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Novoročné príhovory majú jeden veľ-
ký nedostatok. Všetci vedia, že musia 
byť, mnohé sú plné neúprimných, no 
vzletných fráz a každý cíti potrebu 
niečím takým sa prezentovať.

Nuž, šéfredaktori spravidla patria 
do skupiny tých, ktorí „musia“. A keď už 
musím (lebo sa to bez irónie patrí), tak to 
naozaj skúsim inak.

Predposledný deň minulého roka 
som bol v miestnych potravinách. Pozná 
ich väčšina z vás, také tie „dedinské“, čo 
v nich nájdete okrem potravín aj metlu či 
dobrotky pre psa. Alebo baterky a handry 
na dlážku. Taký posledný nákup – sen-
dvič, šunka, syr, šalát, zelenina na ob-
lohu. Pani predavačke, ktorá mi rezala 
šunku, som na záver poprial zdravie v 
ďalšom roku. A pani pokladníčke, keď mi 
podávala bloček, zas pokoj, radosť. Obe 
sa na mňa pozreli s pohľadom, plným 
vďačnosti.

Pritom by sme mali byť vlastne my 
všetci vďační im. Predavačkám, čo denne 
slúžia dvanástky v infekčne rizikovom 
prostredí. Matkám, manželkám, dcéram. 
Plným už dva roky strachu z toho, či to 
neprinesú domov, blízkym.

Zabúdame na to, že stále je komu a za 
čo ďakovať, zaželať dobro, vyznať úctu. 

Topíme sa v nadávkach na tých, ktorých 
svet je svetom nadávok a morálnych 
oplzlostí. Nechajme im ten ich svet, oni 
sa v ňom zničia sami. A keď nie, tak sa 
určite dobijú aspoň ako boxeri v ringu. 
Navzájom, aj s podpásovkami.

My ešte stále máme dôvod žiť, teda, 
aspoň sa snažiť žiť, vo svetle dobra, nie v 
tme zla.

Netreba na to veľa, pohľad z utrá-
pených očí do utrápených očí je zázrak, 
trápenie mení na úsmev. Skúste. Uvidíte! 
Dobré slovo rozžiari vaše okolia tak isto 
ako jarné slnko ráno.

Epiktétos bol grécky filozof. Z jeho 
učenia zaznieva posolstvo, že človek sa 
má sústrediť na poznanie bezcennosti vecí 
a otázok, ktoré nie sú v jeho moci riešiť a 
meniť. Niekto si povie, to je porazenectvo. 
Nie, to je iba rozum. Takže ak o niečo na 
prahu roka 2022 prosím, tak 
prosím – usmievajte sa na 
ľudí, ďakujte im, dodávajte 
im energiu dobra!

A všetko dobré vám v 
roku 2022 za všetkých 
kolegov, za celé vy-
davateľstvo praje

Skúsim to inak

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€

10. januára 1901    
v Texase bolo objavené prvé ložisko ropy 
(tzv. spindletopský vrt)

Výročia a udalosti
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Daňové priznania a 
vedenie účtovníctva

0951 014 887
vectigalpro@gmail.com
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KURZ SBS
kurz  začína  17.01.2022

KURAM

Volajte: 0905 312 160
179 €179 €

CENA 

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

V KOMÁRNE
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Vleky sa spustia a lyžovačka bude po-
volená. Táto správa zaznela vlani aj ten-
to rok. V čase, keď je na Slovensku pan-
démia, ktorá pripomína vojnový stav. 
Robia si z nás žarty? Alebo sa lyžiarske 
vleky stali našim nosným podnikateľ-
ským sektorom, tak ako v Rakúsku? Je 
to nejaká tajná zbraň v boji proti covi-
du? Lyžovanie na čerstvom vzduchu. 
Alebo je to preto, že na čele parlamentu 
sedí vlekár s desiatimi ženami?

