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KÚPIM BYT, 
DOM, CHATU

0948 107 044

aj zadĺžené
s možnosťou
ostať ďalej 

bývať v prenájme

7
5
-2
9

www.kovacstvoloksik.sk
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Výrobky z lásky

REZBÁRSKE 
VÝROBKY
SNP 1485/144 - pri novej pošte
Považská Bystrica,  tel: 0915 851 690 

drevené hračky - keramika - sviečky

Pochutiny, víno, pralinky, syrové výrobky, káva,
oleje, keramika, drevené hračky, rezbárske výrobky, 
koberce, poľovnícke, podložky, paštéty...

Výrobky z lásky

0907 673 930

INZERCIA

11. júla 1776
kapitán James Cook začal svoju tretiu vý-
pravu.

Výročia a udalosti
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Každý týždeň: 
Dolný Moštenec, Horný Mošte-
nec, Milochov, Orlové, Podmanín, 
Považská Bystrica, Považská 
Teplá, Považské Podhradie, Praz-
nov, Šebešťanová, Dolný Lieskov, 
Domaniža, Plevník - Drienové, 
Prečín, Pružina, Sverepec, Udi-
ča, Horné Kočkovce, Hrabovka, 
Nosice, Púchov, Beluša, Dolné 
Kočkovce, Horovce, Lednické Rov-
ne, Nimnica, Streženice, Visolaje, 
Brvnište, Dolná Mariková, Hatné, 
Horný Lieskov, Jasenica, Paprad-
no, Stupné, Dohňany, Dolná Brez-
nica, Lúky, Lysá pod Makytou, 
Mestečko, Záriečie 

povazsko@regionpress.sk

Redakcia: Partizánska 1128 
POVAŽSKÁ BYSTRICA

INZERCIA

 

POVAŽSKO
BYSTRICKO-PÚCHOVSKO

Lenka Migilová  0905 915 035
Emília Rosinová  0907 673 930
Distribúcia:
Jozef Zacko   0905 976 503
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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www.drevoza.sk

od 140€

 HD+, A2 od 160 €

breza,

EKOHRÁŠOK  ŠTANDARD A ULTRA

O dvoch júlových štvorkách

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Štvrtý a štrnásty júl v histórii ľud-
stva. Dva mimoriadne významné 
dni, z ktorých si dne pamätáme 
ledva ak ich skreslenú a myšlien-
kovo vyšedivenú symboliku.

Tak si pripomeňme - 4. júla 1775 
je štátnym sviatkom USA a je to Deň 
nezávislosti. To možno ešte tušíme. 
A viac iba ak zopár aktuálnych kaž-
doročných púťových atrakcií. Lenže 
– tento dátum vstúpil do histórie ako 
deň, keď 56 vysoko postavených osob-
ností z 13 pôvodných amerických štá-
tov podpísalo Deklaráciu nezávislos-
ti. A to nielen na kolóniách, cudzích 
mocnostiach a iných uzurpátoroch. 
Deklarácia nezávislosti v USA 4. júla 
1775 inštitucionalizovala ústavné za-
kotvenie princípu suverenity národa 
s právom zvrhnúť vládu, ktorá koná 
proti vôli ľudu. Toto je primárny odkaz 
štvrtého júla. Toto je to, čo by si malo 
ľudstvo, aj to naše, v deň výročia tejto 
veľkej udalosti pripomínať. Vrátane 
našich ústavných právnikov a mocou 
opojených politikov. A hlavy štátu sa-
motnej.

Tá druhá júlová štvorka je súčas-
ťou štrnástky. Deň Bastily. 14. júla 1789 
francúzsky ľud dobil symbol svojvôle 

šľachty – väzenie Bastila v Paríži. To 
bol začiatok nielen ich ľudovej revolú-
cie. Ale iba začiatok. Pretože skutoč-
ným dôvodom k najvýznamnejšiemu 
štátnemu sviatku Francúzska sa stali 
až udalosti, ktoré sa odohrali o rok ne-
skôr, na deň presne. Každoročne tak 
vlastne oslavujeme 14. júl 1790. Tento 
dátum bol za štátny sviatok stanove-
ný v roku 1880 za Tretej Francúzskej 
republiky. Pripomína sa ním sviatok 
Federácie, ktorý založili Lafayette a 
Parížska komúna, revolučná vláda 
v Paríži, s cieľom posilniť jednotu 
v krajine zmietanej krízou. Pri tejto 
príležitosti sa usporiadali vojenské 
prehliadky a kráľ Ľudovít XVI. uznal 
zvrchovanosť ústavy vypracovanej 
Národným zhromaždením. Zopa-
kujme si – posilniť jednotu v krajine, 
zmietanej krízou.

