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V posledných rokoch sa smartfó-
ny udomácnili v našich životoch a 
máme ich neustále na dosah. Sme 
vždy a kdekoľvek online. Mnohí 
sa aj vďaka nim čoraz viac pripú-
tavajú k sociálnym sieťam a život 
na nich dokonca uprednostňujú 
pred životom reálnym.

Keď som pred časom na terase 
kaviarne popíjala čaj, k susedné-
mu stolu si prisadol mladý pár. Obaja 
vytiahli z vreciek mobilné telefóny a 
zaujato do nich ťukali. Táto činnosť 
ich natoľko pohltila, že ani nezare-
gistrovali príchod čašníčky. Hneď 
potom, ako urobili objednávku, opäť 
sa pohrúžili do svojho virtuálneho 
sveta a zotrvali v ňom aj vtedy, keď 
im čašníčka priniesla kávu. V jednej 
ruke šálka, v druhej mobil. Občas 
sa naň dokonca aj usmiali, občas 
urobili nejakú grimasu a popri tom 
sŕkali rozvoniavajúci nápoj, nevní-
majúc jeden druhého, tobôž okolitý 
svet. Čo im však istotne neuniklo, 
boli správy či statusy na Facebooku.

Mobilné telefóny a počítače 
majú vplyv na náš každodenný 
život a či sa nám to páči, alebo nie, 
stali sa pre nás najdôležitejšími ko-

munikačnými prostriedkami. Pla-
tíme pomocou nich účty, uzatvára-
me dôležité obchody, nakupujeme, 
vzdelávame sa, vyhľadávame infor-
mácie, komunikujeme s okolitým 
svetom, sledujeme videá, zabávame 
sa. Mnohí ľudia majú na sociálnych 
sieťach dokonca viac priateľov ako 
v reálnom živote a sú, žiaľ, aj takí, 
ktorí sa od mobilov stávajú úplne 
závislými.

Pravdou je, že pokrok nezasta-
víme. Veda sa uberá vpred míľový-
mi krokmi a neustále prichádza s 
novými technológiami, ktoré nám 
skvalitňujú a uľahčujú život. Len 
mám občas strach, že nás všetky 
tie vylepšenia jedného dňa úplne 
prevalcujú. Často si kladiem otázku, 
ako nájsť rovnováhu medzi virtuál-
nym a reálnym svetom, 
ako dosiahnuť to, aby 
sme zostali v kontak-
te s modernou do-
bou a zároveň ne-
prekročili medze 
únosnosti?

Pokrok nezastavíme, ale...

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (59.870 domácností)
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AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatim. 0949 371 361

BYTY - PREDAJ...3

BYTY - PRENÁJOM...4

DOMY - PREDAJ...5

REALITY INÉ...7

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

DOMÁCNOSŤ...9
»PREDAM INDUKCNY VARIC 
CENA 20E TEL. 0904074193

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11
»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince.
Tel. 0905/767 777
»Kupim akordeon,heligon-
ku, husle, saxafón. 0915 
876 860

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14
»Rusite kovoobrabaciu 
dielnu, sklad? Odkupim 
nepouzite zasoby. 0951 624 
900

HĽADÁM PRÁCU...15

ZOZNAMKA...16

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 mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátorov O2 a 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 zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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C2, s. r. o., Vám ponúka na prenájom
lukratívny obchodný priestor  

v Dubnici nad Váhom

 

Výmera priestoru je 333 m2

173 m2
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Púpava lekárska ( Taraxacum of-
ficinale ) rastie všade, nájdeme ju 
na lúkach, medziach a takmer v 
každej záhrade. Mnohí však mož-
no netušia, že sa môže pochváliť 
množstvom liečivých a priaznivých 
účinkov na naše zdravie. Využiť mô-
žeme jej kvety, listy aj koreň.

Liečivé účinky - Púpava má veľa 
priaznivých účinkov na náš organiz-
mus, pričom jedlá je celá rastlina. Jej 
listy obsahujú vitamín C, vitamíny sku-
piny B a tiež provitamín A, rovnako aj 
množstvo minerálov – draslík, sodík, 
hliník, meď, železo, vápnik, kremík, 
síru a fosfor. Púpava má močopudné 
účinky, podporuje tvorbu žlče a žalú-
dočnej kyseliny a pomáha upravovať 
trávenie. Povzbudzuje činnosť pečene, 
žlčníka, obličiek a čriev, podporuje 
rast červených krviniek, znižuje krvný 
tlak. V ľudovom liečiteľstve sa púpava 
využíva pri liečbe močových kameňov, 
cukrovky, lymfatických uzlín ako aj pri 
chronickej únave.

