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Poznaj sám seba. Koľkokrát už kaž-
dý z nás tieto slová niekde počul 
alebo čítal? Prečo je vlastne dôležité 
poznať sám seba a ako sa k takému-
to poznaniu dopracovať?

Od nášho narodenia je tu niekto, 
kto nám hovorí, čo máme robiť, kedy 
máme jesť a kedy ísť spať, ako máme 
konať, ako sa máme správať, ako máme 
žiť. Naši rodičia, starí rodičia a neskôr 
učitelia a vychovávatelia si zvyčajne 
myslia, že vedia lepšie ako my, čo po-
trebujeme, čo nám vyhovuje. Od ma-
lička sme nútení podriaďovať sa istým 
normám, pravidlám, predpisom.

Sme natoľko pohltení plnením 
prianí iných, že niet divu, že ani ne-
vieme, kým vlastne sme, že nepozná-
me samých seba. Častokrát, možno aj 
zo strachu z odmietnutia či kritiky, zo 
strachu z toho, čo povedia iní, sa radšej 
prispôsobíme, poprieme vlastné túžby 
a urobíme to, čo sa od nás očakáva. Ak 
však chceme byť v živote šťastní a uro-
biť šťastnými aj iných, je potrebné vziať 
život do vlastných rúk.

Žiť svoj vlastný život je veľká vý-
zva a bude vyžadovať dennoden-
nú prácu na sebe samom, pretože 
spoznávanie samého seba je nikdy sa 

nekončiacim dobrodružstvom. Bude 
nevyhnutné, aby sme si kládli otázky 
a hľadali na ne odpovede. Je treba sa 
trošku zastaviť, ponoriť sa do seba a 
pýtať sa: „Kam smerujem? Kam ma 
to ťahá? Čo ma napĺňa? Chcem to, teší 
ma to, čo teraz robím? Cítim sa pri tom 
dobre? Robí ma to šťastným? Čo mi ub-
ližuje? Čo mi škodí? Po čom skutočne 
túžim ja a nie moje okolie? Aké sú moje 
potreby?“

Je dôležité poznať vlastné potre-
by, hodnoty a očakávania a konať v 
súlade s tým, čo cítime a ako to cíti-
me, nie tak, ako to od nás požadujú iní. 
„Vo chvíli, keď začnete premýšľať nad 
tým, čo si myslia iní ľudia, prestanete 
byť sami sebou,“ povedala v jednom 
rozhovore Meryl Streepová. A tak to už 
raz a navždy prestaňme robiť a žime 
podľa seba, podľa vlast-
ných túžob, prianí, 
najlepšieho vedomia 
a svedomia. Prijmime 
sa takí, akí sme, so 
všetkými našimi 
dobrými, ale aj 
slabšími stránka-
mi.

Byť sám sebou

» Renáta Kopáčová, redaktorka

WWW.REGIONPRESS.SK
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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
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Ak sa vydáte na potulky metropolou 
východu, tak priamo v srdci Košíc 
môžete obdivovať obnovený polo-
vičný Medzevský hámor. Hámor 
sa nazýva polovičný preto, že ide o 
vernú zmenšenú kópiu hámru na-
chádzajúceho sa v Medzeve, ktorý 
je živou technickou pamiatkou.

Nadšenci z neziskovej organizácie 
„Cech umeleckých kováčov a kováčov 
Slovenska“ na čele s cechmajstrom 
Vladimírom Eperješim, si dali za cieľ 
zrekonštruovať zmenšeninu kováčskej 
dielne, pôvodne stojacej v Medzeve a 
priblížiť tak tradičné remeslo ďalším 
generáciám. Tento ich zámer podporil 
aj Košický samosprávny kraj.

