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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!

+421 944 016 775
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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VÝVOZ  ŽÚMP
OPERÁTOROV  VÝROBY

  0908 695 433
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stavmixvnaj@gmail.com
Stavmix V - Naj s.r.o.
www.stavmixv-naj.sk

Zatepľovanie domov a bytových jednotiek

Projekcia a výstavba rodinných domov na kľúč

Strojové omietky - potery

Plastové, hliníkové okná a dvere

Kompletné stavebné práce na kľúč, vrátane materiálu

0908 342 576
0905 753 555 
0918 699 555

STAVEBNÁ FIRMA
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COVID 19 - očkovať - neočkovať
- hlavne zostaňte zdraví. 

liečba ochorení srdca, ciev s ťažkým
aterosklerotickým postihom, poruchy

metabolizmu tukov a iné.
Viac na webe:

MUDr. ŠIMKO AKU s.r.o.
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OPRAVY A SERVISOPRAVY A SERVIS

0905 308 280

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

 

Kontakt: 
e-mail: 13
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0908 979 512

PLOŠNÁ
INZERCIA................................
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Vaša OCHRANA pred BANKAMI,

Práca  
pre lekára
Všeobecná ambulancia
Prešov      0911 412 720
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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

Na pracoviskách budú môcť byť naďalej 
len zamestnanci, ktorí sú zaočkovaní, 
prekonali COVID–19 alebo sú otestova-
ní. Platnosť tohto opatrenia sa predlžuje 
zatiaľ do 31. januára 2022. Rozhodol o 
tom vládny kabinet.

Ako ďalej informoval tlačový odbor Mi-
nisterstva hospodárstva SR, prípadné ďal-
šie predĺženie bude závisieť od vývoja pan-
demickej situácie na Slovensku. Štát bude 
náklady na antigénový test kompenzovať 
po novom štyrmi eurami na zamestnan-
ca, ďalšie euro pôjde na náklady spojené 
s testovaním. Kompletné znenie manuálu 
je aj naďalej zverejnené na www.mhsr.sk/
manual.

Povinnosť zamestnávateľov
MH SR podčiarklo, že tak ako doteraz, 

zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť do-
statočný počet antigénových samotestov, 
ako aj vhodný priestor na testovanie. Vý-
sledky testov nesmú byť staršie ako sedem 
dní, môže ísť aj o výsledok antigénového 
samotestu z nosa pod dohľadom autorizo-
vanej osoby, tak ako určuje manuál. Rovna-
ko môže ísť o testy z mobilných odberových 
miest, a to antigénové, LAMP a PCR testy.

Finančné kempenzácie
Náklady na antigénový samotest budú 

podľa MH SR po novom kompenzované zo 
strany štátu sumou štyri eurá na každého 
otestovaného zamestnanca. Náklady spoje-
né s testovaním budú rovnako ako doteraz 
kompenzované v sume jedného eura na 
každého otestovaného zamestnanca jeden-
krát týždenne.

Adresa na informácie
Rezort hospodárstva dodal, že o finanč-

nú náhradu žiada zamestnávateľ MH SR v 
mesiaci február 2022 za všetky vykonané 
samotestovania jednorazovo. Doplňujúce 
otázky je možné zaslať na e-mailovú adre-
su: testovaniefiriem@mhsr.sk.

Pravidlá testovania zamestnancov 
sa predlžujú do konca januára

» red

8. januára 2004 
britská kráľovná Alžbeta II. pokrstila Queen Mary 2, v tej dobe 
najväčšiu osobnú loď v histórii.

Výročia a udalosti 9. januára 1913 
sa narodil Vladimír Sýkora, slovenský dramatik, divadelný kritik a 
režisér; známejší ako Peter Zvon († 1942).

Výročia a udalosti
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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)

� n
an

�n
á k

ríz
a

ko
ro

na
 kr

íza31 %



HU22-01 strana- 4

spravodajstvo / služby Najčítanejšie regionálne noviny
4

33
-0

00
1

párky

249

250 g

(1 kg = 9,96)šunka

229

460 g

(1 kg = 4,98)

• bravčové, mleté

099

250 g

(1 kg = 3,96)

• rôzne druhy

U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 10. 1.

