
STRETNUTIA SO SENIORMI V TEJTO DOBE
NAHRADILI DLHÉ TELEFONÁTY
Pandémia koronavírusu vý-
razne zasiahla najmä star-
ších a osamelých ľudí.
V zariadeniach sociálnych

služieb alebo v domovoch
dôchodcov platí zákaz náv-
štev a vychádzok.Má ich
ochrániť, no niektorí tieto
opatrenia vnímajú negatív-
ne.Mnohí seniori zostávajú
doma preventívne, prerušili
kontakty aj so svojimi naj-
bližšími.
Obmedzenia, ktoré súčas-

ná situácia prináša, ovplyv-
nili aj sociálny projekt
Vnučka.sk – Rodina pre osa-
melých seniorov.
Pred troma rokmi ho

v Bánovciach nad Bebravou
založila JankaDanišová.
Za svoju prácu získala

ocenenie Krištáľové krídlo za
rok 2018 v kategórii filantro-
pia.
„Dočasne sme pozastavili

osobné návštevy seniorov
práve z dôvodu ich ochrany
a prešli sme do režimu vzá-
jomného telefonovania.
S tými zdatnejšími a tými,
ktorých sme predtým zauči-
li, aj písania alebo volania si
cez internet. Bezpečnou

bezkontaktnou formou im
zabezpečujemenákupy po-
travín, liekov či iných po-
trieb, ako sú rúška alebo de-
zinfekcia,“ povedala Dani-
šová s tým, že je to úplne
nový rozmer ľudského vzá-
jomného kontaktu.

„Musíme sa vzájomne vy-
hýbať, aby sme sa neohrozo-
vali. Podarilo sa nám trochu
prelúskať aj toto obmedze-
nie, vidieť sa a zakývať si
môžeme aj cez zavreté okno
alebo na diaľku pri vchode do
príbytku,“ povedala.

Mobil nabíja viackrát denne

Pre JankuDanišovú to nie-
kedy znamená, že simusí
nabíjaťmobil viackrát den-
ne. „Museli sme upraviť aj
dĺžku telefonátov, je pocho-
piteľné, že osamelá babička
či deduško by najradšej tele-
fonovali nonstop,“ skonšta-
tovala. Pre seniorov to však
veľa znamená, vedia, že tam
niekde vonku je niekto, na
koho samôžu s dôverou ob-
rátiť s akoukoľvek otázkou.
Vzájomné telefonáty ich
udržiavajú v znesiteľnej
hladine. „Dá sa povedať, že
sme sa v priebehu krátkej
doby vyprofilovali ako tele-
fonická linka dôvery, pomo-
ci, poradenstva či bútľavá
vŕba – všetko v jednom,“ ho-
vorí. Seniori sú naviazaní na
svojich rodinných prísluš-
níkov, pričomodlúčenie
znášajú zle. Vážnosť situácie
si však podľa Danišovej uve-
domujú.
„V mojomokolí všetci bez

výnimky. Uvedomujú si zá-
važnosť omnoho viac ako
mladšie generácie.Možno to
bude znieť zvláštne, ale som
rada, že niektorí príbuzní sa
v dôsledku koronakrízy za-
čali po dlhom čase zaujímať
o svojich starkých, po rokoch
ich navštívili, telefonujú.
Človek si často uvedomí
hodnotu, až keď reálne začne
hroziť, že o ňumôže prísť,“
skonštatovala.

Knihy sú vďačná téma

So seniormi v tejto dobe de-
batuje o ich názoroch po
prečítaní zaujímavej knihy,
ktorú im odporučila. Pre
tento účel dokonca zriadili
akýsi výmenný systémkníh
medzi seniormi, samozrej-
me, vždy po dôkladnej de-
zinfekcii.
„Knihami nás obdarovali

ľudia, ktorí takto náš projekt
chceli podporiť. Záujemnie
je len o romány, ako by sa
človek nazdal, ale aj o detek-

tívky, technickú literatúru,
návody ako zmajstruj a vy-
rob si niečo sám. Jedna se-
niorka sa priamponorila do
odbornej knihymarketingu,

vraj tampíšu úžasné veci. Je
zaujímavé si následne vypo-
čuť, ako jednotlivci tie knihy
vnímajú.

z Andrej Luprich

z Opatrenia sa osobitne dotýkajú aj seniorov.
z ilustračné foto: archívMY
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Aj minulý rok sme v Považskej Bystrici 
videli aktivitu vašej spoločnosti, na čom ste 
pracovali?

V roku 2018 sa Teplo GGE zameralo 
najmä na sídlisko Lány. Veľké investície 
išli do modernizácie a rekonštrukcie 
rozvodov tepla. Tento tepelný okruh 
prebralo do vlastníctva od roku 2012 Teplo 
GGE a keďže sa do tepelnej infraštruktúry 
v predchádzajúcich rokoch neinvestovalo, 
zdedili sme rozvody, ktoré mali dávno 
po životnosti. Minulý rok sme na Lánoch 
vymenili 1 700 metrov takéhoto potrubia. 
Zastarané a poruchové štvorrúrové 
sekundárne rozvody, vymenilo Teplo GGE 
za nový dvojrúrový teplovodný primár.

Kde to bolo možné, boli pre zvýšenie tepelnej 
pohody a stability dodávok, inštalované 
aj nové domové odovzdávacie stanice (DOST). 
Nutnosťou bolo zrekonštruovať aj 9 prípojok 
studenej vody, nakoľko pôvodné prípojky 
neboli kapacitne postačujúce. Dobrou 
správou pre nás bolo, že sa nám podarilo 
na týchto nových trasách vybudovať aj dve 
nové prípojky tepla. 

Aké sú výhody domových odovzdávacích 
staníc? Prečo je dôležité, že ich do bytových 
domov inštalujete?

Skúsenosti na obdobných zariadeniach, ktoré 
boli inštalované v predchádzajúcich etapách 
modernizácie CZT v Považskej Bystrici 
napríklad na sídliskách SNP alebo Rozkvet 
dokazujú, že systém dodávky dvojrúrovým 
rozvodom a využívanie kompaktných 
odovzdávacích staníc vedie k efektívnejšiemu 

využívaniu energií. Jedným z dôvodov prečo 
dochádza k úspore u odberateľa je, že teplá 
voda sa pripravuje v objekte odberateľa. 
Nie zanedbateľnú úsporu prináša aj možnosť 
individuálneho nastavenia vykurovacej 
krivky a tak isto aj možnosť nastavenia času 
a teploty dodávky teplej vody. Celé riadenie 
prevádzky zabezpečuje 24 hodín naše 
dispečerské pracovisko prostredníctvom 
moderného dispečerského systému, ktorý 
je redundantný, takže v prípade kolapsu 
systému okamžite preberá riadenie jeho 
redundantná verzia.

Znamená takáto rozsiahla investícia 
zvýšenie cien tepla na rok 2019?

Nie, neznamená. Na podstatnú časť nákladov 
na investíciu sa nám podarilo pre našich 
odberateľov získať peniaze z Európskej 
únie. Finančné prostriedky z eurofondov 
sa nepremietnu do fi xných nákladov 
vstupujúcich do ceny tepla. Aj vďaka tomu 
fi xná zložka ceny tepla pre rok 2019 zostáva 
na rovnakej úrovni ako v roku 2018.

Považujete vykurovaciu sezónu 2018 / 2019 
z vášho pohľadu za úspešnú?

Rok 2018 bol výrazne teplejší ako rok 
2017. Objem tepla, ktorý sme dodali našim 
odberateľom za tento rok je teda nižší ako 
v minulom roku. Tento rozdiel vieme presne 
vyjadriť cez dennostupne, ktoré sa používajú 
na vyjadrenie intenzity vykurovacieho 
obdobia. Rok 2017 mal 3 843 dennostupňov 
a za 2018 je to 3 197 dennostupňov, čiže 
skoro o 17 % menej.

Z pohľadu prevádzky sme nemali vážnejšie 
poruchy. Vďaka opatreniam ktoré Teplo 
GGE realizovalo mimo vykurovacej sezóny 
v podobe opráv a investícií bola celá sústava 
prevádzkovaná spoľahlivo a hospodárne.

Za posledný rok bolo na Slovensku 
zavedených niekoľko noviniek, ktoré 
na vaše podnikanie mali vplyv. Napríklad 
cestovné poukazy, alebo vyššie príplatky 
za prácu v noci. Ako vnímate tieto 
opatrenia?

Nestretol som sa s tým, že by ich niekto 
v Teplo GGE vnímal negatívne. Z nášho 
hľadiska, je to bežné rozšírenie povinností 
zamestnávateľov, keď sa ekonomike darí. 
Našou úlohou je ich spĺňať a nie hodnotiť. 

Aké pozitíva, alebo negatíva tento rok 
vnímate?

Sme veľmi radi, že sa nám darí kontinuálne 
pripájať nových odberateľov. Verím, 
že čím ďalej tým viac domácností a fi riem 
si začne uvedomovať, že produkovať 
si teplo na vlastnú päsť sa im jednoducho 
neoplatí. Vďaka dobudovávaniu siete vieme 
naše služby ponúknuť aj rastúcemu počtu 
domácností a fi riem. Dúfam, že pre nich 
budeme jasnou voľbou.

