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23. júla 1992  
v Bratislave sa dohodli zástupcovia českej ODS a slovenského 
HZDS na zániku česko-slovenskej federácie

Výročia a udalosti
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Diktát zloby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Diktát, okrem toho, ktorý si pamätá-
me zo školy, je predriekanie tvrdení, 
ktoré má niekto prijať za svoje mysle-
nie, vnútenie niečoho niekomu.

Už dlhšie podliehame na Slovensku 
atmosfére diktátu. Nie, tentoraz naozaj 
nechám politikov s ich politikami, často 
aj zvrátenými, bokom. Mám na mysli 
diktát tých, ktorí nedopustia, že niečo 
môže byť aj inak, ako sú oni presvedčení. 
Zlobný, agresívny diktát. Nepriateľský až 
nenávistný, dokonca aj v prostredí rodín.

Vyhýbam sa diktátorom. Takýmto 
diktátorom. Nemám chuť argumentovať 
a už vôbec nie hádať sa s nimi. Argumen-
ty na nich neplatia a hádkami si akurát 
človek robí zo života každodenný hnus. 
Keby aspoň „ja si myslím, že“, ale nie – 
čoraz častejšie z ich strany zaznieva - „nie 
je to tak, je to takto“. A basta, koniec. Žiad-
na diskusia, iba vyhlásenie, zlostné o to 
viac, o čo menej je druhými akceptované. 
Diktátori sú vlastne smiešni a určite aj na 
poľutovanie. A hlavne, svojou verbálnou 
vojnou za svoje videnie sveta, jeho pravi-
diel, respektíve sveta bez pravidiel, lebo 
tie „obmedzujú“, sa prezentujú sami ako 
obmedzení. Dokonale obmedzení.

Nerád komunikujem s obmedzený-
mi, lebo mi nič nedávajú, iba ma oberajú 

– o čas, náladu a často aj ilúzie. A vlastne, 
ja si diskusiu nepredstavujem ako diktát. 
Ani vlastnému psovi neprikazujem, ja 
mu proste hovorím. Tak isto mu nič neza-
kazujem, ja ho iba odhováram, ako ho od 
niečoho odhovoriť treba.

Prestali sme sa rozprávať, mať radi, 
pekné chvíle spomedzi nás vytratila ne-
návisť iba pre to, že neprijímame diktát. 
A preto, že diktujeme. Je to takto a inak 
nie! Ja nikde nikdy nebudem robit toto, 
lebo JA!

Nechali sme si zničiť medziľudské 
vzťahy, často sme k tomu aj prispeli, lebo 
my máme svoje JA a nič iné na svete ne-
existuje. Páchame zločin na ľudskosti a 
ešte sme na to hrdí.

Nie, to je cesta do pekla. Dá sa jej 
však vyhnúť, ak sa vyhneme tým, ktorí 
sa po nej vybrali. Ak ich vytlačíme z na-
šich životov, nech si diktujú sami sebe 
čo len chcú. Život v nenávisti 
sa často končí nenávisťou 
voči sebe samému. A to je 
začiatok umierania. Cinto-
rín človečenstva.

Nech sa vám darí 
uhýbať z tejto cesty 
pútnikov – diktáto-
rov!

AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»Kúpim motocykle Jawa/ 
CZ/ Babetta/ Stadion/ Sim-
son aj iné 0949371361
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949350195
»KÚPIM STARÝ PIONIER 
JAWA 05, JAWA 20, JAWA 21, 
MUSTANG MOPED STADION 
JAWA 90, ROADSTER CROSS 
SIMSON ENDURO ELECTRONIC 
AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ, 
PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE 
0915215406

BYTY - PREDAJ...3

POZEMKY - PREDAJ...6

REALITY INÉ...7

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

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11

DEŤOM...12

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14

ZOZNAMKA...16
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

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     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    
7
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- rekonštrukcia bytov, rodinných domov
- výstavba rodinných domov
- rekonštrukcie striech
- zatepľovanie fasád
- prenájom stavebného lešenia

