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Výročia a udalosti
George Harrison vydal svoj singel My
Sweet Lord, na celom svete sa ho predalo
viac ako 5 mil. kusov, neskôr sa stal predmetom žaloby majiteľov autorských práv
skladby He´s So Fine.
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Kolárovo

Komárno

V posledných rokoch sa u nás zaužíval taký zvláštny zvyk. Mnohí akosi
automaticky očakávajú, že získajú
dobré miesto, dobrý plat, automaticky nakupujú byty na obrovské
dlhy, popri tom lietajú na dve tri dovolenky do roka.
V USA už bol hádam každý a kto
nebol, nič spoločensky neznamená,
je nula. To ale nie je samozrejmosťou
napríklad v prípade Malej Fatry, alebo
Polonín. Hanbím sa, sám seba, ale nádherné lesy na severovýchode Slovenska som ešte nenavštívil. Poznám ich
iba zo statusov náčelníka Lesoochranárskeho združenia Vlk Juraja Lukáča.
Mnohí z nás úplne automaticky
predpokladajú, že žiť, to znamená mať
všetko. Môcť si dovoliť všetko. Dokonca,
aj na úkor iných, bez ohľadu na čokoľvek a kohokoľvek. A čím intenzívnejšie
si to myslia, čím okázalejšie ukazujú,
že na to „majú“, tým viac ich šťastie obchádza. Bez toho, aby si to oni všimli.
Pred takmer sto rokmi, dvaja mladí ľudia, moji dnes už dávno nebohí
starí rodičia, odišli za prácou do Francúzska. Na Slovensku jej nebolo. Dreli
ako vládali, každý zarobený frank
odkladali, aby si na diaľku na Sloven-

sku mohli postaviť domček, z ktorého
píšem túto úvahu. Všetko, čo mali,
nadobudli, bolo výsledkom ich práce.
Teda, skôr ich driny. Síce nelietali do
Hurgady, ani na Manhattan, ale za to
si, milujúc sa navzájom, urobili v nedeľu vždy výlet na bicykloch. Áno, ešte
aj ako dospelí ľudia. S košíkom dobrôt,
ktoré si dovolili pripraviť zo skromného
rozpočtu na nedeľu. Ale – nemali dlhy.
A boli šťastní.
Podarilo sa takýmto ľuďom nájsť
šťastie, kde by ho dnešné generácie vôbec nehľadali. V sebe a v sebe prispôsobených možnostiach a okolnostiach.
Oni vedeli, že nikto im nič nedá, od nikoho nič očakávať nemajú, lebo nikto
im nič nedaruje. Som už na „zaslúženom odpočinku“ a pracujem. Môžem aj
nepracovať, narobil som sa dosť. Ale –
chcem ešte žiť a ak sa dá, aj
šťastne žiť. Tak sa musím
rať. Alebo
o to sám postarať.
si fakt myslíte, že v tomto
ektorý poštáte to urobí niektorý
litik za vás?
coviPekný pracovitý týždeň -

Výročia a udalosti
na protest proti odklonu od demokratizačného procesu sa v Prahe
upálil študent Jan Palach.

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

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!

