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Pochádza z lekárskej rodiny a už 10 
rokov pôsobí ako riaditeľ súkromnej praž-
skej kliniky Oční centrum Praha (OCP).  
Súčasťou Očného centra Sokolík sa stal 
pred necelými piatimi rokmi, kedy súhla-
sil s  tým, že popri vedení OCP pomôže 
vybudovať podobne prestížne pracovisko 
v Trenčíne, a stal sa tu konateľom a riadi-
teľom. O tom, čo sa v Očnom centre Soko-
lík podarilo, na čo je ako jeho riaditeľ hrdý 
i čo pre svojich pacientov centrum chystá, 
sme sa rozprávali s Mgr. Adamom Jane-
kom, MHA, MBA.

Keď sa obzriete späť, čo sa za uplynu-
lých 10 rokov podarilo? 

Súčasťou Očného centra Sokolík som už 4 
roky, čoskoro sa začne piaty rok. Prešli sme 
mnohými zmenami – personálnymi i organi-
začnými, a trúfnem si povedať, že sme dnes 
právom najväčším neštátnym poskytovate-
ľom oftalmologickej starostlivosti v Trenčian-
skom kraji. Z piatich zamestnancov je nás v 
súčasnosti 25, ročne uskutočníme približne 
2000 operácií sivého zákalu, niekoľko tisíc 
ďalších výkonov, zmenili sme organizáciu po-
skytovania starostlivosti a vďaka spolupráci 
s ďalšími očnými centrami a klinikami v našej 
„česko-slovenskej” sieti garantujeme využitie 
najmodernejších a najbezpečnejších klinic-
kých postupov v praxi. Všetky zmeny, ktoré 
sme absolvovali od môjho nástupu, boli pre 
každého veľmi náročné. Avšak vďaka pevné-
mu základu, ktorý Očnému centru Sokolík 

dal dnes už zosnulý zakladateľ a dlhoročný 
prednosta očnej kliniky FN TN prim. MUDr. 
Ján Sokolík, CSc., a v ktorom pokračoval a 
dodnes pokračuje jeho syn a súčasný primár 
MUDr. Ján Sokolík jr., boli tieto zmeny rýchlo 
vstrebateľné a realizovateľné. 

Čo pre svojich pacientov chystáte do 
budúcna?

Sme jedným z  mála neštátnych očných 
centier, ktoré môžu poskytovať pacientom 
biologickú liečbu plne hradenú z  verejného 
zdravotného poistenia. Spádovo u nás túto 
starostlivosť čerpajú i pacienti z Nitrianske-
ho, Žilinského a  Banskobystrického kraja 
a chystáme ďalšie rozšírenie nášho sietnico-
vého centra. Pripravujeme tiež najrôznejšie 
preventívne programy zamerané na včasný 
záchyt ochorení sietnice a  v  neposlednom 
rade pracujeme s jedným americkým výrob-
com na vývoji nových očných implantátov. 
A  bude toho ešte viac, a  nech urobíme čo-
koľvek, vždy z toho bude profitovať pacient. 

Na čo ste hrdý Vy, ako riaditeľ?
Na všetko, čím sme v  posledných rokoch 

prešli – od výstavby nového moderného cen-
tra cez reštrukturalizáciu personálu a organi-
zácie starostlivosti až po rozšírenie a zabez-
pečenie oftalmologickej starostlivosti pre celý 
už spomenutý Trenčiansky kraj s  presahom 
do ďalších krajov. Najviac som ale hrdý na mo-
jich kolegov, pretože robia úžasnú prácu – ľud-
sky a profesionálne. Najväčšia zásluha kvalit-

ného fungovania Očného centra Sokolík patrí 
práve im. Všetci v  OCS máme silnú firemnú 
kultúru – v  našom kolektíve nenájdete niko-
ho, kto by neťahal za jeden povraz, čo je v sú-
časnosti veľmi vzácny atribút. Skutočnosť, že 
pacient je pre nás partner a je vždy na prvom 
mieste, nemusím vôbec pripomínať. Všetkým 
pacientom patrí veľké „ĎAKUJEM“ za ich dô-
veru, ktorú do nás vložili. 

