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Život je boj, viem, je to fráza, ale kto 
bojuje, iba ten žije. Myslieť si, že ži-
vot sú žúrky, párty a dovolenky v 
Ománe, to je nezmysel, to je živo-
renie. Bez boja či inak povedané, 
sebazaprenia, tu na tejto Zemičke 
nestojí za nič takmer – nič.

Život je forma a spôsob bytia. Vivere 
est viventibus esse. Žiť znamená byť ži-
vým. Živoriť, to je iba hra na život. Síce 
jedna z tých akože „spoločenských“, 
ale zároveň veľmi nebezpečných. Živo-
renie nás vedie k umieraniu zaživa.

Žiť znamená neustále vstávať, po-
kúšať sa vstávať. Aj keď sme často na 
kolenách, musíme vstávať. Jednak, 
na tých kolenách hrozia preležaniny a 
potom – ak nebojujeme, zmierime sa. 
Zostaneme dolu. Nezdvihneme sa. Žiť 
znamená nevzdávať sa. Pred nikým 
a pred ničím. Zostať sám sebou. Ráno 
sa zobudiť s celým zoznamom sta-
rostí, ktoré treba „nejako“ počas dňa 
vyriešiť, prekonať, zvládnuť. V mojom 
okolí sú prakticky iba takí ľudia, ktorí 
už ráno vedia, čo ich čaká, čo musia 
zvládnuť a ako sa dopracovať k ďalšie-
mu dňu. Učím sa od nich, aj napriek 
môjmu veku. Učím sa od nich dostávať 
sa cez mnohé očakávateľné i neočaká-

vané prekvapenia od života. Dávajú 
mi silu, energiu i návod. Keď to zvláda 
jeden, dvaja, prečo by som to nemohol 
zvládnuť ja?

Stalo sa zlým zvykom obdivovať 
takzvanú smotánku. Jednak nie je na 
nej čo obdivovať a potom – sú drahé 
kabelky, vily v Emirátoch či jachty 
na Azúrovom pobreží váš cieľ? Vaša 
potreba? Ja som dlhé roky obdivoval 
Gregora. Bezdomovca pred pyramídou 
rozhlasu v Bratislave, predávajúceho 
NotaBene. Nemal strechu nad hlavou, 
mal gangrénu na nohe, ale vždy bol 
čistý, usmiaty, vždy vedel, po čom túži 
a čo chce. Napokon sa mu podarilo zís-
kať bývanie a tuším aj nejakú prácu. 
Gregor sa dokázal postaviť. Lebo žil 
a veľmi chcel žiť. Bieda totiž nie je ko-
nečná. Naopak, bieda je začiatok dlhej, 
namáhavej, statočnej a ob-
divuhodnej cesty človeka 
ku konečnému šťastiu. Ži-
vorenie často volí opačný 
smer ako žitie.

Želám vám dosta-
tok síl do života

Len sa nevzdať! 

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
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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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Ponuky a zameranie ZDARMA. 0940 88 88 29

STRECHY
Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Tesárske

Pokrývaèské

Klampiarske
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Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
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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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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
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Minister školstva B. Gröhling s po-
chybným vzdelaním hurónskym spô-
sobom ohlásil reformu vzdelávania, 
akoby sa mala uskutočniť o pár dní. 
Je vizitkou médií, ako na to naleteli a 
písali titulky o „prevrate“. 

Na prvom mieste je fakt, že nové kuri-
kulum je na začiatku. Zverejnili sa  doku-
menty o filozofii budúceho vzdelávania. 
Nepoznáme konkrétne obsahové zmeny. 
Vítam, že sa k zverejneným dokumentom 
môže vyjadriť verejnosť. Druhým faktom 
je to, že reforma obsahu sa robí len na zá-
kladných školách (ZŠ). Pričom vieme, že 
problémom je aj kurikulum na stredných 
školách. Tam k „najväčšej“ reforme po-
čas tejto vlády zrejme nedôjde. A tretím 
faktom, ktorý sa označuje za „reformu“, 
je, že rozdelenie ročníkov ZŠ do troch 
cyklov nemá žiadny dosah na kvalitu 
vzdelávania. Ide len o pojem, ktorým sa 
niekto chce zapísať do dejín „reforiem“. 

Podstatou reformy školstva, na 
ktorú Gröhling v rozpore so svojou nie-
kdajšou opozičnou činnosťou schválne 
zabúda, je personálna stránka. Učiteľov 
je z roka na rok menej, noví absolventi 
sa do školstva nehrnú, pribúda učiteľov 
- dôchodcov, v systéme sme odkázaní 
aj na nekvalitných a demotivovaných, 
časť učebných predmetov sa vyučuje 
neodborne, nemotivuje sa k účasti na 
školeniach a nevytvárajú sa dôstojné 

podmienky pre učiteľov. V takomto stave 
chcú zaviesť papierovú „reformu“. Tá by 
mala byť druhým krokom.