Aké plány má Teplo GGE pre rok 2019? 

Momentálne prebieha rekonštrukcia 
a modernizácia systému dodávky tepla 
na sídlisku Rozkvet. Podobne ako minulý 

rok na sídlisku Lány, zameriavame 
sa na rekonštrukciu a modernizáciu 
rozvodov a inštaláciu kompaktných 
odovzdávacích staníc tepla (KOST). Rovnako 
vymieňame poruchové štvorrúrkové potrubia 
za modernejšie dvojrúrkové. V pláne 
je inštalovať 33 kompaktných odovzdávacích 
staníc tepla.

Splnili sme aj kritériá zadefi nované výzvou 
na predkladanie žiadostí o nenávratný 
fi nančný príspevok z podporných fondov EÚ. 
Tento projekt bude teda spolufi nancovaný 
zo štrukturálnych fondov Európskej 
únie v rámci Operačného programu 
Kvalita životného prostredia. Podobne 
ako pri predchádzajúcich investíciách 
aj tu sa snažíme nezaťažiť peňaženky našich 
odberateľov. Vo výsledku budeme mať 
v Považskej Bystrici zase o niečo efektívnejší, 
spoľahlivejší a úspornejší systém CZT.

Taktiež plánujeme pripojiť aj nových 
odberateľov — polyfunkčné objekty 
a obchodné prevádzky. 

Teplo GGE pokračovalo 
v Považskej Bystrici 
s rozsiahlymi investíciami 
aj minulý rok

V Považskej Bystrici Teplo GGE už roky dodáva teplo a teplú úžitkovú 

vodu tisícom domácností a fi riem. Od svojho vstupu do tepelného 

hospodárstva mesta v roku 2011, Teplo GGE modernizuje a rozširuje 

distribučnú sieť tepla a teplej vody. Ako vnímajú v Teple GGE rok 

2018 po konci vykurovacej sezóny sme sa rozprávali s Jérômeom 

Valetteom novým generálnym riaditeľom spoločnosti.

Jérôme Valette
generálny riaditeľ, 
Teplo GGE s. r. o.

Dvanásť rokov pôsobil 
na riadiacich funkciách 
v rámci Veolia Group. 
Do Teplo GGE nastúpil 
v apríli 2019. V skupine 
GGE má na starosti výrobnú divíziu, ktorá 
prevádzkuje systémy CZT napríklad 
v Považskej Bystrici, ale aj v mestskej časti 
Devínska Nová Ves v Bratislave.

Noví odberatelia pripojení 
do sústavy CZT za rok 2018:

• administratívna budova 
• bytový dom 74 bytových jednotiek
• obchodné centrum 9 prevádzok
• výrobná hala v priemyselnom 

areáli
• polyfunkčná budova v centrálnej 

mestskej zóne

Všetkým vybudovalo Teplo GGE 
nové prípojky tepla a kompaktné 
odovzdávacie stanice (KOST)

Prehľad investícií Teplo GGE v Považskej 
Bystrici od roku 2011:

• Modernizácia CZT — rekonštrukcia 71 % 
vonkajších primárnych rozvodov tepla 

• Dodávka a montáž kompaktných 
odovzdávacích staníc tepla (KOST) 
do bytových a nebytových objektov

• Dodávka a montáź domových 
odovzdávacích staníc tepla (DOST) 
do bytových domov

• Dodávka a montáž oddeľovacej 
odovzdávacej stanice tepla pre sídlisko 
Rozkvet 

• Kúpa kotolne Lánska 995 a príslušných 
sekundárnych rozvodov tepla a teplej vody 

• Pripojenie okruhu kotolne Lánska 995 
k horúcovodnej sústave CZT, vybudovanie 
HV prípojky a KOST

• Modernizácia centrálneho dispečingu
• Modernizácia a rekonštrukcia HV rozvodov 

od Šachty 11 po centrálnu mestskú zónu
• Realizácia prípojok a KOST pre bytový 

dom na SNP, kostol a faru, objekt lekárne 
a futbalový štadión

• Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov 
CZT — okruh Lánska 995

Spoločnosti patriace do skupiny GGE 
zastrešujú celý energetický cyklus – 
od dodávky paliva pre výrobu energií, cez 
výrobu a distribúciu energií, prevádzku 
a údržbu zariadení na výrobu energie. 
Na Slovensku, napríklad, prevádzkuje 
paroplynový cyklus v Považskej Bystrici, 
zastrešuje výrobu a dodávku tepla 
v Dunajskej Strede, Seredi, Želiezovciach, 
Snine či Devínskej Novej Vsi. 

Skupina GGE je aktívna aj na zahraničných 
trhoch, napríklad v Poľsku, kde napríklad 
od roku 2017 vlastní DUON zameraný 
na sieťové dodávky zemného plynu, ako 
aj na dodávky skvapalneného zemného 
plynu (LNG). Má k dispozícii vlastnú 
infraštruktúru, a to viac ako 480 km 
potrubí a 20 skvapaľnovacích staníc LNG. 

Od roku 2015 je strategickým investorom 
v GGE britský investičný fond Infracapital.

Spoločnosť GGE, založená v roku 
2007, je s ročnými tržbami na úrovni 
300 miliónov eur, jednou z rýchlo 
rastúcich energetických spoločností 
v strednej a východnej Európe. 
GGE je prostredníctvom dcérskych 
spoločností významným obchodníkom 
s energetickými komoditami v strednej 
a východnej Európe. 

SLOV TAIN, s. r. o., Prievidza

GENERÁLNI PARTNERI PARTNERI

SLÁDEK a syn 
- Elektroinštalácie, s.r.o.

Krížovkársky špeciál 
všetkým, ktorí ste zostali v domácej karanténe, v seniorských domoch, domovoch sociálnych služieb, 
alebo nemocniciach... Všetkým opusteným na izbách, bez povolených návštev a kontaktu s okolím.

Špeciálny krížovkársky špeciál s bohatým voľnočasovým obsahom, venovaný tým, 
ktorí potrebujú rozptýlenie, nájdete ako prílohu v tomto vydaní našich novín.

Krížovky, tajničky, osemsmerovky s knižnými výhrami, príbehy zo života, užitočné informácie a iné zaujímavosti. 
Projekt sme pripravili za pomoci partnerov, vďaka ktorým môžeme špeciálnu prílohu vydať. 
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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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Objednajte sa, sMe tU PRe VÁs!

POIstenCI ZP UnIOn MajÚ OCt VYŠetRenIe V HOdnOte 30 eUR ZdaRMa!!

V Očnom centre Sokolík sme plne pripravení postarať sa o váš zrak! 
Nezabúdajte pre epidémiu na zdravie svojich očí a neodkladajte zbytočne 
vyšetrenie 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

tp20307543

Nájdete v predajni /Bratislavská 36, Trenčín/ alebo 

v e-shope na webe www.oldherold.sk

tp20307544

Prečo ste sa rozhodli zapo-
jiť do tohto projektu?
Ako prežívate súčasnúne-
ľahkú situáciu vo vašej
spoločnosti?
y MUDr.JánSokolík,

primárOčného centra So-
kolík:
– Chceli sme našim spo-

luobčanomv tejto neľahkej
dobe pomôcť spríjemniť voľ-
né chvíle a pobyt v ich do-
movoch, kde sú často sami
izolovaní.
V Očnomcentre Sokolík

sme pripravení pomôcť
všetkýmpacientom, ktorí
nás i v čase koronavírusu
potrebujú. V oblasti očnej
starostlivosti existujemno-
ho ochorení, ktorých skorú
diagnostiku a začatie liečby
nie jemožné odkladať. Ob-
zvlášť u seniorov. Preto sme
uskutočnili všetky najprís-
nejšie epidemiologické
opatrenia premaximálne
bezpečie a zachovanie zdra-
via našich pacientov a naša
prevádzka nie je ničím ob-
medzená. Osobne si stále
udržiavame dobrú náladu
a pozitívny prístup.

y Ing.NatáliaAmbro-
sová,manažérka obchodu
amarketingu spol. OLD
HEROLD:
– Účasťou v tomto projekte

sa chceme prihlásiť k nášmu
regiónu, pretože sa cítime
byť jeho súčasťou. Práve
v dobe, ktorú žijeme dnes, je
dôležité udržať komunity
spolu a v spojení. U nás si
veľmi ctíme tradície a to, čo
vytvorili generácie pred na-
mi. Ak výtlačok, ktorí seni-
ori dostanú, pomôže imvy-
plniť čas, je to skvelé a na-
viac pridáme ako výhru nie-

čo z nášho bohatého portfó-
lia. Tak, ako aj pre všetkých
Trenčanov, ani pre nás nie je
súčasná situácia jednodu-
chá. Pocítili sme pokles tr-
žieb v I. vlne a očakávame
pokles i počas II. vlny. Akti-
vity, ktoré sme si napláno-
vali na tento rok, smemuseli
prispôsobiť aktuálnemu
stavu. Čím je situácia zloži-
tejšia, o to viac si uvedomu-
jeme, že počas pôsobenia li-
kérok v Trenčíne za posled-
ných viac ako 130 rokov sa
istemuseli vyrovnávať
s veľmi zložitými situáciami.
To, že tu pôsobíme i dnes,
svedčí o tom, že problémy
prekonali. Veríme, že i nám
sa to podarí a čakajú nás
dobré časy.
y JozefHabánik, rektor

