuvných rizík (2014 – 2020) odporu- né náklady sanácie predstavovali 1 244
čil 84 lokalít na realizáciu inžiniersko- 368,20 eur.
-geologického prieskumu a následnú
sanáciu. Ďalších 44 lokalít s havarijnými zosuvmi navrhol na sanáciu geologického prostredia. 11 geologických
úloh sa financovalo zo zdrojov štátneho rozpočtu v celkovej sume takmer
7 mil. eur. Až v 31 prípadoch bolo potrebné vykonať záchranné práce počas
mimoriadnej situácie, financovali sa z
rezervy vlády SR .
Geologické úlohy sa v rámci
programu v prvom rade zamerali na
» red

aj zadĺžené
s možnosťou
ostať ďalej
bývať v prenájme

0948 107 044

7

3,80 € / ks
1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

801210005

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

MATERIÁL PRE FARMY
A DROBNOCHOV
Pri
nákupe nad
100 € poštovné
zdarma!

www.agromaterial.sk
0908 30 99 05 // info@agromaterial.sk

Napíšte nám: trenciansko@regionpress.sk
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10-0018

zmenila, požiadať o znovu rozhodnutie
o nároku na túto dávku. Napríklad ide
o prípady, kedy bolo pandemické OČR
priznané ešte v roku 2020 z príjmov dosiahnutých v roku 2019, ale v roku 2020
už mal poistenec vyššie príjmy. Alebo
Toto zvýšenie uskutoční Sociálna môže ísť o situáciu, že v roku 2020 nepoisťovňa bez podania žiadosti a dáv- mal poistenec priznaný nárok na túto
ku im rovno vyplatí. Rovnako to platí dávku, pretože v tom čase nespĺňal
aj v prípade pandemického nemocen- podmienky nároku. V takýchto prípaského.
doch môže poistenec požiadať o znovu
Klienti môžu požiadať iba o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické
rozhodnutie o nároku na pandemické OČR (Žiadosť je zverejnená na webovej
ošetrovné (OČR), ak sa od pôvodného stránke tu: Formulár Žiadosť o znovu
priznania dávky zmenila ich životná rozhodnutie o nároku na pandemické
situácia. Pandemické OČR priznáva ošetrovné) a Sociálna poisťovňa jeho
Sociálna poisťovňa k prvému dňu po- nárok prehodnotí.
treby starostlivosti/ošetrovania na celú
Nové rozhodnutie bude platiť do
krízovú situáciu (začala sa 12.3.2020 a konca krízovej situácie, t. j. po znovu
stále trvá). Aj preto Sociálna poisťovňa rozhodnutí o nároku na pandemické
klientov upozorňovala, aby počas krí- ošetrovné je opäť potrebné zasielať
zovej situácie podali iba jednu žiadosť iba čestné vyhlásenie k žiadosti. Takto
o pandemické OČR a v každom mesiaci požiadať o prehodnotenie nároku na
krízovej situácie už podávajú iba čest- pandemické OČR môže klient dvakrát v
né vyhlásenia k tejto žiadosti.
kalendárnom roku (spravidla po 30.6. a
Novela zákona o sociálnom poiste- 31.12.), pričom prvýkrát tak môže urobiť
ní z 10. apríla 2021 umožnila tým pois- odo dňa účinnosti schválenej novely,
tencom, ktorých životná situácia sa od teda od 10. 4. 2021.
priznania nároku na pandemické OČR
» Zdroj: SP

75-01

V mesiaci apríl majú poistenci nárok
na pandemickú OČR vo výške 75 percent. Sociálna poisťovňa upozorňuje klientov, že o zvýšenie pandemického ošetrovného netreba žiadať.