Dve júlové štvorky. Sto-
jí za to, vysvetliť si, prečo 
ich máme v kalendári, 
prečo vlastne máme ka-
lendáre a na čo slúži his-
torická pamäť.

Všetko dobré,

V januári som prekonal Covid 19 a po-
tom mi dvakrát pichli vakcínu Astra 
Zeneca. Už ma majú. 

Najskôr na mňa poslali vírus a  po-
tom ma očipovali. Sprisahanci, ktorí 
chcú ovládnuť svet. Zatiaľ ma iba mo-
nitorujú a  čakám kedy aktivujú čipy 
a  začnú riadiť môj život. Myslíte si, že 
mi preskočilo? Nie, iba žartujem. Naka-
zil som sa, prekonal som to a  som rád, 
že som zaočkovaný. Tak, ako som začal 
tento článok, premýšľajú mnohí ľudia. 
Vlastne nepremýšľajú, ale uverili mani-
pulátorom a bláznom. Niektorí neveria, 
že vírus existuje, iní si myslia, že ho na 
nás rozprašujú z lietadiel. Veď čo iné by 
mohli byť tie biele čiary, ktoré vidíme za 
lietadlami na oblohe? Odkiaľ berú ľudia 
tieto hlúposti? Niektorí si ich možno vy-
mýšľajú sami, iní čítajú podivné stránky 
na internete alebo sledujú konšpiračné 
médiá. Ľudia, ktorí nerozumejú danej 
problematike sa orientujú podľa toho, čo 
im povedia rôzni šamani, Putinovi trolo-
via, blázni a samozvaní „odborníci.“ Nie 
som odborník na vírusy a pandémie, ale 
osobne poznám Vladimíra Krčméryho. Je 
to výborný odborník a človek. Preto mu 
verím. Tak ako ďalším ľuďom, ktorí majú 
múdrosť v danom odbore – vyštudovali 

ho, majú dlhoročné praktické skúsenosti 
a využívajú vo svoje práci princípy, systé-
mový prístup a kritické myslenie. 

Ľudia, ktorí nikdy nestretli migran-
ta, cítia k  nemu nenávisť a  strach. Boja 
sa iluminátov, mimozemšťanov, soro-
šovcov, gatesovcov, dúhových spolkov 
a iných nebezpečných zoskupení. Kde to 
skončí? Nemali by sme vychádzať von, 
lebo na nás lietadlá rozprášia ďalšie che-
mikálie. Dýchať vzduch a piť vodu môže 
byť tiež nebezpečné, veď nikto nevie, čím 
ich nejakí zloduchovia z Ameriky infiko-
vali. A čo tak odpojiť sa aj od elektriny? 
Možno aj cez ňu dnes prúdia do našich 
domácnosti nebezpečné vírusy. Nikto 
nebude veriť ničomu, len svojej vlastnej 
rozprávke. A budeme brániť vede a pok-
roku tak, ako nevzdelaní ľudia pred stov-
kami rokov. Múdrosť a hlúposť nie sú ab-
solútne. Človek môže 
byť múdry v  nejakej 
disciplíne a  hlúpy 
v  inej. Múdri ľudia 
kriticky analyzujú a 
študujú, lebo vedia čo 
nevedia.  U  hlupá-
kov je to nao-
pak.