Trenčianskej univerzity
AlexandraDubčeka
v Trenčíne:
– Prístup k poznatkom je

premladých ľudí v podstate
neobmedzený, ale skúse-
nosti a hodnoty starších sú
neprenosné. Tie si treba
odžiť. Preto je október v me-
dzinárodnommeradle
uznaný akoMesiac úcty
k starším. Slová uznania
a vďaky sú oprávnené. Ak-
tuálne, a to nielen v našom
regióne, eskaluje druhá vlna
pandémie COVID-19 a vidí-
me, že práve seniori sú
ohrození najviac. Čomôže-
me urobiť pre nich v tejto
ťažkej dobe? Dodržiavať
všetky hygienické a preven-
tívne opatrenia s cieľommi-
nimalizovať ohrozenie ich
zdravia.
Situáciu ohľadomkorona-

vírusu v žiadnomprípade
nepodceňujeme a prijali sme
celú radu preventívnych

opatrení, vrátane online
vzdelávania. Zdravie a bez-
pečnosť študentov a za-
mestnancov je na prvom
mieste. Povinné nosenie
rúška, pravidelná dezinfek-
cia priestorov,meranie tep-
loty a bezdotyková dezin-
fekcia sú samozrejmosťou.
Dodržiavanie opatrení je
však na každom z nás, a pre-
to správajme sa k sebe
a okoliu zodpovedne.

y StanislavaValientová,
HRManager Adient Slova-
kia
–Vnímame potrebu našich

seniorov, ktorí sú v ťažkom
období pandémie zavretí
doma, v sociálnych zariade-
niach či nemocniciach s ob-
rovskýmmnožstvomvoľné-
ho času a na druhej strane
bezmožností kontaktu
s blízkymi a radi by sme im
pomohli zmysluplne vyplniť
voľné chvíle dobrou krížov-
kou či zaujímavýmčlánkom,
a tak prispeli k ich duševnej
pohode. Cítime hlavne po-
trebu zamestnancov po-
vzbudzovať, pretože nega-
tívnych informácií sa teraz
na nás valí z každej strany
viac než dosť. Veríme, že
spoločnými silami súčasnú
neľahkú situáciu zvládneme.
Samozrejme, opakovane vy-
zývame zamestnancov k do-
držiavaniu všetkých zave-
dených opatrení a k vzá-
jomnej ohľaduplnosti.
A taktiež k pomoci tým,
ktorí to potrebujú. Práve
v tomto období pripravuje-
me tradičnú jesennú chari-
tatívnu zbierku a ďalšie
charitatívne projekty prídu
na rad v predvianočnomob-
dobí. z (RED)

z ilustračné foto: SME

ANKETA

DARČEK ČITATEĽOM
V aktuálnom čísleMY
Trenčianskych novín nájdu
čitatelia samostatnú prílo-
hu, venovanú našim naj-
viac zraniteľným občanom.
Zároveň všetkým, ktorí

z dôvodu šírenia vírusu
covid-19 zostali uväznení
buď v domácom prostredí,
seniorských domoch, alebo
nemocniciach, pustení
v izbách, bez povolených
návštev a kontaktu s oko-
lím.
Vydanie prílohy v mimo-

riadnomnáklade, plnej taj-

ničiek, krížoviek, sudoku,
zábavného čítania a kvalit-
ného obsahu, podporili fir-
my, podnikatelia a sa-
mosprávy. Pri oslovení ne-
zaváhali animalú chvíľu
a pomoc poskytli okamžite.
Aj vďaka nim je príloha vy-
tlačená v mimoriadnom
náklade troch regionálnych
novín Trenčianskeho kraja
a distribuovaná zdarma do
zariadení seniorov a ne-
mocníc.
Október jeMesiacomúcty

k starším. Samosprávy

zvykli seniorom pripraviť
posedenia, kde zablahože-
lali jubilantom k ich sviat-
ku.
Rôzne organizácie poria-

dali športové a spoločenské
podujatia, ktoré pre pandé-
miu nie súmožné.
Aj preto sme sa rozhodli

pripraviť s účasťou sponzo-
rov dobročinný projekt,
ktorý nájdete vo vnútri no-
vín, a potešiť ľudí na diaľku.
Zaželať všetkým veľa zdra-
via a trpezlivosti.

z (RED)

SENIORI/INZERCIA 9
REGIONÁLNE NOVINY  ČÍSLO 43

generálni partneri projektu:

www.hant-ba.sk
HANT BA, a.s.  Hliny 1412  017 07 Považská Bystrica

DEVELOPERSKÁ 
A STAVEBNÁ ČINNOSŤ

www.hant-ba.sk
HANT BA, a.s.  Hliny 1412  017 07 Považská Bystrica

DEVELOPERSKÁ 
A STAVEBNÁ ČINNOSŤ

www.hant-ba.sk
HANT BA, a.s.  Hliny 1412  017 07 Považská Bystrica

DEVELOPERSKÁ 
A STAVEBNÁ ČINNOSŤ

www.hant-ba.sk
HANT BA, a.s.  Hliny 1412  017 07 Považská Bystrica

DEVELOPERSKÁ 
A STAVEBNÁ ČINNOSŤ

www.hant-ba.sk
HANT BA, a.s.  Hliny 1412  017 07 Považská Bystrica

DEVELOPERSKÁ 
A STAVEBNÁ ČINNOSŤ

www.hant-ba.sk
HANT BA, a.s.  Hliny 1412  017 07 Považská Bystrica

DEVELOPERSKÁ 
A STAVEBNÁ ČINNOSŤ

tp5309152

tp20630105261



Prečo ste sa rozhodli zapo-
jiť do tohto projektu?
Ako prežívate súčasnúne-
ľahkú situáciu vo vašej
spoločnosti?
y MUDr.JánSokolík,

primárOčného centra So-
kolík:
– Chceli sme našim spo-

luobčanomv tejto neľahkej
dobe pomôcť spríjemniť voľ-
né chvíle a pobyt v ich do-
movoch, kde sú často sami
izolovaní.
V Očnomcentre Sokolík

sme pripravení pomôcť
všetkýmpacientom, ktorí
nás i v čase koronavírusu
potrebujú. V oblasti očnej
starostlivosti existujemno-
ho ochorení, ktorých skorú
diagnostiku a začatie liečby
nie jemožné odkladať. Ob-
zvlášť u seniorov. Preto sme
uskutočnili všetky najprís-
nejšie epidemiologické
opatrenia premaximálne
bezpečie a zachovanie zdra-
via našich pacientov a naša
prevádzka nie je ničím ob-
medzená. Osobne si stále
udržiavame dobrú náladu
a pozitívny prístup.

y Ing.NatáliaAmbro-
sová,manažérka obchodu
amarketingu spol. OLD
HEROLD:
– Účasťou v tomto projekte

sa chceme prihlásiť k nášmu
regiónu, pretože sa cítime
byť jeho súčasťou. Práve
v dobe, ktorú žijeme dnes, je
dôležité udržať komunity
spolu a v spojení. U nás si
veľmi ctíme tradície a to, čo
vytvorili generácie pred na-
mi. Ak výtlačok, ktorí seni-
ori dostanú, pomôže imvy-
plniť čas, je to skvelé a na-
viac pridáme ako výhru nie-

čo z nášho bohatého portfó-
lia. Tak, ako aj pre všetkých
Trenčanov, ani pre nás nie je
súčasná situácia jednodu-
chá. Pocítili sme pokles tr-
žieb v I. vlne a očakávame
pokles i počas II. vlny. Akti-
vity, ktoré sme si napláno-
vali na tento rok, smemuseli
prispôsobiť aktuálnemu
stavu. Čím je situácia zloži-
tejšia, o to viac si uvedomu-
jeme, že počas pôsobenia li-
kérok v Trenčíne za posled-
ných viac ako 130 rokov sa
istemuseli vyrovnávať
s veľmi zložitými situáciami.
To, že tu pôsobíme i dnes,
svedčí o tom, že problémy
prekonali. Veríme, že i nám
sa to podarí a čakajú nás
dobré časy.
y JozefHabánik, rektor

Trenčianskej univerzity
AlexandraDubčeka
v Trenčíne:
– Prístup k poznatkom je

premladých ľudí v podstate
neobmedzený, ale skúse-
nosti a hodnoty starších sú
neprenosné. Tie si treba
odžiť. Preto je október v me-
dzinárodnommeradle
uznaný akoMesiac úcty
k starším. Slová uznania
a vďaky sú oprávnené. Ak-
tuálne, a to nielen v našom
regióne, eskaluje druhá vlna
pandémie COVID-19 a vidí-
me, že práve seniori sú
ohrození najviac. Čomôže-
me urobiť pre nich v tejto
ťažkej dobe? Dodržiavať
všetky hygienické a preven-
tívne opatrenia s cieľommi-
nimalizovať ohrozenie ich
zdravia.
Situáciu ohľadomkorona-

vírusu v žiadnomprípade
nepodceňujeme a prijali sme
celú radu preventívnych

opatrení, vrátane online
vzdelávania. Zdravie a bez-
pečnosť študentov a za-
mestnancov je na prvom
mieste. Povinné nosenie
rúška, pravidelná dezinfek-
cia priestorov,meranie tep-
loty a bezdotyková dezin-
fekcia sú samozrejmosťou.
Dodržiavanie opatrení je
však na každom z nás, a pre-
to správajme sa k sebe
a okoliu zodpovedne.