Ako očné centrum ovplyvnila pandémia 
koronavírusu a čo by ste poradili pacien-
tom v tejto dobe?

Koronavírusová situácia ovplyvnila každé-
ho. Môj návod je jednoduchý – používať zdra-
vý sedliacky rozum ako v dobe akýchkoľvek 
respiračných ochorení, a nikdy nezanedbávať 
prevenciu a  neodsúvať plánované výkony. 
Oveľa väčšie škody na ľudských životoch ako 
koronavírus spôsobí strach, ktorý je na kaž-
dého z nás každodenne vytváraný či už mé-
diami, alebo inými prostriedkami. Správajme 
sa tak, ako v čase akýchkoľvek epidémií, t. j. 
chráňme ohrozené skupiny, ale zachovaj-
me si normálny slobodný život. Inak cesta 
k dobe „precovidovej“ bude nereálna. 

Očné centrum Sokolík založil spoločne so svojim otcom pred 
desiatimi rokmi. Od začiatku tu pôsobí ako odborný garant 
a očný chirurg. V roku 2016 od svojho otca prevzal i pozíciu 
primára. Ako hodnotí uplynulých 10 rokov? O tom sme 
sa rozprávali s MUDr. Jánom Sokolíkom jr.

 
Ako hodnotíte uplynulých 10 rokov?
Ako jeden zo zakladateľov môžem povedať, že to 

bolo úžasných 10 rokov. Rád by som touto cestou 
poďakoval všetkým kolegom, ktorí u  nás pracovali 
a pracujú za ich profesionálnu prácu, ľudský prístup 
a najmä za skutočnosť, že OCS berú nie ako prácu, 
ale ako miesto, kam chodia každý deň radi. Máme 
zohratý tím ľudí, ktorý zvláda ako každodennú rutinu, 
tak i mimoriadne prípady. A nech riešia čokoľvek, vždy 
je to s úsmevom a s úsmevom pre pacienta.

 
Stať sa najväčším súkromným poskytovateľom oč-

nej starostlivosti v Trenčianskom kraji iste nebolo jed-
noduché. Čo je pre Vás najväčšia odmena? 

Jednoznačne fakt, že nás pacienti odporúčajú medzi sebou. Je pekné 
vidieť, ako prichádzajú s tým, že u nás boli ich známi, príbuzní, pria-

telia. A tie malé – vlastne tie najväčšie – odmeny prichádzajú kaž-
dý deň. Napríklad keď pacient po operácii precitne a má pred 

očami znova jasný svet. Dôkazom našej kvalitnej práce je 
i skutočnosť, že sme operovali už mnoho našich vlastných 

príbuzných a priateľov. Jednoducho veríme tomu, čo ro-
bíme a veria tomu i naši pacienti. Im samozrejme patrí 
najväčšia vďaka – za ich dôveru v našu prácu.  

 
Ste rád, že pokračujete v  tradícii, ktorú založil 

Váš otec? 
Samozrejme... Bohužiaľ to budú už 4 roky, čo odišiel, 

ale v jeho práci pokračujeme naďalej, rozvíjame ju a stá-
le spomíname na princípy, ktoré nás učil – pacient, pa-

cient a zase pacient, a potom až ostatní. Myslím, že keby 
nás dnes videl, mal by z toho obrovskú radosť. 

ZA UPLYNULÝCH 10 ROKOV 
SA NÁM PODARILO:
•  Vybudovať moderné centrum 21. storočia.
•  Stali sme sa najväčším neštátnym poskytovateľom oftalmologickej starostlivosti v Trenčianskom kraji 
 a jedným z najväčších na Slovensku. 
•  O pacientov sa stará erudovaný kolektív 25 ľudí, ktorí ťahajú za jeden povraz. 
•  Naše zdravotné sestry získali ocenenie Biele srdce od Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
•  Vykonali sme viac ako 15.000 vnútroočných operácií. 
•  Primár MUDr. Ján Sokolík jr. je jeden z najviac operujúcich očných chirurgov na celom Slovensku.
•  Sme jedným z prvých neštátnych centier na Slovensku a ročne v našom centre vykonáme približne 2000 

operácií sivého zákalu.
•  Otvorili sme špecializované centrum pro liečbu sietnice (tzv. vitreoretinálne centrum) a v súčasnosti sme 

jedným z mála súkromných centier na Slovensku, ktoré poskytuje biologickú liečbu sietnice plne hradenú zo 
zdravotného poistenia. 

