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Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY

„Kráčaj zľahka, vznášaj sa ako mo-
týľ, a zisti, čo ťa napĺňa...čo ti priná-
ša radosť...čo miluješ.“

Susan Squellati Florence

Tento citát som našla v knihe, v 
ktorej si občas rada listujem. Ide o po-
strehy ľudí, ktorí čosi prežili a dokázali 
svoje odkazy pre nás ostatných, vy-
chádzajúce z ich životných skúseností, 
sformulovať do skutočne výstižných 
myšlienok. Vedia inšpirovať, poučiť, 
nakopnúť keď je treba, či prinajmen-
šom primäť nás k zamysleniu sa nad 
vlastným životom. 

Zistiť, čo nás napĺňa, rozhodne nie 
je ľahké. Tá cesta býva kľukatá a plná 
prekážok. Neraz narazíme, zakopne-
me či si spálime prsty, neraz okúsime 
na vlastnej koži, ako chutí sklamanie, 
žiaľ, beznádej, neúspech, pád, bolesť. 
Myslím si však, že potom, keď zistíme, 
čo je pre nás dobré, sa nám to mnoho 
ráz vráti a vieme si o to viac vychutnať 
radosť, lásku aj úspech.

Každý človek predsa musí vo svo-
jom živote objavovať, vyhľadávať, na-
chádzať a skúšať nové a nové, a najmä 
vlastné cesty. Čo sa jednému javí čier-

ne, druhý možno považuje za tmavosi-
vé, čo iný vníma ako trpké, sa ďalšiemu 
javí mierne kyslé. Myslím si, že práve 
vďaka vlastnej skúsenosti sa človek 
môže niečo o sebe a o živote dozvedieť, 
naučiť. Tak ako dieťa, ktorému rodič 
stokrát povie: „Nechytaj, lebo páli!“ 
Kým neokúsi, nespáli si prsty, nezistí, 
čo tie slová vychádzajúce z úst dospe-
lého vlastne znamenajú, sú pre dieťa 
prázdne – bez významu.

Je dôležité objavovať, nachádzať 
ďalšie a ďalšie cesty, vďaka ich pre-
skúmaniu získavať nové poznatky a 
skúsenosti. Ak neochutnáš jablko, 
nevieš, ako chutí, ak nevložíš do úst 
citrón, nerozumieš pojmu kyslý, ak... 
Presviedčať sa na vlastnej koži môže 
byť niekedy príjemné, inokedy zasa 
bolestné. Je to však naj-
autentickejšie, čo môže 
človek zažiť. Je to jeho 
vlastná cesta a to je 
dôležité.

Zistime, čo milujeme

» Renáta Kopáčová, redaktorka

16. január 1547           
Ivan Hrozný sa stal cárom Ruska.

Výročia a udalosti
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Predaj jablkového,
 slivkového, hruškového,
višňového, čerešňového,
malinového a bazového
kvasu za výhodné ceny

K-FRUCT
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20 ROKOV

SKÚSENOSTÍ

s prírodným

chladivom!
JEDNOZNAČNE NAJLEPŠIA CESTA

K ENERGII ZO VZDUCHU

tel. 0905 516 834

Tiché a ekologické

TEPELNÉ

ČERPADLO
vzduch / voda LWD

Tiché a ekologické

TEPELNÉ

ČERPADLO
vzduch / voda LWD

• PRESTAVBY 
   NADSTREŠNÝCH 
   ČASTÍ KOMÍNOV
• ZATEPĽOVANIE
   A SIEŤKOVANIE
   KOMÍNOV

0948 012 507www.profikominy.sk
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Spoločnosť ZTS- ŠPECIÁL, a.s. v Dubnici nad Váhom

PONÚKA PRÁCU:

KONŠTRUKTÉR / TECHNOLÓG

Kontakt:

+421 42 202 0040

ztsspecial@ztsspecial.sk
Nástup možný ihneď!

VHODNÉ AJ PRE ABSOLVENTA

BRUSIČ NA GUĽATO / NA PLOCHO

SÚSTRUŽNÍK

MONTÁŽNIK

ÚDRŽBÁR



TN23-02_strana- 2

SLužby, ZameStnanie Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

 

TRENČIANSKO
DUBNICKO-ILAVSKO

Ing. Jana Kovalíčková  0905 915 036

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

párny týždeň: Dubnica nad Váhom, 
Trenčín, Trenčianska Teplá, Ilava, Bohu-
nice, Dulov, Kameničany, Košeca, Ladce, 
Nová Dubnica, Pruské, Slavnica, Bisku-
pice, Istebník, Kubrá, Kubrica, Opatová, 
Orechové, Dolná Súča, Drietoma, Horná 
Súča, Horné Srnie, Chocholná - Velčice, 
Mníchova Lehota, Nemšová, Nepo-
radza, Omšenie, Skalka nad Váhom, 
Soblahov, Svinná, Trenčianska Turná, 
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Stan-
kovce, Trenčianske Teplice, Zamarovce 
nepárny týždeň: Dubnica nad Vá-
hom, Ilava, Trenčín, Trenčianska Teplá, 
Bohunice, Bolešov, Borčice, Košeca, Nová 
Dubnica, Pruské, Adamovské Kochanov-
ce, Dolná Súča, Drietoma, Horná Súča, 
Horné Srnie, Chocholná - Velčice, Kos-
tolná - Záriečie, Melčice - Lieskové, Mní-
chova Lehota, Nemšová, Neporadza, 
Omšenie, Skalka nad Váhom, Soblahov, 
Svinná, Trenčianska Turná, Trenčianske 
Jastrabie, Trenčianske Stankovce, Tren-
čianske Teplice, Zamarovce 