y StanislavaValientová,
HRManager Adient Slova-
kia
–Vnímame potrebu našich

seniorov, ktorí sú v ťažkom
období pandémie zavretí
doma, v sociálnych zariade-
niach či nemocniciach s ob-
rovskýmmnožstvomvoľné-
ho času a na druhej strane
bezmožností kontaktu
s blízkymi a radi by sme im
pomohli zmysluplne vyplniť
voľné chvíle dobrou krížov-
kou či zaujímavýmčlánkom,
a tak prispeli k ich duševnej
pohode. Cítime hlavne po-
trebu zamestnancov po-
vzbudzovať, pretože nega-
tívnych informácií sa teraz
na nás valí z každej strany
viac než dosť. Veríme, že
spoločnými silami súčasnú
neľahkú situáciu zvládneme.
Samozrejme, opakovane vy-
zývame zamestnancov k do-
držiavaniu všetkých zave-
dených opatrení a k vzá-
jomnej ohľaduplnosti.
A taktiež k pomoci tým,
ktorí to potrebujú. Práve
v tomto období pripravuje-
me tradičnú jesennú chari-
tatívnu zbierku a ďalšie
charitatívne projekty prídu
na rad v predvianočnomob-
dobí. z (RED)

z ilustračné foto: SME

ANKETA

DARČEK ČITATEĽOM
V aktuálnom čísleMY
Trenčianskych novín nájdu
čitatelia samostatnú prílo-
hu, venovanú našim naj-
viac zraniteľným občanom.
Zároveň všetkým, ktorí

z dôvodu šírenia vírusu
covid-19 zostali uväznení
buď v domácom prostredí,
seniorských domoch, alebo
nemocniciach, pustení
v izbách, bez povolených
návštev a kontaktu s oko-
lím.
Vydanie prílohy v mimo-

riadnomnáklade, plnej taj-

ničiek, krížoviek, sudoku,
zábavného čítania a kvalit-
ného obsahu, podporili fir-
my, podnikatelia a sa-
mosprávy. Pri oslovení ne-
zaváhali animalú chvíľu
a pomoc poskytli okamžite.
Aj vďaka nim je príloha vy-
tlačená v mimoriadnom
náklade troch regionálnych
novín Trenčianskeho kraja
a distribuovaná zdarma do
zariadení seniorov a ne-
mocníc.
Október jeMesiacomúcty

k starším. Samosprávy

zvykli seniorom pripraviť
posedenia, kde zablahože-
lali jubilantom k ich sviat-
ku.
Rôzne organizácie poria-

dali športové a spoločenské
podujatia, ktoré pre pandé-
miu nie súmožné.
Aj preto sme sa rozhodli

pripraviť s účasťou sponzo-
rov dobročinný projekt,
ktorý nájdete vo vnútri no-
vín, a potešiť ľudí na diaľku.
Zaželať všetkým veľa zdra-
via a trpezlivosti.

z (RED)
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Študenti Fakulty zdravotníctva 
Trenčianskej univerzity sa vzdelávajú 

v novom modernom komplexe laboratórií
Na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčí-
ne bol na začiatku aktuálneho akademic-
kého roka 2020/2021 za účasti viacerých 
významných hostí uvedený do prevádzky 
a výuky nový moderný komplex laborató-
rií, v  ktorom sa budú využívať najmoder-
nejšie laboratórno-diagnostické metódy. 
Primárnym poslaním univerzity a  fakulty 
v oblasti vzdelávania je kvalitná praktická 
výučba študentov v akreditovaných študij-
ných programoch „Laboratórne vyšetrova-
cie metódy v zdravotníctve, Ošetrovateľstvo, 
Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo“, ktorá 
zohľadňuje využitie najmodernejších diag-
nostických metód.

Komplex laboratórií je navrhnutý tak, 
aby po schválení príslušným regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva spĺňal po-
žiadavky nariadenia vlády o ochrane zdra-

via pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 
biologických vzoriek a  odberov. Komplex 
laboratórií tak bude možné využívať aj pre 
vedeckú činnosť a  realizáciu výskumných 
zámerov pri riešení epidemiologickej si-
tuácie a ochorenia COVID-19.

Podľa slov rektora univerzity Jozefa 
Habánika tak študenti získajú praktické 
kompetencie pre uplatnenie sa v  klinic-
kých,  skúšobných, kalibračných, ako aj 
vedeckých laboratóriách. Súčasný vývoj 
pandémie koronavírusu ukázal obrovský 
význam týchto profesií práve v krízových 
situáciách. Fakulta zdravotníctva tak per-
manentne a  dlhodobo preukazuje, že je 
dynamicky sa rozvíjajúcou a  perspektív-
nou vzdelávacou inštitúciou, ktorá má 
potenciál pozitívne ovplyvniť vývoj a sme-
rovanie  nelekárskych zdravotníckych dis-
ciplín.

tp20307548

tp20307547
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PENZIE BUDÚ VYŠŠIE. NA ÚČTY PRÍDE
TÁ LEPŠIA Z DVOCH MOŽNOSTÍ
O zvýšené dôchodky netreba žiadať, Sociálna poisťovňa ich pošle sama.

Aj od januára budúceho roku
môžu dôchodcovia počítať so
zvyšovanímpenzií o valori-
záciu. V tom istommesiaci
sa zvýšené dôchodky začnú
aj vyplácať.
Valorizačné je vlastne

kompenzácioumedziročné-
ho nárastu cien.
Dôchodcomvyplatia pen-

ziu vyššiu buď v podobe per-
centuálneho navýšenia o 2,6
percentamesačnej sumy,
alebo impridajú garantova-
nú pevnú valorizačnú sumu
9,40 eur.

Môžu rátať s tým, čo je
výhodnejšie

Pravidelná valorizácia dô-
chodkov sa týka viac ako 1,4
milióna starobných penzis-
tov.
U každého dôchodcu sa

bude prepočítavať taký spô-
sob zvyšovania jeho dô-
chodku, ktorý je pre jeho
prípad výhodnejší.
Ako uviedla Sociálna pois-

ťovňa, percentuálna valori-
zácia je stanovená od pevnej
hranice, ktorou je penzia vo
výške 361,60 eura.
Naopak, dôchodcom

s nižšou penziou, ako je táto
suma, vyplatia od januára
garantovaných 9,40 eur va-
lorizačnej sumy.
Znamená to tiež, že všetky

druhy dôchodkov – starobný,
predčasný, invalidný,
vdovský/vdovecký a sirotský
dôchodok – sa v januári bu-
dúceho roku zvýšia o 2,6
percenta, najmenej však
o príslušnú garantovanú su-
mu.
Penzistamôže súbežne

poberať viac dôchodkov
z dôvodu súbehu.
Zvyšovanie dôchodkov od

januára o tzv. valorizačné sa
bude celkovo týkať 1,42 dô-

chodkov, vrátane predčas-
ných, invalidných,
vdovských/vdoveckých a si-
rotských.
„Pre drvivú väčšinu dô-

chodcov, asi 78 percent, je
výhodnejšia percentuálna
valorizácia dôchodku,“ in-
formoval PavelMachava,
riaditeľ komunikačného od-
boru Sociálnej poisťovne.
„Zohľadňuje sa tiež, že pen-
zista, ktorý súbežne poberá
viac dôchodkov,môžemať
jeden valorizovaný percen-
tom a ďalší pevnou sumou.
Vždy ale pôjde o sumu, ktorá
je pre neho výhodnejšia.“

Kedy príde rozhodnutie
o vyššom dôchodku

Samotní dôchodcovia o va-
lorizáciu svojej penzie ne-
musia žiadať.
Dôchodky sa im zvýšia zo

zákona.

Rozhodnutie o tompobe-
rateľomdôchodkov tak ako
každý rok pošle Sociálna po-
isťovňa automaticky v prie-
behu januára budúceho ro-
ku, predpokladá sa, že tesne
pred termínom splatnosti
dôchodku.
„Dôchodky vyplácané

k 31. decembru sa zvyšujú od
1. januára 2021. K svojmu
výplatnému termínu teda
dostane každý dôchodca pí-
somné rozhodnutie o zvýše-
ní dôchodku, tzv. valorizácii,
a súčasne aj doplatok dô-
chodku od 1. januára výplat-
ného termínu v januári,“
vysvetľujeMachava.
Dodáva tiež, že dôchodky

vyplácané k 31. decembru
2020 budú valorizované od
1. januára 2021 a dôchodky,
ktoré budú priznané až
v priebehu budúceho roka,
budú valorizované odo dňa
ich priznania.