Prvým krokom rozumného riadenia 
školstva je pozdvihnutie a motivácia 
personálu škôl. Aj keď sa to verejnosti 
nepáči, dôležité je zvýšenie platov. Exis-
tenciálne zabezpečenie učiteľov otvorí 
ich záujem pracovať na sebe a pre školu. 
Ak sa bude odmietať tento fakt, schytá 
to celá spoločnosť. Pretože v školách je 
budúca generácia, ktorá preberie tento 
štát. Nezaplatení učitelia nemajú dôvod 
pracovať nad výšku svojho platu alebo 
odídu zo školstva. Učiteľov, čo pracujú z 
presvedčenia, ubúda.  

Po plate treba nastaviť to, aby tvoriví, 
ambiciózni či aktívni učitelia neboli po-
tláčaní riaditeľmi či samosprávou. Aby 
učiteľ nebol byrokratom, sponzorom či 
právnikom. Treba nastaviť systém škole-
ní, aby neboli o všelijakých experimen-
toch, ale o podstate reformy. Netreba 
zabudnúť na vytvorenie inštitúcie, ktorá 
bude komplexne pomáhať učiteľom, prí-
padne žiakom a rodičom.  

Až po týchto úkonoch možno kreovať 
úplnú obsahovú reformu a viesť učiteľov 
k jej rozvíjaniu, aby nezostala ako vždy 
na papieri. Po takomto postupe sa minis-
ter pokojne môže „vytŕčať“ pred kamera-
mi, lebo spravil všetko pre reálnu zmenu.      

Chystá sa „prevrat“ vo vzdelávaní. 
Skutočne???

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Od začiatku roka 2022 je zriadený 
Register potravín pre potravinový 
semafor na účely poskytnutia in-
formácií a podpory predaja vyrába-
ných potravín.  

Ide o informačný systém a zároveň 
marketingový nástroj, ktorý môže zvi-
diteľniť v ňom registrovaných prevádz-
kovateľov potravinárskych podnikov 
a taktiež môže podporiť predaj v ňom 
registrovaných potravín a prispieť k 
zvýšeniu potravinovej sebestačnosti.

Register potravín poskytuje spotre-
biteľom informácie o prevádzkovateľo-
vi potravinárskeho podniku a informá-
cie o jeho registrovaných potravinách 
v zmysle platnej potravinárskej legis-
latívy.

V súčasnosti je vytvorený register 
dostupný pre prevádzkovateľov potra-
vinárskych podnikov, ktorí majú mož-
nosť registrácie svojej spoločnosti a 
svojich výrobkov do Registra potravín. 
Napĺňanie samotného Registra potra-
vín je pilotne spustené do 31. 3. 2022.

Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR požiadalo komory a 
zväzy SR a ich členov o registráciu, pri-
čom oslovilo aj obchodné reťazce a ďal-
ších slovenských výrobcov. Registrácia 
je dobrovoľná, preto sa agrorezort ob-
racia na slovenských výrobcov, aby  sa 
zaregistrovali  a ich výrobky budú do-

stupné v Registri potravín na stránke 
https://registerpotravin.sk/

Register potravín pre potravinový 
semafor bude informačným systémom, 
ktorý obsahuje informácie o potravine 
a prevádzkovateľovi. Registrácia bude 
dobrovoľná.

Potraviny v registri majú uľahčiť 
výber konečnému spotrebiteľovi a zjed-
nodušiť pomoc štátu v podobe podpory 
a propagácie domácich a kvalitných 
surovín, ktoré z dlhodobého hľadiska 
napomôžu k zníženiu počtu obyvateľ-
stva trpiaceho zdravotnými probléma-
mi zapríčinenými nesprávnymi stravo-
vacími návykmi.

Registrujúcim orgánom, správcom 
a prevádzkovateľom registra potravín 
má byť MPRV, ktoré zverejní tento re-
gister na svojom webovom sídle.

Do konca marca môžu výrobcovia 
potravín registrovať svoje produkty

» red
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Vaša OCHRANA pred BANKAMI,
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VÝVOZ  ŽÚMP

Predstavte si sa začne šíriť správa o 
tom, že neznámy červený vtáčik roz-
náša nákazlivý vírus. Vtáčika nikto 
riadne nevidel, lebo žije v skalna-
tých roklinách a na neprístupných 
miestach. 