Už ma majú

» Ján Košturiak
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ

14. júla 1789
Veľká francúzska revolúcia: obyvatelia 
Paríža dobyli väznicu Bastila

Výročia a udalosti
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E - shop: www.nz-lacnenaradie.sk

Horná 
fréza 
CMT
2400W
348€
s DPHBOSCH 

139€ s DPH

aku 
skrutkovač
18V 2x2,0Ah

MAKITA
GA5030R

125 mm

58€ s DPH

IVATI, LÁNSKA 937/39, Pov. Bystrica

REBRÍKYPREDAJ, OSTRENIE NÁSTROJOV

PREDAJŇA PROFESIONAL

AKCIA!
uhlová brúska

Píly TK, HSS, frézy,
hobľovacie nože, 
vrtáky a reťaze mot. píl 

AKCIA!

0903 557 065
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»Kúpim Simson, Babetu, 
Pionier, Stelu PONÚKNITE 
0949505827
»KÚPIM JAWA CZ MANET TAT-
RAN STADION BABETU A INÉ, 
DIELY DOKLADY 0940100473

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Kúpim akékoľvek zlaté a 
strieborné mince aj celé 
zbierky, šperky a bankov-
ky tel. kontakt:  0915 627 
285 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PB medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PB 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, PB 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   

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    Často sa vedú debaty o tom, čo má 
škola naučiť. Samozrejme s kritikou 
škôl. Za stav v školstve sú zodpoved-
né vlády. 

No i tak sa očakáva od škôl všetko: 
aby bol žiak polyglot, projektant, aby 
bol pripravený na každé povolanie, 
aby ovládal financie, administratívu, 
aby bol líder, aby v celej šírke ovládal 
informačné technológie, financie či 
právo. Zároveň sa má v škole hrať, cítiť 
sa v nej bezpečne, nebyť traumatizova-
ný známkami, nepísať písomky, mať 
miernych učiteľov, nememorovať sa a 
pod. Nadľudské požiadavky. 

Základná škola má okrem vzde-
lávacích cieľov aj výchovné, ktoré sú 
neraz dôležitejšie práve na ZŠ. Tento 
stupeň učí základy rôznych vied tak, 
aby si deti vedeli zvoliť budúce štú-
dium, prácu a mali všeobecný prehľad. 
Nie je úlohou ZŠ, aby vtĺkala učivo 
rôznych stredoškolských odborov. Nie 
je to ani možné, lebo počet hodín je 
obmedzený, a keďže ide o základné 
vzdelanie, nedá sa nejaký predmet len 
tak zrušiť. Neočakávajme, že sa žiaci 
naučia plynulo po anglicky či dokona-
lo programovať. Vieme zo života, že na 
to treba dodatočné kurzy. ZŠ sa nemôže 
profilovať tak, že v nej bude iba cudzí 
jazyk, informatika či technika. Ani ten 
najlepší učiteľ nemá šancu na malom 
časovom priestore ZŠ vytvoriť zo žiaka 
experta. Popri iných poslaniach školy.  

Od stredoškolákov sa zase očaká-
va, že budú stopercentne pripravení na 
každé povolanie. Aj keď SŠ nabehli na 
duálne vzdelávanie, je nemožné, aby 
žiaka pripravili na  detaily rýchlo sa 
meniacich povolaní. Aj tu je vždy po-
trebné doškolenie od zamestnávateľov. 
Tí poznajú okrem materiálno-technic-
kých možností aj mnoho modelových 
situácií, na ktoré absolventov sami 
pripravia. V SŠ by sa mali upevňovať 
schopnosti, aby žiaci mohli plynulo 
nadviazať na požiadavky firiem, aby 
poznali základné postupy, aplikáciu, 
teoretické východiská. Ak by školy 
mali komplexne pripravovať na budúce 
povolanie, museli by sme rezignovať 
na všeobecnovzdelávacie predmety, 
ktorých poznatky majú tiež význam.  

Isté je to, že obsah vyučovania je vi-
nou zbabraných reforiem mimo potrieb 
doby.  Preto sa otázky zlej prípravy žia-
kov majú klásť riadiacim inštitúciám, 
ktoré nás kritizujú, no samy menia veci 
zdĺhavo a ťažkopádne. Obsahová refor-
ma je nevyhnutná. Ale očakávať to, že 
iba školy „vytvoria“ hotového človeka 
na úkor svojho iného poslania a v pod-
mienkach, ktoré politika roky ignoro-
vala, je utópiou. Škola poskytuje iba 
návod na život, inštitúcie ho formulujú 
a zamestnávatelia v procese vzdeláva-
nia pokračujú.  

