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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
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KVALITNÉ VÝROBKY za SUPER CENY!

www.artrade.sk  

Pov. Podhradie 317, Pov. Bystrica

www.artrade.sk  

y
0904 030 950, 0903 557 685, 042 432 6250 

PREDAJŇA PRESŤAHOVANÁ!
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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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Poznáme všetko, iba ľudí nie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sme zvláštna krajina. Každý vie všet-
ko, rozumie sa všetkému a tak isto 
všetko si trúfa hodnotiť, lebo, veď „je 
to tak“.

O všetkom vieme všetko. S takou ma-
lou „drobnou“ výnimkou. O ľuďoch okolo 
nás nič. A často ani o ľuďoch v nás, teda 
o nás samých. To, že rodičia iba máloke-
dy aspoň tušia niečo o vnútornom živote 
ich dospievajúcich detí, je akýsi rituál do-
spievania. Možno ho tolerovať, tajomstvá 
dospievania by mali zostať tajomstvami. 
To, že rodičia často neovládajú ani učivo 
základnej školy svojich detí, no zasvätene 
pred nimi hodnotia, analyzujú a prebera-
jú globálne problémy ľudstva, voči tým 
ich deťom nie je fér. Dospelí im ukazujú, 
že na to, aby sme boli „múdri“, stačí aj 
priemerná hlúposť. A neznalosť. Vlastne, 
dajme namiesto slovka „aj“ slovko „iba“.

Každý deň pracujem s informáciami. 
S desiatkami ich zdrojov. Domácich – na 
tie sa príliš nespolieham, aj zahranič-
ných. Z tých si vyberám tie naozaj dôvery-
hodné, overené, nestranné a nestranícke. 
A najmä nepoučujúce, nekarhajúce, ne-
rozdeľujúce.

Aj napriek tomu napríklad s očko-
vaním váham. Pritom nie som proti oč-
kovaniu a nebijem sa do pŕs že „nikdy“. 

„Nikdy ani ja, ani moje deti, nikdy“. Žijem 
mimo veľkých očkovacích centier, 150 km 
od môjho obvodného lekára. Nemám čas 
(ani neviem, kedy ho o tri dni mať budem), 
ani chuť cestovať, tlačiť sa medzi stovka-
mi záujemcov. Registrovať sa (áno, viem, 
dá sa už aj bez) a potom sa tlačiť v dave.
Netvrdím však, že očkovanie je nezmysel, 
nátlak, otroctvo ani nič podobné. Lebo 
moje vedomosti nestačia na to, aby som si 
to do hĺbky vysvetlil sám v sebe. Lebo sú 
veci, ktorým nerozumiem, nepoznám ich, 
neviem o nich. Na rozdiel od borcov, ktorí 
vedia všetko. Aj s hrubkami v statuse.

Keby tak mohol aj mňa zaočkovať 
doktor v zdravotnom stredisku u nás. 
Keby v lekárni. Keby prišla výjazdová 
jednotka, dal by som sa. Aj bez akejkoľ-
vek kampane, o ktorej dumajú hlupáci. 
Netreba kampaní, treba príležitosť. Mož-
nosť. Ale vysvetlite im to. Rozumejú sa 
všetkému, poznajú všetko.

Akurát o ľuďoch neve-
dia absolútne nič. Nechcú. 
Politici, médiá a väčšina z 
nás všetkých.

Pekný týždeň, vážení 
poslucháči, s pozdra-
vom
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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   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 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

DISTRIBÚCIA (28.230 domácností)
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Tomáš Baťa pred takmer sto rokmi po-
vedal, že budovy bez ľudí sú iba železo 
a betón. 

Sú krajiny, ktoré produkujú železo 
a betón a sú krajiny, kde sa orientujú na 
znalosti a  inovácie. Rozdiel medzi nimi 
je v pridanej hodnote a v  kvalite života 
obyvateľov. Slovensko je krajina železa 
a betónu. V posledných rokoch sa vybudo-
vali veľké areály univerzít, ale ich úroveň 
štúdia a  výskumu každý rok klesá.  Stre-
doškoláci odchádzajú študovať radšej do 
zahraničia. Spomínam si na obdobie po 
revolúcii, keď duchovní pastieri stavali 
chrámy, úrady, exercičné domy a  semi-
nárne budovy, ale pozabudli na to, čo sa 
v nich bude organizovať. A tak dnes máme 
pekné budovy a areály, ktoré sú prázdne 
– chýba v  nich tvorivý duch a  skutočný 
život. Pokračuje to ďalej. Do regiónu prídu 
desiatky miliónov na inovácie. Kam sa in-
vestujú? Do budov, v ktorých nikdy žiad-
na inovácia nevznikne. Vieme spracovať 
železo a  betón, nevieme inovovať a  roz-
biehať biznis. Vytvoríme tak chudobnú 
krajinu s honosnými budovami. 

