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Dnes dopoludnia znela z obecného 
rozhlasu v našej dedine pieseň Kar-
la Gotta. Uvedomila som si, že hoci 
tento hudobný velikán už takmer tri 
roky nie je medzi nami, žije stále v 
srdciach mnohých. 

Je skvelé, ak človek zanechá po 
sebe stopu, svedectvo o tom, že tu bol, 
že žil. Podobne ako astronauti, ktorí 
vztýčili vlajky na Mesiaci, ako stavite-
lia, ktorých stavby pretrvávajú po stá-
ročia, ako maliari, ktorých diela nad-
chýnajú aj po rokoch, ako hudobníci, 
ktorí sa vďaka svojim melódiám stali 
nesmrteľnými, ako...

Ľudia už odpradávna budujú ča-
sové schránky, do ktorých ukrývajú 
historické predmety alebo informácie 
pre budúce generácie. Rodiny si zasa 
vytvárajú rodinné albumy ako spo-
mienku na pekné chvíle, ale aj ako pa-
miatku pre svojich potomkov.

Myslím si, že zanechať správu vo 
fľaši – odkaz, ktorý chytí iných za srd-
ce a bude živý aj potom, keď tu už my 
nebudeme, môže každý z nás. Svojou 
ľudskosťou, obetavosťou, empatiou, 
nezištnosťou i ochotou načúvať iným 

a byť tu, keď nás potrebujú. Tak ako 
dobrí učitelia, ktorí dokážu ovplyv-
niť niekoľko generácií žiakov, šikovní 
lekári a zdravotníci, ktorí pomáhajú 
mnohým pri ich neľahkom boji s rôzny-
mi chorobami, opatrovatelia a sociálni 
pracovníci, ktorí sú pri trpiacich aj v 
ich najťažších chvíľach, ako záchraná-
ri, bez odvahy ktorých by vyhaslo veľa 
ľudských životov, ako dobrovoľníci, 
starajúci sa o tých, ku ktorým bol ži-
vot krutý, ako rodičia, ktorí starostlivo 
vychovali svoje deti, či starí rodičia, 
ktorí sa rozdávajú pre svoje vnúčatá, 
alebo ako ľudia, ktorí si nájdu čas po-
môcť rozličnými formami tým, ktorí sú 
v núdzi.

Prednedávnom som dostala dar-
ček zabalený v škatuľke, na ktorej je 
napísané:„Zanechajte 
malú iskru, nech ste 
kdekoľvek.“ Myslím si, 
že práve to by mohla 
byť cesta.

Zanechajme stopu

» Renáta Kopáčová, redaktorka

AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»Kupim Simson Enduro, 
Elektronic, alebo Jawa Pio-
nier, Mustang.. Ponuknite, 
dakujem. 0951 420 772
»KUPIM TOVARENSKY TRAK-
TOR, MOZE BYT AJ STARY 
NEPOJAZDNY TEL. 0949 350 
195
»Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson a in..Slusne 
zaplatim. 0949 371 361

POZEMKY - PREDAJ...6

REALITY INÉ...7

STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.
»KUPIM HAKI LESENIE. 0907 
715 027

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11
»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel. 0905/767 777

DEŤOM...12

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14

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          

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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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Po - Pi: 8.00-13. 30 hod.

 SO: 8.00-10.00 hod.  

Tel: 032 779 8133,  0908 587 511 pdhorka@nextra.sk

Predaj 13 - 20 týždňových odchovaných 
kuričiek DOMINANT na farme PD Hôrka
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Tel:0905 267 750 TRENČÍN
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4. júna 1996  
prvý testovací štart nosnej rakety Ariane 5 so štyrmi vedeckými 
družicami skončil haváriou 

Výročia a udalosti
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6. jún 1944
vylodenie v Normandii 

Výročia a udalosti
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Spoločnosť pôsobiaca v NEMECKU
PRIJME na TPP

Oplášťovanie budov trapézovým plechom
a sendvičovými panelmi, klampiarske práce 
Samostatná práca podľa výkresovej
dokumentácie
Nutná prax 
Nástupný plat 2000 € + odmeny
Ubytovanie a doprava na náklady firmy 
Nástup ihneď

