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ZMENY ODŠTARTOVALO
ZVÝŠENIE ŽIVOTNÉHO MINIMA
Hore ide predčasný dôchodok, ale aj minimálne penzie.
Zmena v príjmoch dôchod-
cov prichádza aj napriek
kríze. Životnéminimumsa
od 1. júla tohto roka opäť
zvýšilo a s ním sa postupne
zvýšia aj všetky dávky, ktoré
s tým súvisia.

Mení sa výška predčasného
starobného dôchodku

Od júla 2020 sa zvyšuje suma
novopriznaného predčasné-
ho dôchodku z 252,30 eura
(platila od 1. júla 2019 do 30.
júna 2020) na 257,80 eura.
Pripomíname, že vznik

nároku na predčasný sta-
robný dôchodokmániekoľko
podmienok, jednou z nich je
aj to, že výška predčasného
starobného dôchodku ku
dňu, od ktorého poistenec
žiada o jeho priznanie, pre-
sahuje 1,2-násobok životné-
hominima pre jednu plno-
letú fyzickú osobu (alebo ak
poistenec sporil aj v II. pi-
lieri, ide o súčet predčasného
starobného dôchodku
z I. a II. piliera a tiežmusí
byť vyšší ako 1,2-násobok ži-
votnéhominima).
Od 1. júla nárok na pred-

časný starobný dôchodok
vzniká od 257,80 eurame-
sačne.
Táto suma bude platiť do

30. júna 2021.

Minimálne dôchodky idú
hore

Vnadväznosti na životné
minimum, ktoré platí od
1. júla, dôjde aj zvyšovaniu
minimálnych dôchodkov.
Výška zvýšenia sa odvíja

od obdobia dôchodkového
poistenia.
Čímdlhšie bol penzista

dôchodkovo poistený, tým
vyššiu sumumuk dôchodku
od januára budúceho roku
pripíšu.
Kto bol dôchodkovo pois-

tený napríklad 30 rokov,má
od roku 2021 nárok namini-
málny dôchodok vo výške
360,4 eura (pre tento rok platí
suma 334,30 eura). Je to zá-
roveň najnižšia hranica ga-
rantovanéhominimálneho
dôchodku.
O prehodnotenie sumy

minimálneho dôchodku
penzisti žiadať nemusia.
Sociálna poisťovňa k 1. ja-

nuáru 2021 prehodnotí trva-
nie nároku naminimálny
dôchodok, zvýšenie sa bude
týkať všetkých dôchodcov,
ktorí poberajú penziu zvý-
šenú na sumuminimálneho
dôchodku.
Slovenská vláda ale pre

budúcnosť avizuje úpravy
minimálneho dôchodku,
ktorý rastie rýchlejšie ako
iné druhy dôchodkov, čo od-

borníci kritizujú a pripája sa
k nim ajministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny.

Exekučné zrážky
z dôchodkovej dávky

Od 1. júla tohto roku samení

aj výška exekučných zrážok
z dôchodkovej dávky.
Väčšine dôchodcov bude

Sociálna poisťovňa pouka-
zovať vyšší dôchodok.
„Je to dôsledok zvýšenia

minima, ktorémusí dô-
chodcovi po vykonaní zrážok

zostať a ktoré predstavuje
sto percent životnéhomini-
ma,“ uvádza Sociálna pois-
ťovňa.
Keďže do 30. júna tohto

roku predstavovalo životné
minimumpre jednu plnole-
tú osobu 210,20 euramesač-

ne, po zmene životnéhomi-
nimana 214,83 eura to bude
táto suma.
Primerane k tomu samení

aj základ pre každú osobu,
ktorej dôchodca poskytuje
výživné.
Ide o 50 percent životného

minima. Doteraz išlo o sumu
105,10 eura, od 1. júla táto
suma predstavuje 107,41
eura.
Osobitne je stanovenémi-

nimum, ktorémusí dôchod-
covi zostať vtedy, ak je zráž-
ka z dôchodku výživnýmna
maloleté dieťa.
Exekučné zrážky predsta-

vujú osobitnú kapitolu.
Zvýšenie životnéhominima
môžemať za následok aj ich
ukončenie.
Táto situácia nastáva vte-

dy, ak je dôchodok nižší ako
minimum, ktoré penzistovi
musí po vykonaní zrážok
zostať.
Exekúcia tým ale automa-

ticky nezaniká. Existuje aj
ďalej, iba z nej Sociálna po-
isťovňa nevykonáva zrážka.
O samotnej exekúcii ne-

rozhoduje táto inštitúcia, ale
príslušný exekútor, ktorý
v tejto situácii bude hľadať
iné spôsoby ako exekúciu
uskutočniť.
Podľa nových pravidiel

bude Sociálna poisťovňa
zrážky z dôchodku vykoná-
vať prvý raz v augustovom
výplatnom termíne.
Vtedy dôchodcomdoplatí

aj peniaze, ktoré za júl zrazi-
la navyše.
O zmene exekučnej dávky

dostanú dôchodcovia pí-
somné vyrozumenie.

ZVÝŠENIE MINIMÁLNEHO DÔCHODKU

OBDOBIEDP MESAČNÁ SUMA MESAČNÁSUMA ROZDIEL
VROKOCH MIDO2020 MIDO 2021 2020 – 2021

30 334,3 360,4 26,1
31 338,5 364,7 26,2
32 342,7 369,0 26,3
33 347,0 373,3 26,3
34 351,2 377,6 26,4
35 355,4 381,9 26,5
36 359,6 386,2 26,6
37 363,8 390,5 26,7
38 368,0 394,8 26,8
39 372,2 399,1 26,9
40 378,5 405,5 27,0
41 384,8 412,0 27,2
42 391,1 418,4 27,3
43 397,4 424,9 27,5
44 403,7 431,3 27,6
45 410,0 437,7 27,7

z Zdroj: MPSVaR
Legenda:DP–dôchodkovépoistenie,MIDO–minimálny dôchodok

Životné minimum

Výška životnéhominima
je od vlaňajšieho 1. júla
na úrovni 210,20 eura. Od
júla 2020 sa zvyšuje o 2,2
percenta, teda na 214,83
eura.

