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Je utorok ráno. Znova sa zobúdza-
me s akýmsi zvláštnym pocitom, až 
strachom, aký bude ďalší deň. Aké 
hrozivé správy si opäť prečítame 
v novinách či pozrieme v televízii. 
Neistota. Tá nás momentálne ovláda 
najviac. Nikto dnes nevie, čo sa u na-
šich východných susedov, tak blízko 
nás, bude diať o hodinu, o dva dni,     
o týždeň...  

Jedno sa však v utorok ráno dozve-
dáme. Viac ako 350 zabitých ukrajin-
ských civilistov, z toho 14 detí. Viac ako 
1600 zranených, z toho 116  detí. Viac 
ako pol milióna Ukrajincov opustilo 
svoje domovy a stalo sa vojnovými ute-
čencami. 

Kladieme si otázku, prečo sa toto 
musí diať? Vďaka reportérom z celé-
ho sveta sa pozeráme na obraz vojny. 
Obraz niečoho, čo sme videli iba na 
historických záberoch. Obraz niečoho, 
o čom nám rozprávali naši starí rodi-
čia.  A dnes sa to deje opäť. Vladimír 
Putin vyslal ruské vojská na Ukrajinu.  
Hlavné mesto Kyjev, ako i mnohé ďalšie 
ukrajinské mestá sú pod paľbou. Puti-
nova armáda aj naďalej zasahuje nielen 
vojenské, ale aj civilné ciele. Zasiahli aj 
sirotinec či pôrodnicu neďaleko Ky-
jeva... Ľudia sa skrývajú v útrobách 

metra, v pivniciach či narýchlo vytvo-
rených krytoch. Zo dňa na deň žijú vo 
vojne. Prichádzajú o majetok, o životy, 
o nádej... 

 
Bezprecedentný, neospravedlni-

teľný a neprijateľný krok Ruska nie 
je ničím iným, ako barbarskou  a  proti-
právnou agresiou Ruskej federácie voči 
Ukrajine. Je potrebné nahlas povedať, 
že sa plne stotožňujeme s oficiálnym  
postojom Slovenskej republiky, Európ-
skej únie a NATO   a ostro odsudzujeme 
toto hrubé porušenie medzinárodného 
práva. Zároveň vyjadrujeme ukrajin-
skému národu plnú podporu a solida-
ritu. Skláňame sa pred Vami, Ukrajina, 
ako odhodlane, hrdinsky a obetavo 
bránite svoju vlasť! Skláňame sa pred 
prezidentom Ukrajiny Volodymyrom 
Zelenským, ktorý sa postavil do prvej 
vojnovej línie po boku svojich vojakov! 
A skláňame sa pred všetkými, ktorí bez 
váhania podávajú pomocnú ruku, aby 
zmiernili utrpenie a beznádej ukra-
jinského národa, ukrajinských žien                
a detí na hraniciach. Skláňame sa pred 
každým, kto podporuje ukrajinský ľud 
v zápase o slobodu  a nezávislosť.  Lebo 
absolútnou prioritou dnes musí byť ob-
novenie mieru.
» Vedenie vydavateľstva, 1. marca 2022

Skláňame sa pred Vašou 
obetavosťou, Ukrajina!
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párny týždeň: Dubnica nad Váhom, 
Trenčín, Trenčianska Teplá, Ilava, 
Bohunice, Dulov, Kameničany, Ko-
šeca, Ladce, Nová Dubnica, Pruské, 
Slavnica, Biskupice, Istebník, Kubrá, 
Kubrica, Opatová, Orechové, Dolná 
Súča, Drietoma, Horná Súča, Horné 
Srnie, Chocholná - Velčice, Mnícho-
va Lehota, Nemšová, Neporadza, 
Omšenie, Skalka nad Váhom, Sob-
lahov, Svinná, Trenčianska Turná, 
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske 
Stankovce, Trenčianske Teplice, Za-
marovce 
nepárny týždeň: Dubnica nad 
Váhom, Ilava, Trenčín, Trenčianska 
Teplá, Bohunice, Bolešov, Borčice, 
Košeca, Nová Dubnica, Pruské, Ada-
movské Kochanovce, Dolná Súča, 
Drietoma, Horná Súča, Horné Srnie, 
Chocholná - Velčice, Kostolná - Zá-
riečie, Melčice - Lieskové, Mníchova 
Lehota, Nemšová, Neporadza, 
Omšenie, Skalka nad Váhom, Sob-
lahov, Svinná, Trenčianska Turná, 
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske 
Stankovce, Trenčianske Teplice, Za-
marovce 

trenciansko@regionpress.sk

Redakcia: ul. Palackého 11 
TRENČÍN

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: 
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
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reg. MKSR EV 3676/09
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AUTO-MOTO INÉ...2
»KÚPIM STARÉ MOTORKY,-
DIELY,DOKLADY,MOPEDY,BA-
BETU,0940100473
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361
»KÚPIM STARÝ PIONIER JAWA 
MUSTANG ALEBO SIMSON AJ 
POKAZENÝ PLATÍM IHNEĎ 
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.
»KÚPIM HAKI LEŠENIE. 
0907715027