TOPSTAV-Erik Topor
Tel.: 0902 152 310 mail: eriktopor89@gmail.com

INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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17. júla 1989  
Miloš Jakeš predniesol v plzeňskom kultúrnom dome Červený Hrádek 
svoj legendárny prejav odsudzujúci požiadavky demokratizácie

Výročia a udalosti 18. júla 2009  
na hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne spadol počas búrky 
hlavný stan – 1 mŕtvy a viac ako 50 ľudí bolo zranených

Výročia a udalosti
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Poistenci, ktorí sa vrátia po dovolen-
ke zo zahraničia späť na Slovensko a 
musia podstúpiť povinnú karanténu, 
môžu lekára požiadať o vystavenie 
pandemickej PN. 

Títo poistenci majú nárok na pande-
mické nemocenské zo Sociálnej poisťov-
ne, čiže tzv. „péenku“. Podmienky štátom 
nariadenej karantény po návrate na Slo-
vensko sa zmenili od 9. júla 2021.

Podľa vyhlášky Úradu verejného zdra-
votníctva sa povinná karanténa môže 
vzťahovať na osobu, ktorá vstúpi na úze-
mie SR, ale aj na ďalšie osoby, ktoré s ňou 
žijú v spoločnej domácnosti a majú povin-
nosť izolácie v domácom prostredí alebo 
v karanténnom ubytovacom zariadení 
(napr. v hoteli). Tieto osoby môžu lekára 
požiadať o potvrdenie o dočasnej pracov-
nej neschopnosti z dôvodu nariadenej 
karantény alebo pre ochorenie COVID-19 
(pandemická PN). Pri vystavení pande-
mickej PN si lekár od poistenca môže vy-
žiadať potvrdzujúce doklady – po návrate 
zo zahraničia na Slovensko napríklad 
doklad o pobyte v zahraničí, v prípade 
ochorenia na COVID-19 doklad o pozitív-
nom teste.  

Ako si o pandemickú PN požiadať:
Kým lekár zašle do Sociálnej pois-

ťovne potvrdenie o dočasnej pracovnej 
neschopnosti poistenca, aj samotný po-
istenec si musí o pandemickú PN požia-
dať. Rýchlo a jednoducho tak urobí po-

mocou elektronickej žiadosti zverejnenej 
na webe Sociálnej poisťovne: ŽIADOSŤ 
O PANDEMICKÉ NEMOCENSKÉ (PN). 
Úspešné podanie žiadosti poistencovi po-
tvrdí sms správa.

O vystavenie pandemickej PN poiste-
nec nežiada, ak ďalej čerpá dovolenku 
alebo pracuje z domu (home office). Aj v 
takýchto prípadoch, ak má nariadenú 
karanténu, je naďalej povinný dodržiavať 
zásady izolácie.  

Ešte jedna aktualita 
z pôsobnosti Sociálnej poisťovne:

Od 1. júla čaká živnostníkov a ostat-
né samostatne zárobkovo činné osoby 
(SZČO) zmena odvodovej povinnosti. Na 
základe daňového priznania za minulý 
rok im môže vzniknúť, zaniknúť alebo 
ďalej pokračovať povinnosť platiť sociál-
ne poistenie, a to v novej výške poistného. 

Sociálna poisťovňa bude SZČO o vzni-
ku, pokračovaní alebo zániku povin-
ného poistenia informovať písomne (ak 
má SZČO aktivovanú e-schránku, tak 
prostredníctvom nej). Z tohto oznámenia 
sa živnostníci dozvedia všetky potrebné 
informácie o platení poistného. Prvý raz 
potom zaplatia poistné v novo určenej 
výške do 9. augusta 2021 (za mesiac júl). 
Netýka sa to tých SZČO, ktoré podávajú 
daňové priznanie v predĺženej lehote – tie 
dostanú informáciu o poistnom do 21. ok-
tóbra 2021 a novo určené poistné prvý raz 
zaplatia do 8. novembra 2021.