V Uličke remesiel v Košiciach 
nesmie hámor chýbať

Polovičný hámor je drevenou prí-
stavbou a nachádza sa na Hrnčiarskej 
ulici. Tá je sama o sebe atrakciou v 
Starom meste a turistov aj miestnych 
láka nielen svojou nezameniteľnou 
atmosférou, ale dáva priestor aj na ne-
všedné zážitky a vzdelanie. Bylinkár 
vedľa kamenára, hrnčiar vedľa kováča 
či rezbára. Ulička remesiel už od roku 
1998 ukazuje, že remeslo má zlaté dno. 
O jej dôležitosti dobre vedel aj rodák z 
Medzeva a bývalý prezident Sloven-
skej republiky, Rudolf Schuster, kto-
rý inicioval výstavbu napodobeniny 
veľkého medzevského hámru práve 

za kováčskou dielňou na Hrnčiarskej 
ulici. Vďaka rekonštrukcii objektu 
vznikol priestor určený na prezentá-
ciu kováčskeho remesla. „Toto je prvá 
rekonštrukcia od postavenia zmen-
šeniny hámru v Medzeve. Drevená 
prístavba bola prakticky nefunkčná, 
nádrže na vodu, hornú aj spodnú bolo 
treba odizolovať a ochrániť pred únik-
mi vody a vodné koleso bolo potrebné 
úplne zrepasovať. Odviedol sa tu kus 
dobrej práce,“ popisuje rekonštrukciu 
Rastislav Trnka, predseda Košického 
samosprávneho kraja. „Ako sa voľake-
dy kulo železo, keď nebola elektrina? 
Keď sa nedal pohodlne stlačiť vypínač? 
Presne to sa dozvedia tí, ktorí sa prídu 
pozrieť na hámor - na geniálnu kon-
štrukciu našich predkov, ktorí vedeli 
využiť silu prírody vo svoj prospech,“ 
pozýva kováč Vladimír Eperješi, ktorý 
v Uličke remesiel stojí už 7 rokov pri ho-
rúcej vyhni a kuje umelecké diela zná-
me po celej Európe.

Informácie a foto poskytla 
KOCR Košice Región Turizmus

Polovičný hámor sa znova roztočil

» ren

Pri výletoch do prírody sa môže stať, 
že stretnete medveďa hnedého. Ako sa 
v takejto situácii správať, čo robiť, ra-
dia odborníci zo Zásahového tímu pre 
medveďa hnedého.

Medveď sa zvyčajne snaží ľuďom vy-
hnúť a stretnúť sa s ním nemusí znamenať, 
že zaútočí. Výrazný vplyv na to, ako bude 
medveď reagovať, má aj naše správanie. 
„Pri nečakanom strete s medveďom, na 
bližšie ako 100 m, je treba zväčšiť vzdia-
lenosť od medveďa, nie však utekaním, 
ktoré by mohlo vyprovokovať prenasledo-
vanie. K medveďovi sa nikdy nepribližujte, 
a to aj v prípade, že sa zdá byť pokojný. 
Vyhnime sa pohľadu priamo do očí, pre 
zviera je to znak agresie. Medvede signa-
lizujú rôzne stupne nepokoja alebo stre-
su. Niektoré signály sú nenápadné – ako 
pozastavenie sa v činnosti, zmeravenie a 
zmena orientácie tela, alebo neprirodze-
né zívanie. Iné sú očividnejšie – fučanie, 
mrmlanie a cvakanie zubami. Medzi veľ-
mi napäté agresívne prejavy patrí slinta-
nie, rýchle fučanie, vrčanie a bručanie s 
otvorenou papuľou, zaháňanie sa labou 
a hrdelné zvuky, napríklad rev. Medveď v 
sebaobrane niekedy urobí výpad, varova-
nie, aby sa človek vzdialil. Ak sa stretne 
s nevhodnou reakciou zo strany človeka, 
výpad sa môže vystupňovať do útoku, ale 
väčšinou sa končí skôr ako dôjde k fyzické-
mu kontaktu,“ popisujú odborníci.

Čo ak medveď skutočne zaútočí - ak 
medveď naozaj zaútočí a zdá sa, že dôjde 

k fyzickému kontaktu, poprední odborníci 
odporúčajú pasívnu obranu: ľahnúť si na 
brucho tvárou k zemi, ramenami a rukami 
si chrániť hlavu a krk, ostať bez pohybu 
(„hrať mŕtveho“) až pokiaľ medveď ne-
odíde. Ak vás medveď prevráti, znova sa 
dostaňte do pôvodnej polohy, aby ste mali 
brucho a ostatné životné orgány chráne-
né pri zemi. Brániaci sa medveď väčšinou 
prestane útočiť, keď zistí, že už nie ste 
hrozbou. Aktívna obrana by mohla predĺ-
žiť útok a zvýšiť pravdepodobnosť vážneho 
zranenia. „Za najlepší spôsob ako odohnať 
útočiaceho alebo hrozivo správajúceho 
sa medveďa a tým aj zabrániť zraneniu 
človeka, je považovaný paprikový sprej 
na medvede. Sprej na medvede by mal 
mať minimálne 225 g a obsahovať 1 – 2 % 
kapsaicínu. Sprej by mal poskytnúť aspoň 
6 sekúnd postreku s dosahom aspoň 7,5 
m,“ radia odborníci.