Zber - Z púpavy môžeme využiť kve-
ty, listy aj koreň. Listy a kvety zbierame 
na čistých lúkach, ďalej od komuniká-
cií, najlepšie po daždi. Koreň zbierame 
zväčša na jeseň, pričom ideálne sú na 

to mesiace október a november, pretože 
práve v tom čase sú korene rastliny veľ-
mi bohaté na liečivé látky.

Použitie - Z kvetov púpavy si môže-
me pripraviť púpavový med, ktorý sa 
užíva ako prevencia najmä v chrípko-
vom období, ale aj pri liečbe ochorení 
dýchacích ciest. Mladé čerstvé listy si 
môžeme pridávať do šalátov a obohatiť 
ich tak o cenné vitamíny. Púpavový čaj 
z koreňa rastliny zasa pomáha pri trá-
viacich ťažkostiach, ale aj reume, dne a 
problémoch s kĺbmi.

Pozor! - Púpava nie je vhodná pre 
ľudí, ktorí trpia vážnymi ťažkosťami 
obličiek, žlčníkovými kameňmi, ob-
štrukciou žlčových ciest či žalúdočný-
mi vredmi. Ak nie ste si istí, poraďte sa 
o jej použití s lekárom.

Púpava lekárska

» ren
Púpava lekárska. zdroj foto pixel2013 pixabay
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Vertikálne záhrady sa stali zaujíma-
vým trendom najmä v posledných ro-
koch. Môžeme si vďaka nim vytvoriť 
zelenú oázu, ktorá spríjemní každý 
priestor. Ich výhoda spočíva tiež v 
tom, že ponúkajú možnosť pestovať 
rastliny na kolmej stene a tak sú vhod-
né nielen do malých záhrad, ale aj na 
balkóny či terasy.

Ako nosný systém sa u vertikálnych 
záhrad používajú zhotovené konštruk-
cie priamo na mieru, prípadne sa dajú 
vyskladať z variabilných prvkov, kto-
ré môžete pripevniť na múr alebo na 
plot či stenu balkóna alebo terasy a 
pomocou modulov ich kombinovať do 
rozličných rozmerov a tvarov. Po vypl-
není jednotlivých dielov substrátom, v 
nich môžete pestovať okrasné kvitnúce 
rastliny, dekoračné trávy, paprade ale 
aj bylinky, zeleninu či jahody. Skôr ako 
sa pustíte do výsadby, nezabudnite 
zohľadniť orientáciu záhrady na sve-
tové strany. Rastliny po zasadení pra-
videlne polievajte. Niektoré vertikálne 
záhrady majú v sebe zabudovaný aj 
zavlažovací systém.

Náš tip:
Vertikálna záhrada 
z drevených paliet

Vertikálnu záhradu si môžete zho-
toviť aj svojpomocne. Dobre na tento 

účel poslúžia vyradené drevené palety. 
Nachystajte si tiež geotextíliu, kovové 
pripináčiky, alebo klinčeky, kladivko, 
zeminu, rastliny a krhlu s vodou.

Postup:
Paletu očistite a na zadnú stenu pale-

ty aj jej spodnú časť pripevnite geotex-
tíliu. Paletu položte naplocho na zem a 
jej vnútorný priestor vyplňte zeminou. 
Do medzier medzi latkami zasaďte 
rastliny a dobre zalejte vodou. Násled-
ne nechajte rastliny aspoň týždeň, dva 
zakoreniť, potom už môžete paletu po-
staviť do vertikálnej polohy a umiestniť 
na požadované miesto pri stene alebo 
múriku. Nezabudnite ukotviť.

Vertikálne záhrady šetria priestor 
a spríjemnia prostredie

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
z d r o j foto pixabay
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€

OKULIARE

OD

OD FIX

DUBNICA NAD VÁHOM

 OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK  0917 027 571      WWW.DROPTIC.SK   
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SBS GUARDING s. r. o.
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

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

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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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

09
-5

4

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. Oko je do druhého dňa 
zakryté náplasťou a po jej zložení už pacient okom 
vidí. V Očnom centre Sokolík v Trenčíne je operácia 
sivého zákalu hradená všetkými zdravotnými pois-
ťovňami. 

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 

Môž i b ť ô k lit ý h út č

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)

Operácia sivého zákalu vrátane základnej vnútroočnej 
šošovky je plne hradená všetkými zdravotnými 
poisťovňami.
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TERAZ JE TVOJ ČAS.
TECHNIK 
AUTOMATIZOVANÉHO SKLADU (m/ž)
logistické centrum v Ilave

PRACOVNÍK SKLADU – 
VYSKLADŇOVANIE TOVARU (m/ž)
logistické centrum v Ilave

Plný úväzok:
■  nástupná mzda 1400 € brutto

Plný úväzok:
■  nástupná mzda 940 € brutto

Uchádzaj sa na: 
kariera.kaufl and.sk 
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 BýVanie trenčiansko
11

66
-1
44

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

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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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 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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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!!!
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