Pandemická PN po návrate z dovolenky

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

19. júla 1903
skončila sa prvá Tour de France, víťazom 
sa stal Maurice Garin

Výročia a udalosti 21. júla 1940
Edvard Beneš v Londýne vydal prvý dekrét 
z tzv. Benešových dekrétov

Výročia a udalosti 22. júla 1942 
Holokaust: začala deportácia Židov z var-
šavského geta

Výročia a udalosti
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

trenciansko@regionpress.sk
0905 915 036, 0907 673 926
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1Bližšie informácie na 0905 449 843

Prijmeme zručného mechanika 

 

zameraného prioritne na servis 
traktorov aj osobných automobilov.

Miesto výkonu Ilava.
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Firma LIZARD v Nemšovej hľadá 

v oblasti výroby a potlače textilu
Nástup ihneď

Kontakt: 0907 553 131

pracovníka/čku 
na obsluhu strojov 

3
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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.

0
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Ko nt a k t :  0 9 1 1  6 2 0  3 1 7 ,  w w w. d u p o s. s k

Tamaškovičova 17, Trnava

Vyvolávacia cena: 86 400,- €   Zábezpeka: 15 000,- €
Termíny obhliadok: 12.07.2021 11:30 hod., 21.07.2021 11:30 hod.

Termín a miesto dražby: 28.07.2021 o 11:00 hod.
Penzión na Sihoti, Jiráskova 5, Trenčín, seminárna miestnosť

DRAŽBA 3-izbového bytu č. 21 na Hurbanovej ul., v bytovom dome súp. č. 1599 vo vchode č. 60 

na parc. č. 1553/88 s podielom 77/1321 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

súp. č. 1599, na príslušenstve a k pozemku na parc. č. 1553/88, kat. územie Trenčín, okres Trenčín

3-izbový byt * Trenčín3-izbový byt * Trenčín
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

od pondelka 19. 7.

349

500 g

(1 kg = 6,98)

balenie

• v celku

499

-23%
cena za 1 kg

089

-25%

(100 g = 0,45)

200 g

069

Supercena

(100 g = 0,63)

110 g

075

-40%

(1 l = 0,38)

2 l

039

Supercena

(1 l = 0,71)

0,55 l

•  výčapné svetlé pivo • rôzne druhy

089

Supercena

(100 g = 0,74)

120 g

039

Supercena

(1 l = 0,26)

1,5 l

• jemne perlivá
• v ponuke aj Mattoni minerálna 

voda cit�ón 1,5 l za 0,49 €

• údená/
neúdená

• rôzne druhy
• v ponuke aj Rio Mare Tuniak,

rôzne druhy 160 g za 1,99 €
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039

Supercena

(100 g = 0,78)

50 g

099

-28%

(1 kg = 2,48)

400 g

039

Supercena

(100 g = 0,21)

190 g

069

Supercena

(1 kg = 2,76)

250 g

339

4 x 0,5 l

(1 l = 1,70)

2 l

199

Supercena

(100 g = 1,24)

160 g

039

-43%

(100 g = 0,20)

200 g

119

Supercena

15 kusov

• svetlý ležiak

• zmes na špagety
• rôzne druhy

• rôzne druhy
• v ponuke aj Rio Mare Tuniak,

rôzne druhy 160 g za 1,99 €

• rôzne druhy

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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20. júla 2007  
v Hurbanove padol absolútny teplotný 
rekord na Slovensku +40,3°C (14:58); v Du-
dinciach namerali +40°C (14:13), a tak pô-
vodný rekord z 18. júla 2007 nevydržal ani 
2 dni

Výročia a udalosti

Deti do 12 rokov sa do webovej apli-
kácie eHranica registrovať nemu-
sia. Pripomína to Úrad verejného 
zdravotníctva (ÚVZ) SR. 