Koho majú školy „vytvoriť“? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

od pondelka 12. 7.

349

Supercena
100 g balenie

Mleté mäso mix

044

Supercena

(1 l = 0,80)

0,55 l

• svetlé výčapné pivo

199

-50%

(1 kg = 7,37 - 6,63)

270 - 300 g

• rôzne druhy

149

Supercena

(1 kg = 4,26)

350 g balenie

• 100% Robusta• svetlý ležiak

899

Supercena

1 kg

• zr�ková káva

• rôzne druhy

270 - 300 g270 - 300 g270 - 300 g

014

-26%

(100 g = 0,35)

40 g

• rôzne druhy

ROVNAKÁ 

KVALITA

NOVÝ
OBAL,

279

-30%

(100 g = 1,40)

200 g

069

-30%

(1 l = 1,38)

0,5 l
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• rôzne druhy 

079

-41%
120 g

040

Supercena
1 l

mlieko
• 1,5 % tuku

399 = 0,25)

• 3-vrstvový

1599
-60%

125 kapsúl

145

-48%

(1 kg = 5,80)

250 g

Maslo

• jemne sýtená/sýtená

• rôzne druhy

119

Supercena

(100 g = 
1,25/1,19)

95/100 g

Detský 

• rôzne druhy
069

-22%
100 g

019

-34%

(1 l = 0,13)

1,5 l

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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OPERÁTOR VÝROBY 
elektrotechnický priemysel, automobilový priemysel

ZAUJÍMAVÉ PLATOVÉ OHODNOTENIE

od

PRACOVNÁ 
PONUKA

Kontakt: praca@p-r.sk I 0917 489 713 I www.p-r.sk
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Bonfiglioli je talianska rodinná firma s viac ako 60-ročnou 
tradíciou v oblasti konštrukcie a výroby prevodoviek. 
Nadnárodná skupina Bonfiglioli  v súčasnosti patrí medzi TOP 5 
svetových dodávateľov prevodoviek a integrovaných 
riešení na prenos sily.

V základnej mzde nie sú zahrnuté príplatky za 
nočnú prácu a nadčas, tímový bonus pri splnení
 skupinového cieľa, letný a zimný bonus.

 

Svoje životopisy a žiadosti zasielajte, prosím, na e-mailovú 
adresu personalne.sk@bonfiglioli.com, alebo na adresu 
Bonfiglioli Slovakia s.r.o., Robotnícka 2129, 017 01 Považská 
Bystrica. Kontaktovať nás môžete na tel. č. 0902 925 020

V súvislosti s rozvojom závodu v Považskej Bystrici 
ponúkame pracovné príležitosti záujemcom v profesii:

CNC OBRÁBAČ KOVOV

 

- základná mzda 865 € btt PLUS mesačné 
  prémie 130 € btt + príplatky + 13-ty plat

• motivujúce finančné ohodnotenie, 13-ty plat,
• pracovnú zmluvu priamo s Bonfiglioli, nie
   s personálnou agentúrou,
• možnosť odborného rastu, pracovné podmienky 
   na vysokej úrovni,
• dopravu do zamestnania v rámci Považskej Bystrice,
• rôzne iné benefity.

Budúcim zamestnancom ponúkame:

 TECHNIK KVALITY
- základná mzda 950 € btt PLUS mesačné   
  prémie 145 € btt + príplatky + 13-ty plat

 MONTÁŽNY PRACOVNÍK
  - základná mzda 755€ btt PLUS mesačné     

prémie 115€ btt + príplatky + 13-ty plat

 SKLADNÍK
  - základná mzda 810€ btt PLUS mesačné     

prémie 125€ btt + príplatky + 13-ty plat

0
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15. júla 1799  
francúzsky kapitán Pierre-François Bou-
chard našiel v egyptskej dedine Rosette 
kamennú dosku s vytesaným textom, 
ktorá pomohla rozlúštiť egyptské hie-
roglyfy