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10
»Jarný strih a rez ovocných 
stromov, viniča. 0908 561 
764

HOBBY A ŠPORT...11

DEŤOM...12

RÔZNE PREDAJ...13
»Predám suchý chleba 
taška za 1 E 0949043692

RÔZNE INÉ...14
»Rušíte kovoobrábaciu 
dielňu, sklad? Odkúpim 
nepoužité zásoby. 0951 624 
900
»KÚPIM VZDUCHOVKU,ZVÁ-
RAČKU CO2,STARÉ VOJENSKÉ 
VECI,DREVENÉ SUDY,DEMIŽO-
NY.0940100473
»NAJlepšie zaplatím za ho-
dinky PRIM, staré vianočné 
ozdoby, vzduchovky. 0949 
826 941

ZOZNAMKA...16
»SYMPATICKÁ 56 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
»OZVEŠ SA VDOVE ? 0907 
451 914

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RPmedzera TN me-
dzera 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 vrátane medzier. 
Nič iné neúčtujeme. Upozorne-
nie! Služba nefunguje u ope-
rátora 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné          

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    
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ARKAM, s.r.o.
STAVEBNÉ A REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE
- Výstavba rodinných domov - základové dosky,
   hrubé stavby - ploty - murárske práce
 

                 

- Rekonštrukcie - domov - bytov- bytových jadier,
   nebytových priestorov  - obklady - dlažby
- Maľby - nátery - stierky - omietky - sadrokartóny
- Zateplenie rodinných domov - prenájom lešenia

DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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SBS GUARDING s. r. o.
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6. marca 2020    
na Slovensku sa prvý krát objavilo ocho-
renie COVID-19.

Výročia a udalosti 7. marca 1876    
Alexander Graham Bell získal patent na 
telefón.

Výročia a udalosti
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Nedávno sa uskutočnilo ďalšie ro-
kovanie Krízového štábu Minister-
stva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR. Rokovania sa opätovne 
zúčastnili zástupcovia Zväzu ob-
chodu , Slovenskej aliancie moder-
ného obchodu, Štátnej veterinárnej 
a potravinovej správy SR , Sloven-
skej poľnohospodárskej a potravi-
nárskej komory, Agrárnej komory 
Slovenska a Potravinárskej komory 
Slovenska  a konkrétnych obchod-
níkov. 

Hlavným bodom programu roko-
vania bola aktuálna situácia so záso-
bovaním potravinami na našom území 
a súčinnosť pri realizovaní humanitár-
nej pomoci pre obyvateľov Ukrajiny, 
ktorí hľadajú útočisko na Slovensku 
v dôsledku ozbrojeného konfliktu vo 
svojej domovine.

Agrorezort naďalej monitoruje 
zásoby strategických tovarov v ob-
chodných sieťach a ich distribučných 
skladoch v zmysle Memoranda o za-
bezpečení dostatočnej potravinovej 
zásoby v čase núdzového stavu, ktoré 
podpísali obchodníci s MPRV SR počas 
pandémie COVID-19. Obchodníci dnes 
opätovne deklarovali, že stav zásob je 
dostatočný a zásobovanie v obchodoch 
plynulé na celom území Slovenska.

V súvislosti s vyhlásením mimo-

riadnej situácie na území Slovenskej 
republiky (platí od 26. 2. 2022) MPRV SR 
poskytne pri realizovaní humanitárnej 
pomoci skladové priestory pre potravi-
nový a iný nevyhnutný tovar v rezort-
ných prevádzkach (ŠVPS a LPM Ulič), 
ktoré sú situované v blízkosti hraníc s 
Ukrajinou. Zároveň bola aktualizovaná 
kapacita lôžok, ktoré agrorezort dokáže 
poskytnúť pre potreby ubytovania voj-
nových utečencov z územia Ukrajiny. 
Momentálne ide už o vyše 700 takých-
to lôžok v organizáciách pod gesciou 
MPRV SR. Agrorezort sa podľa poky-
nov ministra Samuela Vlčana aktívne 
zúčastňuje aj rokovaní koordinačného 
štábu MV SR a je plne súčinný pri reali-
zovaní pomoci a vyplývajúcich úloh na 
zvládnutie mimoriadnej situácie.