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    34.980 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)

21. januára 1976    
prvý komerčný let nadzvukového Concor-
du.

22. januára - 1905      
krvavá nedeľa v Petrohrade.

Výročia a udalosti
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AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

BYTY - PREDAJ...3

BYTY - PRENÁJOM...4

DOMY - PREDAJ...5
»Predám 5 iz. rodinný dom 
po rekonštrukcii v obci 
Podolie cena: 160 00 € 
tel.0907 187 154

POZEMKY - PREDAJ...6

REALITY INÉ...7
»Vymením 1,5i.byt v centre 
Trenčína za starý dom/cha-
lupu/usadlosť na samote v 
TN kraji. 0918789933

STAVBA...8

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14
»Kupim nepouzite vrtaky 
z CSSR, zavitniky, material 
radeco. Vacsie mnozstvo. 
0951 624 900
»Rusite kovoobrabaciu 
dielnu a sklad? Odkupim 
nepouzite zasoby, sustruz-
nicke materialy. 0951 624 
900

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     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    
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www.okjm.sk

tel.: +421 914 333 202

KOMFORTNÁ
PREPRAVA OSÔB

• LETISKOVÁ DOPRAVA
• FIREMNÁ DOPRAVA
• AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
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 PROTIPOŽIARNE DVERE
V ponuke máme aj
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Žiaci končiaci základnú školu sa práve 
v týchto dňoch rozhodujú o svojom bu-
dúcom povolaní, čo je veľmi dôležitá a 
náročná úloha. Pomocnú ruku v podobe 
mnohých rád im podávajú aj odborníci z 
Centra poradenstva a prevencie v Čadci, 
pričom mladým ľuďom odporúčajú:

„Pri výbere povolania si polož nasle-
dujúcu otázku:“

Aké mám schopnosti a predpoklady?
Schopnosti sú jedným z najdôležitej-

ších kritérií, ktoré musíš vziať do úvahy 
pri výbere svojho budúceho povolania. 
Pri rozhodovaní by si mal začať otázkou, 
akú úroveň kvalifikácie by si chcel do-
siahnuť. Pamätaj však na to, že, čím kva-
lifikovanejšie povolanie si vyberieš, tým 
náročnejšie a dlhšie štúdium musíš ab-
solvovať. Vodítkom môže byť tvoj školský 
prospech. Ten môže byť jedným z ukazo-
vateľov tvojej dlhodobej výkonnosti. 

Každý človek sa líši nielen svojimi 
vlastnosťami ale aj schopnosťami. Kaž-
dý je šikovný v niečom inom. Dano má 
veľmi dobré manuálne zručnosti, Katka 
je zase veľmi výrečná a má dar presved-
čovať iných. Podobné je to aj pri povola-
niach. Každé si vyžaduje iné schopnosti 
a predpoklady. Jedno povolanie vyžaduje 
presnosť a vnímanie detailov, iné zase 
schopnosť komunikovať s ľuďmi. A to je 
dobre. Teraz už len treba prísť na to, ktoré 
bude najlepšie zodpovedať tvojim danos-
tiam a predpokladom. Lebo len tak budeš 
môcť byť úspešný a spokojný vo svojom 

budúcom povolaní.

Pracovné predpoklady: sústrede-
nosť, tvorivosť, schopnosť organizovať si 
prácu, schopnosť učiť sa, samostatnosť, 
vytrvalosť, precíznosť, špeciálne schop-
nosti 

Osobnostné predpoklady: schop-
nosť zaobchádzať s ľuďmi, (pedagogic-
kí, sociálni a zdravotní pracovníci...), 
schopnosť empatie, vcítenia sa do poci-
tov iných ľudí (psychológ, psychiater,...), 
schopnosť komunikovať a riešiť problémy 
(advokát, učiteľ, …), schopnosť pracovať 
v tíme (režisér, architekt, …), kultivova-
ný prejav a vystupovanie (moderátor, 
predajca,...), schopnosť zaistiť si autori-
tu a rešpekt (učiteľ, policajt), trpezlivosť 
(opatrovateľ, vychovávateľ,...), spoľahli-
vosť (sekretárka, účtovníčka, …), taktnosť 
a ohľaduplnosť (zdravotná sestra, sociál-
ny pracovník,...), psychická odolnosť (zá-
chranár, požiarny technik).