KÚPIM BYT,
DOM, CHATU

KVALITNÉ 0905 915 036
VIZITKY 0907 673 926

Zvýšenie pandemickej OČR
a znovu posúdenie nároku

Zdravie

trenčiansko
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09-45

WWW.REGIONPRESS.SK

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y!
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kd

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A

40%

HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH

87-0007

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

farba
ANTRACIT

,
mete.tam
a
i
v
a
t
S e potrebuje

v;j

NAJRÝCHLEJŠIE

SAMOZAFARBOVACIE
SKLÁ NA SVETE
D?DP\+8D\DSDP\+
OD FIX, DUBNICA NAD VÁHOM
_?+ʵSDP\+ȼV8ǗǠǘǞǗǙǞǜǞǘ
OPTIKADROPTIK

WWW.DROPTIC.SK

DR.OPTIK_SK
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AKCIA PLATÍ OD 1.5. DO 30.6.2021 NA VYBRANÉ OKULIAROVÉ SKLÁ.
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Hodina pre seniora – „darujme
čas seniorom, darujeme radosť“
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny SR začalo spolupracovať s o. z.
Pre seniora na projekte „Hodina pre
seniora“. Ide o aktivitu pre klientov v
dôchodkovom veku v pobytových zariadeniach sociálnych služieb.
Jej cieľom je „naštartovať“ spoločenský život seniorov, ktorý sa pre pandémiu
koronavírusu na rok zastavil.
Po tom, ako sa rezortu práce podarilo dostať ochorenie COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb pod kontrolu a
zaistiť psychologickú a duchovnú službu
pre klientov i zamestnancov, smerujú
jeho kroky na zabezpečenie a rozvoj
kultúrno-duševnej služby. „Po takom
dlhom čase izolácie potrebujú naši seniori v zariadeniach sociálny kontakt aj
kultúrne aktivity. Preto som veľmi rád, že
sme začali spolupracovať s občianskym
združením Pre Seniora, a môžeme tak do
zariadení postupne prinášať spoločenské
činnosti. Vyzývam zariadenia sociálnych
služieb, aby neváhali a prihlásili sa do
projektu. Verím, že tak spolu pomôžeme
seniorom dostať sa do psychickej pohody
a osviežiť aj ich duševné zdravie ,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.
Projekt „Hodina pre seniora“ funguje už viac ako rok. „Keď vypukla pandémia koronavírusu, kultúrny život na
Slovensku sa zastavil. My umelci sme ale

začali rozmýšľať, ako by sme mohli využiť
náš čas pre dobro iných. Napadlo nám,
že by sme ho darovali tým najzraniteľnejším, seniorom v pobytových zariadeniach
sociálnych služieb, ktorí zostali odlúčení
od svojich blízkych,“ priblížila Hana
Koblišková, manažérka projektu „Hodina pre seniora.“ Mechanizmus projektu
zatiaľ spočíva v telefonickom kontakte
dobrovoľníka a seniora. „Na základe
informácií, ktoré nám poskytne jednak
zariadenie o svojom klientovi, a jednak
sám dobrovoľník, vytvoríme dvojice. Tie
si pravidelne telefonujú. Postupne, ako
to budú opatrenia umožňovať, by sme ale
chceli priniesť kultúru a umenie priamo
do záhrad či miestností zariadení.“
Do projektu „Hodina pre seniora“ sa
môžu prihlásiť dobrovoľníci a zariadenia
sociálnych služieb prostredníctvom formulára, ktorý je zverejnený na stránke
www.hodinapreseniora.sk .
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Malokarpatská komunitná
nadácia bilancuje
REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia má svoje miesto v regióne už 25 rokov. Je to druhá najstaršia komunitná nadácia krajín
V4. Svoje výročie štvrťstoročnice
oslavuje štedrým obdarovaním.
Oblasť životného prostredia:

Popri poľnej ceste od Šenkvíc po les
Šenkvický háj budú pod garanciou OZ
Zelená hliadka Pezinok vysadené stromy pôvodných druhov ako napr. lipa, topoľ, vŕba, dub, borovica, orech, čerešňa,
hruška, jabloň, jarabina, moruša. Stromoradie podporí biodiverzitu a adaptáciu na zmenu miestnej klímy. Vo Vištuku
OZ Cesta nádeje a občania zveľadia zeleň, ktorej čoraz viac ubúda, záchranou
súčasnej chátrajúcej aleje. Prostredníctvom pestovania vlastných úžitkových
plodín, byliniek a senzomotrického
chodníka budú deti v Materskej škole
v obci Píla viesť k upevňovaniu zdravia
a k zdravému životnému štýlu.

ková organizácia Claudianum z Modry,
ktorá poskytuje sociálne služby ľuďom
s mentálnym a kombinovaným postihnutím bude odbúravať dopady sociálnej izolácie prepájaním sveta zdravých
a ľudí s postihnutím prostredníctvom
muzikoterapie.