16. január 1969

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Predaj a rozvoz po celej SR

Kde sa berie zlo v deťoch?
Dá sa s ním bojovať?
Aj keď šikanovanie v Miloslavove vy- väčší vplyv na mladých ako rodičia, učiostrené médiami nahnevá časť ľudí a telia, kamaráti. Deti sú preto deťmi, lebo
najmä tých nezainteresovaných a sa- nemajú ešte dostatočné schopnosti a skúmozvaných sudcov, treba myslieť na to, senosti, aby vedeli nástrahám odolávať,
že aktéri tohto nešťastia sú neplnoletí primerane reagovať a postupovať racionáltínedžeri.
ne. Nezabudnime na to, že sa to vzťahuje
aj k adolescentom, ktorí sa formujú aj po
Pod vplyvom emócií môžeme vyslo- osemnástke.
viť akýkoľvek súd, môžeme žiadať prísne
Napriek devastačnému vplyvu metresty či ako Boris Kollár „polepšovňu“ do diálnej spoločnosti neznamená, že ako
plnoletosti. Avšak akékoľvek činy detí tre- sprievodcovia našich detí máme rezignoba citlivo posudzovať a až po tom stanoviť vať na ich výchovu. K tej patrí aj primeraná
adekvátny trest či prevenciu. Konštatova- kontrola, rozprávanie sa, pozorovanie, zanie o zlyhaní rodičov či školy je jednodu- ujímanie sa o voľný čas detí a spoznávanie
chou skratkou.
ich kamarátov. V žiadnom prípade takéto
Správanie niektorých detí bolo a „vyzvedanie“ neberme ako zásah do ich
bude problémové. No málokedy sa stáva, súkromia, ako to hovorí liberálna výchože dieťa vyčíňa len tak, bez príčiny. Deti va. Ak si to tak povieme, zanedbáme naše
a mládež podliehajú vplyvom. To je veľká povinnosti byť formujúcim rodičom dieťašanca, ale zároveň riziko. Chtiac-nechtiac ťa. Komunikácia v tom najširšom význame
prijímajú vzorce konania zo sveta dospe- sa musí stať každodenným pravidlom aj v
lých. Aj tie zlé. A keď sa pozrieme na to, aké situácii, keď dieťa komunikovať odmieta.
prototypy osobností máme v súčasnej poli- Dospelý človek, či učiteľ, alebo rodič, musí
tike, pop biznise či medzi bežnými ľuďmi, byť dobiedzavý, nie ľahostajný. Je mnoho
nemožno sa čudovať, že mladí nasávajú spôsobov, ako nájsť tú správnu cestu konegatívne spôsoby správania. A treba spo- munikovať. Pretože na komunikáciu po
menúť aj médiá, ktoré v snahe byť komerč- zlom skutku dieťaťa môže byť neskoro, aj
ne úspešnými negatívne vzorce správania, keď tá ma svoje opodstatnenie.
zlo, násilie, amorálnosť, šikanu, citovú poMožno neporazíme úplne nástrahy
vrchnosť, konzum, tabak, alkohol a drogy, spoločnosti, ale prirodzený a komplexný
sexuálne deviácie denne vysielajú, a tým záujem o dieťa môže predísť tragédiám,
nepriamo propagujú a štandardizujú také- ktoré zničia nie iba jeden mladý život.
to formy prejavov ako bežnú súčasť života.
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
Médiá, vrátane internetu, majú oveľa
pedagóg
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Nájdite si s nami prácu, ktorú budete milovať

25

Találja meg nálunk a munkát, amit szeretni fog

PONUKA PRÁCE

ÁLLÁSAJÁNLAT

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

Hosszútávú, stabil munkát keres?
Szerertne kipróbálni valami újat?
Havi kereslet akár

1 100 €/bruttó

Mesačný zárobok

pozíciók széles
valásztéka

1 100 €/brutto
ponuka rôznych pozícií
a bonusov

Munkavégzés helye:
Logisztikai park
Egyházkarcsa.

Miesto výkonu práce:
Logistický park
Kostolné Kračany.

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

Jelentkezés:
0911 696 726 bianka.pellerova@proplusco.sk
0910 721 436 diana.mehesova@proplusco.sk

33-0006

320006-1

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

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

320006-1
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Vtáčia chrípka sa už vyskytla
v domácich chovoch
tovostného plánu zodpovedajúcemu
aktuálnej európskej a slovenskej legislatíve. „Zároveň boli nariadené opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej
kontrolu a zabránenie šírenia nákazy,
v ochrannom pásme o polomere 3 km
V 52. týždni minulého roku sa na okolo ohniska a v pásme pozorovania o
území SR potvrdil výskyt vtáčej chrípky polomere 10 km okolo ohnísk,“ doplnila
v dvoch ohniskách domácich nekomerč- ŠVPS.
ných chovov, a to v pôsobnosti RegionálVtáčia chrípka sa podľa ŠVPS potvrnej veterinárnej a potravinovej správy dila aj v dvoch prípadoch u voľne žijúceŽilina a RVPS Trnava. Pravdepodobným ho vtáctva, a to v katastri obce Vysoká
zdrojom nákazy v oboch prípadoch do- pri Morave, kde bola uhynutá labuť vymáceho chovu bolo voľne žijúce vtáctvo. šetrená v rámci prieskumu vtáčej chríp„V okrese Bytča (Malá Bytča), v ob- ky v SR. Vtáčia chrípka sa potvrdila 27.
dobí od 23. decembra do 26. decembra decembra 2021.
chovateľovi uhynulo 8 kusov hydiny z
Druhým ohniskom nákazy bol kúcelkového počtu 13. Pozoroval sa pokles peľný ostrov v Piešťanoch, kde sa zaznášky, znáška vajec bola bez škrupiny, znamenal úhyn viacerých labutí. Tam sa
vyskytol sa výtok z nozdier. Postupne vtáčia chrípka potvrdila 29. decembra.
uhynula všetka hydina, okrem 2 kusov ktoré boli utratené. Kadávery boli
ošetrené dezinfekčným prostriedkom a
zneškodnené vo veterinárnom asanačnom ústave,“ spresnila ŠVPS.
V pôsobnosti RVPS Trnava súkromnému chovateľovi hydiny v Hlohovci postupne náhle uhynuli nosnice, v
chove bolo 18 kusov. „Chov je toho času
depopulovaný,“ doplnila veterinárna a
potravinová správa. Inak povedané –
zlikvidovaný.
RVPS Žilina a Trnava postupovali
» red
pri výskyte vtáčej chrípky podľa pohoVtáčia chrípka sa v SR zistila aj v domácich chovoch, ako aj u voľne žijúceho vtáctva. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa
SR.
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Ešte raz o zálohách na plastové obaly