Životnéminimum rastie
napriek tomu, že ekono-
mika pre pandémiu
COVID-19 trpí.

V rokoch 2013 až 2017 na-
príklad životnémini-
mumstagnovalo na
úrovni 198,09 eura, pre-
tože ekonomike a ani do-
mácnostiam sa nedarilo.

Životnéminimum je su-
ma, na ktorú nemôžu
siahnuť napríklad exe-
kútori. Znamená to, že ak
mániekto viacero exe-
kúcií, z mesačnej výplaty
mupo novommusí ostať
najmenej 214,83 eura.

z ilustr. foto:Unsplash

VIANOCE
Rezort práce predložil do
medzirezortného pripo-
mienkovania návrh zákona
o trinástomdôchodku.

Čomohlo platiť

Trinásty dôchodok je nová
dôchodková dávka. Nárok na
ňumali v zásade všetci po-
beratelia dôchodku vypláca-
ného Sociálnou poisťovňou,
bez ohľadu na výšku dô-
chodku. Starobný dôchodca
mal dostať tohto roku pred
Vianocami 460,40 eura,
predčasný – 433,20 eura, in-
validnémudôchodcovi so
zníženoumierou schopnosti
pracovať o viac ako 70 per-
centmala na účet prísť suma
380 eur. Trinásty dôchodok
mal byť náhradou takzvané-
ho vianočného príspevku.

Vláda pripravila zmenu

Aké sumynapokon dôchod-
covia dostanú, ešte nie je
celkom jasné. Vláda pripra-
vila zmenu. Vyplýva z nej
nový prístup k stanoveniu
sumy trinásteho dôchodku.
Dostanú ho síce všetci dô-
chodcovia, no suma bude
odstupňovaná podľa toho,
aby penzisti s najmenšími
dôchodkami dostali viac.
Trinásty dôchodok je sú-

časťou balíka sociálnych
opatrení vo výške 500milió-
nov, ktoré vláda vyčlenila
pre seniorov,matky a rodiny
s deťmi. V rámci neho by 307
miliónov eurmalo ísť na tri-
násty dôchodok (vlani bolo
v rámci vianočného prís-
pevku vyplatených približne
153miliónov eur). Ide o ná-
rokovatelný príspevok, ktorý
môže v budúcnosti stúpať.

Kategorizácie dôchodku

Rezort sociálnych vecí pri-
pravil aj príklady základnej
kategorizácie trinásteho dô-
chodku. Napríklad senior
s 214-eurovýmmesačným
dôchodkomdostane trinásty
dôchodok vo výške 300 eur,
čo je oprotiminuloročnému
vianočnémupríspevku o 100
eur viac, alebo senior s 500-
eurovýmmesačnýmdô-
chodkomdostane trinásty
dôchodok vo výške 197 eur,
v minulom roku to bolo 71,86
eura.

V predstavenom sociál-
nombalíčku rezort predložil
aj zrušenie doplatkov za lie-
ky okrem iných aj pre dô-
chodcov a ZŤP a bezplatnú
dopravu v autobusoch,MHD
a vlakoch okremdetí, žiakov,
študentov a vozičkárov aj pre
dôchodcov.

Trinásty dôchodok

Mesačný Trinásty
dôchodok dôchodok
214 eur +300 eur
300 eur + 269 eur
400 eur + 232 eur
500 eur + 197 eur

z Pozn. : približné príklady
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DÔCHODOK SI MOŽNO VYLEPŠIŤ. ZÁLEŽÍ AJ NA
ZMLUVE, PRE KTORÚ SA ROZHODNETE
Dovŕšenie nároku odchodu na dôchodok nemusí znamenať zároveň stopku v práci. Dôchodca
môže súbežne pracovať i poberať dôchodok.Má to ale svoje obmedzenia.

Dôchodca, ktorý pracuje
a poberá dôchodok

Akmajú takíto dôchodcovia
pracovnú zmluvu,majú ná-
rok aj na dovolenku, gastro-
lístky, ale aj nemocenské
dávky či ošetrovné.
Zamestnávateľ za nich

odvádza poistné na dôchod-
kové či nemocenské poiste-
nie, platí za nich poistné na
úrazové a v prípade povin-
nosti aj garančné poistenie.
Ak ale penzisti, ktorí po-

berajú dôchodok, stratia
prácu, nemajú nárok na
dávky v nezamestnanosti.
V prípade, že takíto pen-

zisti pracujú iba na dohodu,
alebomajú iný nepravidelný
príjem, platia iba poistné na
starobné poistenie, obdobie
práce sa im zaráta len na dô-
chodkové účely.