Model zvyšovania
dôchodkov sa budemeniť

Model valorizácie penzií
o tzv. dôchodcovskú infláciu,
resp. o pevnú sumu sa v bu-
dúcom roku uplatní pravde-
podobne naposledy.
Ak nedôjde k zmene záko-

na, od roku 2022 sa garancia
pevnej sumy ruší a všetky
dôchodky sa budú valorizo-
vať výlučne percentuálne.
Výška percenta sa každý rok
určí podľa dôchodcovskej
inflácie.
Táto perspektíva nie je

dobrou správou pre penzis-
tov, lebo dôchodky budú rásť
pravdepodobne pomalšie.
„Podľa aktuálnejmakroeko-
nomickej prognózy to zna-
mená zvýšenie dôchodkov
v roku 2022 o 0,2 percenta
a v roku 2023 o 1,4 percenta,“
upozorňujeMachava.

z ilustr. foto: Adobe Stock

Ako sa bude zvyšovať váš dôchodok

Druhdôchodku Minimálna pevná suma Hraničná sumapoužitia
zvýšenia v eurách percentuálnej valorizácie

Nekrátené dôchodky
Starobný dôchodok 9,40 361,60
Predčasný starobný dôchodok 9,10 350,10
Invalidný dôchodok s poklesom
schopnosti pracovať do 70% 4,40 169,30
Invalidný dôchodok s poklesom
schopnosti pracovať nad 70% 7,80 300,10
Vdovský a vdovecký dôchodok 6,00 230,80
Sirotský dôchodok 2,80 107,70

Krátené dôchodky z dôvodu súbehu
Starobný dôchodok 2,90 111,60
Predčasný starobný dôchodok 3,30 127,00
Invalidný dôchodok s poklesom
schopnosti pracovať do 70% 1,90 73,10
Invalidný dôchodok s poklesom
schopnosti pracovať nad 70% 3,00 115,14
Vdovský a vdovecký dôchodok 2,60 100,10
Sirotský dôchodok 1,40 53,90

z Zdroj: Sociálna poisťovňa

Príklady výpočtu zvýšenia dôchodkov

y Dôchodcapoberástarobnýdôchodokvovýške350
eur.
Valorizácia o 2,6 percenta predstavuje sumu – 9,1 eura.
Valorizácia o pevnú sumupredstavuje – 9,40 eura.

Keďže pevná suma je vyššia ako percentuálne valorizač-
né, tomuto dôchodcovi od januára zvýšia dôchodok o 9,40
eura na sumu 359,40 eura.

y Penzia invalidnéhodôchodcu,ktorýmámierupo-
klesu schopnosti pracovať o viac ako 70 percent, je
380, 70 eura.
Valorizácia o 2,6 percenta predstavuje sumu – 9,90 eura.
Valorizácia o pevnú sumupredstavuje – 7,80 eura.

Keďže pevná suma tohto dôchodku je nižšia ako percen-
tuálne valorizačné, bude od januára poberať vyšší inva-
lidný dôchodok o 9,90 eura. Dostane 390,60 eura.

y Penzistamástarobnýdôchodokv sume480eur
a vdovecký dôchodok v sume jednej polovice 140,90
eura.
Starobný dôchodok zvýšený o 2,6 % – 12,50 eura
Jeho valorizácia o pevnú sumu – 9,40 eura
Vdovecký dôchodok zvýšený o 2,6 % – 3,70 eura
Jeho valorizácia o pevnú sumu – 2,60 eura
Starobný dôchodok sa tomuto penzistovi zvýši o 12,50
eura a vdovecký o 3,70 eura (obidva o percentuálnu valo-
rizáciu, lebo je výhodnejšia).
Starobný dôchodok budemať od januára výšku 492,50
eura a vdovecký 144,60 eura. Spolu penzista dostane
637,10 eura.

z Upozornenie: Príklady sú informatívne

Z čoho sa ráta rast dôchodkov

y Čojedôchodcovská
inflácia
Je to percentomedziroč-
ného rastu spotrebiteľ-
ských cien za domácnosti
dôchodcov a odvíja sa od
ich nákupov. Výšku tohto
percenta určí Štatistický
úrad SR za prvý polrok ka-
lendárneho roka. Tento rok
úrad zverejnil výšku inflá-

cie dôchodcovských do-
mácnosti na úrovni 2,6 %.

y Čoznamenápevnásu-
ma
Sú to dve percentá z prie-
mernejmesačnej výšky
dôchodkových dávok, ktoré
Sociálna poisťovňa pre po-
treby valorizácie uverej-
ňuje k 30. júnu.



Určite na Slovensku niet človeka, ktorý by si
v dušičkovom čase nespomenul na svojich
blízkych. Bolesť zo straty je jedna stránkamince,
žiť po tejto strate jej druhou stranou. Pred
pozostalými stojímnoho praktických
problémov. Najdôležitejšie je odpovedať si na
otázky o financovaní bývania, nákupu potravín
a liekov, v prípade detí aj vzdelávania. Štát
v takejto situácii pomáha. Ako? Pozostalostnými
dávkami pre vdovy, vdovcov a siroty.

Vdovský/vdovecký dôchodok

y Mázacieľ zabezpečiť
príjemv prípade smrti
manžela/manželky.

y Nárokvzniká,keď
manžel/manželka pobe-
rali niektorý z dôchod-
kov, alebo ku dňu smrti
splnili podmienkynáro-
kuna starobný dôchodok
či získali počet rokov dô-
chodkového poistenia
potrebnýna vznik naná-

rokuna invalidný dôcho-
dok, alebo zomreli v dô-
sledku pracovnéhoúrazu
či choroby z povolania.

y Nárokvznikádňom
smrtimanžela/manželky,
ktorým je deň smrti
v úmrtnom liste alebo po
rozhodnutí súdu o vyhlá-
senímanžela/manželky za
mŕtvych, ak nastanú iné
okolnosti.

Ako si možno uplatniť vdovský/vdovecký dôchodok

y Prvýmkrokom je zhro-
maždenie potrebných do-
kladov.
– sobášny list
– úmrtný listmanžela/
manželky
– doklad o ukončení vzdela-
nia zomretéhomanžela/
manželky (výučný list,ma-

turitné vysvedčenie...)
– vojenskú knižku alebo do-
klad vydaný príslušnou vo-
jenskou správou, ak ide
o vdovský dôchodok
– rodné listy detí alebo roz-
hodnutia príslušného orgá-
nu o zverení do starostli-
vosti

– rozhodnutie o priznaných
dôchodkoch
– potvrdenie o všetkých za-
mestnaniach a iné.

y Druhýmkrokom je spí-
sanie písomnej žiadosti
žiadateľky/žiadateľa o pri-
znanie tohto dôchodku na

pobočke Sociálnej poisťovne
v mieste trvalého pobytu
žiadateľky/žiadateľa.

y Tretímkrokom jepožia-
danie banky o zriadenie úč-
tu na výplatu dôchodku,
neplatí to, ak žiadateľke/
žiadateľovi už Sociálna po-

isťovňa vypláca iný dôcho-
dok.

y Štvrtýmkrokom je tr-
pezlivosť. Ak totiž neboli
doklady hodnoverné, So-
ciálna poisťovňa si doda-
točne zisťuje chýbajúce
údaje, čo predlžuje čas na

rozhodnutie o nároku na
vdovský/vdovecký dôcho-
dok. Konanie trvá spravidla
60 dní, ak ide o zložitý prí-
pad,môže si Sociálna pois-
ťovňa túto lehotu predĺžiť,
nomusí o tom žiadateľku
informovať.

Aký dôchodok môže vdova/vdovec dostať

y Šesťdesiatpercentsta-
robného či invalidného
dôchodku,naktorýmal
alebobymalnárok zo-
mretýmanžel/manželka
kudňusmrti.

y Poberásarokposmrti
manžela/manželky. Po jeho
uplynutí trvá nárok na vý-
platu, alebo sa obnovuje
jeho výplata ak:
- sa vdova/vdovec stará as-
poň o jedno nezaopatrené
dieťa,
- je invalidná/invalidný pre
pokles schopnosti pracovať
o viac ako 70%,
- vychovala/vychoval as-
poň tri deti,
- dovŕšila/dovŕšil vek 52

rokov a vychovali 2 deti,
- dovŕšila/dovŕšil dôchod-
kový vek.

y Akmámanželka/
manžel nárokna dva dô-
chodky, vypláca sa ten
nižší len v sume jednej
polovice.

y Rozdielyv pravidlách
sú, ale určujú ich indivi-
duálne okolnosti.

y Vdovský/vdoveckýdô-
chodok zanikne vstupom
domanželstva, resp. ak je
známe rozhodnutie súdu,
že úmyselným trestným
činomspôsobili smrť
manžela/manželky.

z ilustr. foto:Unsplash
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Na rozdiel od predpisov pred 1. januárom 2004, teraz ne-
môže vzniknúť nárok na vdovský/vdovecký dôchodok
rozvedenej žene/mužovi a od tohto dňa sa neskúma žitie
manželov v spoločnej domácnosti, ani skutočnosť, či
manželstvo plnilo spoločenskú funkciu, alebo nie.
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Seniori: Osteoporotická zlomenina 
vás vie pripútať na lôžko

1. Kanis JA, et al. Osteoporos Int. 2000;11:669–74.

Približne 1 z 3 žien staršia ako 70 rokov 
bude mať zlomeninu kosti 
ako dôsledok osteoporózy1

Osteoporóza/
zlomeniny

Mŕtvica Srdcový
infarkt Rakovina

prsníka

Myslíte si, že zlomeniny sú viac 
alebo menej časté v porovnaní
so srdcovým infarktom, mŕtvicou
či rakovinou prsníka?