�  CENTRUM PRE LIEČBU SIVÉHO ZÁKALU
�  CENTRUM PRE LIEČBU SIETNICE

NAŠE POSLANIE
Po celú dobu existencie Očného centra Sokolík je nosnou myšlienkou poskytovanie kvalitnej 
starostlivosti a ľudský prístup ku každému pacientovi, ktorý v Očnom centre Sokolík vždy bol, 
je a bude aj v budúcnosti na prvom mieste.

OPERÁCIU SIVÉHO ZÁKALU NIE JE TREBA ODKLADAŤ
Máte viac ako šesťdesiat rokov a máte pocit, že horšie vidíte? Potom je možné, že vás trápi sivý zákal.
Toto časté ochorenie komplikuje život mnohým seniorom, pritom sa dá veľmi jednoducho vyriešiť.
Na otázky pacientov k sivému zákalu odpovedá MUDr. Ján Sokolík, 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 zamlžené, zhoršené 
a skreslené videnie do blízka i do diaľky a 
tiež citlivosť na svetlo. Sivý zákal nie je 
možné odstrániť inak ako operáciou a 
neexistuje iný spôsob jeho liečby. Pacient 
by teda operáciu nemal odkladať a mal 
by ju podstúpiť vo chvíli, kedy ho sivý 
zákal obmedzuje v bežnom živote.

Ako prebieha operácia sivého 
zákalu?
Ide o úplne bezpečný, bezbolestný a 
rýchly chirurgický zákrok, ktorého nie je 

potrebné sa obávať. Počas operácie sa 
ľudská očná šošovka nahrádza umelou 
šošovkou. Operácia trvá asi 15 minút a 
vykonáva sa miestnym znecitlivením 
kvapkami. Oko je do druhého dňa zakryté 
náplasťou a po jej zložení už pacient        
na oko vidí. V Očnom centre Sokolík            
v Trenčíne je operácia sivého zákalu 
hradená všetkými zdravotnými              
poisťovňami. 

Môžem si vybrať z rôzne kvalitných 
vnútroočných šošoviek?
V  Očnom centre Sokolík ponúkame       
kvalitné vnútroočné 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 vnútroočné 

šošovky, vďaka ktorým uvidí kvalitne        
do blízka i do diaľky a úplne sa tak zbaví 
závislosti na okuliaroch. Vnútroočná 
šošovka zostáva v oku na celý život, už sa 
nevymieňa, preto má pacient jedinečnú 
možnosť výberu, ako sa bude po operácii 
pozerať na svet.

Ovplyvňuje operáciu odstránenia 
sivého zákalu ročné obdobie?
Vôbec nie. Operáciu sivého zákalu je 
možné podstúpiť v ktoromkoľvek ročnom 
období. Dokonca už ustupuje i trend, 
kedy pacienti na operácie nechceli chodiť 
v lete. Už na druhý deň po operácii 
pacient na operované oko vidí.                   
Po operácii je síce nutné dodržiavať 
kľudový režim, ale to nijako nebráni 
bežným aktivitám.

„ŠANCA VYBRAŤ SI, AKO SA PO ZÁKROKU
BUDETE POZERAŤ NA SVET, JE PRI OPERÁCII

SIVÉHO ZÁKALU ÚŽASNÝ BONUS.“

POMÁHAME VÁM VIDIEŤ
JASNÝ SVET

OPERÁCIA SIVÉHO ZÁKALU
JE PLNE HRADENÁ VŠETKÝMI
ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI. 

VOLAJTE:
TEL.: 032/65 56 060
MOBIL: 0904 146 537
WWW.OCNESOKOLIK.SK

OCT VYŠETRENIE ZDARMA
PRE OSOBY STARŠIE AKO
65 ROKOV
Objednajte sa na preventívne vyšetre-
nie do 31.10.2017 a po predložení 
tohto kupónu získajú pacienti
poisťovne Dôvera naviac ZDARMA OCT 
vyšetrenie v hodnote 25 EUR a pacienti 
poisťovní VšZP a Union OCT vyšetrenie 
za zvýhodnenú cenu 10 EUR. OCT 
vyšetrenie nie je NIKDY hradené z 
verejného zdravotného poistenia. 
Pri objednaní uveďte:
„TRENČIANSKE ECHO“.