Penzia dôchodcu, ktorý
pracuje, ale nepoberá
dôchodok

Penziumôže zvýšiť aj situ-
ácia, keď dôchodca po dovŕ-
šení nároku na odchod do
dôchodku pracuje, ale nepo-

berá dôchodok.Môže o jeho
vyplácanie požiadať až po
skončení pracovného po-
meru.
Mánárok na zvýšenie

svojej penzie, ktorá bymu
patrila ku dňu dovŕšenia dô-
chodkového veku.
Vyráta sa ako súčin osob-

nýchmzdových bodov zís-
kaných po dosiahnutí dô-
chodkového veku a aktuál-

nej dôchodkovej hodnoty.
Takýto dôchodok sa potom
zvýši o pol percenta za kaž-
dých 30 dní, keď dôchodca
bol dôchodkovo poistený, ale
dôchodok nepoberal.
Ak pracuje po dovŕšení

dôchodkového veku naprí-
klad ďalšie dva roky a potom
požiadal o vyplácanie dô-
chodku, penzia samu zvýši
o 12 percent.

Predčasný penzista, ktorý
pracuje

Inak je to u predčasných dô-
chodcov.
Môžu síce pracovať na do-

hodu, ale ich ročný úhrn
príjmunemôže presiahnuť 2
400 eur.
Ak sa tak stane, stráca ta-

kýto dôchodca nárok na vý-
platu predčasného starob-
ného dôchodku.
Sociálna poisťovňa ju za-

staví v najbližšomvýplat-
nom termíne.
V nasledujúcom rokumá

potom taký penzista opäť
nárok na vyplácanie dô-
chodku.
Môže požiadať o uvoľnenie

výplaty dôchodku a zároveň
o jeho zvýšenie.
To sa vyráta ako súčin

osobnýchmzdových bodov
a aktuálnej dôchodkovej
hodnoty.
Po dosiahnutí dôchodko-

vého vekumôže taký pen-
zista požiadať aj o zvýšenie
dôchodku o pol percenta za
každých začatých 30 dní, keď
dôchodok nepoberal, lebo
pracoval.

Čo musia dostať penzisti
od zamestnávateľa

Akpracujú na zmluvu:

y Príplatky –zaprácu
v noci, sviatok, sobotu
a nedeľu.
y Stravnélístky, resp.
jedlo – po odpracovaní viac
ako štyroch hodín za deň
y Dovolenku –najmenej
päť týždňov, ak u toho is-
tého zamestnávateľa od-
pracovaliminimálne
60 dní.
y Pracovnévoľno –podľa
predpisov vzťahujúcich sa
na zamestnanca, teda na

vyšetrenie či ošetrenie,
sťahovanie, sprevádzanie
rodinného príslušníka, pri
smrti v rodine a podobne.

Akpracujú na dohodu:

y Majúnároknaaspoň
minimálnumzdu.
y Nároknaneplatené
voľno v prípade dôležitých
osobných potrieb – naprí-
klad návštevu lekára.
y Počas24hodínnemôžu
pracovať viac ako 12 ho-
dín.

AKO MÔŽE DÔCHODCOVSKÁ
INFLÁCIA ZMENIŤ PENZIE
Väčšina penzií by samala
v januári zvýšiť o dôchod-
covskú infláciu. Predpokladá
sa, že o 2,3 percenta, najme-
nej však o garantovanú pev-
nú sumu.
Pevná suma sa určí ako

dve percentá z priemernej
mesačnej sumy jednotlivých
druhov dôchodkov vykáza-
nej Sociálnou poisťovňou
k 30. júnu 2020.
Zatiaľ je známa suma

priemerného starobného
dôchodku na koncimája
2020, ktorá predstavuje
484,18 eura. Ak by sa pevná
suma počítala z tejto výšky,
starobný dôchodok by sa va-
lorizovalminimálne v sume
9,70 eura.
Podľa návrhu rozpočtu na

rok 2020, ktorý predkladala
Sociálna poisťovňa, samajú

dôchodky v rokoch 2021
a 2022 zvyšovať v menšej
miere, ako tomu bolo v tom-
to roku. Dôchodcovská in-
flácia je vyjadrenímpercen-
tamedziročného rastu spot-
rebiteľských cien za domác-
nosti dôchodcov.
Možnosť pevnejminimál-

nej sumy je garanciou pri-
meraného zvýšenia penzie aj
pre dôchodcov s nižším sta-
robnýmdôchodkom. Od ro-
ku 2022 samechanizmus za-
ložený na garanciimini-
málnej sumy zvyšovania
dôchodkovmá zrušiť a na-
hradí ho zvyšovanie všet-
kých dôchodkov iba percen-
tuálne na základe výšky dô-
chodcovskej inflácie, teda
podľamedziročného rastu
spotrebiteľských cien za do-
mácnosti dôchodcov.

z ilustr. foto: Adobe Stock
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Test na rýchlu diagnostiku 
skrytého krvácania v stolici

BEZ ŠPECIÁLNEJ DIÉTY
Vhodný ako preventívne vyšetrenie 

rakoviny hrubého čreva a konečníka

TEST ŽIADAJTE

BEZPLATNE U SVOJHO LEKÁRA 

resp. kúpite v každej lekárni
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RÝCHLE ZISTENIE SKRYTÉHO 
KRVÁCANIA V STOLICI 
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Skladujte v neporušenom obale pri teplote 4-30 °C mimo dosahu detí. 
Balenie obsahuje 3 testovacie doštičky, 3 extrakčné skúmavky 
so sondou a návod na použitie. 0197
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Skladujte v neporušenom obale pri teplote 4-30 °C mimo dosahu detí. 
Balenie obsahuje testovaciu doštičku, extrakčnú skúmavku 
so sondou a návod na použitie. 0197

kód: 110575 HEMOGLOBÍN / FOB TEST 3 v 1 
kód: 123705 HEMOGLOBÍN / FOB TEST

BIOGEMA Košice, Garbiarska 2, 040 01 Košice
tel.: 055/6336753 mob.: 0904 228 131, biogema2@stonline.sk, www.biogema.sk

Rýchly a jednoduchý postup

TP20307334

Núdzové tlačidlo NOVO
Poplachový telefónny prístroj pre seniorov a hendikepovaných

Záchrana na jedno stlačenie.
Jedno stlačenie môže byť rozdiel medzi životom a smrťou. 