Na celom svete utrpí každá tretia žena a každý piaty muž vo veku 50 rokov a viac oste-
oporotickú zlomeninu. Osteoporóza spôsobuje, že kosti slabnú a sú krehké, takže sa 
ľahko lámu, a to aj v prípade ľahkého pádu, kýchnutia alebo náhleho pohybu. Zlomeni-
ny spôsobené osteoporózou môžu byť životu nebezpečné a hlavnou príčinou bolesti a 
dlhodobého postihnutia.

Dá sa zabrániť osteoporóze a zlomeninám? Áno, ak sa 
prijmú opatrenia skôr. Dnes už poznáme kroky, ktoré sa 
môžu podniknúť, aby si ľudia počas života vybudovali silné 
kosti a vyhli sa osteoporotickým zlomeninám. I keď priro-
dzeným starnutím sa kosti aj prirodzene menia a rednú.   

V Európe sa každé tri sekundy stane jedna zlomenina 
v dôsledku osteoporózy. 

Momentálne čelíme nárastu osteoporózy v celej Euró-
pe, pretože populácia starne a predpokladá sa, že v roku 
2025 bude jej nárast o 23 percent vyšší. Dnes rátame, že 
ekonomické náklady sa pohybujú na úrovni 37 miliárd, ale 
o päť rokov neskôr v roku 2025 to môže byť o 25 percent 
viac.

Zlomeniny spôsobené osteoporózou majú zničujúci 
dopad na milióny ľudí a vedú k enormným sociálno-eko-
nomickým nákladom pre spoločnosť a na systémy 
zdravotnej starostlivosti. Napriek účinnému lekárskemu 
pokroku pri znižovaní počtu zlomenín, je navzdory tomu 
menšina mužov a žien skutočne liečená. 

Čo to znamená v číslach? Až štyridsať percent pacien-
tov v seniorskom veku z celkového počtu je po osteopo-
rotickej zlomenine neschopných samostatnej chôdze, 60 
percent potrebuje asistenciu inej osoby aspoň jeden rok a 
33 percent sa nezaobíde bez ošetrovateľskej starostlivosti 
minimálne 12 mesiacov po fraktúre bedra. Podľa štatistík 
takmer polovica pacientov s jednou osteoporotickou 
fraktúrou utrpí ďalšiu zlomeninu. Osteoporóza sa tiež 
podpisuje pod úmrtnosť, pretože približne  24 percent 
pacientov podľahne do jedného roka po fraktúre bedra. Je 
známe, že 80 percent pacientov z celkového počtu, ktorí 
utrpeli aspoň jednu zlomeninu neabsolvovali diagnostiku 
osteoporózy a ani nemajú antiporotickú liečbu.  

Výskyt zlomením u žien, ktoré osteoporóza postihuje 
vo väčšej miere ako mužov, je podstatne častejší ako 
výskyt rakoviny prsníka, cievnej mozgovej príhody či 
infarktu. 

„V dôsledku poklesu vitamínu D v tele narastá riziko 
osteoporotickej zlomeniny až o 27 %. Súčasťou každej 
liečby pacienta s osteoporózou je preto vitamín D a vápnik,“ 
vysvetľuje prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, 
prednosta V. internej kliniky LF UK a Univerzitnej nemoc-
nice Bratislava a prezident Slovenskej spoločnosti pre 
osteoporózu a metabolické ochorenia kostí.

Problém Slovákov je, že 
mnohí pacienti ignorujú 
liečbu. Tá je v prípade 
osteoporózy dlhodobá, nie-
kedy 3 až 5-ročná. Druhým 
dôležitým faktorom je, že 
mnoho ľudí ani nevie, že ich 
trápi rednutie kostí, keďže ide 
o tiché ochorenie, veľakrát 

bezpríznakové. Nezačatie liečby môže mať pritom mnoho 
príčin, ako sú prirodzený asymptomatický priebeh ocho-
renia, nedostatky v zdravotnej starostlivosti či ekonomic-
ké a sociálne faktory.  

„Napriek veľmi dobrej dostupnosti diagnostických 
metód, modernej liečby s adekvátnou úhradou zdravot-
ných poisťovní a aktuálnosti terapeutických odporúčaní na 
Slovensku, je pre nás stále veľkou výzvou prevencia,“ hovorí 
prof. MUDr. Juraj Payer.

Prevencia je aj pri osteoporóze základ. Čo je teda 
dôležité, aby vedeli naši 65-ročný seniori? Musia si byť 
vedomí, že sú vo väčšom riziku vzniku zlomenín, obzvlášť 
v nasledujúcich dvoch rokov.

Následkom zlomeniny môžu potom stratiť mobilitu 
a nezávislosť. Ale pozitívom je, že dokážu do svojho dňa 
zaradiť aktivity, ktoré budú toto riziko znižovať. 

Neliečená osteoporóza umožňuje pokračovať v úbytku 
kostnej hmoty, čo spôsobuje, že kosti budú neustále 
slabšie. Bez diagnostikovania nemôžu pacienti využívať 
dostupnú liečbu. Z dlhodobého hľadiska sa neliečená 
osteoporóza za kratší čas ešte zhorší.

Komplexný program liečby osteoporózy zahŕňa 
zameranie na správnu výživu, pohyb a bezpečnosť, aby sa 
zabránilo pádom, ktoré môžu mať za následok fraktúry. 
Okrem toho môže lekár predpísať liek na spomalenie 
alebo zastavenie úbytku kostnej hmoty, zvýšenie hustoty 
kostí a zníženie rizika zlomenín. 

Na osteoporózu treba myslieť aj teraz v súčasnej 
neľahkej epidemiologickej situácii. Napriek všetkým 
zmenám, ktoré sa dejú okolo nás, je dôležité zabez-
pečiť dostupnosť liečby aj pre chronických pacientov. 
Osteoporóza je chronické ochorenie, ktoré si vyžaduje 
kontinuálnu liečbu bez prerušenia pre každého pacienta 
s osteoporózou, aby sa predišlo riziku vzniku zlomenín.

1. Kanis JA, et al. Osteoporos Int. 2000;11:669–74.

Približne 1 z 3 žien staršia ako 70 rokov 
bude mať zlomeninu kosti 
ako dôsledok osteoporózy1

Osteoporóza/
zlomeniny

Mŕtvica Srdcový
infarkt Rakovina

prsníka

Myslíte si, že zlomeniny sú viac 
alebo menej časté v porovnaní
so srdcovým infarktom, mŕtvicou
či rakovinou prsníka?
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SIROTA MUSÍ MAŤ PRÍJEM, AK JEJ RODIČ ČI OSVOJITEĽ UMREL. ČASTO SA
VYPLÁCA V SÚBEHU S INÝM DÔCHODKOM PRE NEZAOPATRENÉ DIEŤA
Komupatrí sirotský dôchodok a kto ho vybavuje? Aká je jeho výška a čo v situácii, keď sirota je v opatrovaní zariadenia sociálnych služieb?Možno
sirote vyplácať aj súbeh dôchodkov? Odpovedámena tieto i ďalšie otázky patriace do balíka s názvom: sirotský dôchodok.

Starým rodičom často pri-
padne nemilá úloha – starať
sa o osirelé vnúčatá. Ako im
vybaviť sirotský dôchodok?

Ktománárokna sirotský
dôchodok?

Je to dôchodková dávka
a nárok na ňumánezaopat-
rené dieťa po zomretom ro-
dičovi alebo osvojiteľovi, ak
ku dňu smrti poberal nie-
ktorý z dôchodkov, alebomal
nárok na predčasný či riadny
starobný dôchodok, ak zo-
mrel po pracovnomúraze či
chorobe z povolania. Od ja-
nuára 2004môže dieťaťu
vzniknúť nárok po každom
z rodičov a osvojiteľov.

Kedy vzniká nárokna
sirotský dôchodok?

Smrťou rodiča alebo osvoji-
teľa. Nárok nevznikne neza-
opatrenémudieťaťu v pes-
túnskej starostlivosti po jeho
pestúnovi.

Kde o takýto druh
dôchodku treba žiadať?

Spravidla v príslušnej po-
bočke Sociálnej poisťovne
podľa trvalého bydliska žia-
dateľa. Za sirotumladšiu ako
15 rokov nárok na sirotský
dôchodok uplatňuje zákon-
ný zástupca.
Za sirotu staršiu ako pät-

násť rokov, ktorá je už spô-
sobilá na právne úkony, sa
žiadosť vypisuje v jej vlast-
nommene.

Aké doklady si treba
pripraviť?

Musia to byť originály, resp.
úradne overené kópie. Ide
o rodný list siroty, úmrtný
list rodiča, doklad o ukonče-
ní vzdelania zomretého ro-
diča, resp. rozhodnutia prí-
slušného orgánu, na základe
ktorého bolo dieťa prevzaté
do starostlivosti nahrádza-

júcej starostlivosť rodičov.
Osobitné doklady sa vyža-
dujú pri štúdiu dieťaťa
a predložiť tiež treba doklady
preukazujúce zamestnanie,
resp. zrážky zomzdy či dô-
chodok zomretého rodiča.

Aká je suma sirotského
dôchodku a komu sa po
jeho oficiálnompriznaní
vypláca?

Suma sirotského dôchodku
ja 40 percent starobného dô-
chodku, invalidného či
predčasného starobného
dôchodku, na aký bymal
alebomal nárok zomrelý ro-
dič alebo osvojiteľ dieťaťa.