Stav zásob potravín 
na Slovensku je dostatočný

» red

Zdôraznil to poradca predsedu vlá-
dy SR pre cezhraničnú spoluprácu 
Eduard Buraš. Apeluje, aby sa ľu-
dia, ktorí chcú pomôcť, obracali na 
koordinačné centrá, nechodili k 
hraniciam a nesnažili sa prejsť na 
ukrajinskú stranu.

Podľa jeho slov aj dôsledkom toho 
dochádza k blokovaniu priestoru. Pri 
prechode na Ukrajinu s humanitárnou 
pomocou je potrebné disponovať via-
cerými dokumentmi, problematické je 
tiež dostať sa opäť na slovenskú stranu, 
a to okrem iného aj pre množstvo ľudí. 
„Je super, že každý chce pomôcť, ale 
musí to byť nejakým spôsobom koordi-
nované,“ povedal s tým, že dobrá vôľa 
môže spôsobiť aj chaos. Pripomenul, že 
vláda SR oficiálne zriadila koordinačné 
miesta, kde sa možno informovať.

Aj na slovenskej strane hranice je 
podľa neho pomoc vítaná, ale ak sa ne-
dostane na ukrajinskú stranu, nebude 
cielená. Prvý kamión odovzdali v noci 
na nedeľu (27. 2.) v Užhorode, odkiaľ sa 
pomoc distribuuje ďalej. „Je to najbliž-
šia vstupná brána, ďalej sa nedostane-
me. Cesty sú zničené a je to nebezpeč-
né,“ dodal.

V spolupráci s košickou mestskou 
časťou (MČ) Staré Mesto vytvorili v bu-
dove miestneho úradu aj informačné 
kontaktné miesto SOS Ukrajina, ktorá 

zbiera informácie o ponuke ubytova-
nia pre ukrajinských utečencov, ako 
aj humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. 
„Zmyslom projektu je hlavne okrem 
klasickej materiálnej pomoci nakon-
taktovať ponúkajúcich ubytovanie s 
tými, ktorí to potrebujú, spojiť týchto 
ľudí,“ povedal starosta Igor Petrovčik.

Čo sa týka materiálnej pomoci, 
najžiadanejšie sú potraviny, lieky, 
deky, zdravotnícky materiál, vody, ces-
toviny, mlieko a hygienické potreby pre 
ženy aj deti.

Záujemcovia, ktorí chcú pomôcť, 
môžu volať aj na telefónne číslo +421-
907-621-283, alebo písať na emailovú 
adresu sosukrajina2022@gmail.com.

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu 
musí byť koordinovaná

» red
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Konflikt na Ukrajine zameral po-
zornosť na deti a žiakov. Kiež by sa 
im venovala pozornosť častejšie a 
s rovnakou intenzitou aj pri iných 
problémoch spoločnosti. Lebo ako-
koľvek si chceme nahovoriť, že deti 
sú len deťmi a nemajú sa starať do 
sveta dospelých, vnímajú tak ako 
my, zasahuje ich dianie v štáte, 
máva ich citmi a názormi. Preto tre-
ba pri komunikácii s nimi brať na 
ohľad to, že intenzívne reflektujú 
súčasnú realitu. 

V súvislosti s vojnou dostávame 
pokyny o tom, ako s deťmi komuniko-
vať. Mnohé z nich sú užitočné a citlivé 
k osobnosti dieťa či dospievajúceho 
človeka. Pri všetkých zložitých témach 
však treba myslieť aj na to, že nie každé 
dieťa chce o zle komunikovať. Veď o voj-
ne počúvajú a čítajú denne, najmä na 
nete. Je pravdepodobné, že sa rodiča či 
učiteľa na to spýtajú. To je ideálny stav: 
dieťa chce komunikovať! Ale násilne 
im vnucovať túto tému nie je tou pra-
vou cestou, ktorú chceme dosiahnuť. 
Isto, závažné aspekty rôznych udalostí 
treba otvárať. Vtedy aspoň vystihnime 
vhodný čas na rozhovor. Aby sa teraz 
nestalo, že na každej vyučovacej hodi-
ne sa bude hovoriť o vojne. Môže to byť 
kontraproduktívne. Najlepšou cestou 
komunikácie je prirodzenosť.