Náš systém je navrhnutý tak, aby ho seniori skutočne používali. 
Majú ho tak vždy pri sebe a v prípade núdze im stačí stlačiť jediné tlačidlo.

• Aktivuje sa stlačením náramkového tlačidla alebo iným snímačom/detektorom
• Komunikuje prostredníctvom pevnej linky, alebo SIM karty ľubovoľného mobilného operátora
• Umožňuje obojsmernú hlasovú komunikáciu medzi volajúcim a volaným
• Všestranné  použitie pre privolanie pomoci napr. v rámci rodiny alebo pre organizácie sociálnej pomoci
• Je vodeodolné a mechanicky  odolné, je možné ho nosiť ako náramkové hodinky alebo ako prívesok na krku
• Zariadenie dokáže prijať hovor
• NOVO má veľmi citlivý mikrofón, takže dokáže preniesť zvuky aj z vedľajších miestností

tnTEL, s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín

Tel. 032/7444 557

www.nudzovetlacidlo.sk
info@nudzovetlacidlo.sk

Obľúbené u seniorov
jednoduchosť, kvalita, 

nízka hmotnosť 
a nie je potrebné nabíjať

Garancia kvality
už viac ako štvrťstoročie

vyvíjaný pre potreby seniorov 
na profesionálnej úrovni

Spoľahlivosť
používaný aj v nemocniciach  

a zariadeniach sociálnych služieb 
na Slovensku aj v zahraničí

Ochráňte rodičov dnes, 

zajtra už môže byť 

neskoro((( (( (
Akciová cena:

275 € s DPH

Štandardná cena:

342,20 €  s DPH

®
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DOMA SA KAŽDÉ EURO ZÍDE. KEDY
SA OPLATÍ DÔCHODCOM PRACOVAŤ
Príjem seniorov je sčasti oslobodený od platenia daní. Práve teraz je čas sadnúť si k zárobku a spočítať odvodové povinnosti. Platí to najmä pre tých
penzistov, ktorí si pre koronavírus odložili podanie daňového priznania. Táto povinnosť čaká v termínemesiac po skončení pandémie.

Ak seniori nemajú iný prí-
jem ako dôchodok, nemusia
platiť dane. Nomnohí z nich
dávajú prednosť privyrobe-
niu si, pretože v domácom
rozpočte sa každé euro zíde.

Sledujte správy a koniec
pandémie

Práve teraz je čas, aby ste si
sadli k svojmu zárobku
a spočítali si, či a koľko sa
vámoplatí robiť, aby ste svoj
príjemnemuseli zdaniť.
Rovnako dôležitá je táto

úvaha aj pre tých dôchodcov,
ktorí vzhľadomna pandé-
miu koronavírusu ešte da-
ňové priznanie zaminulý
rok nepodali a táto povin-
nosť ich čaká v termíneme-
siac po skončení pandémie.

Čo je oslobodeéá od dane

Platí, že od dane je oslobo-
dený príjemdo výšky polo-
vice nezdaniteľnej časti zá-
kladu dane, čo predstavuje

1968,67 eura za rok.
Ak penzista zarobí v tomto

rokumenej, štátmu vráti
všetky zaplatené dane.
No ak jeho ročný príjem

bude vyšší, hoci aj o pár
centov, nárok na vrátenie
daní nemá.
Do príjmu sa počíta aj prí-

jem za prenájomnehnuteľ-

ností. Veľa dôchodcov si pre-
nájmomčasti bytu či domu
takto pomáha.
Zrátajte si, koľko dostane-

te za prenájom ročne, odrá-
tajte od tejto sumy 500-
eurovú nezdaniteľnú časť
a ak vámostanemenej ako
1 968,67 eura, daň neplatíte.
Samozrejme, platí to vtedy,

ak okremdôchodku nemáte
žiadny iný príjem.
Ak homáte a súčet týchto

príjmov prekročí spomínanú
sumu, daň už zaplatíte.
Ak prenajímate nehnuteľ-

nosť spolu s manželom či
manželkou a máte ju v bez-
podielovom spoluvlastníc-
tve,môžete si príjem rozdeliť

na dve časti a každý z par-
tnerovmôže potomvystu-
povať voči správcovi dane
samostatne.
Môžete to urobiť rozumne

aj tak, že jeden z partnerov si
uplatní nezdaniteľnú sumu
a druhý daň zaplatí. Dá sa
pritomušetriť.

Ktomusí podať daňové
priznanie

Daňové priznaniemusí po-
dať aj dôchodca, ak jeho cel-
kové príjmy presiahli sumu
1968,68 eura.
No akmu zamestnávateľ

zrážal z príjmu preddavky na
daň, hoci spomínanú sumu
za rok nezarobil, je výhodné
daňové priznanie podať, lebo
takémuto seniorovi vznikne
daňový preplatok a daňový
úradmuhona jeho žiadosť
vráti.
Takáto žiadosť je súčasťou

daňového priznania. Ak je
daňový preplatok nižší ako 5
eur, nevracia sa.

z Prílohu Senior pripravila:
Viera Legerská

z Zdroj: Sociálnapoisťovňa,
Finančná správa,MPSVaR

Ktoré príjmy
sa nezdaňujú

Dôchodkové dávky vy-
plácané v SR a dávky
rovnakého druhuvy-
plácané z povinného
zahraničného poistenia
sú od dane z príjmov
oslobodené.