Dôchodky sa vyplácajú
v hotovosti alebo na účet
v banke. Sú aj výnimky, keď
je napríklad sirota v starost-
livosti zariadenia sociálnych
služieb. Poberateľ dávky je
povinný do ôsmich oznámiť
Sociálnej poisťovni každú
zmenu v údajoch uvedených
v žiadosti o dôchodok.

Jemožné sirote vyplácať
súbeh dôchodkov?

Takáto situácia vznikne, ak
napríklad sirota, ktorej sa
priznáva sirotský dôchodok,
už poberá invalidný dôcho-
dok. V takomto prípade
v zásade platí, že v plnej su-
me sa vypláca iba vyšší dô-
chodok, nižší alebo nižšie
dôchodky, ak sú, sa vypláca-
jú v sume jednej polovice.
Samozrejme, z tohto pravid-
la sú aj výnimky podľa kon-
krétnej situácie siroty

z PrílohuNaši seniori pripravila: Viera Legerská
z Zdroj: Sociálnapoisťovňa

z Nie všetkýmdeťom je súdenémať šťastnédetstvo s rodičmi.Niekedy rodinupostihne tragédia, ktorej treba čeliť. Štát v ta-
komtoprípadepodávapomocnú ruku. Často sa jej chopia starí rodičia osirelýchdetí.z ilustr.foto: Pixabay
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liečivá sila enzýmov

Znižuje chorobnosť.

Pomáha pri opakovaných zápaloch 
dýchacích ciest bakteriálneho 
aj vírusového pôvodu.www.wobenzym.sk

Posilňuje oslabenú 
imunitu.

Wobenzym je tradičný liek z prírodných zdrojov na vnútorné použitie. Starostlivo čítajte písomnú informáciu pre používateľov. 
MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika.

Wobenzym podzim 127,5x171 SK.indd   1 10.09.20   14:05

Oslabená imunita je totiž 
príčinou častých ochorení. 
Mávajú ju predovšetkým 
deti, ktorých imunitný sys-
tém nie je ešte plne rozvinu-
tý a starší ľudia, u ktorých je 
do istej miery už opotrebova-
ný. Našu imunitu ohrozujú 
i prílišná fyzická námaha 
a vyčerpanie, tiež psychické 
napätie a stres.

Imunita – základ nášho 
zdravia 
Vďaka vlastnému výkonné-
mu a silnému imunitnému 
systému sa naše telo dokáže 
ubrániť veľkému množstvu 
rôznych útočníkov, akými sú 
vírusy, baktérie, huby, ples-
ne, atď., ktoré naň stále pô-
sobia. Jeho fungovanie však 
ovplyvňuje rada faktorov,  
napríklad životné prostredie, 
štýl života, stravovanie, ži-
votné tempo, stres a pod., ale 
tiež nedostatok enzýmov. 

Enzýmy – režiséri 
imunitného systému
Zásadnú úlohu pre zdravé 
fungovanie, akcieschopnosť 
a  rovnováhu imunitného 
systému majú špeciálne 
proteolytické enzýmy, s kto-
rých pomocou telo udržuje 
imunitný systém v rovno-
váhe. Ich dostatok je pritom 

nutnou podmienkou dobré-
ho fungovania imunitného 
systému. V prípadoch, keď je 
imunita oslabená, je vhodné 
dodať telu enzýmy zvonka 
vo forme lieku Wobenzym. 
Podporia sa tým imunitné 
pochody v našom tele, keď 
už vlastné enzýmy nestačia. 
Výhodou Wobenzymu je, že 
pôsobí komplexne. Priaznivo 
ovplyvňuje priebeh zápalov, 
zmierňuje opuchy a posil-
ňuje imunitu. Vďaka tomu 
pôsobí proti opakovaným 
zápalom vírusového a bakte-
riálneho pôvodu. Je vhodný 
tiež pre deti, ktoré najčastej-
šie trpia opakovanými zápal-
mi dýchacích ciest. 

Kedy užívať liek Wobenzym
Posilnenie oslabenej imuni-
ty je dlhodobý proces. Ob-

vykle je dobré ju posilňovať, 
keď je náš obranný systém 
ohrozený najviac, teda v 
období zvýšeného výskytu 
chrípok a nachladnutí – naj-
mä na jar a jeseň. Rizikovou 
je rovnako intenzívnejšia 
fyzická či psychická záťaž. 
Pokiaľ už niekoho chrípky, 
virózy alebo angíny sužujú, 
je najlepšie začať užívať 
enzýmy ihneď, pretože  Wo-
benzym pomáha rýchlejšie 
a lepšie zvládnuť ochorenie. 
Pri súčasnom užívaní s an-
tibiotikami zlepšuje  úči-
nok antibiotickej liečby. Je 
vhodné ho užívať aj v období 
rekonvalescencie, pretože 
posilňuje stále ešte oslabenú 
imunitu. Pomôže zabrániť 
prípadnému opakovaniu 
choroby a prispieva k obnove 
prirodzenej imunity. 

VIETE AKO POSILNIŤ IMUNITU?

Wobenzym je tradičný liek z prírodných zdrojov k vnútornému použitiu. Pozorne si prečítajte príbalovú informáciu.

Predovšetkým teraz na jeseň a s blížiacou sa zimou je dôležité, aby náš 
imunitný systém fungoval čo možno najlepšie a my sme sa tak vyhli na-
chladnutiu a chrípkam, ktoré na nás číhajú doslova na každom rohu. 



13NAŠI SENIORI
REGIONÁLNE NOVINY ČÍSLO 43  

AJ SLOVENSKÉ KÚPELE SA VIAC
ORIENTUJÚ NA MEDICÍNSKU PONUKU
Seniori majú pri výbere kúpeľov aj obmedzenia – týkajú sa ich zdravia.
Zdravotný turizmus, ktorý
v posledné roky opantal kú-
pele u nás i v zahraničí, je na
ústupe. Opäť sa sústreďujú
viac namedicínske produk-
ty.Wellness produkty sa
presúvajú do hotelového tu-
rizmu. Kľúčovou ponukou
zostáva klasická kúpeľná
liečba chronicky chorých.

Koľko ich je?

Na Slovensku je približne
1600minerálnych a termál-
nych prameňov. Kúpeľnú
liečbu poskytuje 25 kúpeľ-
nýchmiest. V nich pôsobí 31
kúpeľných podnikov.

Kým sa vyberiete

Na kúpeľnú liečbumá pa-
cient nárok zo zákona. Čimá
na ňunárok, rozhoduje od-
borný lekár na základe zdra-
votného stavu.

y 1.Abystemalinárokna
kúpele,musítemaťniektorú

z diagnóz indikačného zo-
znamu, stanovujeho zákon.
Diagnózy sa delia do dvoch
základných skupínAa B.

y 2.Návrhnakúpeľnú
liečbunapíše lekár, schva-
ľujú ho zdravotné poisťovne
spravidla do 30 dní od poda-
nia. Termín pobytu si potom
dohodnete s kúpeľmi.

y 3.Kúpeľnéprocedúry t
pacientovi predpisuje až le-
kár priamo v kúpeľoch.

y 4.Procedúrysav kúpe-
ľochposkytujú šesť dní
v týždni, okremnedele
a štátnych sviatkov.

y 5.Prinedostatkoch
počas pobytu samôžete ob-
rátiť na ošetrujúceho lekára
alebo vedenie kúpeľov.

z zdroj: SME
a zdravotné poisťovne

Platby v kúpeľoch majú svoje pravidlá.
Ide aj o to, čo je štandard

y SkupinaA
V tejto skupine si neplatíte
liečbu, stravu ani ubyto-
vanie v štandardných
priestoroch. Hradí ich
zdravotná poisťovňa. Pla-
títe iba zákonom stanove-
ný poplatok za deň pobytu,
pričomprvý a posledný
deň sa počíta ako jeden
deň. Existujú aj výnimky
z poplatku, ktoré sú jasne
určené.

y SkupinaB
V tejto skupine je finančná
spoluúčasť pacientov vyš-
šia. Pacient si hradí v pl-
nom rozsahu ubytovanie
a stravu, zdravotná pois-
ťovňa prepláca liečebné
procedúry.
Kúpeľné zariadenia si ur-
čujú ceny za stravu a uby-
tovanie.

Čo je štandardné ubyto-
vanie
Legislatíva definuje štan-

dardné ubytovanie ako
najmenej dvojlôžkovú izbu
so sociálnym zariadením
umiestnenýmmimonej.
Takéto izby však nájdete už
len v minimálnompočte
kúpeľov.
V tomto prípademôžu kú-
pele žiadať za nadštandard
(sociálne zariadenie pria-
mo v izbe) poplatok, ktorý
nie je hradený zdravotnou
poisťovňou.
V prípade štandardného
ubytovania samení výška
poplatku za deň strávený
v kúpeľoch počas hlavnej
sezóny (druhý a tretí
štvrťrok) a mimo sezóny
(prvý a štvrtý štvrťrok).

y Kúpeľnýpoplatok
Rovnako ako pri skupine A
aj pri skupine B pacient
platí kúpeľný poplatok,
ktorého výška je individu-
álna, určuje ju príslušná
obec.