Platí to aj v prípade detí v sprievode 
pendlerov či zahraničných Slovákov 
do 100 km, pričom v takomto prípade 
nemusia mať ani negatívny test. Osoby 
od 12 do 18 rokov sa registrovať musia. 
Stačí tak však spraviť jedenkrát, regis-
trácia im platí do 9. augusta. Negatív-
ny výsledok PCR testu nie je potrebný. 
TASR o tom informovala hovorkyňa 
ÚVZ Daša Račková.

Ak osoby do 18 rokov prechádzajú 
cez hranice výlučne so zaočkovanými 
členmi spoločnej domácnosti (alebo 
členmi spoločnej domácnosti na kto-
rých sa vzťahuje iná výnimka z karan-
tény), povinnosť karantény sa na ne 
nevzťahuje.

Ak deti do 12 rokov prechádzajú 
hranice s nezaočkovanými členmi 
spoločnej domácnosti, nemusia sa dať 
po príchode na územie SR testovať na 
ochorenie COVID-19. Karanténa im 
skončí vtedy, keď ostatným členom 
spoločnej domácnosti. V prípade, ak 
deti do 12 rokov prechádzajú hranice 
s členmi spoločnej domácnosti, z kto-
rých jeden je napríklad zaočkovaný a 
ďalší nezaočkovaný, deti zostávajú v 
karanténe s nezaočkovanými osobami.

„Ak sú osoby od 12 do 18 rokov 
zaočkované aspoň prvou dávkou vak-

cíny, hľadí sa na ne ako na zaočkova-
né osoby a po príchode na Slovensko 
nemusia ísť do karantény,“ podotýka 
Račková.

Ak osoby od 12 do 18 rokov nie 
sú zaočkované a prechádzajú hrani-
ce s členmi spoločnej domácnosti, z 
ktorých jeden je zaočkovaný a druhý 
nezaočkovaný, osoby zostávajú v ka-
ranténe s nezaočkovanými osobami. 
Ak prechádzajú cez hranice deti do 18 
rokov bez sprievodu členov spoločnej 
domácnosti (napríklad rodičov), nie je 
pre ne povinná domáca karanténa. Ka-
ranténa nie je povinná ani pre členov 
spoločnej domácnosti.

Ak deti do 12 rokov prichádzajú na 
územie SR letecky z krajín, ktoré nie 
sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od 
starších spolucestujúcich sa nemusia 
preukazovať negatívnym výsledkom 
PCR testu.

Rada pre dovolenkárov s deťmi

» red

Ministerstvo životného prostredia 
SR v spolupráci so Štátnou ochra-
nou prírody a Slovenskou agentú-
rou životného prostredia spustilo v 
sobotu 10.7.2021 webovú aplikáciu s 
názvom Turistický semafor. 

Tá pomôže turistom získať informá-
cie o husto navštevovaných lokalitách 
národných parkov a chránených kra-
jinných oblastiach.

Čo je turistický semafor?
Turistický semafor je pomocník pri 

vašej návšteve v oblasti chránených 
území. Zistíte v ňom, ktoré lokality 
majú v aktuálnom čase zvýšenú náv-
števnosť a v ktorých sa naopak nachá-
dza turistov menej. Podľa toho si mô-
žete naplánovať  výlet a vychutnať si 
komfort a oddych v prírode naplno. Zá-
roveň tým pomôžete zachovať v prírode 
rovnováhu s ohľadom na faunu a flóru.

Vďaka turistickému semaforu máte 
aktuálne informácie o vyťaženosti jed-
notlivých lokalít v národných parkoch 
a chránených krajinných oblastiach 
vždy po ruke.