MONTÁŽNIKOV

tel.: 0907 261 793
e-mail: ivana.konickova@kmmont.eu

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

 MKD VP 
skupiny "C+E"

Odmena: 900€ brutto + prémie 

+ príplatky + cestovné náhrady 

Kontakt:  
e-mail:  
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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8. jún 1600  
v Prahe sa konala prvá anatomická pitva ľudského tela, ktorú usku-
točnil lekár Ján Jesenský-Jessenius; pitva trvala až do 12. júla 1600 

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€10. jún 1944
nemeckí nacisti vypálili francúzsku obec 
Oradour-sur-Glane

Výročia a udalosti
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Firma REAL-IR príjme do TPP 
MONTÁŽNIKOV s praxou  

na montáž dverí a okien

KONTAKT:
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0905 915 036

0907 673 926

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

Najčítan
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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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Národná rada SR schválila návrhy 
podpredsedu vlády a ministra fi-
nancií Igora Matoviča o financovaní 
voľného času dieťaťa vo výške 60 
eur mesačne, o zvýšení daňového 
bonusu pre dieťa do výšky 100 eur a 
o zvýšení prídavku na dieťa od júla 
2022 na sumu 30 eur mesačne a od 
januára 2023 na sumu 40 eur. Schvá-
lením týchto návrhov rodičia budú 
môcť na svoje dieťa získať 200 eur 
mesačne.

Služby deťom - primárnym cieľom 
nového návrhu zákona o financovaní 
voľného času dieťaťa je podľa rezortu 
financií podpora voľnočasových aktivít 
dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a 
kultúry. Na voľnočasové aktivity dosta-
nú deti od 5 do 18 rokov každý mesiac 
finančný príspevok vo výške 60 eur 
mesačne. „Našou snahou je, aby boli 
tieto aktivity prístupnejšie čo najväčšej 
skupine detí. Zoznam voľnočasových 
aktivít, na financovanie ktorých mož-
no použiť príspevok, pripravia minis-
terstvo školstva a rezort kultúry,“ infor-
muje rezort na svojom webe.

Daňový bonus na dieťa do šiestich 
rokov veku sa od júla zvýši zo súčas-

ných 47,14 eura na sumu 70 eur a od 
budúceho roka na 100 eur. V prípade 
detí do 15 rokov sa súčasný daňový bo-
nus vo výške 43,60 eur mesačne zvýši 
od 1. júla na sumu 70 eur mesačne a 
od budúceho roka na 100 eur a pre deti 
nad 15 rokov zo súčasných 23,57 eur na 
sumu 40 eur a od januára 2023 na sumu 
50 eur.

Prídavok na dieťa - súčasný me-
sačný prídavok na dieťa vo výške 25,88 
eura sa od 1. júla 2022 zvýši na 30 eur a 
od 1. januára 2023 na 40 eur.

Vzhľadom na trvalé zvýšenie sumy 
prídavku na dieťa dochádza k zruše-
niu jednorazového zvýšenia prídavku 
na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do 
prvého ročníka základnej školy.

Príspevok na financovanie služieb 
pre dieťa sa nebude považovať za prí-
jem na účely životného minima.

Schválili pomoc rodinám

» ren
ilustračné foto. zdroj foto pexels pixabay

7. jún 1929
Vatikán sa stal suverénnym štátom 

Výročia a udalosti
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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 ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 

 50%
až do
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,20 € / ks
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INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926

WWW.REGIONPRESS.SK
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Sociálna poisťovňa pripomína poisten-
com legislatívne úpravy v krátkodobých 
dávkach účinné od 1. júna 2022.

Zmeny v ochrannej lehote tehotných: 
ochranná lehota bude osem mesiacov po 
skončení nemocenského poistenia, ak ne-
mocenské poistenie zanikne poistenke v 
období 42 týždňov pred očakávaným dňom 
pôrodu prvýkrát určeným lekárom. Osem-
mesačná ochranná lehota sa vzťahuje aj na 
ženy, ktoré otehotneli v období 180 dní od 
zániku nemocenského poistenia. Takýmto 
ženám, ktorým zanikne nemocenské poiste-
nie napr. z dôvodu straty práce, začne plynúť 
osem mesačná ochranná lehota od začiatku 
40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu 
určeným lekárom prvýkrát. Aj táto ochran-
ná lehota (rovnako ako všetky) však zanikne 
vznikom nového nemocenského poistenia.