Pri rozhodovaní môžeš požiadať 
o pomoc výchovného poradcu na vašej 
škole, je to učiteľ, ktorý má na starosti 
profesionálnu orientáciu žiakov a tiež sa 
porozprávaj s rodičmi, majú oveľa viacej 
životných skúseností ako ty, poznajú ťa 
odmalička a určite im záleží na tom, aby 
si bol v živote šťastný.

Informácie poskytlo Centrum 
poradenstva a prevencie v Čadci.

Ako si vybrať povolanie?

» ren

LKW Komponenten, s.r.o.

(elektromechanik – nutná vyhláška 

§23 alebo mechanik)

(obsluha robotického 

zváracieho pracoviska)

(nutná obsluha VZV)

od 6,36 € hod/brutto pre všetky 

NÁSTUPNÝ PLAT:

skúšky 7,24 € hod/brutto 

+ príplatok za zváranie

od 7,62 € hod/brutto
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                          Trenčianska univerzita bilancuje rok 2022
Každý rok prináša nové výzvy, projekty, ale aj úspechy či inovácie. Výnimkou nebol ani rok 2022, ktorý bol pre 
Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne jubilejný a oslávila v ňom 25. výročie svojho vzniku.  
Trenčín sa vďaka univerzite považuje za študentské mesto plné kreatívnych ľudí, ktorí vytvárajú jeho typickú 
atmosféru. Trenčianska univerzita ponúka širokú paletu študijných programov od materiálového inžinierstva, dizajnu 
a návrhárstva, strojárstva a automotive, ekonómie až po zdravotníctvo či politológiu s úzkym prepojením na prax. 
Študentom ponúka odbory, ktoré im neskôr umožnia vyberať si z pracovných ponúk tie najlepšie. Trenčianska 
univerzita k 31. augustu 2022 splnila požiadavky vyplývajúce zo Zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 
vzdelávania a Zákona o vysokých školách a od akademického roka 2022/2023 vzdeláva vo všetkých stupňoch a 
formách štúdia v študijných programoch zosúladených so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry 
pre vysoké školstvo. 
O štúdium na Trenčianskej univerzite je čoraz väčší záujem. „Do akademického roka 2022/2023 sa do prvých 
ročníkov prihlásilo 2109 uchádzačov. Na základe rozhodnutí o prijatí bolo zapísaných 853 študentov v dennej a 
externej forme štúdia. Zaznamenali sme nárast v porovnaní s uplynulým akademickým rokom 2021/2022, kde sa 
na štúdium prihlásilo 1806 uchádzačov a zapísalo sa 817 študentov“, uviedol rektor Jozef Habánik. Neustále stúpa 
aj záujem zahraničných uchádzačov o štúdium na univerzite, v akademickom roku 2022/2023 sa na univerzite 
vzdeláva 161 zahraničných študentov. Trenčianska univerzita v roku 2022 vyplatila takmer 700 tisíc EUR na 
štipendiách. Štipendium poberalo 662 študentov  univerzity v priemernej výške 462 EUR. Opäť sa potvrdil aj 
záujem o absolventov Trenčianskej univerzity v rebríčku Profesia, ktorý zohľadňuje, koľko zamestnávateľov si na 
portáli Profesia.sk prehliadalo životopisy absolventov. V tomto rebríčku postúpila univerzita o tri priečky nahor a 
opäť sa umiestnila v top 10-tke škôl s najžiadanejšími absolventmi.
Univerzita ponúka kvalitné prostredie nielen na štúdium, ale aj relax a načerpanie nových síl. Už minulý rok úspešne 
ukončila rekonštrukciu univerzitného študentského domova a tento rok pokračovala v revitalizácií  univerzit-
ného areálu v Záblatí v Trenčíne. Z prostriedkov Európskej únie investovala cez 491 tis. EUR do zelenej 
infraštruktúry, športovísk a vodozádržných opatrení. Výrazne sa tým zvýšila kvalita a atraktívnosť prostredia pre 
študentov, zamestnancov univerzity aj obyvateľov Trenčína. Univerzitný areál v ktorom sídli Fakulta špeciálnej 
techniky, zmodernizovaný Študentský domov a buduje sa Kreatívne centrum, tak získal významný rozvojový impulz 
s rešpektom k environmentálnym potrebám územia a biodiverzity. Na ploche viac ako  5600 m2 vznikol zelený 
kreatívny priestor, revitalizovala sa zeleň, odstránili sa staré environmentálne záťaže a nainštalovali sa prvky drobnej 
architektúry, športových a oddychových 
plôch. Na jeseň univerzita tiež 
vybudovala 3 nabíjacie stojany a spustila 
testovaciu prevádzku sharovania 
e-bicyklov a e-skútrov, ktoré sú 
rozmiestnené po fakultách univerzity, 
aby sa študenti mohli jednoduchšie 
presúvať medzi jednotlivými budovami. K 
dispozícii je 15 skútrov a 30 elektro 
bicyklov na 3 stanoviskách.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 2,  911 50  Trenčín
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Pri rozhodovaní, či odísť do dôchodku 
skôr ako v čase dovŕšenia dôchodkové-
ho veku, je podľa Sociálnej poisťovne 
vhodné sa na túto životnú situáciu dobre 
pripraviť. Pri žiadostiach o predčasný 
dôchodok dochádza k niektorým zme-
nám. Novinkou je od 1. januára 2023 
možnosť odísť do dôchodku po 40-tich 
odpracovaných rokoch.