Sedávam s chlapcami z našej inovač-
nej siete Inovato. Pripravujeme nové pro-
jekty, ktoré môžu vytvoriť miliardové biz-
nisy a tisíce dobre platených pracovných 

miest v  oblasti mikročipov, digitálnych 
technológií a  inteligentných systémov. 
Nepotrebujeme budovy, ale slušných a 
vzdelaných ľudí. Žiaľ, okolo tristotisíc ich 
vyštudovalo v zahraničí a nevracajú sa. 
Železobetónové projekty ich nelákajú. 

Stavanie budov sú len pomýlené 
predstavy úradníkov a papalášov. Potre-
bujeme inovátorov a podnikateľov. Pra-
cujeme na sieti expertov pre plán obnovy. 
Dosť bolo skepsy, nadávania a zlej nála-
dy. Potrebujeme ľudí, ktorí sú ochotní 
niečo urobiť pre budúcnosť tejto krajiny. 
Môj otec kedysi dávno staval priehradu. 
Vraj si pri práci aj spievali a verili v lepšiu 
budúcnosť. Priehrada stojí, ale budúc-
nosť až taká ružová nebola. Skôr červená. 

Dnes máme ďalšiu historickú šancu. 
Stavať budovy a tunely vieme. A naučili 
sme sa pritom aj kradnúť. Potrebujeme 
sa posunúť dopredu – 
vymýšľať nové druhy 
čipov, digitálne plat-
formy a riešenia pre 
inteligentnú a  zele-
nú krajinu. Alebo to 
tu môžeme všetko 
zabetónovať.

Železo a betón

» Ján Košturiak
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Počas horúcich letných dní by sme 
mali našu pozornosť zamerať nie len na 
dodržiavanie pitného režimu, ale aj na 
vhodný výber a skladovanie potravín.

Stravovanie v letných mesiacoch má 
určité osobitosti vyplývajúce z vyšších 
teplôt vzduchu ako aj z relatívne nízkej 
vlhkosti vzduchu, či zo skutočnosti, že 
v lete častejšie konzumujeme epidemio-
logicky rizikové potraviny.  „To všetko 
predstavuje určitú záťaž najmä na kardio-
vaskulárny a gastrointestinálny systém a 
metabolickú homeostázu organizmu aj u 
zdravých ľudí, čo je potrebné zohľadniť aj 
v stravovaní,“ vysvetľujú odborníci z Úra-
du verejného zdravotníctva SR.

Zásady pre stravovanie 
a výber potravín v lete

Strava má byť v letných mesiacoch ľah-
šia, teda ľahko stráviteľná, s nižšou ener-
getickou hodnotou, pretože organizmus 
v lete nepotrebuje vytvárať teplo v takej 
miere ako v zimných mesiacoch. Súčasne 
však musí strava poskytovať dostatok vý-
živných látok. Zložením má byť vyvážená 
a pestrá, čo predstavuje dostatok celozrn-
ných výrobkov, nízkotučných mliečnych 

výrobkov, rýb, hydiny, zemiakov a stru-
kovín a samozrejme ovocia a zeleniny 
- najmä sezónnych, ktoré okrem tekutín 
obsahujú množstvo cenných výživových 
zložiek, ako sú vitamíny a minerály, en-
zýmy či vláknina. Konzumovať by sme 
mali menej jedál a potravín bohatých na 
tuky, najmä nasýtené a na jednoduché 
sacharidy.

Doplniť treba aj antioxidanty
V letných mesiacoch treba pamätať 

aj na to, že slnečné žiarenie spotrebúva 
najmä pri opaľovaní antioxidanty v or-
ganizme. Ide najmä o antioxidanty, ktoré 
možno doplniť stravou a to: vitamíny A 
respektíve Betakarotén - provitamín A, a 
vitamíny C a E.