Medzi takéto dôchodkové
dávky patrí napr.:

y starobnýdôchodok
y predčasnýstarobný
dôchodok
y invalidnýdôchodok
y vdovskýa vdovecký
dôchodok
y sirotskýdôchodok
y výsluhovýdôchodok

z ilustr. foto: SME

AJ Z PENZIE SA DÁ USPORIŤ. NEMUSÍ
ÍSŤ O STOVKY, STAČIA DESIATKY EUR
Odborníci, ktorí sa venujú rodinným rozpočtom, tvrdia, že najviac sa dá
ušetriť na drobných výdavkoch. Najskôr ale treba vedieť, ktoré to sú.

Usporiť z dôchodku je veľmi
ťažké, lebo väčšina peňazí
penzistu ide na jedlo, býva-
nie a lieky.
No odborníci, ktorí sa ve-

nujú rodinným rozpočtom,
sú presvedčení o tom, že aj
z takéhoto dôchodku sa dá
odložiť niečo bokom.
Seniori si už neodkladajú

peniaze na plnenie snov, ale
na praktické záležitosti. Na-
príklad na opravu spotrebi-
čov v domácnosti, nárazové
náklady na lieky, prípravu
osláv jubileí s príbuznými
a blízkymi a podobne. Ne-
musí ísť o veľké sumy, stačí
ajmálo – desať, dvadsať,
päťdesiat eurmesačne a ak
sa peniaze neminúna niečo
nepredvídané, za rok či dva
sa za usporenú sumudá
podniknúť viac.
Čo treba robiť, aby sa pe-

niaze nerozkotúľali?
y Veďtesi záznamyo vý-

davkoch, iba tak skontrolu-
jete, čo a v akom rozsahu
môžete ušetriť.
y Zvyknitesinaplánova-

nie výdavkov a ich kontrolu.
Ajmalé výdavky dokážu ob-
rátiť domáci rozpočet každý
mesiac naruby.

y Urobtesi jednoduchú
analýzu toho, koľko a na čo
steminuli a oddeľte potreb-
né výdavky od ľahkomyseľ-
ného nakupovania.
y Trebasi stanoviť cieľ –

na akú konkrétnu vec chcete
sporiť. Zriaďte si trvalý prí-
kaz a mesačne na vkladový
účet posielajte sumu, ktorú
môžete sporiť.
y Napenziimáteviacča-

su, venujte sa preto zľavám
a akciám – najmä potravín,
oplatí sa kupovať súpravy
alebo tovary s dlhou lehotou
spotreby za znížené ceny.
y Liekysasnažtenaku-

povať v jednej lekárni. Určite

vámponúknu zľavovú kartu
a keďže v rozpočte seniorov
sú výdavky za lieky veľkou
položkou, úsporymôžu byť
značné.
y Veľaseniorovžijeosa-

melo, často aj vo veľkých
domoch či bytoch, ktoré po
odchode detí či partnera ne-
vedia „utiahnuť“. Istým rie-
šením je prenájom časti
obytných priestorov štu-
dentom.
y Urobtesiporiadokvo

veciach a priznajte si, že
niektoré dlhodobo nepouží-
vate, alebo sa ich viete vzdať
– nábytok, keramika, sklo,
starožitnosti, obrazy, obe-
dové súpravy... Požiadajte
blízkych, aby sa pokúsili
predať ich na internetových
aukciách alebo bazároch.
Postupujte ale obozretne,
vzácne predmety zverte do
rúk odborným inštitúciám či
odborníkom, aby vás takýto
obchod nesklamal.
y Aksaeštenatocítite,

nájdite si brigádu či krátky
pracovný úväzok. Hľadajte
tipymedzi príbuznými či
bývalými kolegami. Budete
sa tak cítiť užitoční a pook-
rejete.

z ilustr. foto: Pixabay

TP203101381

POBYT V TRVANÍ 7 DNÍ / 6 NOCÍ ZAHŔŇA
 1x uvítací aperitív, 6x ubytovanie v izbách s vlastným 
 sociálnym zariadením, TV, internet na izbe
 6x raňajky a večere, 5x ibed, 1x regionálne folklórne vystúpenie,  
 1x výlet na Oravský hrad so 100% zľavou z dopravy
 1x výlet s 50% zľavou z dopravy k drevenému kostolíku do   
 Tvrdošína a plavba loďou po Oravskej priehrade
 1x posedenie pri šálke kávy s domácim koláčikom 
 a v letných termínoch táborák s opekaním

POZOR: parkovanie v areáli a pripojenie na internet je pre hostí bezplatné! 
Možnosť využiť dovolenku cez „Rekreačné poukazy s príspevkom 55%“. 

Možný zájazd do poľskej Jablonky na regionálne trhovisko.
Pobyty pre nepracujúcich dôchodcov sú realizované vďaka fi nančnej podpore MPSVaR SR.

TERMÍNY:
 13.9. - 19.9. 2020
20.9. - 26.9. 2020
27.9. - 3.10. 2020
4.10. - 10.10. 2020
 11.10. - 17.10. 2020
 18.10. - 24.10. 2020
6.12. - 12.12. 2020
 13.12. - 19.12. 2020
21.12. - 27.12. 2020

CENA pobytu s vyššie uvedenými službami je 
242 €/ 1 osoba a pobyt (NEPRACUJÚCI dôchodca 
ZAPLATÍ IBA 192 € za celý pobyt!!!)
ORAVA ZDRAVIE LÁSKU Z PRÍRODY ROZDÁVA!!!