Slovensko má veľa problémov. Zák-
lad ich riešenia je pochopiť ich skutoč-
nú príčinu a sústrediť sa na podstatu 
úspešného riešenia. Takto, žiaľ, nikto 
hore neuvažuje. Chaoticky sa hasia 
následky bez poznania skutočných prí-
čin. Nepracuje sa s dátami, analýzami 
a faktami. Politici pracujú v takomto 
algoritme - prieskum verejnej mienky, 
reagovanie na prieskum s cieľom získať 
preferencie, kontrolný prieskum verej-
nej mienky. A potom to vyzerá tak, ako 
vidíme. Preteky v populizme a chaos. A 
k tomu zmarené ľudské životy a likvidá-
cia slovenských podnikateľov. Systema-
tické riešenie problémov funguje takto 
- zachytávanie problémov, klasifikácia 
problémov a ich prioritizácia, hľadanie 
príčin a navrhovanie riešení, testovanie 

riešení, štandardizácia a stabilizácia 
procesu, aby sa problémy neopakova-
li. Používajú sa pritom rôzne nástroje 
riešenia. Predpokladám, že systematic-
ké postupy sa tam hore nenosia. Nie je 
čas. A tak strieľajú slepými nábojmi do 
tmy. Vlastne nie úplne do tmy, ale do 
prieskumov popularity.

Myslím si, že občania Slovenska sú 
oveľa rozumnejší, ako tí, ktorí túto kra-
jinu spravovali a spravujú. A iba krútia 
hlavami nad hlúosťami, ktoré prezentu-
jú a robia rôzni ministri a poslanci. Dá 
sa s tým ešte niečo robiť? Žiadať demi-
siu alebo čakať na nové voľby? Figúrky 
sa vymenia a chaos bude pokračovať. 
Alebo príde Ficov „víťazný február“ a 
budeme sa sťahovať do zahraničia. Mali 
by sme urobiť to, čo dokázali Tomáš 
Baťa a Jan Antonín Baťa. Postupne si zo-
brať svoju krajinu z rúk 
politikov späť. Spojiť 
sa začať si spravovať 
svoje regióny, firmy a 
rodiny tak, aby na ne 
politici mali minimál-
ny vplyv. A politikov 
nechať robiť 
stand-up ko-
mikov.

Slovensko lyžuje

» Ján Košturiak
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Vaša OCHRANA pred BANKAMI,

správny krok pre vašu reklamu
reklama pre váš reštart

INZERÁT, 
KTORÝ PREDÁVA 

TLAČ
ZA NAJLEPŠIE CENY

DORUČOVANIE
LETÁKOV

ONLINE
GOOGLE, FACEBOOK

RETARGETING

REMARKETING

e-mail: baumajsterova@regionpress.sk, tel.: 0910 851 307
e-mail: valasekova@regionpress.sk, tel.: 0910 455 919
www.regionpress.sk
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OZNÁMENIE O DRAŽBE
JUDr. Richard Schwarz, správca konkurznej podstaty dlžníka - Ing. Ladislav 

Szöllösi, nar. 4.1.1962, bytom Pávia 811/29, 945 01 Komárno, Slovenská 
republika, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Ladislav Szöllösi, so 

sídlom Pávia 811/29, 945 01 Komárno, IČO: 33 619 565, v konaní vedenom na 
Okresnom súde Nitra sp.zn. 27OdK/207/2021, ako dražobník oprávnený

k výkonu dobrovoľnej dražby v zmysle § 167n, § 167o a príslušných
ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení za primeraného použitia 

zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona 
č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v platnom znení, organizuje 

dražbu majetku podliehajúceho konkurzu.
Dátum, čas a miesto konania dražby: 03.02.2022 o 09.00 hod – Notársky 

úrad Mgr. Peter  Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky, 1. poschodie.
Predmet dražby: Nehnuteľný majetok (byt a pozemok), ktorý je predmetom 

dražby bol zverejnený v súpise majetku dlžníka v Obchodnom vestníku SR 
č.229/2021 dňa 30.11.2021 v spojení so zverejnením zmeny súpisu majetku 
dlžníka zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č.249/2021 dňa 29.12.2021. 

Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom číslo:244/2021, 
znalca-Ing. Alžbeta Chovanová, na hodnotu vo výške 77.000,- EUR.