Výročia a udalosti

www.regionpress.sk
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44 VYSTAVENÝCH 

NOVÝCH KÚPEĽNÍ

3D GRAFIKA

ZDARMA
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Ovplyvňuje operáciu odstránenia sivého záka-
lu ročné obdobie?
Vôbec nie. Operáciu sivého zákalu je možné pod-

stúpiť v ktoromkoľvek ročnom období. Dokonca 
už ustupuje i trend, kedy pacienti na operácie ne-

chceli chodiť v lete. Už na druhý deň po operácii 
pacient operovaným okom vidí. Po operácii je síce 
nutné dodržiavať kľudový režim, ale to nijako ne-

bráni bežným aktivitám.

Prečo prísť na operáciu k Vám, do Očného cen-
tra Sokolík?
V Očnom centre Sokolík sme úspešne uskutoč-

nili už viac ako 10 000 vnútroočných operácií, to 
svedčí o obrovskej dôvere pacientov. Teší ma, že 
sú medzi nimi i naši príbuzní a známi. Najväčšia 
odmena za našu prácu je spokojný pacient, ktorý 
nás odporučí ďalej svojim blízkym, priateľom, a tí 
opäť ďalej a ďalej. Je to zásluha celého kolektívu. 
Pacienti oceňujú nielen výborný výsledok práce, 
ale i rodinné prostredie centra a profesionálny, a 
zároveň ľudský prístup celého personálu ku kaž-

dému pacientovi. To všetko je dôvod, prečo prísť 
práve k nám.

Máte viac ako šesťdesiat rokov a máte pocit, že 
horšie vidíte? Potom je možné, že vás trápi sivý zá-

kal. Na otázky pacientov k sivému zákalu odpove-

dá MUDr. Ján Sokolík, primár Očného centra Soko-

lík v Trenčíne, ktoré sa na liečbu a operácie sivého 
zákalu špecializuje. 

Čo je to sivý zákal a podľa čoho pacient spozná, 
že ho má?
Sivý zákal je stav, pri ktorom dochádza k zníženiu 
priehľadnosti ľudskej šošovky, a to najčastejšie 
v dôsledku starnutia. Väčšinou sa objavuje vo veku 
60 až 75 rokov a príznakom je zahmlené, zhoršené 
a skreslené videnie do blízka i do diaľky, a tiež cit-

livosť na svetlo.

Operácia sivého zákalu by sa nemala odkladať

Ochorenie sietnice treba podchytiť 
včas, hrozí aj STRATA zraku!

Ochorenie sietnice je vždy veľmi 
závažné a často nevratné, môže 
viesť až k strate zraku. 
Dôležitá je včasná diagnostika 
a neodkladné začatie liečby. 
Mnoho ochorení sietnice vo 
svojom počiatku prebieha skry-

to a až v pokročilom štádiu sa 
prejaví zhoršeným videním, kto-

ré však v tú chvíľu už nie je mož-

né napraviť, iba spomaliť. Každý po 35. roku života by teda mal podstúpiť 
špeciálne vyšetrenie sietnice (tzv. OCT angiografiu), ktorá dokáže odhaliť 
mnoho očných ochorení v počiatočnom štádiu, kedy pacient ešte žiadne 
príznaky nepociťuje.

„OCT angiografia je revolučná zobrazovacia metóda sietnice, ktorá zobrazuje nie-

len stav jednotlivých vrstiev sietnice, ale zároveň i funkčnosť všetkých jej štruktúr“, 
vysvetľuje MUDr. Dana Černohubá, odborná lekárka Očného centra Sokolík, ktoré 
sa špecializuje na liečbu sietnice a sklovca. Špeciálne skenovanie sietnice dokáže 
odhaliť závažné ochorenia sietnice ako sú nádorové ochorenia oka, vekom pod-

mienená degenerácia makuly, cievne ochorenie sietnice (diabetická retinopatia), 
ochorenie makuly, odchlípenie sietnice a ďalšie degeneratívne zmeny na sietnici. 
Vyšetrenie pomocou OCT angiografie je rýchle, bezpečné, naviac úplne bezbo-

lestné a bez vnútrožilného použitia kontrastných látok. 