Pomocou OCT vyšetrenia špecializovaný 
lekár dokáže včas zachytiť očné ochorenie 
ako je makulárna degenerácia, zelený zákal, 
nádorové ochorenie oka alebo opuch na 
sietnici u pacientov s cukrovkou. Presným 
meraním je možné sledovať i následný vývoj 
ochorenia a účinnosť zavedenej terapie. 
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2010 založenie Očného centra Sokolík

2017 zomrel zakladateľ centra 
prim. MUDr. Ján Sokolík, CSc.
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priestorov v centre mesta

2020 oslavujeme 10 rokov
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MUDr. Ján Sokolík jr. 
a konateľom a riaditeľom 
Mgr. Adam Janek, MHA, MBA2016

Mgr. Adam Janek, MHA, MBA
Konateľ a riaditeľ Očného centra Sokolík.

prim. MUDr. Ján Sokolík jr.
Spoluzakladateľ, primár a odborný garant Očného centra Sokolík.

Poskytujeme očnú 
starostlivosť 
pre celé Slovensko
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na výber monofokálne šošovky, ktoré mu 
po operácii zlepšia videnie na jednu 
vzdialenosť podľa jeho voľby, alebo si 
môže zvoliť multifokálne vnútroočné 

šošovky, vďaka ktorým uvidí kvalitne        
do blízka i do diaľky a úplne sa tak zbaví 
závislosti na okuliaroch. Vnútroočná 
šošovka zostáva v oku na celý život, už sa 
nevymieňa, preto má pacient jedinečnú 
možnosť výberu, ako sa bude po operácii 
pozerať na svet.

Ovplyvňuje operáciu odstránenia 
sivého zákalu ročné obdobie?
Vôbec nie. Operáciu sivého zákalu je 
možné podstúpiť v ktoromkoľvek ročnom 
období. Dokonca už ustupuje i trend, 
kedy pacienti na operácie nechceli chodiť 
v lete. Už na druhý deň po operácii 
pacient na operované oko vidí.                   
Po operácii je síce nutné dodržiavať 
kľudový režim, ale to nijako nebráni 
bežným aktivitám.

„ŠANCA VYBRAŤ SI, AKO SA PO ZÁKROKU
BUDETE POZERAŤ NA SVET, JE PRI OPERÁCII

SIVÉHO ZÁKALU ÚŽASNÝ BONUS.“

POMÁHAME VÁM VIDIEŤ
JASNÝ SVET

OPERÁCIA SIVÉHO ZÁKALU
JE PLNE HRADENÁ VŠETKÝMI
ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI. 

VOLAJTE:
TEL.: 032/65 56 060
MOBIL: 0904 146 537
WWW.OCNESOKOLIK.SK

OCT VYŠETRENIE ZDARMA
PRE OSOBY STARŠIE AKO
65 ROKOV
Objednajte sa na preventívne vyšetre-
nie do 31.10.2017 a po predložení 
tohto kupónu získajú pacienti
poisťovne Dôvera naviac ZDARMA OCT 
vyšetrenie v hodnote 25 EUR a pacienti 
poisťovní VšZP a Union OCT vyšetrenie 
za zvýhodnenú cenu 10 EUR. OCT 
vyšetrenie nie je NIKDY hradené z 
verejného zdravotného poistenia. 
Pri objednaní uveďte:
„TRENČIANSKE ECHO“.

Pomocou OCT vyšetrenia špecializovaný 
lekár dokáže včas zachytiť očné ochorenie 
ako je makulárna degenerácia, zelený zákal, 
nádorové ochorenie oka alebo opuch na 
sietnici u pacientov s cukrovkou. Presným 
meraním je možné sledovať i následný vývoj 
ochorenia a účinnosť zavedenej terapie. 

�  REFRAKČNÉ CENTRUM
�  BIOLOGICKÁ LIEČBA SIETNICE plne hradená zo zdravotného poistenia