„Po novom bude môcť Sociálna pois-
ťovňa priznať nárok na predčasný dôchodok 
najskôr dva roky do dovŕšenia dôchodkové-
ho veku len ak dosiahne sumu vyššiu ako 
375,10 eura, respektíve nárok môže vzniknúť 
po 40-tich odpracovaných rokoch. Predčas-
ný starobný dôchodok môže pomôcť najmä 
tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodku 
prišli o prácu a možnosť nájsť si novú je 
málo pravdepodobná alebo si dlhodobo 
prácu nedokážu nájsť a nemajú iné mož-
nosti riešenia svojej ekonomickej situácie,“ 
uvádza inštitúcia na svojej webovej stránke. 

Od 1. novembra 2022 vzniká nárok na 
predčasný starobný dôchodok iba vtedy, ak 
je suma predčasného starobného dôchodku 
(alebo súčet súm predčasného starobné-
ho dôchodku a predčasného starobného 
dôchodku podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o 
starobnom dôchodkovom sporení) vyššia 
ako 1,6 – násobok sumy životného mini-
ma pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 
375,10 eura mesačne (do 31. októbra 2022 to 
bola suma 281,40 eura mesačne). Ostatné 
podmienky nároku sa nemenia – dôležité 
je získať aspoň 15 rokov dôchodkového po-

istenia a mať najviac dva roky do dovŕšenia 
dôchodkového veku.

Od 1. januára 2023 sú podmienky ná-
roku na predčasný starobný dôchodok 
alternatívne, a to v závislosti od toho, či po-
istenec získal najmenej 40 odpracovaných 
rokov. „Zákon pritom vymedzuje, ktoré 
obdobie sa považuje za odpracovaný rok, 
pričom taxatívne vylučuje niektoré obdobia 
(ide o doby štúdia, doby nezamestnanosti, 
doby politického alebo odborného školenia 
a doby dodatočného doplatenia poistného 
na dôchodkové poistenie za dobu štúdia a 
dobu evidencie uchádzača o zamestnanie). 
Tieto obdobia sa teda do 40-tich odpracova-
ných rokov nezarátajú,“ objasňuje Sociálna 
poisťovňa a zároveň upozorňuje, že ak pois-
tenec bude žiadať o priznanie predčasného 
starobného dôchodku viac ako dva roky 
pred dovŕšením dôchodkového veku, bude 
na posúdenie nároku na dôchodok potreb-
né najskôr posúdiť, koľko odpracovaných 
rokov získal. „Ak získal najmenej 40 odpra-
covaných rokov, nárok na predčasný starob-
ný dôchodok mu vznikne, ak je suma jeho 
predčasného starobného dôchodku vyššia 
ako 1,6 – násobok sumy životného minima 
(375,10 eura mesačne). Suma predčasného 
starobného dôchodku, ak poistenec získal 
najmenej 40 odpracovaných rokov sa pri-
tom znižuje o 0,3 % za každých začatých 
30 dní poberania predčasného starobného 
dôchodku pred dovŕšením dôchodkového 
veku,“ pripomína Sociálna poisťovňa.

Zmeny v predčasných dôchodkoch 2023

» ren

Ministerstvo vnútra SR ako gestor in-
tegrovaného záchranného systému 
podniklo kroky na zefektívnenie po-
skytovania pomoci ľuďom v tiesni. Na 
Slovensku sa spustil systém mobilnej 
lokalizácie AML (Advanced Mobile 
Location), vďaka ktorému operátori 
tiesňových liniek získajú presnejšie 
údaje o polohe volajúceho. Technoló-
gia funguje vo väčšine štátov EÚ a na-
príklad aj v Austrálii či Mexiku.

„Presnejšie určenie polohy volajúce-
ho v tiesni zásadne uľahčí náročnú prácu 
operátorov a zefektívni adresné vyslanie 
záchranných zložiek na miesto udalosti 
pri ohrození života a zdravia,“ objasnil 
minister vnútra Roman Mikulec. 

„Služba AML predstavuje doplnkovú 
lokalizáciu volajúceho na tiesňovú linku 
získanú priamo z mobilného telefónu. 
Modernizuje tiesňovú komunikáciu a 
jej zavedenie je v súlade s európskym 
kódexom elektronickej komunikácie,“ 
vysvetlil štátny tajomník ministerstva 
vnútra Ľubomír Šablica. 