Očné centrum Sokolík má špecializované centrum pre liečbu ochorení sietnice 
(tzv. vitreoretinálne centrum), v rámci ktorého pacient získa kompletnú starostli-
vosť na jednom mieste – od diagnostiky až po následnú chirurgickú liečbu. „Pra-

covísk, ktoré sa zaoberajú komplexnou liečbou sietnice je v súčasnej dobe veľmi 
málo a pacienti tak často musia čakať až pol roka na objednanie. Bohužiaľ pri 
ochorení sietnice si pacienti čakanie nemôžu dovoliť. V našom centre máme pre 
ochorenie sietnice pre pacientov minimálne objednávacie lehoty a najmoder-

nejšie diagnostické a liečebné prístroje”, hovorí MUDr. Dana Černoubá.  

Moderná biologická liečba sietnice
Očné centrum Sokolík je jedným z dvoch špecializovaných pracovísk v Trenčian-

skom kraji, ktoré môžu poskytovať modernú biologickú liečbu sietnice plne hra-

denú z verejného zdravotného poistenia. Výhodou tejto  liečby je, že je cielená, 
maximálne efektívna a jej včasná aplikácia môže zastaviť či významne spomaliť 
postup ochorenia.

Ako sa rieši liečba sivého zákalu?
Sivý zákal nie je možné odstrániť inak ako operá-

ciou a neexistuje iný spôsob jeho liečby. Pacient 
by operáciu nemal zbytočne odkladať. Dôvodom 
je nielen kvalita života, ale aj to, že čím viac je sivý 
zákal tzv. zrelý, tým je operácia náročnejšia. 
Ako prebieha operácia sivého zákalu?
Ide o úplne bezpečný, bezbolestný a rýchly chirur-

gický zákrok, ktorého nie je potrebné sa obávať. 
Počas operácie sa ľudská očná šošovka nahrádza 
umelou šošovkou. Operácia trvá asi 15 minút a vy-

konáva sa miestnym znecitlivením kvapkami. Oko 
je do druhého dňa zakryté náplasťou a po jej zlo-

žení už pacient okom vidí. V Očnom centre Sokolík 
v Trenčíne je operácia sivého zákalu hradená všet-

kými zdravotnými poisťovňami. 
Môžem si vybrať z rôzne kvalitných vnútrooč-
ných šošoviek?
V Očnom centre Sokolík ponúkame kvalitné vnútro-

očné šošovky amerického výrobcu Lenstec. Pacient 
má buď na výber monofokálne šošovky, ktoré mu 
po operácii zlepšia videnie na jednu vzdialenosť 
podľa jeho voľby, alebo si môže zvoliť multifokálne 
vnútroočné šošovky, vďaka ktorým uvidí kvalitne 
do blízka i do diaľky a úplne sa tak zbaví závislosti 
na okuliaroch. Vnútroočná šošovka zostáva v oku 

po celý život, už sa nevymieňa, preto má pacient je-

dinečnú možnosť výberu, ako sa bude po operácii 
pozerať na svet. 

„Šanca vybrať si, ako sa po zákroku 
budete pozerať  na svet, je pri operácii  
sivého zákalu úžasný bonus.“

Očné centrum Sokolík, s.r.o.
Jilemnického 532/2

budova ALFA (bývalý Slovakotex)
911 01 Trenčín
recepcia@ocnesokolik.sk

www.ocnesokolik.sk

VOLAJTE: 0904 146 537

OBJEDNAJTE SA, SME TU PRE VÁS !
ZMLUVY SO VŠETKÝMI  ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI

- Centrum pre liečbu sivého zákalu
- Centrum pre liečbu sietnice
- Refrakčné centrum
- Biologická liečba sietnice plne hradená 
   zo zdravotného poistenia

POISTENCI ZP UNION  MAJÚ OCT VYŠETRENIE 

V HODNOTE  25 EUR ZDARMA!! 
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

0908 914 180
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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 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )
14-dňo y, r 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 

87
-0
01

2