Mali by ste vedieť

y Aknenastúpitena
liečbu

Vprípade, ak poistenec
z vážnych dôvodov nemôže
nastúpiť na kúpeľnú sta-
rostlivosť, vráti zdravotnej
poisťovni návrh na kúpeľ-
nú starostlivosť s vyplne-
ným tlačivom.

y Ambulantnákúpeľná
liečba

Pri spôsobe úhrady B je
možné požiadať aj o am-
bulantnú kúpeľnú starost-
livosť. V takomto prípade si
poistenec zabezpečí uby-
tovanie v iných ubytova-
cích priestoroch, prípadne

na procedúrymôže dochá-
dzať z miesta bydliska.
Ambulantnú kúpeľnú lieč-
bu so spôsobomúhrady
typuAnie jemožné po-
skytnúť.

y Dĺžkapobytuv kúpe-
ľoch
- po úraze a pohybových
operáciách 28 dní,
- kožné ochorenia 21 až 28,
- neurologické ochorenia
21 až 28 dní,
- deti 21 až 28 dní (závisí od
poisťovne).

y Doprava
Náklady spojené s dopra-
vou do kúpeľov a späť po-
isťovne nepreplácajú.

z ilustr. foto: TASR

Čo je dôležité

y Pozornazábaly
- Ak by ste prišli do kúpeľov
napríklad s neliečenou hy-
pertenziou,mohol by vám
uškodiť teplý zábal, vodo-
liečba či perličkový kúpeľ.
- Preto kúpeľný lekármusí
dobre zvážiť hodnoty zdra-
via i prítomnosť choroby.
Tento problémmôže
vzniknúť najmä pri samo-
platcoch.

y Úskaliarehabilitačné-
ho programu
–Rehabilitačný program

v nadmorskej výške nad
800metrov nie je vhodný
pre človeka s rozkolísanou
hladinou cukru či po dvoch
bajpasoch.
- Ak pacienti nedokážu
zhodnotiť svojemožnosti
a neposlúchnu lekára,mô-
že sa ich pobyt skončiť.
predčasne.

y Istéprocedúrysúzáťaž
- Najmä seniori bymali
v kúpeľoch dbať na to, čo im
hovorí kúpeľný lekár.
Niektoré procedúry totiž

môžu predstavovať záťaž.
Ľudia nad 65 či 70 rokov ju
nemusia zvládnuť.

y Akočastodokúpeľov?

- Vo všeobecnosti je zákon-
ný nárok na kúpele, ktoré
hradí zdravotná poisťovňa,
pri väčšine diagnóz raz
ročne.
- Pri niektorých diagnózach
je to raz za dva roky.
Pri ženskej sterilite zdra-
votná poisťovňa hradí kú-
pele najviac tri razy.

Naštartujte
svoju imunitu 

Kontakt a rezervácie:
Tel.: +421 33 775 9954, Email: res.pn@sk.ensanahotels.com

ensanahotels.com

Piešťany
Ensana Health Spa Hotels

Vyskúšajte naše nové balíky
so zl’avou 15% 
„Imuno štart“ pobyt

Respiračno-rekondičný balík
Zdravé dýchanie 
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Objednajte sa, sMe tU PRe VÁs!

POIstenCI ZP UnIOn MajÚ OCt VYŠetRenIe V HOdnOte 30 eUR ZdaRMa!!

V Očnom centre Sokolík sme plne pripravení postarať sa o váš zrak! 
Nezabúdajte pre epidémiu na zdravie svojich očí a neodkladajte zby-
točne vyšetrenie 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

Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí

Neskôr môže 
znamenať neskoro!

V Očnom centre Sokolík posky-
tujeme očnú starostlivosť v  pl-
nom rozsahu ako v operačných 
sálach, tak i v našich špecializo-
vaných ambulanciách. To všetko, 
samozrejme, za splnenia najprís-
nejších protiepidemických opat-
rení. 

„Sme radi, že naši pacienti zo-
stávajú zodpovední, aby sa ich 
stav nezhoršil,“ hovorí MUDr. Ján 
Sokolík, primár Očného centra So-
kolík a dodáva: „Je dôležité, aby sa 
zdravotníctvo nezastavilo a neve-
novalo sa len epidémii. I v oblasti 
očnej starostlivosti existuje mnoho 
ochorení, ktorých včasnú diagnos-
tiku a začatie liečby nie je možné 
odkladať. Ak by niektorí pacienti 
zo strachu z koronavírusu vyšetre-
nie zraku odkladali a prišli neskoro, 
mohlo by u nich dôjsť k vážnemu 
poškodeniu zraku alebo dokonca 
k jeho strate.“

Základom je nepodceňovať 
prevenciu ani v čase epidémie

V  oblasti očného lekárstva sú 
najohrozenejšou skupinou senio-
ri. Preto sú u  osôb nad 60 rokov 

dôležité pravidelné preventívne 
prehliadky zraku, a to i vtedy, keď 
žiadny problém pacient nepociťu-
je. V tomto veku sa môžu objavo-
vať rôzne vážne očné ochorenia, 
ktoré v konečnom dôsledku môžu 
starých ľudí ohroziť viac ako koro-
navírus. 

 „Príkladom môže byť napríklad 
vekom podmienená makulárna de-

generácia (VPDM), ktorá postihuje 
15% seniorov,“ hovorí primár Soko-
lík, a dodáva: „Vlhká forma VPDM 
dokáže nevratne zničiť zrak počas 
niekoľkých týždňov alebo mesia-
cov. Preto je dôležitá skorá diag-
nostika. Riziko slepoty je pri tomto 
ochorení naozaj vysoké a práve čas 
je pre nás rozhodujúci, aby sme 
mohli pacientovi účinne aplikovať 

biologickú liečbu pomocou tzv. an-
ti-VEGF látok.“

Ďalším dôvodom pre kontro-
lu zraku je i  zelený zákal alebo 
glaukóm. Oko totiž môže trápiť 
zvýšený vnútroočný tlak, o ktorom 
ľudia vôbec nevedia. Ak nie je vy-
soký vnútroočný tlak kontrolovaný 
a liečený, môže byť príčinou vzniku 
glaukómu, ktorý býva nazývaný 

i  „tichý zlodej zraku“. Pacient pri 
ňom totiž necíti žiadnu bolesť či 
iné ťažkosti a bez povšimnutia tak 
dochádza k  vážnemu poškodeniu 
zrakového nervu, ktoré môže viesť 
až k úplnej strate zraku. 

Preventívne vyšetrenie u  star-
ších osôb môže odhaliť i sivý zákal, 
ktorý ľuďom zhoršuje videnie. Ope-
rácia sivého zákalu by sa nemala 
zbytočne odkladať. Dôvodom je 
nielen kvalita života, ale i to, že čím 
viac je sivý zákal tzv. zrelý, tým je 
operácia náročnejšia. 

Odkladať preventívne vyšetrenie 
by nemali ani diabetici. Tí by mali 
podstúpiť preventívne vyšetrenie 
z  dôvodu tzv. diabetickej retino-
patie. „Zákernosť tohto ochorenia 
spočíva predovšetkým vo svojej 
nenápadnosti. Spočiatku sa ne-
prejavuje prakticky žiadnymi prí-
znakmi a až v pokročilom štádiu sa 
prejaví zhoršeným videním, ktoré 
v tú chvíľu už nie je možné napra-
viť, iba spomaliť,“ vysvetľuje primár 
Sokolík. 

Nezabudnite teda na preven-
ciu ani vy a objednajte sa na pre-
ventívne vyšetrenie hoci i  hneď 
teraz!

Koronavírusová situácia 
ovplyvnila každého z nás. 
Nachádzame sa v období 
plnom obmedzení. Ako sa 
ale správať v oblasti zdra-
votnej starostlivosti v tej-
to dobe, keď sa situácia 
opäť komplikuje? Riaditeľ 
Očného centra Sokolík, 
Mgr. Adam Janek, MHA 
MBA radí našim pacien-
tom: 

„Môj návod pre pacientov 
je jednoduchý – používať 
zdravý sedliacky rozum ako 
v dobe akýchkoľvek respi-
račných ochorení, a nikdy 
nezanedbávať prevenciu 
a  neodsúvať plánované vý-
kony..., pretože neskôr mô-
že znamenať neskoro! Ove-
ľa väčšie škody na ľudských 

životoch ako koronavírus 
spôsobí strach, ktorý je na 
každého z nás každodenne 
vytváraný či už médiami, 
alebo inými prostriedkami. 
Správajme sa tak, ako v ča-
se akýchkoľvek epidémií, t.j. 
chráňme ohrozené skupiny, 
ale zachovajme si normálny 
slobodný život. Inak cesta 
k  dobe „predcovidovej“ bu-
de nereálna.

V Očnom centre Soko-
lík sme pripravení pomôcť 
všetkým pacientom, ktorí 
nás i  v  čase koronavírusu 
potrebujú.  Uskutočnili sme 
všetky najprísnejšie epide-
miologické opatrenia tak, 
aby sme zabezpečili maxi-
málne bezpečie a zachova-
nie zdravia našich pacientov 
i nás samotných.

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 degenerácii dochádza 
k  postihnutiu tzv. žltej škvrny 
(centrálna časť očnej sietnice). 

Vekom podmienená 
makulárna degenerácia 
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