Gestorom zavedenia systému AML je 
sekcia krízového riadenia MV SR v spolu-
práci so sekciou informatiky, telekomu-
nikácií a bezpečnosti. „Vďaka tejto službe 
bude pomoc volajúcim v tiesni rýchlejšia, 
ich poloha bude známa v metroch a zá-
chrana im bude poslaná bez dodatoč-
ných otázok, kde presne sa nachádzajú,“ 

povedala generálna riaditeľka sekcie krí-
zového riadenia Michaela Kaňová.

Pri volaní na tiesňovú linku dochá-
dza k situáciám, keď volajúci z dôvodu 
stresu, zranenia či straty orientácie ne-
vie priblížiť, kde presne sa nachádza. 
Operátori tiesňových volaní (112, 150, 155 
a 158) mohli doteraz využívať len loka-
lizačné údaje, ktoré im automaticky pri 
tiesňovej komunikácii zasielajú v zmysle 
zákona o elektronických komunikáciách 
telekomunikační operátori. Informácie 
o polohe volajúceho sú zisťované podľa 
lokalizácie bázovej stanice operátora. 
Tento spôsob však dokáže určiť polohu 
volajúceho len na širší okruh niekoľko sto 
metrov až niekoľko kilometrov, čo môže 
byť v niektorých prípadoch záchrany, 
napríklad v horách a veľkých mestách, 
problém.

Presnejšie určenie polohy volajú-
ceho v tiesni prináša systém lokalizácie 
AML, ktorý určuje polohu volajúceho s 
podporou lokalizačných nástrojov mobil-
ného telefónu. MV SR zaviedlo technické 
riešenie pre príjem takýchto informácií, 
ktoré umožňuje zobrazenie presnejšej 
lokalizácie v existujúcom informačnom 
systéme podpory na príjem a spracovanie 
tiesňových volaní. Poloha AML sa získa-
va len vtedy, ak používateľ zavolá na číslo 
tiesňového volania.

Poskytovanie pomoci ľuďom 
v tiesni sa zefektívni

» ren

Chorvátsko sa 1. januára 2023 stalo 27. 
štátom schengenského priestoru, v 
rámci ktorého je možný voľný pohyb 
osôb a tovarov bez kontrol na vnútor-
ných hraniciach. Rozšírenie schengenu 
prináša výhody aj pre občanov Sloven-
ska, pre ktorých je Chorvátsko obľúbe-
ná dovolenková destinácia. Kontroly na 
hraničných priechodoch Chorvátska s 
Maďarskom a Slovinskom sú od januára 
zrušené. Rovnako nebude treba zamie-
ňať si peniaze.

Cestovanie turistov do tejto prímor-
skej krajiny sa tak stáva výrazne jedno-
duchšie a bez zdržania na hranici. „Vstup 
Chorvátska do schengenského priestoru 
znamená pre občanov Slovenska, že už sa 
nebudú musieť podrobiť hraničným kon-
trolám a kontrole cestovných dokladov, 
ak budú prekračovať chorvátsko-maďar-
skú a chorvátsko-slovinskú hranicu, čiže 
prejazd cez hranice bude voľný,“ povedal 
minister vnútra Roman Mikulec. V leteckej 
doprave sa vstup Chorvátska do schengen-
ského priestoru prejaví až od 26. marca 
2023, čo súvisí so zmenou zimného letec-
kého poriadku na letný letecký poriadok.

Ministerstvo vnútra zároveň upo-
zorňuje občanov, že pri vycestovaní do 
zahraničia je potrebné mať so sebou ces-
tovný doklad. To platí naďalej aj v prípade 
Chorvátska. Hoci v rámci štátov schenge-
nu sa kontroly na vnútorných hraniciach 

nevykonávajú, povinnosťou občanov 
Európskej únie je, aby sa na území iných 
členských štátov EÚ dokázali preukázať 
cestovným pasom alebo občianskym 
preukazom s fotografiou tváre. Vlastný 
doklad musia mať aj deti.

Voľný pohyb v spoločnom európ-
skom priestore je jeden z najväčších be-
nefitov Európskej únie, ktorý každodenne 
pociťujú milióny ľudí. Členstvo v schen-
gene je založené na dôvere, je výsledkom 
splnenia náročných kritérií, prináša vý-
hody, ale aj záväzok rešpektovania pra-
vidiel vrátane prísnej ochrany vonkajších 
hraníc schengenského priestoru a spolu-
práce policajných zložiek. Chorvátsko po 
vstupe do schengenu tak musí dôsledne 
vykonávať kontroly na svojich vonkajších 
hraniciach so Srbskom, Bosnou a Her-
cegovinou a Čiernou Horou na základe 
schengenských pravidiel, aby sa zaistila 
bezpečnosť tých, ktorí žijú alebo cestujú v 
rámci schengenského priestoru.

Od vstupu Chorvátska do schengenské-
ho priestoru ostatné členské štáty tohto 
spoločného priestoru uznávajú jej víza a 
povolenia na pobyt, ktoré vydalo štátnym 
príslušníkom tretích krajín.