Komplexný systém nie je možné zaviesť zo dňa na deň. Počas prechodného
obdobia, ktoré potrvá do konca júna 2022,
sa v obchodoch môžu objaviť ešte aj staré
obaly bez symbolu „Z“ . Spotrebitelia by si
nemali hromadiť plastové fľaše a plechovky bez označenia. Staré obaly, ktoré nemajú na sebe „Z“ -ZÁLOHOVANÉ nie je možné
v obchode vrátiť, patria tak, ako doteraz,
do triedeného zberu. Vrátiť zálohovaný
obal bude časom možné v každej predajni,
ktorá je zapojená do zálohového systému.
Takýchto miest bude postupne od januára
viac ako 2 000 po celom Slovensku.

15 eurocentov, bude uvedený na cenovke
alebo výveske oddelene
- záloh dostane spotrebiteľ späť po vrátení
nápojových obalov na odberné miesto,
výška zálohu teda nemá vplyv na cenu
nápojov
- nápoje sa vracajú do odberného automatu – zálohomatu vo väčšom obchode,
alebo v prípade menších potravín pri pokladni, kde sa načítajú cez ručný skener
- zálohované obaly sa vracajú nestlačené, s vrchnákom a čitateľným čiarovým
kódom
- zálohované obaly je možné vrátiť na ktoromkoľvek odbernom mieste, bez ohľadu
na to kde na Slovensku bol zálohovaný
nápoj zakúpený
- potvrdenie s výškou zálohov za uplatnené obaly bude možné využiť buď ako zľavu pri nákupe, alebo si zákazník vypýta
naspäť hotovosť malé predajne potravín
zapojené do zálohového systému dobrovoľne, nemusia vracať zákazníkom hotovosť, môžu poskytnúť len zľavu z nákupu.

Fakty o zálohovom systéme
- zálohujú sa všetky plastové a kovové
nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov, s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka,
sirupov a tvrdého alkoholu
- zálohované obaly majú na etikete veľké
„Z“ v recyklačných šípkach a text „ZÁLOHOVANÉ“
- výška zálohu je jednotná pre plastové
fľaše aj plechovky, 15 eurocentov
- spotrebiteľ pri kúpe nápoja zaplatí záloh

» red

Od januára sa vo vybraných predajniach zálohujú všetky jednorazové
plastové fľaše a plechovky od nápojov s
objemom 0,1 l až 3 l vrátane. Na každej
zálohovanej fľaši či plechovke je symbol
„Z“ v recyklačných šípkach a text “ZÁLOHOVANÉ”. Len takto označené obaly
sa zálohujú a spotrebitelia ich môžu vrátiť na odberné miesto za 15 eurocentov.
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career@kssk.kroschu.com

Prijem plošnej
inzercie

Tel: 035/78 46 711
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0910 851 307
e-mail: baumajsterova@regionpress.sk

Chceš naštartovať svoju kariéru?

S

Rád cestuješ a spoznávaš nové krajiny?
Ovládaš angličtinu na komunikatívnej úrovni?

U6

Je tu jedinečná šanca pre teba!

D

Hľadáme kolegov do tímu MLADÝCH TECHNIKOV,
ktorí pracujú pre naše závody po celom svete.

x

Kalkulovať a pripravovať pracovné
postupy pre výrobu káblových
zväzkov

x

Pripravovať plány pre výrobu

x

Zavádzať technické zmeny

x

Pracovať na projektoch

x

Viesť dokumentáciu

O

Čo ponúkame?
x

Nástupný plat od 880 do 1020 € bruo

x

Polročné prémie

x

Príspevok na stravu

x

Príspevok na cestovné náklady

x

Flexibilný pracovný čas

x

Prácu v medzinárodných moch

x

Kariérny rast

S
U
D

SŠ elektro / strojárstvo

x

Angličnu na komunikavnej úrovni

x

Cestovný pas

x

Vysokú mieru ﬂexibility

O1
K
U
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Čo potrebuješ?
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Čo budeš robiť?
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