Turistickým semaforom chcú jeho 
prevádzkovatelia zabezpečiť poho-
dovú návštevu prírody s dôrazom na 
komfort návštevníkov, ale aj ochranu 
a zachovanie prírody. Pohybovať sa 
mimo vyznačeného turistického chod-
níka je v chránených oblastiach 3., 4. a 
5.stupňa ochrany zakázané.

Ako používať mapu?
Na mape vidíte hranicu chránených 

území a turistických oblastí s farebným 
označením návštevnosti. Jednotlivé 
farby ikony turistovi ukazujú, ako je na 
tom daná lokalita z pohľadu množstva 
návštevníkov. Po kliknutí na ikonu  
nájdete potrebné informácie o vyťaže-
nosti zvolenej lokality a jej názve.

Mapa Turistického semaforu je pra-
videlne aktualizovaná každý deň o 
10.00 hodine.

Červená farba: Na tomto mieste je 
aktuálne veľa turistov. Odporúčame 
vám zvoliť si inú oblasť.

Oranžová farba: V tejto lokalite sa 
momentálne nachádza väčšie množ-
stvo turistov. Myslite na to, alebo si pre 
váš pobyt v prírode vyberte inú lokali-
tu.

Zelená farba: Táto lokalita je aktu-
álne voľná, počet návštevníkov je mini-
málny. Prajeme vám príjemný pobyt v 
prírode.

Už máme aj turistický semafor

» red
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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Kontakt: 0910 763 132

- Búracie a výkopové práce

- izolácie základov, 

   garáží a pivníc

- nátery striech a rín

- zámkové dlažby, obrubníky 

   a úprava terénu

- dodávka materiálu
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INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926

WWW.REGIONPRESS.SK

Poznáte základné vybavenie lekár-
ničky pre poskytnutie prvej pomoci 
v prírode aždo príchodu lekára?

Takáto lekárnička by mala obsa-
hovať obväzový materiál, kompresy 
z gázy, cievkové náplaste, náplasť s 
vankúšikom, ovínadlo, obväzy, mast-
ný tyl, trojcípu šatku, gumové škrtiace 
ovínadlo, resuscitačné rúško, gumové 
rukavice, pinzetu, nožnice, lekársky 
teplomer a izotermickou fóliu.

Náplasť. Na určité zranenia sa hodí 
skôr vankúšiková. Ale niekedy si vysta-
číme aj s klasickou bez vankúšika.

Obväz.  Skontrolujte si či nemá 
uplyntú lehotu použiteľnosti, ak áno, 
nie je to už sterilný obväz ale iba klasic-
ký obväz.

Škrtidlo. Používa sa pri poranení 
ciev a pod. treba si však vo voľnom čase 
preventívne naštudovať odborné rady 
na jeho aplikáciu, laické použitie totiž 
môže spôsobiť neraz viac škody ako 
účinku.

Nožnice. Slúžia na odstrihnutie 
obväzu, kusu oblečenia ak je to nut-
né, aby sme sa dostali k rane, alebo 
potrebujeme chcete zastaviť krvácanie 
či urobiť šatku na podperu poranenej 
ruky. Pinzetu použijeme určite na vy-
ťahovanie kliešťov či nečistôt z rany.

Sterilné rukavice. V prípade snahy 
pomôcť človeku s krvácajúcim porane-
ním je dobré ich použiť, aby ste sami 
seba chránili pred prípadnými krvou 

prenosnými chorobami. 
Trojcípa šatka. Slúži na fixáciu po-

ranenej ruky.
Resuscitačné rúško. Odporúča sa 

ho  použíť pri umelom dýchaní, zvlášť 
pri poskytovaní pomoci cudzím oso-
bám.

Spínací špendlík. Slúži na rôzne 
prichytenie obväzov, apod.

Ostatné lieky odporúčame vybrať 
po porade s lekárom alebo lekárnikom.

Alergici a diabetici by nemali zabud-
núť na svoju špecializovanú výbavu na 
výlety a pravidelné dávky napríklad 
inzulínu.