Na koho sa obrátiť: telefonický kontakt 
na Zásahový tím pre medveďa hnedého: 
0903201978, 0903201879.

Zdroj informácií 
Štátna ochrana prírody SR

Čo robiť v prípade stretu s medveďom

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto Bergadder pixabay

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE MÁJOVÉ ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 Zľavy platia do 31. 5. 2022

 50%
až do
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Vodný prvok dokáže skrášliť kaž-
dý priestor a zlepší aj mikroklímu. 
Vhodným riešením môže byť jazier-
ko. Ak po ňom túžite, založiť si ho 
môžete nielen v záhrade, ale aj na 
balkóne či terase.

Menšie jazierko nevyžaduje veľa 
priestoru a ani starostlivosti a tak, ak 
chcete mať v menšej záhrade či na bal-
kóne vodu, táto forma je pre vás ideál-
na. Vytvoriť si ho môžete celkom jedno-
ducho, postačí zopár drobností, ktoré 
zakúpite v predajniach pre záhradká-
rov, niečo možno nájdete aj doma.

Budeme potrebovať:
- nádobu – môže to byť starší sud, ko-
ryto či plechová vanička, kaďa alebo 
veľký kvetináč – myslite však na to, že 
by mala mať objem aspoň 25 l
- hrubá čierna fólia
- vodné rastliny – o ich výbere sa po-
raďte v záhradníctve. Môžete si zvoliť 
veľmi efektné na hladine plávajúce 
rastliny, prípadne lekná, napríklad: 
Hyacint spec - veľmi pekná na hladine 
plávajúca rastlinka, kvitne fialovými 
kvetmi a obľubuje slnko prípadne Lek-
nica Nuphar - rastie v stojatých alebo 
pomaly tečúcich vodách, listy a kvet 

plávajú na hladine a obľubuje najmä 
slnečné stanoviská
- kamene

Takto sa to podarí:
- zvoľte si nádobu a poriadne ju očistite
- keďže nádoba musí byť vodotesná, vy-
ložte ju hrubou čiernou fóliou
- na dno nádoby umiestnite kamene a 
kvetináče či košíky s vodnými rastli-
nami – v hlbšej kadi môžete pokojne 
pestovať aj lekno
- nádobu napustite vodou

Nezabudnite:
Pamätajte aj na prezimovanie vod-

ných rastlín. Premiestniť ich v zimnom 
období môžete, prípadne aj s celou ná-
dobou napríklad do chladnej pivnice.

Zakladáme minijazierko

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Ilustračné foto. zdroj foto: rgerber pixabay

Napíšte nám: trenciansko@regionpress.sk

AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»ZA UČELOM ROZŠIRENIA 
ZBIERKY KUPIM STARE MO-
TORKY ZNACKY ČZ/JAWA/
STARY PIONIER/MOPED STA-
DION/SIMSON AJ POKAZENE 
NEKOMPLETNE PONUKNITE 
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatim. 0949 371 361
»ODKUPIM motocykel JAWA 
CZ PIONIER BABETA dobre 
zaplatim 0904274781

REALITY INÉ...7
»Ponúkam vypracovanie 
projektovej dokumentácie 
na stavby s potrebnou au-
torizáciou. 0944 124 969

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

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11
»Kupim ludove kroje 
0902708047

DEŤOM...12

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14
»Rusite kovoobrabaciu 
dielnu, sklad? Odkupim 
nepouzite zasoby. 0951 624 
900
»Kupim vrtaky MK, CSSR, 
zavitniky, ocka, univerzaly, 
zveraky, nepouzite. 0951 
250 792

HĽADÁM PRÁCU...15

ZOZNAMKA...16

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-
rátorov O2 a 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

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    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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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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22. mája 1908
bratia Wrightovci patentovali svoje lieta-
dlo 

Výročia a udalosti

Sociálna poisťovňa tento rok vyplatí 
dôchodcom 13. dôchodok skôr, a to v 
júli 2022. Pre dôchodcov, ktorí pobera-
jú dôchodok zo zahraničia, v predsti-
hu pripravila elektronický formulár 
na oznamovanie sumy dôchodku z 
cudziny.