Byt: štvorizbový byt č. 47, na 10.poschodí, v Komárne, Pávia č. 29,  číslo 
bytu: 47;   vedený na LV č. 7725, kat.územie Komárno, v obytnom dome, 

súp.č. 811 na parcele č. 2906 vo výmere 491 m2, podiel: 1/1
Pozemok: parcela č. 2906 vo výmere 491 m2 vedená na LV č. 7725, 

kat. územie Komárno
Podiel priestoru: na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, 

na príslušenstve a spoluvlastnický podiel k pozemku: 9902/395616
Najnižšie podanie: 77.000,- EUR, Dražobná zábezpeka: 7.700,- EUR, Lehota 

na zloženie zábezpeky: do otvorenia dražby, Spôsob zloženia dražobnej 
zábezpeky:1.bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka 

vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK26 0900 0000 0051 8595 4961, 
variabilný symbol 272072021 (dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, 
ak bola pripísaná na účet dražobníka do  otvorenia dražby, 2. hotovostným 

vkladom do rúk dražobníka: a)v deň konania dražby-v mieste konania dražby, 
b)do dňa predchádzajúceho dňu konania dražby - v sídle dražobníka, 3. 

formou bankovej záruky, 4. do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy. 
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom. 

Obhliadka: 12.1.2022, 26.1.2022, od 8.30 do 9.00 hod. Podrobné podmienky 
dražby  a informácie k predmetu dražby boli zverejnené v Obchodnom vestní-

ku SR č. 1/2022 zo dňa 3.1.2022 a Notárskom centrálnom registri dražieb.
Bližšie informácie o dražbe sa môžu záujemcovia informovať u správcu 

konkurznej podstaty, tel.: 0905 898 989, e-mail: judr.schwarz@gmail.com

11. januára 1922    
v Toronte bol k liečbe diabetu prvýkrát po-
užitý inzulín.

Výročia a udalosti

13. januára 1928    
narodil sa Karol Machata, slovenský herec 
(† 2016).

Výročia a udalosti
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AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC JANUÁR V TEJTO LEKÁRNI  
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AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC JANUÁÁR V TEJTO LEKÁRNI 

PLUS LEKÁREŇ HP TESCO
Bratislavská cesta 418,  Komárno, Tel.: 035 777 82 35
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Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre použivateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Akcia platí od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022 alebo do vypredania zásob.
(1) Liek na vnútorn  použitie, (2) Liek na vonkajšie použitie (3), Liek na podanie do nosa, (4) Výživový doplnok, (5) Zdravotnícka pomôcka, (6) Liek na orálne použitie, (7) Liek na
očné použitie, (8) Kozmetický výrobok, (9) Biocídny výrobok, (10) Liek na rektálne použitie, (11) Liek na vaginálne použitie. Použité obrázky sú ilustračné. Zmena cien vyhradená.

VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM, OKAMŽITÉ 
VÝRAZNÉ ZĽAVY Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY  50% .VÝRAZNÉ ZĽAVY Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY  50% .

Zľava z doplatku za vybrané lieky čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.

CHOĎTE DO ŠKOLYY OTESTOVVANÍ A CHHRÁNENÍ 
/ PRE ŠKOOLY, FIRMY, HOTEELY A INÉ /

 TESTY SINGCLEAN, KTORÉ PONÚKAME, SPOĽAHLIVO ZACHYCUJÚ 
AJ NOVÉ MUTÁCIE OMIKRON, DELTA, LAMBDA, MÍ A ĎALŠIE.

Nakúpte všetko pohodlne a bezpečne online aj na  WWW.LEKARENPLUS.SK 

kvalitné 
respirátory FFP2 

z ČR
P2222222222222222222222222222222222222222 

SKLADOM

KAŽDÝ 
ŠTVRTOK

PLATÍ LEN PRE DRRŽITEĽOOV 
VERNOSSTNEJ KARTY 

A NAA NEZĽAVVNENÉ  PRODUUKTY.

Z DOPLATKU PRE DIABETIKOV 
POČAS CELÉHO ROKA 2022

VIAC 
INFORMMÁCIÍ 
VÁM 
POSKYTNEME
V LEKÁÁRNI.