Termíny v mesiaci november 2020 ponúkame v cene 
IBA 152 € / 1 nepracujúci dôchodca

Penzión *** Oravská horáreň Vám ponúka pobyty pre

DÔCHODCOV SO ŠTÁTNOU
ÚČELOVOU DOTÁCIOU
vo výške 50€ / 1 osoba a pobyt s podporou MPSVaR SR

PENZIÓN *** ORAVSKÁ HORÁREŇ
Oravský Podzámok č. 396, Hruštín - lokalita Zábava
www.oravskahoraren.sk

REZERVÁCIE
0918 494 494, 0918 591 942
recepcia@oravskahoraren.sk
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Objednajte sa, sMe tU PRe VÁs!

POIstenCI ZP UnIOn MajÚ OCt VYŠetRenIe V HOdnOte 25 eUR ZdaRMa!!

V Očnom centre Sokolík sme plne pripravení postarať sa o váš zrak! 
Nezabúdajte na zdravie svojich očí a neodkladajte zbytočne vyšet-
renie či operáciu. Ak pociťujete zhoršenie videnia, dlho ste neboli 
na preventívnom vyšetrení alebo vás čaká operácia sivého zákalu, 
objednajte sa ku nám hoci i hneď teraz!

ZMLUVY SO VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI

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. 

Očné centrum Sokolík, s.r.o.
Jilemnického 532/2
budova ALFA  
(bývalý Slovakotex)
Trenčín

recepcia@ocnesokolik.sk
www.ocnesokolik.sk

VOLAJTE: 
0904 146 537

Ochorenie sietnice je potrebné podchytiť včas, 
hrozí i strata zraku!

NEODKLADAJTE OPERÁCIU SIVÉHO ZÁKALU!
Máte viac ako šesťdesiat 

rokov a máte pocit, že hor-
šie vidíte? Potom je možné, 
že vás trápi sivý zákal. Toto 
časté ochorenie komplikuje 
život mnohým seniorom, 
pritom sa dá veľmi jednodu-
cho vyriešiť.

Sivý zákal nie je možné 
odstrániť inak ako operáciou 
a neexistuje iný spôsob jeho 
liečby.

„Ide o  úplne bezpečný 
a  rýchly chirurgický zákrok, 
ktorého nie je potrebné sa 
obávať. Operácia trvá asi 15 
minút a je úplne bezbolest-

ná. Vykonáva sa miestnym 
znecitlivením kvapkami. Oko 
je do druhého dňa zakryté 
náplasťou a po jej zložení už 
pacient okom vidí,” hovorí 
MUDr. Ján Sokolík, primár 
Očného centra Sokolík, ktoré 
sa na liečbu a operácie sivého 
zákalu špecializuje a dodáva: 
„Pacient by teda operáciu 
nemal odkladať a  mal by ju 
podstúpiť vo chvíli, kedy ho 
sivý zákal obmedzuje v  bež-
nom živote. V Očnom centre 
Sokolík v Trenčíne je operácia 
sivého zákalu hradená všet-
kými zdravotnými poisťovňa-
mi.”

Počas operácie sa ľud-
ská očná šošovka nahrádza 
umelou šošovkou, ktorá zo-
stáva v oku po celý život, už 
sa nevymieňa. Typ vnútrooč-
ných šošoviek sa volí s ohľa-
dom na problém a požiadav-
ky pacienta na videnie. Čím 
ďalej viac pacientov si uve-
domuje, že vďaka operácii 
sivého zákalu majú možnosť 
si vybrať, ako sa budú poze-
rať na svet po zákroku. I pre-
to mnoho z  nich na svojich 
očiach nešetrí a pri operácii 
si priplatia za prémiové či 
nadštandardné vnútroočné 
šošovky. 

Ochorenie sietnice je 
vždy veľmi závažné a často 
nevratné, môže viesť až 
k  strate zraku. Dôležitá je 
včasná diagnostika a neod-
kladné začatie liečby. 

Mnoho ochorení sietnice 
vo svojom počiatku prebieha 
skryto a až v pokročilom štá-
diu sa prejaví zhoršeným vi-
dením, ktoré však v tú chvíľu 
už nie je možné napraviť, iba 
spomaliť. Každý po 35. roku 
života by teda mal podstúpiť 
špeciálne vyšetrenie sietnice 
(tzv. OCT angiografiu), ktorá 
dokáže odhaliť závažné ocho-
renie sietnice v počiatočnom 
štádiu, kedy pacient ešte 

žiadne príznaky nepociťuje. 
Vyšetrenie pomocou OCT 
angiografie je rýchle, bezpeč-
né, naviac úplne bezbolestné 
a bez vnútrožilného použitia 
kontrastných látok.

Očné centrum Sokolík má 
špecializované centrum pre 
liečbu sietnice, v rámci ktoré-
ho pacient získa kompletnú 
starostlivosť na jednom mies-
te – od diagnostiky až po ná-
slednú laserovú liečbu. „Pra-
covísk, ktoré sa zaoberajú 
komplexnou liečbou sietnice 
je v súčasnej dobe veľmi málo 
a pacienti tak často musia ča-
kať až pol roka na objednanie. 
Bohužiaľ pri ochorení sietnice 
si pacienti čakanie nemôžu 

dovoliť. V našom centre má-
me pre ochorenia sietnice pre 
pacientov minimálne objed-
návacie lehoty a najmoder-
nejšie diagnostické a liečebné 
prístroje,” hovorí MUDr. Dana 
Černohubá, špecialistka na 
liečbu sietnice a sklovca Oč-
ného centra Sokolík.  