Zdravé stravovanie 
počas letných mesiacov

» Renáta Kopáčová/krátené
(originál verziu článku nájdete na www.cujte.sk)



noviny pb 21-29 3

SLUŽBYPOVAŽSKO
3

4
7
-0
1
7

0907 673 930



noviny pb 21-29 4

ŠKOLA / SLUŽBY, PRÁCA Najčítanejšie regionálne noviny
4

»KÚPIM traktor pásový 
Zetor 0905197854 »KÚPIM 
starú motorku 0905197854
»KÚPIM JAWA CZ MANET 
TATRAN STADION BABE-
TU A INÉ, DIELY DOKLADY. 
0940100473

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

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                    

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

www.drevoza.sk

od 140€

 HD+, A2 od 160 €

breza,

EKOHRÁŠOK  ŠTANDARD A ULTRA
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ
Žiaci by sa mali učiť praktické veci, 
ktoré využijú v osobnom či pracov-
nom živote. Sú to frázy, ktoré počúva-
me v médiách. Vo vzduchu roky visí 
otázka zmeny obsahu vyučovania.

Ak chceme žiakov naučiť podsta-
tu a tú dôkladne prepojiť s praxou, je 
nutné prehodnotenie osnov, prehod-
notenie spôsobu vyučovania. Obávam 
sa, že problémy s učením sa a s učením 
žiakov nesúvisia iba s predpísaným 
vzdelávacím obsahom. Školy napr. 
často robia exkurzie do múzeí plných 
exponátov a konkrétnych príbehov. Čo 
môže byť názornejšie? No po nich si žia-
ci málokedy spomenú na takto získané 
informácie. Nie preto, že sú hlúpejší, 
ale aj preto, že im ich vytlačila iná, pre 
nich dôležitejšia téma. Všade je priveľa 
informácií a zážitkov, ktoré konkurujú 
formálnemu obsahu v školách. Dnešní 
žiaci sú iní. Niežeby zabúdali, ale za-
ujímajú sa o mnohé iné veci, ktoré im 
môžu v budúcnosti zabezpečiť živoby-
tie. Niektorí stredoškoláci už zarábajú 
a škola je pre nich druhoradá. Hoci im 
učivo čo najnázornejšie ukážete. Máme 
však aj mnohé predmety, ktoré sa ne-
dajú prezentovať názorne a bez memo-
rovania. Zároveň ten najpraktickejší 
úkon si vyžaduje naučenú teóriu.

V súčasnosti máme veľa informač-
ných prameňov: internet - nekonečný 
zdroj dát. V takejto situácii sa musíme 
zamyslieť, či máme vyučovať kompe-

tencie alebo naučené obsahy, či a do 
akej miery sa majú žiaci učiť naspamäť, 
či sa majú rozvíjať praktické kompe-
tencie a kritická práca s informáciami 
namiesto ich memorovania. Obsahové 
vyučovanie predpokladá memorova-
nie, abstraktné myslenie aj klasický 
výklad učiteľa. V kompetenčnom vyu-
čovaní vyzdvihujeme pragmatizmus, 
upevňujeme kompetencie žiaka, kritic-
kú prácu s prameňmi, minimalizujeme 
pamätanie si faktov. Najlepšie je oba 
spôsoby spojiť. Umožniť žiakom vyu-
žívať rôzne zdroje informácií pri riešení 
úloh, cvičení, situácií.

Problémom je, že za flexibilitou 
škôl zaostávajú systém a podmienky 
v školách. Bez toho škola naráža na 
prekážky. V procese zmien si treba po-
vedať, či má stredná a neskôr vysoká 
škola požadovať od žiaka faktografiu 
či pragmaticko-kompetenčné schop-
nosti, aby sa nestalo, že na ZŠ budeme 
inovatívni, no SŠ a VŠ ovalí žiakov 
protikladným spôsobom vzdelávania. 
Reforma obsahu nespočíva iba v ná-
zornosti učiva a v jeho aktualizácii. 
Spočíva v systémovom nastavení vzde-
lávania a jeho podmienok, prepojením 
nevyhnutného kognitívneho obsahu 
s dôkladným rozvíjaním praktických 
kompetencií. A s vnímaním charakteru 
súčasného žiaka.

Úskalia zmeny vzdelávacieho obsahu

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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44 VYSTAVENÝCH 

NOVÝCH KÚPEĽNÍ

3D GRAFIKA

ZDARMA
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

od pondelka 26. 7.