Ďalšie uľahčenie cestovania prináša 
pre dovolenkárov vstup Chorvátska do 
eurozóny od 1. januára 2023, odpadá tým 
nutnosť zamieňať si peniaze pri návšteve 
tejto krajiny.

Cestovanie do Chorvátska 
sa zjednoduší

» ren

19. januára 1976      
členovia štvorice Beatles odmietli ponuku 30 miliónov dolárov za 
obnovenie skupiny.

Výročia a udalosti
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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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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístavby, rek. domov

STRECHY

KROVY
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Rozvoz objednávok zadarmo.

OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,50 € / ks
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17. január 1377            
pápež Gregor XI. sa presťahoval z Avigno-
nu do Ríma.

Výročia a udalosti

18. januára 1903             
prvý transatlantický rádiový prenos.

Výročia a udalosti
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Pomelo prospeje 

zdraviu
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SBS GUARDING s. r. o.
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Hľadáte prácu? Poďte k nám!

Operátor výroby 3 alebo 4 zmeny

Operátor lakovne 3 zmeny

V Novom Meste nad Váhom obsadzujeme následovné voľné pracovné pozície

Operátor lisu 4 zmeny

Operátor skladu 2, 3 alebo 4 zmeny (len muži)

Práca je vhodná pre mužov aj ženy.
Magna Slovteca vyrába spätné zrkadlá, smerovky pre renomované značny v automobilovom priemysle.

Kontakt:
aneta.zednickova@magna.com alebo +421 32 3220 500
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Získajte predajňu na kľúč
s minimálnou investíciou

Potraviny Žabka prichádzajú do Trenčína, a s nimi aj ponuka 
podnikania so zabehnutou značkou.

Na spoluprácu HĽADÁME PODNIKATEĽA/ŽIVNOSTNÍKA, 
ktorý chce byť súčasťou nášho rozrastajúceho sa tímu. 

Krásny obchod v UrbanPark Trenčín a veľký podporujúci kolektív 
sú len jedným z benefitov podnikania so Žabkou.

Viac informácií na izabka.sk/fransizing
alebo na telefónnom čísle 0903 268 848
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ak vás naša ponuka zaujala a hľadáte stabilnú prácu v príjemnom kolektíve

a ste ochotný pracovať v 3-zmennej prevádzke, kontaktujte nás zaslaním
profesijného životopisu na andrea.polacikova@zts.borets.com

ZTS-KABEL, s.r.o., Lieskovec 870/14, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ponúkame STABILNÉ ZAMESTNANIE

PRE KMEŇOVÝCH ZAMESTNANCOV
3-zmenná prevádzka

OPERÁTOR VÝROBY
1200 EUR + finančný príspevok

na stravu a iné výhody
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HLINÍKOVÉ SCHODÍKY
4-stupňové, jednostranné, nosnosť 120 kg. 
OBI č. 3809142

Ponuka platí od 13. 1. do 26. 1. 2023 alebo do vypredania zásob. Tlačové chyby sú vyhradené. Všetky produkty sa predávajú bez dekorácie. Nákup je možný iba v obvyklom množstve pre domácnosti. 

Svoju najbližšiu predajňu OBI
nájdete na obi.sk

Len vo vašej 
OBI predajni

KOVOVÝ ZÁSUVNÝ REGÁL NA ŤAŽKÉ 
BREMENÁ
Pozinkovaný. 5 drevených políc, nosnosť každej police 
175 kg, š 90 x v 180 x h 40 cm, OBI č. 1662378

Top cena

26,99ks

SÚPRAVA KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU 
„ZOEY“ �
Rozmery: 1120 x 480 mm, dekor dub Ribbeck. 
Spodná skrinka s umývadlom z minerálneho kameňa.  
OBI č. 2195345
� Do vypredania zásob. 

Top cena

399,99ks

NAJŽIADANEJŠIE
V JANUÁRI

Top cena

26,99ks
MALIAR PLUS 15 + 3 KG
Biely disperzný oteruvzdorný maliarsky náter, 
na použitie vo vnútorných priestoroch.
OBI č. 3758190 (0,56 €/kg)

Top cena

9,9918 kg

DLAŽBA „LONE“
31 x 62 cm, vhodná do interiéru aj exteriéru, 
bal. 1,58 m2. OBI č. 2057537 (15,78 €/bal.)

Top cena

9,99m2

DVERE METRIX 2/3 SKLO
Povrchová úprava fólia. Výplň voština. Pravé/ľavé, 
šírka: 60, 70, 80, 902 cm, biele. OBI č. 2129575 a i.
� Šírka 90 cm na objednávku. 