Veľmi dôležité je nepodsúvať de-
ťom ideológiu alebo nenávisť pri komu-

nikácii o vojne. Sám som už zachytil 
nenávistné prejavy detí voči bežným 
Rusom. Nie je dobré ani vulgárne re-
flektovať akúkoľvek tému. V budúc-
nosti by sa mohlo stať, že všetko, čo sa 
im nepáči, budú hodnotiť vulgárne, s 
nenávisťou či ideológiou až propagan-
dou. A dobre vieme, že práve takéto vi-
denie spôsobuje konflikty, ale aj vojny. 
Obzvlášť apelujem na učiteľov, ktorí by 
mali témy spoločnosti rozoberať objek-
tívne, nezaujato a s odstupom. Úlohou 
učiteľov nie je podsúvať jedno videnie. 
To plazí odjakživa. Práve tak, ako nee-
xistuje len jeden pohľad v rámci fungo-
vania spoločnosti. 

Ťažké témy treba komunikovať ro-
zumne, pokojne a dostatočne konkrét-
ne. Treba sa pozrieť aj na príčiny a dô-
sledky konfliktov. Strašenie detí vojnou 
nie je správna cesta, no jej riziká majú 
poznať. Možno to prepojiť aj s tým, ako 
sa správať počas vojny, ako sa robie-
valo na branných cvičeniach. Všetko 
toto treba rozvíjať prirodzene, keď na 
žiakoch vidíme potrebu komunikovať.         

Aj keď sa to zdá nevhodné, neza-
búdajme na humor a veselé aktivity. 
Deti čelia veľkému útoku na psychiku, 
čo môže mať ťažké následky, keďže sú 
stále vo vývine. Aj preto potrebujú ne-
jaký ostrov pokoja, radosti a útočisko, 
čo by sme im práve my mali poskytnúť. 
Aby nehľadali svoj „ventil“ inde a inak.    

Vojna a deti, žiaci  

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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OKULIARE

OD

OD FIX

DUBNICA NAD VÁHOM

 OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK  0917 027 571      WWW.DROPTIC.SK   
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„Šoféri, vyzlečte staré kabáty a  ob-
lečte si nové,“ odkazuje vodičom 
dopravný analytik Ján Bazovský. 
Od marca totiž platia nové pravidlá 
cestnej premávky, ktoré viac chrá-
nia cyklistov. Osveta šoférov chýba, 
preto na ňu upozorňuje zdravotná 
poisťovňa Dôvera. Náklady na zdra-
votnú starostlivosť, ktoré musia vin-
níci nehôd zaplatiť zdravotným pois-
ťovniam, sa totiž ročne vyšplhajú na 
stovky tisíc až milióny eur.  

Najväčší pozor si treba dávať pri 
odbočovaní z hlavnej cesty, kedy vodič 
musí dať prednosť cyklistovi idúcemu 
nielen po ceste ďalej rovno, ale aj po cyk-
listickej cestičke, ktorá je rovnobežná 
s hlavnou cestou. Takisto pri vchádzaní 
z vedľajšej cesty na hlavnú, ak súbežne 
s hlavnou cestou vedie cestička pre cyk-
listov, musí dať šofér na vedľajšej ceste 
prednosť cyklistovi.

„Najčastejšou príčinou dopravných 
nehôd na slovenských cestách je neve-
novanie pozornosti jazde vodičmi mo-
torových vozidiel a nedostatočné sledo-
vanie situácie v premávke. Pokiaľ  vodič 
počas jazdy nevidí iné auto, pravdepo-
dobnosť, že si všimne aj ostatných účast-
níkov premávky – cyklistov, chodcov 
– je minimálna. Preto by sa aj oni mali 
v premávke správať veľmi zodpovedne. 
Doteraz platné pravidlá ukladali vodičo-

vi pri odbočovaní doprava dať prednosť 
v jazde cyklistovi idúcemu rovno. Po no-
vele zákona im pribudla povinnosť pri 
odbočovaní doprava dať prednosť v jaz-
de aj cyklistom idúcim súbežne s cestou 
po ceste pre cyklistov, ktorá je od cesty 
oddelená,“ pripomína Ján Bazovský. 

Podľa nových pravidiel musia vodi-
či sledovať nielen premávku na cestách, 
ale pred križovatkami aj situáciu vedľa 
ciest. Cyklisti sa pohybujú oveľa rých-
lejšie ako chodci, dokonca rýchlejšie 
ako spomaľujúce autá. „Preto si odbočo-
vanie vpravo vyžaduje viac pozornosti 
zameranej na pohyb cyklistov. Lebo 
nedanie prednosti v jazde môže pre nich 
skončiť oveľa tragickejšie ako u chod-
cov,“ zdôrazňuje.