469

-41%
cena za 1 kg

Mozzarella  
• rôzne druhy

049

-44%

(1 l = 0,98)

0,5 l

Vinea 
• rôzne  druhy

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

149

5 x 50 g

(1 kg = 5,96)

250 g

• rôzne druhy

049

-28%

(100 g = 0,39)

125 g

049

-42%
1 l

• t�vanlivé
• polotučné 1,5 %

019

Supercena

(100 g = 0,15)

125 g

• rôzne druhy

199

-33%
cena za 1 kg

Biele hrozno 

stolové
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033

-44%
cena za 1 kg

Maslo
099

Supercena

(100 g = 0,50)

200 g

199

-28%
1 kg

• 40 % bryndze 

v náplni

369

700 g

499

-36%

(1 kg = 5,54)

900 g

• rôzne druhy

• v ponuke aj Ritter Sport
or�ešková 100 g za 0,89 €

• rôzne druhy

369
-38%

8/16 kapsúl

169

-26%
1 kg balenie

079

-38%
100 g

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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Pri príležitosti stého výročia orga-
nizovaného futbalu v meste Považ-
ská Bystrica jej futbalisti síce do II. 
ligy nepostúpíli, no herne v roční-
ku 2020 - 2021 nesklamali.

Nebyť skrátenia III. ligy pre pandé-
miu, mohla Považská Bystrica zabojo-
vať o vyššiu súťaž, ak by sa dohrávala 
aj odvetná, jarná časť. Skončila na 5. 
mieste, len štyri body za víťaznou Myja-
vou. Priaznivci futbalu spod „považskej 
estakády“ sa domnievali, že keď prvá 
Myjava a ďalšie tímy v poradí nepostú-
pili z rôznych dôvodov, tak by mohlo ich 
mužstvo. Lenže, nestalo sa...

Bolo by to bývalo pekne, keby sa 
ocitla ich „ekipa“ vo vyššej súťaži, avšak 
nič svetoborného sa nestalo, veď Bys-
tričania budú mať v sezóne 2021 - 2022 
novú šancu ísť vyššie. Majú vo svojom 
kádri viacero hráčov, ktorí už okúsili aj 
prvoligový chlebík, či už Kuciak (brat sú-
časného tretieho brankára slovenskej re-
prezentácie), Častulín, Demjan, Zuziak, 
či Gajdošík. Priaznivcov teší aj to, že v ich 
tíme stúpa počet odchovancov klubu.

„Chrám svatého Víta  je gotiky 
chlouba“, spieva v známej pesničke 

Václav Neckář... Takouto pýchou bude 
onedlho zrekonštruovaný „červeno-bie-
ly“ štadión v meste pod Manínom a ne-
trpezliví miestni fanúšikovia by už v naj-
bližšej dobe chceli vidieť svoj mančaft v 
druhej lige. Bolo by to po vyše tridsiatich 
rokoch, hoci Považská Bystrica bola roku 
1939 i neoficiálnym majstrom Slovenska. 

Teší, že v mužstve Bystričanov je, 
popri dobrých herných výkonoch, aj 
množstvo inteligentne v civile vybave-
ných futbalistov, ako napr. Gamboš, 
Čiernik (študent medicíny), Kuciak, Da-
vidík, Demjan, ale aj ďalších.

Jedna zaujímavosť: zo zdravotných 
dôvodov musel zanechať futbalovú ka-
riéru Zavadzan, avšak nedá mu to, ako 
sa to stáva aj v iných celkoch - vždy si vie 
nájsť čas navštíviť i tréningy teraz už svo-
jich bývalých spoluhráčov. Priaznivcom 
futbalu bude i za ním smutno, že ho na-
ďalej neuvidia hájiť farby klubu, no radi 
ho privítajú na novej tribúne, najmä keď 
domáci v úvodnom kole nového ročníka 
„ligy“ budú hostiť častejšie prvoligovú 
Nitru, ktorá bola zo známych príčin pre-
radená z prvej až do tretej ligy.

Na tento duel sa očakáva i väčšia 

divácka návšteva, pretože priaznivci 
na Považí túžia vidieť také tímy ako 
svojho starodávneho druholigového 
rivala - Nitru. Tieto dve mužstvá (v cel-
ku spod Zobora aj s reprezentantom a 
legionárom v Celticu Glasgow - Morav-
číkom) sa naposledy stretli v najvyššej 
československej futbalovej súťaži pred 
viac ako tridsiatimi rokmi. Dobrú di-
vácku kulisu predpokladá aj manažér 
mužstva MŠK Marián Lovíšek, kedysi 
frýdeckomístecký ligista, považskobys-
trický rodák.