Ak idete vo väčšej skupine, je dob-
ré, aby každý mal svoju malú lekárnič-
ku s najdôležitejším materiálom a jeden 
človek zo skupiny, najlepšie ten dobre 
ovládajúci prvú pomoc, niesol veľkú le-
kárničku s materiálom, ktorý nie je zas 
až tak často potrebný.

Lekárnička na voľný čas a turistiku

» red

Keď ľudia dúfajú v  lepšiu budúcnosť 
hovoríme o  nádeji. Veriaci definujú 
nádej ako túžbu po šťastí, ktorú nám 
Boh vložil do srdca. 

Má nás  inšpirovať a  ochraňovať od 
opustenosti, a  malomyseľnosti. Niekto 
hovorí, že nádej je darom pre optimistov. 
Myslím si, že nádej môže byť aj prejavom 
viery. Ak verím iba sebe tak dávam náde-
ji svoje vlastné limity. Nádej však nemá 
hranice, ak sa otvoríme Bohu.

Stretol som nedávno muža. Vyža-
roval pokoj a nádej. Rozprával, že chodí 
po krajine, stretáva sa s ľuďmi a pokúša 
sa v  nich zapaľovať nádej. Nehrá sa na 
mesiáša, zatiaľ je skôr v  pozícii Dávida. 
Má proti sebe Goliáša zla, pochybností, 
lží, intríg, pretvárok, zlodejstva, pasivity 
a hlúposti. On sa nevzdáva. Verí v zmenu 
k lepšiemu a každý deň sa učí. Poznáva 
problémy obyčajných ľudí a snaží sa ich 
premeniť na príležitosti. Vie, že je to zme-
na obrovského a  zotrvačného kolosu. 
Buď trpezlivý, povedal mi. Dal mi nádej 
a uveril som mu. Niekedy sa mi zdá, že 
žijeme vo svete, kde nikto neverí nikomu 
a  ničomu. Hovoríme, že čas sú peniaze 
a naháňame sa za nimi. Namiesto toho, 
aby sme náš vymedzený čas premenili na 
lásku. Viera a láska nás privádzajú k ná-

deji. Sú to tri sestry a piliere nášho života.
„Pane, urob ma nástrojom tvojho 

pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech 
prinášam lásku; tam, kde je urážka, 
nech prinášam odpustenie; tam, kde je 
pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo, 
nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde 
je smútok, radosť. Takto sa modlieval  sv. 
František z Assisi. Takto by sme sa dnes 
mali modliť na Slovensku a  premieňať 
slová modlitby na skutky. Šíriť pokoj, 
prejavovať si lásku, odpúšťať, posilňovať 
vieru a prinášať nádej.

Ten Dávid, o ktorom hovorím sa v sku-
točnosti volá Edo. Má v sebe vieru, lásku 
aj nádej. A bude silnejší, ak mu pomôže-
me aj my. Našou modlitbou a prácou. Aj 
on mohol sedieť doma so svojou manžel-
kou a deťmi. Obetuje seba a svoj čas a po-
kúša sa zmeniť veci k lepšiemu. Nadáva-
jú mu a  hovoria, že to 
nedokáže. Dajme mu 
šancu a  pomôžme 
mu s krížom, ktorý si 
zobral na seba. Naša 
krajina potrebuje vie-
ru, lásku a  nádej 
viac ako rast 
HDP.

Nádej

» Ján Košturiak

30%

Z Ľ AVA

  SAMOZAFARBOVACIE  
OKULIAROVÉ SKLÁ 

OD FIX, DUBNICA NAD VÁHOM

  OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK        00917 027 571        WWW.DROPTIC.SK

NEMECKÁ 
KVALITA
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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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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.sk

42

Montážne práce v Rakúsku 
a v Nemecku

PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO 
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK. 
Realizujeme: 
presklenné fassády  I  odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí  I  priemyselná izolácia
zámočnícke práce 
kovovýrobu

0910 134 567   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE
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