Mnohí slovenskí vodiči jazdia pod-
ľa neho „po pamäti“. Len čo sa zmení na 
križovatke smer hlavnej cesty, pribudnú 
semafory alebo dopravné značky, vodi-
čom trvá aj niekoľko dní, kým zmenu 
zaregistrujú. „Na takýchto miestach 
pravidelne dochádza k  dopravným ne-
hodám. Zvyk je síce železná košeľa, ale 
premávka na cestách úplne iný kabát. 
Pre svoju dynamiku, nepredvídateľné si-
tuácie a neopakovateľný proces dopravy 
však ten kabát rýchlo vychádza z módy. 
Aj vďaka novelám zákonov súvisiacim 
s pohybom vozidiel po cestách,“ uzatvá-
ra dopravný analytik.

Vodiči, pozor - od marca 
majú cyklisti prednosť! 

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

www.ocnesokolik.sk
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Máte viac ako šesťdesiat rokov a máte pocit, že 
horšie vidíte? Potom je možné, že vás trápi sivý 
zákal. Na otázky pacientov k sivému zákalu odpo-

vedá MUDr. Ján Sokolík jr., primár Očného centra 
Sokolík 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 citli-
vosť na svetlo. Sivý zákal nie je možné odstrániť inak 
ako operáciou a neexistuje iný spôsob jeho liečby. 
Ako prebieha operácia sivého zákalu?
Ide o úplne bezpečný, bezbolestný a rýchly chirurgic-

ký zákrok, ktorého nie je potrebné sa obávať. Počas 

operácie sa ľudská očná šošovka nahrádza umelou 
šošovkou. Operácia trvá asi 15 minút a vykonáva sa 
miestnym znecitlivením kvapkami. Oko je do druhé-

ho dňa zakryté náplasťou a po jej zložení už pacient 
okom vidí. V Očnom centre Sokolík v Trenčíne je ope-

rácia sivého zákalu hradená všetkými 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 

Neodkladajte
operáciu
sivého zákalu!

Veľa pacientov z dôvodu epidémie preventívne vyšetrenia odkla-
dalo. Teraz, keď sa epidemická situácia opäť zlepšuje, je ideálna 
príležitosť sa na vyšetrenie objednať. Preventívne prehliadky zraku 
sú dôležité obzvlášť u osôb nad 60 rokov, a to i vtedy, keď žiadny 
problém pacient nepociťuje. Preventívne vyšetrenie u starších osôb 
môže odhaliť sivý zákal.

VOLAJTE: 0904 146 537

Vyšetrenie i operácia sivého zákalu sú v Očnom centre Sokolík plne 
hradené všetkými zdravotnými poisťovňami!

Sivým zákalom trpí:
50% ľudí nad 65 rokov  
70% ľudí nad 75 rokov

jeho voľby, alebo si môže zvoliť multifokálne vnútro-

očné šošovky, vďaka ktorým uvidí kvalitne do blízka 
i do diaľky a úplne sa tak zbaví závislosti na okulia-

roch. Vnútroočná šošovka zostáva v oku po celý ži-
vot, už sa nevymieňa, preto má pacient jedinečnú 
možnosť výberu, ako sa bude po operácii pozerať na 
svet. 
Prečo prísť na operáciu k Vám, do Očného 
centra Sokolík?
V Očnom centre Sokolík sme úspešne uskutočnili 
už viac ako 15 000 vnútroočných operácií, čo 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 ďa-

lej. Je to zásluha celého kolektívu. Pacienti oceňujú 
nielen výborný výsledok práce, ale i rodinné prostre-

die centra a profesionálny, a zároveň ľudský prístup 
celého personálu ku každému pacientovi. 

VYŠETRENIE PRE OSOBY NAD 6O ROKOV
ZMLUVY SO VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI

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

Sivý zákal nie je možné odstrániť inak ako operáciou. Pacient by operá-
ciu nemal zbytočne odkladať. Dôvodom je nielen kvalita života, ale i to, 
že čím viac je sivý zákal tzv. zrelý, tým je operácia náročnejšia a môže 
priniesť viac rizík.

OPERÁCIA SIVÉHO ZÁKALU

- BEZPEČNÁ A RÝCHLA (trvá asi 15 min)
- AMBULANTNÁ (po operácii pacient odchádza domov)
- ÚPLNE BEZBOLESTNÁ 
(v miestnom znecitlivení kvapkami)

Operácia sivého zákalu vrátane základnej vnútroočnej 
šošovky je plne hradená všetkými zdravotnými 
poisťovňami.
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88-0020

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448●0902 606 436●0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

66-94

www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

Predaj a servis 
kanadských 

a amerických  víriviek 
po celom Slovensku
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
47-001
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52-0002

CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  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

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