Ak dôchodca poberá dôchodok aj 
od platiteľa dôchodku so sídlom v zahra-
ničí, sumu tohto dôchodku je potrebné 
Sociálnej poisťovni oznámiť do 5. júna 
2022. Postup na oznámenie je možný, 
bez potreby osobnej návštevy pracovis-
ka Sociálnej poisťovne. „Dôchodca na 
to môže využiť e-formulár Oznamovanie 
dôchodku zo zahraničia, ktorý je už v 
súčasnosti dostupný na webovom sídle 
Sociálnej poisťovne. Použitie a vyplnenie 
e-formulára je jednoduché. Po zapísaní 
základných identifikačných údajov dô-
chodcu do príslušných častí e-formulára 
treba uviesť údaje o dôchodku z cudziny 
a e-formulár odoslať Sociálnej poisťov-
ni,“ uvádza Sociálna poisťovňa na svojej 
webovej stránke.

S akoukoľvek otázkou týkajúcou sa 
vyplnenia alebo odoslania e-formulára je 
možné obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu 
telefonicky alebo e-mailom. Telefonicky 
možno kontaktovať Informačno-pora-
denské centrum Sociálnej poisťovne – zo 
zahraničia volajte na telefónne čísla +421 
906 171 965, +421 2 3247 1965 alebo + 421 

906 171 020 a zo Slovenskej republiky na 
bezplatné telefónne čísla 0800 123 123 
alebo 0800 500 599.

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dô-
chodok dôchodcom automaticky, bez 
osobitnej žiadosti. Dostanú ho spolu s 
dôchodkom tí seniori, ktorí budú mať v 
júli 2022 nárok na výplatu starobného, 
predčasného starobného, invalidného, 
vdovského, vdoveckého, sirotského ale-
bo sociálneho dôchodku. Pôjde o viac 
ako 1,44 milióna poberateľov dôchodkov.

„Suma 13. dôchodku sa nemení a 
bude v rozpätí od 300 eur do 50 eur. Pres-
nú sumu 13. dôchodku, v akej sa v júli 
2022 vyplatí, si budú môcť seniori tiež 
zistiť v predstihu. Sociálna poisťovňa pre 
nich už tradične pripravuje kalkulačku 
na jeho výpočet, ktorú zverejní v priebe-
hu júna 2022 na svojej webovej stránke a 
verejnosť na to včas upozorní,“ informuje 
Sociálna poisťovňa.

Oznamovanie dôchodku 
zo zahraničia treba stihnúť do 5. júna

» ren
Ilustračné foro. zdroj foto stevepb pixabay

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

trenciansko@regionpress.sk
0905 915 036, 0907 673 926
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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

6
5

-0
1

2

3
7
-6
7

PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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21. mája 1964  
Arno Allan Penzias a Robert Wilson detegovali kozmické mikrovln-
né reliktové žiarenie, ktoré potvrdzuje teóriu Veľkého tresku 

Výročia a udalosti

23. mája 1805  
Napoleon Bonaparte bol v milánskej katedrále korunovaný za ta-
lianskeho kráľa 

Výročia a udalosti

25. mája 1898  
v Prešove vznikol najstarší futbalový klub na Slovensku Tatran Pre-
šov, vtedy pod názvom ETVE Prešov (Eperjesi Torna es Vivo Egyesület) 

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€

6
5
-0
6
1



TN22-20_strana- 8

ZAMEstNANIE, sLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
8

24. mája 1993
Eritrea získala nezávislosť od Etiópie 

Výročia a udalosti
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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

-

 
 

1.600 € bez DPH.