Oblasť športu a voľného času:

V obci Jablonec plánujú zvýšiť úroveň športovej aktivity čo najväčšieho
počtu občanov osadením outdoorových
strojov na cvičenie na Náučno-poznávacom chodníku popri potoku Gidra.
Klub orientačného behu Sokol Pezinok
vybuduje areál pevných kontrol, nový
priestor na celoročné športovanie, organizovanie verejných tréningov pre
orientačných bežcov i obyvateľov zaujímajúcich sa o túto pohybovú aktivitu.
Členovia 1. Slovenského futbalgolfového a footgolfového klubu Carpathians
Slovakia z Pezinka by radi podnietili
mládež, aby v čase súčasnej pandemickej krízy a obmedzení sa venovala
pohybu a našla záľubu vo FootGolfe - v
Oblasť zdravia a prevencia:
OZ Človek 2.0 z Pezinka v projekte novom netradičnom športe kombinácie
„Športový deň - deň zdravia“ plánujú futbalových kopov s pravidlami golfu.
podnietiť záujem o základné princípy Na kopci, ktorí miestni obyvatelia pozv oblasti zdravia, pohybu, výživy a pre- najú pod názvom smetisko, chce Obec
vencie návštevníkov podujatia. Nezis- Vinosady vybudovať odpočívadlo pre

cyklistov a osadiť prístrešok
s vyhliadkou na okolie. Cyklokoalícia Pezinok spoločne
s dobrovoľníkmi plánuje
vyznačiť, revitalizovať cyklotrasy, osadiť smerovníky, veľkoplošnú
mapu a inú infraštruktúru týkajúcu sa
horskej cyklistiky, jej okruhov a trailov
v oblasti Pezinskej Baby. Občianska
iniciatíva GRINAVA projektom pod názvom „Pri jednom stole“ sa realizáciou
rôznych spoločných aktivít pokúsi
prelomiť bariéru, ktorá rokmi vznikala
medzi lokálnymi Rómami a miestnymi
obyvateľmi.

Oblasť rekonštrukcie objektov:

Náš dlhoročný partner - OZ Združenie
záchrany cirkevných pamiatok v Modre
dostal príspevok na poslednú etapu dokončenia umeleckoremeselnej obnovy
lavíc a ich prevoz na pôvodné miesto do
Kostola sv. Jána Krstiteľa v Modre. Aj keď
Nadácia REVIA pomohla k rekonštrukcii
barokovej kaplnky sv. Rozálie (1730) už
pred asi 20 rokmi, zub času sa opäť podpísal, že je potrebná ďalšia obnova častí i
úprava jej okolia. Príspevok sme poskytli
OZ Dedičstvo z Pezinka, ktoré sa podieľa
na prehlbovaní vzťahu ľudí ku kultúrnemu dedičstvu, kresťanským tradíciám a
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vytvára priaznivé podmienky pre ochranu nášho lokálneho bohatstva. Kláštor
kapucínov – Najsvätejšej Trojice v Pezinku sa podujal skultúrniť časť svojich zanedbaných, chátrajúcich priestorov pre
vzájomné stretávanie a obohatenie sa
rozličných záujmových skupín v projekte
pod názvom “Otvorme sa okoliu – premieňajme seba“. Občianske združenie
Castrum Sancti Georgii bolo založené
občanmi Svätého Jura za účelom zachrániť národnú kultúrnu pamiatku gotický
hrad Biely Kameň zo 14. storočia.