NAA CELÝ VVOĽNOPPREDAJNNÝ 
SOORTIMENNT

NANANAA CCELELÝÝÝÝ VOVVOV ĽĽNOPPPREREDAADAJNJNJNÝÝ

ZĽAVA
10%

AC 
FORMMÁCIÍ 

ÁM 
OSKYTTNEME
LEKÁÁRNI. Kvalitné rúška 

rôznych farieb
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Strážme výšku verejných dlhov
V EÚ prebieha debata o tom, �i by sme mali u�ah�i� zadlžovanie �lenských štátov a Únie. 
Vä�šina serióznych ekonómov je presved�ená, že v krízach sa štáty môžu zadlži�, ale v 
dobrých �asoch musia poži�ané vráti�. V budúcnosti nás �akajú ve�ké výdavky spojené so 
starnutím obyvate�stva, s klimatickou zmenou a ur�ite aj s krízami, ktoré ešte nepoznáme. 
Som presved�ený, že na budúcnos� sa musíme pripravi� nízkym verejným dlhom.

Eugen Jurzyca
poslanec Európskeho parlamentu za SaS

120 %

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Verejný dlh 10 najvä�ších 
vyspelých krajín 
(% HDP)
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Tel: 035/78 46 711 
KROMBERG & Schubert s.r.o. 
Priemyselný areál 3206 
946 03 Kolárovo 

career@kssk.kroschu.com 

Čo budeš robiť? 

�� Kalkulovať a pripravovať pracovné 
postupy pre výrobu káblových 
zväzkov 

�� Pripravovať plány pre výrobu 

�� Zavádzať technické zmeny 

�� Pracovať na projektoch 

�� Viesť dokumentáciu  

Čo ponúkame? 

�� Nástupný plat od 880 do 1020 € bru�o 

�� Polročné prémie 

�� Príspevok na stravu 

�� Príspevok na cestovné náklady 

�� Flexibilný pracovný čas 

�� Prácu v medzinárodných �moch 

�� Kariérny rast 

Chceš naštartovať svoju kariéru? 
Rád cestuješ a spoznávaš nové krajiny?  

Ovládaš angličtinu na komunikatívnej úrovni?  

Je tu jedinečná šanca pre teba!   
Hľadáme kolegov do tímu MLADÝCH TECHNIKOV,  

ktorí  pracujú pre naše závody po celom svete.   

Čo potrebuješ? 

�� SŠ elektro / strojárstvo 

�� Anglič�nu na komunika�vnej úrovni 

�� Cestovný pas 

�� Vysokú mieru flexibility 
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Találja meg nálunk a munkát, amit szeretni fog 

ÁLLÁSAJÁNLAT
Hosszútávú, stabil munkát keres?
Szerertne kipróbálni valami újat?

Havi kereslet akár 
1 100 €/bruttó
pozíciók széles 
valásztéka

Munkavégzés helye: 
Logisztikai park 
Egyházkarcsa.

Amit kínalunk:
• Ingyenes buszjárat
• 2 müszakos 
   munkarend
• Számos bónusz
• Kellemes és modern 
   munkavégzés helye

Jelentkezés:
0911 696 726   bianka.pellerova@proplusco.sk
0910 721 436   diana.mehesova@proplusco.sk
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Nájdite si s nami prácu, ktorú budete milovať 

PONUKA PRÁCE
Hľadáte dlhodobú, stabilnú prácu?
Chceli by ste pracovať v modernom 
prostredí a vykonávať nenáročnú 
prácu?

Mesačný zárobok 
1 100 €/brutto
ponuka rôznych pozícií 
a bonusov

Miesto výkonu práce: 
Logistický park 
Kostolné Kračany.

Ponúkame Vám:
• Dopravu zadarmo
• 2 zmenný pracovný 
   režim
• Príjemné, moderné 
   pracovné prostredie

V prípade záujmu nás kontaktujte:
0911 696 726   bianka.pellerova@proplusco.sk
0910 721 436   diana.mehesova@proplusco.sk

2 5
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok

� Vynikajúca kvalita prevedenia
�  Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
�  Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
�  Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!
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