Bolo by vhodné, ak by si pred úvod-
ným výkopom 
duelu s muž-
stvom FC Nitra 
minútou ticha 
futbaloví priaz-
nivci spomenu-
li na nedávno 
zosnulého bý-
valého hráča 
zadných radov 
bystrických ZVL 
Tonka Uriču. 

Futbalisti MŠK Považská Bystrica 
v úvode s Nitrou

Ján Borčányi, 
športový publicista

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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Ou tlet

-70 %

NAVŠTÍVTE LIDL 
Outlet 
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- práca na 3. zmeny - TPP

 • priemerná hrubá mzda na pozícií* 1140€
  (vrátane príplatkov a prémií)

 • po odpracovaní prvého roka odmena 200€
 • zvýhodnený nákup vlastných výrobkov
 •
 •

za mesiace 01-06 roku 2021)
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
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Vláda dprerokovala a schválila šesť 
nariadení, vďaka ktorým vzniknú 
tri chránené areály, dve prírodné 
rezervácie a jedna národná prírod-
ná rezervácia. Účinnosť nadobudnú 
1. augusta 2021.

Všetky tri chránené areály sa na-
chádzajú v Chránenom vtáčom území 
Laborecká vrchovina. Chránený areál 
Horný tok Chotčianky sa rozprestiera 
na 2,5571 hektároch v okrese Stropkov, 
na celom území platí druhý stupeň 
ochrany. Areál má zabezpečiť ochranu 
biotopu horských vodných tokov a ich 
drevinovej vegetácie s myrikovkou ne-
meckou a mihuľou potiskou.

Chránený areál Horný tok Výravy 
v okrese Michalovce má rozlohu 19,47 
ha s druhým stupňom ochrany. Na-
chádzajú sa tu vzácne jaseňovo-jelšové 
podhorské lužné lesy a vzácne živočí-
chy ako kunka žltobruchá, bobor vod-
ný či vydra riečna.

Chránený areál Laborec s výmerou 
24,96 ha sa nachádza v okrese Me-
dzilaborce a platí v ňom tretí stupeň 
ochrany. Má zabezpečiť ochranu jase-
ňovo-jelšovým podhorským lužným 
lesom a biotopom desiatich druhov 
živočíchov európskeho významu ako 
netopier obyčajný, podkovár krpatý, 
mlok hrebenatý, pĺž vrchovský či ko-
bylka Štysova.

Prírodná rezervácia Pokoradzské 
jazierka s rozlohou 64,43 ha je v okrese 
Rimavská Sobota v štvrtom a piatom 
stupni ochrany. Okrem dubovo-hra-
bových karpatských lesov predmetom 
ochrany sú tu nížinné a podhorské 
kosné lúky, vysoké ostrice, na ktoré sa 
viaže biotop rastliny národného význa-
mu hrachor sedmohradský a biotopy 
dvoch druhov živočíchov európskeho 
významu fuzáč obrovský a roháč oby-
čajný.

Národná prírodná rezervácia Plav-
no bude vyhlásená v okrese Banská 
Bystrica na 52,59 ha. Jej územie je v 
štvrtom a piatom stupni ochrany, ktorý 
je tak ako dosiaľ potrebný pre ochranu 
biotopu európskeho významu bukové 
a jedľovo-bukové kvetnaté lesy. Jej sú-
časťou bude chránené územie vyhláse-
né prvýkrát v roku 1951.

Na Slovensku máme celkovo 642 
území európskeho významu.

Na Slovensku 
pribudnú chránené územia

» red
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27. júla 1991 
biskupská vysviacka Františka Rábeka za 
nitrianskeho pomocného biskupa

Výročia a udalosti 28. júla 1914  
Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo srbskej vláde v Be-
lehrade vojnu. Začala sa prvá svetová vojna

Výročia a udalosti
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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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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 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 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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Slovenská agentúra prijme pracovníkov 
do Nemecka na pozíciu 

„POMOCNÝ OPERÁTOR VO VÝROBE“ 
VÝROBKOV Z RECYKLOVANÝCH 

PLASTOV.
- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku, 

ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.
- Pracuje sa od pondelka do soboty 8 hod. denne 
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- Práca vhodná len pre chlapov 
- ������������
	����
	��	�
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- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu 

- �������������������� - ������ ���
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de@personalnyservis.sk
0902123555  I  0911614263
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info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
Brigáda(Nemecko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)

32
-0
01
-4

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 dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