“M”

199

20 kusov

(1 kus = 0,10 )

• bez kost , v celku

299

-37%
cena za 1 kg

449

-30%
cena za 1 kg

319

Supercena
1 kg balenie

339

920 g

(1 kg = 3,68)
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250 g

460 g

042

200 g

• smotanový dezert  
• rôzne druhy
• v ponuke aj Čokoládová 
Pochúťka, rôzne druhy 
200 g za 0,45 €

• rôzne druhy

0
-33%

(1 kg = 0,83)

950 g

219

250 g

(1 kg = 8,76)

• neúdené

• rôzne druhy
229

-29%
6 x 190 g = 1 140 g

269

-46%

(1 l = 0,34)

4 x 2 l = 8 l

20 kusov

99

500 g

(1 kg = 11,98)

299

3 x 200 g

(1 kg = 4,98)

600 g

-30%
cena za 1 kg

399

1200 g

(1 kg = 3,33)

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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Fašiangy je obdobie od Troch kráľov 
až do polnoci pred Popolcovou stre-
dou. Potom nasleduje 40 dňový pôst 
až do Veľkého piatku. Je to prechod-
né obdobie medzi zimou a jarou.

Začiatok fašiangov ako každý rok 
pripadá na sviatok Troch kráľov, čo je 
6. január. Pokiaľ ide o dôležité termíny 
počas fašiangov, fašiangová nedeľa sa 
oslavuje 27. februára 2022, fašiango-
vý pondelok pripadá na 28. februára 
2022 a fašiangový utorok vychádza na 
1. marca. O deň neskôr potom nasle-
duje Popolcová streda. Inak, posledný 
štvrtok pred koncom fašiangov sa v mi-
nulosti nazýval aj tučný štvrtok. Tento 
deň bol príznačný tým, že sa ženy za-
čali správať neobvykle – boli agresívne 
voči mužom, popíjali v krčmách, tan-
covali a spievali na uliciach. Jedným 
slovom – svet je počas fašiangov „hore 
nohami“.

Neodmysliteľnou súčasťou fa-
šiangov sú tradičné fašiangové hry, v 
rámci ktorých boli predvádzané rôzne 
magicko – rituálne úkony. Po dedinách 
šli v sprievode mladí muži preoblečení 
v rôznych maskách. Najčastejšie to boli 
masky: Cigánka, Žobrák, Drotár, Stará 
žena, Prespanka s deckom, Mladucha 
a Mladý zať, Kováč, Kominár, Handrár, 
ale aj maska Medveďa, Kozy, Turoňa a 
Slameníka, ktoré symbolizovali plod-
nosť, ale aj smrť. V ruke držali ražeň 
alebo šabľu – prastaré symboly muž-

skej sily a plodnosti. Na ražeň im ľudia 
napichovali slaninu, klobásu, dávali 
im vajcia a peniaze na spoločné pose-
denie. Zapichovanie ražňa do povaly 
symbolizovalo pomyselné spojenie 
neba so zemou.

Muži prezlečení v maskách žobrali, 
kradli, predstierali prácu, za ktorú sa 
dožadovali odmeny, ale aj tancovali 
tance „na konope“ či „ na ľan“. Ich úlo-
hou bolo zabaviť dedinčanov. Parodo-
vali preto svadobníkov, vysmievali sa z 
vydajachtivosti, lenivosti, hlúposti, pý-
chy a spanštilosti a trestali staré diev-
ky- priviazali im na nohu klát. Jedným 
slovom si mohli dovoliť počas fašian-
gov to, čo si „dopriať“ inokedy nemohli.

Najveselšie obdobie roka potom 
strieda 40- dňový pôst. Ukončia sa 
všetky zábavy a svet sa vráti opäť na 
rok do starých koľají. Na poslednej fa-
šiangovej zábave sa preto predvádza 
symbolické pochovávanie basy.

Ideme v tempe, sú tu fašiangy!

» red, internet

29,90 €

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

Výročia a udalosti

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

Výročia a udalosti
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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Jana Paľová   0908 979 512

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: 
Humenné, Brekov, Jasenov, Ko-
chanovce, Topoľovka, Medzila-
borce, Snina, Čemerné, Vranov 
nad Topľou
 
nepárny týždeň: 
Humenné, Brestov, Papín, Zá-
vadka, Medzilaborce, Dlhé nad 
Cirochou, Zemplínske Hámre, 
Čemerné, Vranov nad Topľou, 
Sečovská Polianka, Sedliská, Slo-
venská Kajňa, Tovarné, Zámutov 

humensko@regionpress.sk

Redakcia: Štefánikova 44
 MICHALOVCE

Humenné

Vranov n/Top¾ou

Snina

Medzilaborce

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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PRÁCA VO FRANCÚZSKU A BELGICKU

(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

TOP PONUKY PRÁCE
Vy hľadáte, my Vám ponúkame

Kontaktné údaje:

0905 792 156
0905 662 251
info@christal-nabor.com
Hlavná 45, Košice

Vz ôv ra a r
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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!