Top cena

69,99ks

nosnosť každej 
police 175 kg

33
-0
00

2



TN23-02_strana- 9

Zamestanietrenčiansko
9

7
5
-0
9
8

4
6

1
2

2
0

0
3

8
-5

Strojárska spoločnosť RENAR, s.r.o., Nádražná 1699
018 41  Dubnica nad Váhom so zameraním 

na výrobu strihacích nástrojov a foriem

PRIJME DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU:

Kontakt: 

Nádražná 1699, 018 41  Dubnica nad Váhom
Tel.: 042-445 66 11, 0907 741 496

Svoje životopisy zasielajte na:
cernosko@renar.sk, alebo na vyššie uvedenú adresu.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Ponúkaný plat:

1200 – 2500 EUR (mzda brutto)

NÁSTROJÁR

FRÉZAR

BRUSIČ NA PLOCHO

PRACOVNÍK NA OBRÁBACOM CENTRE CNC (Heidenhain 530)

BRUSIČ NA GUĽATO (CNC)

PRACOVNÍK NA PORTÁLOVOM OBRÁBACOM CENTRE CNC (Heidenhain 640) 

Práca v

„dvojzmennej“

prevádzke !

Poďte s našim RENAR Karavanom
zažiť krásne dovolenkové chvíle naprieč Svetom

VÝNIMOČNÝ

BENEFIT

pre  zamestnancovVÝNIMOČNÝ

BENEFIT

pre  zamestnancovVÝNIMOČNÝ

BENEFIT

pre  zamestnancovVÝNIMOČNÝ

BENEFIT

pre  zamestnancov Výška mzdy je vždy „závislá“ od odbornej zdatnosti 
a praxe uchádzača! Požadovaná prax min. 5 rokov

v danom odbore a kusovej výrobe.

- Mzda brutto – vrátane motivačných variabilných zložiek 
a príplatkov

- Finančné a iné „výnimočné“ benefity  nad rámec Zák. práce
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NA VŠETKY NAŠE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

�����
40%

 OPTIKADROPTIK        DR.OPTIK_SK           0917 027 571          WWW.DROPTIC.SK   

OBCHODNÝ DOM FIX
DUBNICA NAD VÁHOM

KVALITNÉ OKULIAROVÉ RÁMY OD 45 €

Kolagén, ktorý si podmaňuje zdravie aj krásu naraz!
V posledných rokoch sa o kolagéne 

hovorí stále častejšie. Celosvetové štúdie 
preukázali, že správne užívanie kolagé-
nu pomáha pri súvislosti so starnutím      
a pohybovými problémami. 

Kolagén je bielkovina, ktorú tvorí 
skladba 19 aminokyselín prospešných pre 
ľudský metabolizmus a jeho správne fun-
govanie. Tieto bielkoviny sú dôležitým sta-
vebným prvkom. 

Ľudské telo si už od útleho veku dokáže 
kolagén vytvárať samo a však pribúdaním 
veku je tvorba tejto bielkoviny v našom 
tele stále slabšia a slabšia. Bolo preukáza-
né, že už pri dosiahnutí 18 roka života je vo 
väčšine prípadov tvorba vlastného kolagé-
nu takmer nulová. Každý metabolizmus 
si dokáže robiť zásoby kolagénu, ktoré sa 
však vstrebávajú u každého jedinca rôzne 
a podľa toho sa odvíja zásoba kolagénu 
a   s tým spojené vyživovanie pohybového 
aparátu a pokožky. 

V dnešnej dobe existujú formy kola-
génu, ktoré si vieme načerpať užívaním 
rôznych výživových doplnkov s obsahom 
kolagénu. 

Rybí a hovädzí kolagén sú veľmi dôleži-
tým stavebným prvkom v oblasti zdravej 
kĺbovej výživy, podpory správneho fungo-
vania pohybového aparátu, zdravej pokož-
ky, krásnych vlasov a silných nechtov. 

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 
a to I a II, tieto kolagény sú neoddeliteľnou 

súčasťou v raste, obnove a rekonvalescen-
cie kostí, šliach, väzov a kože. Pri dennom 
užívaní predpísaných dávok dostáva naše 
telo skrz hovädzí kolagén veľké množstvo 
aminokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,   problé-
moch s  pohybovým aparátom, bolestiach 
a pri reumatických ťažkostiach. 

 
Rybí kolagén tvorí kolagén typu I, tento 

druh kolagénu obsahuje podobné množ-
stvo aminokyselín ako hovädzí kolagén 
a  však v  menšom množstve. Zdrojom hy-
drolizácie kolagénu z rýb sú šupiny a koža. 

Tento typ kolagénu je bohatý na aminoky-
selinu „hydroxyprolín“ , ktorá je základ-
ným prvkom pokožky, ciev a  tkanív. Rybí 
kolagén má blahodárne účinky v boji proti 
vráskam, zvyšuje pružnosť a  elasticitu 
pokožky a  podporuje antioxidáciu orga-
nizmu. Pleti pomáha  udržiavať mladistvý 
vzhľad s potlačením známok starnutia.

Medika Expert prináša na trh formu ko-
lagénu, v ktorom je spojený rybí kolagén 
s hovädzím + vitamín C. Denná dávka ob-
sahuje až 6800mg kolagénu a 200mg vi-
tamínu C v zložení 100% bez glutamánov              
a 100% bez GMO.              » red.
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Pomôže CBD aj pri skleróze multiplex?
Sklerózu multiplex volajú chorobou ti-

sícich tvárí. Ako môže pomôcť CBD?