Očné centrum Sokolík 
je jedným z dvoch špeciali-
zovaných pracovísk v Tren-
čianskom kraji, ktoré môžu 
poskytovať biologickú liečbu 
sietnice pomocou vnútro-
očných injekcií s anti-VEGF 
preparátom do sklovca. Na 
poskytovanie tejto liečby má 
zmluvy so všetkými zdravot-
nými poisťovňami.

V oblasti očného lekárstva sú najohrozenejšou skupi-
nou seniori. Preto sú u osôb nad 60 rokov dôležité pravi-
delné preventívne prehliadky zraku, a to i vtedy, keď žiad-
ny problém pacient nepociťuje. V tomto veku sa môžu 
objavovať rôzne vážne očné ochorenia.

Vážne očné ochorenia 
ohrozujúce seniorov

Je závažné ochorenie ciev očnej 
sietnice dôsledkom zle liečenej 
cukrovky. Vysoká hladina cukru 
v krvi spôsobuje upchatie či po-
škodenie drobných ciev, ktorými 
je sietnica pretkaná. Dochádza 
tak k  nedostatočnému prekr-
veniu či opuchu sietnice, ktoré 
spôsobuje zhoršené videnie až 
po stratu zraku. 

Diabetická retinopatia

Patrí k  častým očným ocho-
reniam, ktoré je však veľmi zá-
važné a  býva nazývané i „tichý 
zlodej zraku“. Dôvodom je, že 
pri zelenom zákale dochádza 
k postupnej degenerácii a odu-
mieraniu zrakového nervu, 
avšak pacient žiadne príznaky 
nepociťuje. 

Zelený zákal 
(odborne Glaukóm)

Vzniká najčastejšie dôsledkom 
starnutia ľudskej očnej šošovky 
a  väčšinou postihuje osoby vo 
veku 60 až 75 rokov. Pri sivom 
zákale dochádza k zakaleniu 
ľudskej očnej šošovky, čo bráni 
prieniku svetelných lúčov na 
sietnicu, a človek to vníma, ako 
keby videl cez hmlu. 

Sivý zákal 
(odborne Katarakta)

Patrí k  najzávažnejším ochore-
niam sietnice a  je najčastejšou 
príčinou ťažkej straty zraku až 
slepoty u  starších ľudí. Pri ma-
kulárnej degenerácií dochádza 
k  postihnutiu tzv. žltej škvrny 
(centrálna časť očnej sietnice). 

Vekom podmienená 
makulárna degenerácia 

(VPDM)

tp20307325



14 seniori
regionálne novinyČÍsLo 29  

SENIORI xx
REGIONÁLNE NOVINY  ČÍSLO 29

CHRÁŇTE SA, KORONAVÍRUS SA STAL
SÚČASŤOU NÁŠHO ŽIVOTA
Hoci odborníci uisťujú, že Slovensku zatiaľ druhá vlna ochorenia Covid-19
nehrozí, opatrnosti nie je nikdy dosť. Najmä u seniorov.

Ešte nie sme vodou. A ani
dlho nebudeme. Koronavírus
sa sta súčasťou nášho živo-
tampoľaviť v prevencii nie je
v poriadku.
Chrániť by samali najmä

starší ľudia vo veku nad 65
rokov a všetci v seniorskom
veku, ktorí trpia rôznymi
chronickými ochoreniami
a majú oslabenú imunitu.

Poďme si preto zopakovať,
že inkubačný čas ochorenia
je 2 – 14 dní.Medzi jeho prí-
znaky patrí horúčka, kašeľ,
sťažené dýchanie, bolesť
svalov a únava. Preto:
y Čonajmenejvychá-

dzajte zo svojho obydlia
a nepohybujte sa tam, kde je
vyššia koncentrácia ľudí.
y Jedztedostatokvýživ-

ných jedál, najmä ovocia
a zeleniny a pite veľa teku-
tín.
y Hýbtesa–najmäv prí-

rode.
y Doprajte sidostatok

spánku a odpočinku.
y Predchádzajteprec-

hladnutiu.
y Zakrývajte siústapri

kýchaní a kašľaní.
y Akmusítenanákup,

noste ochranné rúško a ru-
kavice. Na nákup choďte so
zoznamom, aby ste sa v ob-
chode čo najmenej zdržiavali
a plaťte platobnou kartou.
y Ponávratedomovsi

vždy dôkladne umyte ruky
vodou a mydlom, ideálne 40
– 60 sekúnd, nevynechajte
žiadnu časť dlane, chrbát
rúk, priestormedzi prstami
aj pod nechtami. Ruky je
vhodné umývať bez prste-
ňov, hodiniek či náramkov.
y Vyhýbajte savýťahom.
y Obmedztenávštevy

príbuzných či známych.
y Uistite sa, čimátedo-

statok liekov, využívajte
v komunikácii s lekárom
elektronický predpis liekov.
y Neotvárajtecudzímľu-

ďom, nenechajte sa zlákať na

meranie teploty, ktoré vám
núkajú neznámi návštevní-
ci, nakupujte si od nich
žiadne dezinfekčné či iné
pomôcky. Akmáte podozre-
nie, že v okolí vášho bydliska
sa pohybujú podvodníci, vo-
lajte políciu SR na telefón-
nom čísle 158.

Stále platí, že pri podozre-
ní na výskyt ochorenia
Covid-19 vo vašej rodine a ak
na sebe pociťujete jeho prí-
znaky, nechoďte do ambu-
lancie svojho lekára, ale
kontaktujte ho telefonicky.
Informujte ho o svojom
zdravotnom stave a po kon-
zultácii postupujte podľa je-
ho pokynov.
V prípade akýchkoľvek

otázok kontaktujte odborní-
kovÚradu verejného zdra-
votníctva a regionálnych
úradov verejného zdravot-
níctva na nepretržite fun-
gujúcich telefónnych lin-
kách. z (ÚVZ)

MÚDRE HODINKY
PRE SENIOROV
Múdre hodiny pomáhajú seniorom zostať v kontakte so svojimi blízkymi
Používajú sa jednoducho a fungujú aj bez smartfónu.