Oblasť Publikátor:

OZ Pezinské rozprávkové divadlo plánuje vydať knižnú publikáciu, ktorá mapuje históriu hudby v Pezinku od roku
2001 do 2020 pod názvom „Pezinok
– Musictown“. Tá bude nadväzovať na
predošlé knihy Pezinok – Bigbeattown
(hudobné aktivity od 50-tych rokov až
do 2000) a Koncerty mladosti ´76 - ´77 –
Československý Woodstock.
REVIA
– Malokarpatská komunitná nadácia

bývanie

trenčiansko
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Neodkladajte kvôli koronavírusu vyšetrenie svojich očí
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 nezhoršil,“ hovorí MUDr. Ján Sokolík, primár Očného centra Sokolík
a dodáva: „Je dôležité, aby sa zdravotníctvo nezastavilo a nevenovalo 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 vyšetrenie 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 najohrozenejšou 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 ochorenia, ktoré v konečnom dôsledku môžu starých ľudí ohroziť viac ako koronavírus.
„Príkladom môže byť napríklad Vekom podmienená makulárna degenerácia (VPDM),
ktorá postihuje 15% seniorov,“ hovorí primár
Sokolík, a dodáva: „Vlhká forma VPDM dokáže nevratne zničiť zrak počas niekoľkých
týždňov alebo mesiacov. Preto je dôležitá
skorá diagnostika. Riziko slepoty je pri tomto

denie. Operácia sivého zákalu by sa nemala
zbytočne odkladať. Dôvodom je nielen kvalita života, ale i to, že čím viac je sivý zákal
tzv. zrelý, tým je operácia náročnejšia. Odkladať preventívne vyšetrenie by nemali ani
diabetici. Tí by mali podstúpiť preventívne
vyšetrenie z dôvodu tzv. diabetickej retinopatie. „Zákernosť tohto ochorenia spočíva
predovšetkým vo svojej nenápadnosti. Spočiatku 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.

ochorení naozaj vysoké a práve čas je pre nás
rozhodujúci, aby sme mohli pacientovi účinne aplikovať biologickú liečbu pomocou tzv.
anti-VEGF látok.“
Ďalším dôvodom pre kontrolu zraku je i zelený zákal alebo glaukóm. Oko totiž môže
trápi zvýšený vnútroočný tlak, o ktorom
ľudia vôbec nevedia. Ak nie je vysoký vnútroočný tlak kontrolovaný a liečený, môže byť
príčinou vzniku glaukómu, ktorý býva nazývaný i „tichý zlodej zraku“. Pacient pri ňom
totiž necíti žiadnu bolesť či iné ťažkosti a bez
povšimnutia tak dochádza k vážnemu poškodeniu zrakového nervu, ktoré môže viesť
až k úplnej strate zraku.
Preventívne vyšetrenie u starších osôb môže
odhaliť i sivý zákal, ktorý ľuďom zhoršuje vi-

Nezabudnite teda na prevenciu ani
vy a objednajte sa na preventívne
vyšetrenie hoci i hneď teraz!

Vážne očné ochorenia ohrozujúce seniorov
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.

ČO VŠETKO MÔŽE ŠPECIÁLNE
SKENOVANIE SIETNICE ODHALIŤ?
- Nádorové 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

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.

SCREENING
ZADARMO!

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 šošovky, čo bráni prieniku svetelných
lúčov na sietnicu, a človek to
vníma, ako keby videl cez hmlu.

AKCIA!

VOLAJTE:

0904 146 537
Pri objednaní uveďte heslo: REGION PRESS

Objednajte sa do 15. mája 2021
a využite mimoriadnu ponuku
na screening sietnice ZADARMO
SCREENING JE PRIPRAVENÝ V SPOLUPRÁCI SO VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI.

NEZABUDNITE, že za zdravotnou starostlivosťou môžete cestovať!
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Vekom podmienená
makulárna degenerácia
(VPDM)
Patrí k najzávažnejším ochoreniam 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).

Zdravie / SLužby

Najčítanejšie regionálne noviny
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ZÁRUKA

ROKOV

JARNÁ ZĽAVA
*

-20%
STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

Sme tu pre Vás po celom Slovensku



Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.
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