Cena: 1.600 €/mesiac
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27. mája 1942
Slovák Jozef Gabčík a Čech Jan Kubiš usku-
točnili atentát na Heydricha 

Výročia a udalosti Inzerát, ktorý predáva

0905 915 036, 0907 673 926
WWW.REGIONPRESS.SK
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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 hor-

šie vidíte? Potom je možné, že vás trápi sivý zákal. 
Na otázky pacientov k sivému zákalu odpovedá 
MUDr. Ján Sokolík jr., 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 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 za-
kryté náplasťou a po jej zložení už pacient okom vidí. 
V Očnom centre Sokolík v Trenčíne je operácia sivého 
zákalu hradená všetkými zdravotnými poisťovňami. 

Kedy je najvhodnejší čas na podstúpenie operácie?
Pacient by operáciu nemal zbytočne odkladať a mal 
by ju podstúpiť vo chvíli, keď ho sivý zákal obmedzu-
je v bežnom živote. V súčasnej dobe sa neodporúča 
nechať sivý zákal tzv. dozrieť, lebo u „staršieho“ zá-
kalu býva očná šošovka viac postihnutá, je tvrdšia a 
horšie sa odstraňuje. Operácia potom je náročnejšia 
a môže priniesť viac rizík. 

Ovplyvňuje operáciu odstránenia sivého zákalu 
ročné obdobie?
Vôbec nie. Operáciu je možné podstúpiť v ktorom-
koľvek ročnom období. Trend, kedy pacienti na 
operácie nechceli chodiť v lete, už ustupuje. Nie je k 
tomu totiž dôvod. Pacient už na druhý deň po operá-
cii operovaným okom vidí. Po operácii je síce nutné 
dodržiavať kľudový režim, ale to nijako nebráni bež-
ným aktivitám.

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

Môžem si vybrať z rôzne kvalitných vnútroočných 
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 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 život, 
už sa nevymieňa, preto má pacient jedinečnú mož-
nosť 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

Operácia sivého zákalu je úplne bezpečný a rýchly chirurgický zákrok, 
ktorého nie je potrebné sa obávať. Operácia je ambulantná (po operá-
cii pacient odchádza domov), úplne bezbolestná a trvá asi 15 minút.

Plne hradená všetkými zdravotnými poisťovňami! 
$ vykonali sme viac ako 15.000 úspešných operácií
$  veríme tomu, čo robíme - medzi našich pacientov patria 
    aj naši blízki a priatelia
$  vysoká kvalita operácií garatantovaná 
    excelentnými operatérmi
$  najmodernejšie operačné technológie
$  široká ponuka vnútroočných šošoviek 
    (trifokálne, multifokálne, torické i asférické šošovky)

OPERÁCIA SIVÉHO ZÁKALU
v Očnom centre Sokolík 

Objednajte sa na preventívne vyšetrenie sivého zákalu do 15.6.2022 
a po predložení tohto kupónu získate naviac ZDARMA OCT vyšetre-
nie v hodnote 30 EUR. 
Ponuka platí pre všetkých, ktorí túto akciu v minulosti ešte nevyužili a ktorí 
ešte nepodstúpili operáciu sivého zákalu.
Pomocou OCT vyšetrenia špecializovaný lekár dokáže včas zachytiť ďalšie 
závažné očné ochorenie ako je makulárna degenerácia, zelený zákal, ná-

dorové ochorenie oka alebo opuch na sietnici u pacientov s cukrovkou. 
Presným meraním je možné sledovať i následný vývoj ochorenia a účinnosť 
zavedenej terapie.

Neodkladajte
operáciu
sivého zákalu! Pacient by operáciu nemal zbytočne odkladať, 

lebo čím viac je sivý zákal tzv. zrelý, tým je ope-

rácia náročnejšia a môže priniesť viac rizík.

AKC
IA

VOLAJTE: 0904 146 537 

ZMLUVY SO VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI
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Rakovina krčka maternice je jediná 
rakovina, proti ktorej sa dá očkovať a 
vieme jej úspešne predchádzať. Od 1. 
mája 2022 sa aj Slovensko zaradilo k os-
tatným vyspelým krajinám, v ktorých 
dievčatá a chlapci medzi 12. a 13. rokom 
života môžu byť bezplatne zaočkovaní 
najmodernejšou nanovalentnou vakcí-
nou Gardasil 9 proti vírusu HPV.