Látka CBD, čiže kanabidiol, získavaná z 
konopy siatej, ovplyvňuje nervovú sústavu. 
Nie je však psychoaktívna, harmonicky pô-
sobí na takzvaný endokanabinoidný systém 
(EKS), ktorý nám príroda „nainštalovala“ do 
tiel. Ako sme písali v predošlých článkoch, 
CBD môže uľahčiť pacientom s Parkinso-
nom či epilepsiou. Keďže CBD vplýva aj na 
imunitný systém, vedci začali skúmať jeho 
vplyv na autoimunitné ochorenia, medzi 
ktoré patrí aj skleróza multiplex.

Organizmus sám sebe nepriateľom

Základnou vlastnosťou imunitného sys-
tému je schopnosť rozlíšiť vlastné bunky 
od cudzích. Princíp je jednoduchý: vlastné 
bunky telo toleruje, cudzie likviduje. Nieke-
dy však dôjde k poruche a imunitný systém 
začne vo veľkej miere reagovať proti vlast-
ným bunkám.

Takto vznikajú autoimunitné alebo auto-
agresívne ochorenia, ktorých je viac ako 80 
druhov. Tieto chronické diagnózy postihujú 
približne päť percent populácie.

Známou autoimunitnou chorobou je roz-
trúsená skleróza alebo skleróza multiplex 
(SM). Pre pestré príznaky ju volajú aj choro-
bou tisícich tvárí. Na svete ňou trpí približne 
dva a pol milióna ľudí a vo výraznej väčšine 
sú to ženy. Ide o zápalové ochorenie cen-
trálneho nervového systému, ktoré spôso-
buje stratu obalu okolo nervových vlákien, 
myelínu. Ten telo využíva na rýchly prenos 

elektrických impulzov pozdĺž nervových 
buniek. Ak je myelín poškodený, impulzy sa 
spomalia.

Príčina SM je dodnes neznáma, môže za 
ňou stáť genetika no aj vplyv vonkajšieho 
prostredia. Jej príznaky taktiež nie je vždy 
ľahké rozpoznať, pretože sú veľmi pestré. 
Najčastejšie ju však charakterizujú ťažkosti s 
rovnováhou či výslovnosťou, dvojité videnie 
alebo ochrnutie tvárového nervu. Pridružu-
je sa tiež tŕpnutie v tvári či končatinách.

Bohužiaľ, SM je dodnes stále nevyliečiteľ-
ná choroba. Napriek tomu však vedci nachá-
dzajú nové spôsoby, ako jej priebeh uľahčiť. 
Prírodným doplnkom k liekom môže byť aj 
CBD, ktorého výhodou je, že nespôsobuje 
výrazné vedľajšie účinky.

CBD a skleróza multiplex

Endokanabinoidný systém v ľudskom sa 
podieľa na regulovaní množstva biologic-
kých procesov, vrátane imunitného. Kana-
bidiol dokáže nepriamo ovplyvniť určité 
receptory tohto systému a tak okrem iného 
potlačiť aj prehnanú imunitnú odpoveď a 
pôsobiť protizápalovo.

Článok z roku 2018 pre vedecký žurnál 
Frontiers in Neurology uvádza, že chronic-
ký zápal a zvýšená aktivita blúdivého nervu 
často stoja za únavou, ktorú pacienti so SM 
pociťujú. CBD môže podľa výskumov zní-
žiť bolesti súvisiace so zápalom, obmedziť 
užívanie opiátov a pomôcť pri nadmernej 
únave.

Okrem toho tiež CBD spomaľuje produk-

ciu T-buniek. Tieto biele krvinky zodpoveda-
jú za bunkovú imunitu tým, že likvidujú cu-
dzorodé či nádorové bunky. Keď človek trpí 
SM, T-bunky začnú napádať myelínový obal 
na nervových bunkách, čím pacienti strá-
cajú kontrolu nad svojimi svalmi. Problém 
môže čiastočne vyriešiť oslabenie T-buniek. 
Štúdia na zvieratách pre British Journal of 
Pharmacology z roku 2011 potvrdila, že CBD 
brzdí prílišné rozmnožovanie T-buniek, a 
tak spomaľuje postup ochorenia.

Nie všetky produkty obsahujúce CBD sú 
však rovnaké. Pri nákupe preto nezabudnite 
skontrolovať kvalitu produktov. Dôležité sú 
certifikáty o analýze, ktorá potvrdzuje, že 
výrobok bol testovaný v laboratóriu na čis-
totu a bezpečnosť.

Keďže pre SM je nevhodný nadmerný prí-
sun cukru, vyhnite sa CBD vo forme gumo-
vých cukríkov. Lepšou alternatívou sú naprí-
klad oleje, tinktúry či kapsule. » red.

Foto: freepik / jcomp
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com
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