Zmeny pri posudzovaní podmienky 
270 dní nemocenského poistenia v po-
sledných dvoch rokoch na účely vzniku 
nároku na nemocenské dávky: pri posú-
dení nároku na nemocenské dávky sa do ob-
dobia 270 dní nemocenského poistenia v po-
sledných dvoch rokoch nebude započítavať 
obdobie nemocenského poistenia zamest-
nanca, počas ktorého zamestnanec nemal 
vymeriavací základ na platenie poistného 
na nemocenské poistenie z dôvodu, že ne-
dosahoval príjem. Spravidla ide o situácie, 
kedy má zamestnanec uzatvorenú dohodu 
o prácach vykonávaných mimo pracovné-
ho pomeru, avšak prácu na základe tejto 
dohody nevykonáva. V tomto období síce je 

zamestnanec poistený, avšak poistné platí z 
nulových príjmov, t. j. v nulovej výške, resp. 
ho neplatí. Uvedené sa nebude vzťahovať na 
situácie, ak poistenec neplatil poistné, lebo 
mal vylúčenú povinnosť platiť poistné. Na 
účely splnenia uvedenej podmienky je roz-
hodujúce reálne platenie poistného na ne-
mocenské poistenie. Z tohto dôvodu sa tzv. 
nulové vymeriavacie základy budú považo-
vať za absenciu vymeriavacieho základu a 
obdobie takéhoto poistenia sa nezohľadní 
pri posudzovaní danej podmienky.

Zmena v posudzovaní nároku na ma-
terské v rámci ochrannej lehoty: poisten-
ky, ktoré si budú uplatňovať nárok na mater-
ské z ochrannej lehoty si tento nárok budú 
môcť uplatniť v rozmedzí 8 – 6 týždňov pred 
očakávaným dňom pôrodu.

Posun splatnosti poistného na nemo-
censké poistenie po skončení krízovej 
situácie na účely vzniku nároku povinne 
nemocensky poistených SZČO na nemo-
censké dávky: na účely posúdenia splnenia 
podmienky zaplatenia poistného na nemo-
censké poistenie včas a v správnej výške 
u povinne nemocensky poistených SZČO, 
ktoré požiadali o posun splatnosti poistného 
z dôvodu poklesu príjmov z podnikania a z 
inej samostatnej zárobkovej činnosti platí, 
že podmienka zaplatenia poistného na ne-
mocenské poistenie sa považuje za splnenú, 
ak poistenec doplatí poistné buď do konca 
tretieho mesiaca po skončení krízovej situá-
cie alebo do konca mesiaca posunutej splat-
nosti poistného, ak tento nastane neskôr.

Zmeny v nemocenskom poistení od júna
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Dovolenka s dotáciou pre 
dôchodcov na 6 dní/ 5 nocí

Iba za  222,- EUR/1 osoba a pobyt
Cena zahŕňa: 5 x plnú penziu, 

výber z ponuky jedál
5 x ubytovanie s vlastným soc.zariadením

100 % z dopravy na výlet do Zuberca 
a na Oravskú priehradu

BONUSY ZDARMA: grilovačka, 
káva a koláče, bicykle ....

Voľné termíny: od 11.7.22, od 25.7, od 1.8, 
od 8.8, od 15.8 ..... až do 19.9.22

Kontakt a rezervácie: 
Penzión *** Oravská horáreň 396, 

Oravský Podzámok
0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

www.oravskahoraren.sk

DOBRÉ ZDRAVIE Z ORAVSKEJ HORÁRNE !
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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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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 lomené 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.

Pre ŤZP občanov 
možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového 
výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

Táto ponuka je k dispozícii do 
15. 6. 2022 a nie je platná s inými 
kampaňami alebo ponukami.

RPR1