Ako na tlačovej konferencii povedal 
minister zdravotníctva Vladimír Lengvar-
ský, skúsenosti z iných krajín – Austrálie, 
Británie či Švédska – ukázali, že za 10 až 
15 rokov od zavedenia očkovania mladých 
dievčat a chlapcov výrazne klesol výskyt 
rakoviny krčka maternice, pričom percen-
tá poklesu sa pohybujú od 87% do 97%.

Ochrana pre mladých ľudí
„Ideálne je zaočkovať dievčatá a chlap-

cov v čase, keď je vysoko pravdepodobné, 
že ešte neboli infikovaní HPV vírusom. A 
tiež v čase, kedy ich imunita dokáže zarea-
govať na podanie vakcíny najvyššou tvor-
bou protilátok. Takýmto obdobím je 9. až 
15. rok života,“ uviedla Elena Prokopová, 
pediatrička. Profesor Miloš Jeseňák, imu-
nológ, pediater zdôraznil, že táto vakcína 
má účinnosť proti rakovine krčka mater-
nice takmer 100%. „Dokonca má účinnosť 
aj pri rakovine laryngu, rakovine jazyka a 
ďalších, čo je z pohľadu ochrany mladých 
ľudí a ich následného budúceho zdravia 

ďalší bonus. Očkovanie detí, ktoré dovŕšili 
12-ty rok svojho života, maximálne odpo-
rúčam,“ dodáva odborník.

Očkovanie odporúčajú 
aj v staršom veku

Očkovanie proti HPV vírusu odporúča 
rezort zdravotníctva aj v staršom veku, 
dievčatá a chlapci vo veku od 13 do 16, res-
pektíve 18 rokov môžu využiť benefit jed-
notlivých zdravotných poisťovní, ktorý je 
poskytovaný vo forme finančného príspev-
ku. „Naďalej budú prebiehať rokovania so 
zdravotnými poisťovňami o možnosti lepšej 
prístupnosti k očkovaniu aj v iných veko-
vých kategóriách, ako aj o ďalších možnos-
tiach efektívneho zisťovania HPV vírusu v 
našej populácii. Informácie o prevencii a 
skríningoch onkologických ochorení, ale aj 
o očkovaní proti vírusom HPV sa verejnosť 
bude dozvedať na aktuálnych podujatiach 
pacientskych organizácií: POVEDZ NIE RA-
KOVINE či BEH PRE ZDRAVÉ PRSIA 2022,“ 
informoval rezort zdravotníctva.

Očkovanie proti 
rakovine krčka maternice

» ren
Ilustračné foto. zdroj Tumisu pixabay
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OBCHODNÝ DOM FIX 
NÁM. MATICE SLOVENSKEJ 

DUBNICA NAD VÁHOM

-50%
VYBRANÉ 

OKULIAROVÉ RÁMY *

* - AKCIA PLATÍ NA VIAC AKO 300 KVALITNÝCH RÁMOV PRI ZHOTOVENÍ KOMPLETNÝCH  DIOPTRICKÝCH OKULIAROV. 

AKCIU 

OPTIKADROPTIK  WWW.DROPTIC.SK             
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Bezpečnosť na schodoch a 
štýl jedným slovom: Stannah
Znovu získajte radosť z používania všetkých poschodí vášho 
domu so schodiskovým výťahom, ktorý odráža váš exkluzívny 
štýl. Vhodné pre rovné a zakrivené schody.
Zavolajte spoločnosti Stannah ešte dnes, aby vám bezplatne a 
nezáväzne posúdila vaše schody. Spomeňte toto vydanie a 
získajte 10 % zľavu na svoj obľúbený schodiskový výťah.

0800 162 162
Zavolajte zadarmo Táto ponuka je k dispozícii do 

31.5.2022 a nie je platná s inými 
kampaňami alebo ponukami.
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ZIMNÉ ZÁHRADY A 
ZASKLIEVANIE TERÁS

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY

����������������
DOMY NA PODVOZKU

MODULOVÉ DOMY OBYTNÉ MODULY

Na mobilný / modulový 
dom alebo modul 
nie je potrebné 

stavebné povolenie !

mediálni partneri
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