Na prvý pohľad sú to len
ďalšie bežnémúdre hodinky,
no namiesto zobrazovania
nových emailov pomáhajú
seniorom zostať v kontakte
so svojimi blízkymi. Stačí len
vložiť do nich SIMkartu
s mobilnýma dátovýmpau-
šálom.

Nehrozí, že ichmajiteľ
zabudne

Tieto hodinky totiž fungujú
pre telefonické a video ho-
vory samostatne, bez
smartfónu. Nehrozí teda, že
by si ichmajiteľ zabudol na
návšteve, jediné čomusímať
na pamäti, je raz za dva dni
ich nabiť.
S hmotnosťou len 50 gra-

mov na ruke nebudú preká-
žať ani počas noci, odolajú
prachu i vode.
Keďže sú hodinky určené

pre seniorov, textová komu-
nikácia nie je prioritou. Je
síce stále k dispozícii, ale len
jednostranne.
Textové informácie tak

môžete poslať zo smartfónu
do hodiniek, nie naopak.
Toto obmedzenie je logické,
keďže na takommalom
displeji by bolo písanie správ
veľmi nepohodlné.

Majú všetko, čo senior
potrebuje

Zostávajú tak emotikony,
fotografie, zvuková komu-
nikácia cez hlasové správy,
telefonické hovory a video
hovory.
Pre každú osobu vidí seni-

or v hodinkách oddelenú
komunikáciu, každý nový
príspevokmuhodinky
oznámia.
Odosielateľ na druhej

strane uvidí, či sa bola sprá-
va zobrazená, prípadne vy-
počutá. Ovládanie je intu-
itívne aj v prípade technolo-
gického analfabeta.
Pre správcu (rodinného

príslušníka) je okremko-
munikácie dôležité sledova-
nie polohy. Aplikácia smart-
fónu poskytne presný pre-
hľad o tom, kde samajiteľ
hodiniek práve nachádza.
Pre hodinky simôžete na-

staviť bezpečnú zónu, na-
príklad kilometrové okolie
bydliska. Akonáhle sa ho-
dinky ocitnúmimo zóny,
zašlú na váš smartfón upo-
zornenie.
Funkcia fitness náramku

sleduje kroky, spálené kaló-
rie a prejdenú vzdialenosť.
Aplikácia vámna smartfóne
každý večer zobrazí štatisti-
ky za daný deň.
Pri dlhšej nečinnosti ho-

dinkymôžu svojhomajiteľa

dokonca vyzvať k pohybu.
Majú funkciumonitoro-

vania kvality spánku na zá-
klade sledovania údajov
o jeho dĺžke a jednotlivých
cykloch. Hodinky presne
rozlíšia ľahký a hlboký spá-
nok, jeho začiatok a koniec.

Sú bezpečné

Vhodinkách sú uložené fo-
tografie, komunikácia, vedia
určiť aj presnú polohu
a umožňujú zvukovú aj ob-
razovú komunikáciu.
Hoci pre samotné použí-

vanie hodiniek ichmajiteľ
nemusí vlastniť žiadny
smartfón a dokonca ani te-
lefón, pri ich prvom spustení
a pri následnej komunikácii
sa bez smartfónu a nainšta-
lovanej aplikácie nezaobí-
dete.
Ak by chcela neoprávnená

osoba získať prístup k ho-
dinkám,musela by fyzicky
použiť váš smartfón, odo-
mknúť ho a pripojiť v nasta-
veniach svoje telefónne čís-
lo. z Matúš Paculík

Parametre

y Čip:UnisocSC9820E
y Pamäť: 256MB
y Dáta: 512MB
y Displej: 1,3“ IPS, 240x
240 bodov
y SIM:NanoSIM2G/3G /
4G
y Batéria: 600mAh
y Hmotnosť: 50g

z ilustr.foto: SME

z ilustračné foto: TASR
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DÔCHODCOVSKÁ LEGISLATÍVA
SA BUDE ASI MENIŤ
Súčasná vládna garnitúra sa
netají tým, že chce zmeny
v dôchodkovskej legislatíve.
Svoje úvahy na túto témuuž
rezort práce, sociálnych vecí
a rodiny na rôznych tlačo-
vých besedách prezentoval.
Ako sa teda kreuje budúc-
nosť dôchodkov?
y Dôchodkovýstropmôže

byť stanovený individuálne.
y Môžusazvýšiťdôchod-

ky seniorom, ktorí sa pod-
statným spôsobom zaslúžili
o rozvoj slovenskej ekono-
miky.
y Ľudiabypoodpracova-

ní stanovených rokovmohli
požiadať o penziu. Takí, ktorí
fyzicky pracujú, bymohli
požiadať o penziu skôr ako tí,
ktorí sa živia duševnou prá-
cou.
y Pracujúcedetibymohli

prispievať na dôchodky svo-
jich rodičov. Uvažuje sa

o troch odvodovýchmož-
nostiach, ktoré sú dnes ot-
vorené.
y Žena,ktorávychová

viac detí bymalamať vyšší
dôchodok ako žena, ktorá
deti nemá.

Ministerstvo práce, so-
ciálnych vecí a rodiny chce
o dôchodcovskej legislatíve
hovoriť aj so zástupcami se-
niorských organizácií.

z ilustr.foto: Fotolia