Mnohí ani nevedia, že sa volá Murá-
rik Červenokrídly (Tichodroma Mumra-
ria, Zedníček, Mauerläufer, Wallcreeper). 
Okamžite vznikajú diskusie na internete a 
tlačové konferencie. Šialený Ľuboš tvrdí, 
že murárik je napojený na slobodomurár-
ske lóže, ktoré chcú ovládnuť svet. Ďalší 
tvrdí, že červené krídla charakterizujú 
jeho prepojenie na kórejských komunis-
tov a Červených Kmérov. Hlavný veterinár 
vydáva vyhlášku na likvidáciu všetkých 
červeno sfarbených vtáčikov. Už tretí deň 
zasadá pandemická komisia a koaličná 
rada. Igor navrhuje plošné testovanie na 
celom území, nad ktorým preleteli nejaké 
operence. Rišo je proti a  navrhuje vývoj 
vodíkových zbraní proti podozrivo lieta-
júcim vtákom. Hulvát Robo protestuje. 
Hovorí, že ľudia ako on, ktorí nepijú alko-
hol, neklamú, nekradnú a nepodvádzajú, 
majú silnú imunitu a nebudú sa testovať 
ani očkovať. Boris chodí po regiónoch a 
rozpráva, že so svojou veľkou rodinu všet-
kých ochráni pre tou operenou háveďou. 

Veronika zmobilizovala všetkých straní-
kov vo svojej politickej strane. Prišli obaja 
členovia a postavili sa v boji proti murári-
kovi v jednom šíku za ľudí.

V malej chalúpke v Liptovský Revú-
cach sedí múdry a láskavý ornitológ Mir-
ko. Študuje murárikov červenokrídlych 
od detstva. Pozná ich všetkých, samičky 
aj samčekov. Vie dobre kde bývajú a čo 
robia. Dokáže spočítať všetky pierka, kto-
ré majú na sebe. Píše o týchto operených 
anjeloch články a knihy. Fotografuje ich a 
nakrúca filmy. On vie, že roznášajú nebes-
ký vírus lásky. Kto ich uvidí, zmení sa na 
lepšieho človeka. Začne vidieť v druhých 
ľuďoch svojho brata. Po infikovaní sa 
ľudia správajú zvláštne. Usmievajú sa a 
pomáhajú blížnym. Rozdávajú všetko, čo 
majú. Lenže tohto muža nikto nenavštívil 
ani nepočúval. Nemajú čas. Organizu-
jú schôdze, tlačovky a 
zachraňujú ľudí pred 
nebezpečným vtáči-
kom, ktorého nikdy 
nevideli. Škoda. Keď 
ho raz stretnú, zmenia 
sa a prestanú robiť 
hlúposti.

Nebezpečný Murárik

» Ján Košturiak
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23. januára 2006  
slovenský štátny smútok, ktorý oficiálne začal o 12:00 h a skončil 24. janu-
ára 2006 o 12:00, kvôli havárii lietadla AN-24, ktorá sa stala 19. januára 2006

Výročia a udalosti
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29,90 €

Ani Asociácia nemocníc Slovenska 
(ANS) nesúhlasí s novelou upravujú-
cou podmienky predpisovania liekov, 
platnou od začiatku roka. Žiada poza-
staviť jej platnosť a návrat k pôvodné-
mu spôsobu preskripcie. 

Zároveň požaduje celý zákon pod-
robiť kritickej širokej diskusii. Informo-
val o tom riaditeľ kancelárie ANS Miro-
slav Valaštík.

„Nemocnice združené v ANS, kto-
ré sú pri prebiehajúcich vlnách pan-
démie v rámci poskytovania akútnej 
zdravotníckej starostlivosti na hrane 
svojich možností, sa ohradzujú voči vy-
konateľnosti tohto zákona, keď z nášho 
pohľadu dochádza reálne k ohrozeniu 
poskytovania adekvátnej zdravotnej 
starostlivosti,“ uviedla asociácia v sta-
novisku. Dodala, že svojim členom od-
poručí pokračovať počas prechodného 
obdobia do konca februára v preskrip-
cii spôsobom platným do 31. decembra 
2021.

ANS poukázala na to, že cez sys-
tém elektronického zdravotníctva 
špecialista nemá možnosť vidieť celú 
preskripciu. Upozornila, že preto môže 
z nevedomosti dôjsť k duplicitám v lieč-
be, nežiadúcim interakciám, a tak k 
ohrozeniu zdravia pacienta.

„Táto byrokratizácia opäť rozvírila 
hladinu nespokojnosti už tak reálne 

preťaženého zdravotného systému a 
personálu,“ skonštatovala ANS. Zdra-
votníci podľa jej slov považujú neod-
borný zásah do legislatívy za úder pod 
pás a ďalšie zaťaženie špecializova-
ných ambulancií a nemocníc adminis-
tratívou namiesto toho, aby mohli svoj 
čas venovať pacientom.

Zmeny v predpisovaní liekov 
kritizujú viacerí predstavitelia odbor-
ných lekárskych spoločnosti a hlavní 
odborníci Ministerstva zdravotníctva 
(MZ) SR. V liste vyzvali ministra zdra-
votníctva Vladimíra Lengvarského 
(nominant OĽANO), aby pozastavil jej 
účinnosť a inicioval diskusiu dotknu-
tých strán. MZ SR reagovalo, že je v tej-
to súvislosti naďalej otvorené diskusii.

Predpisovanie liekov po novom 
je pod paľbou kritiky

» red

Pri každoročnej valorizácii (zvyšova-
ní) minimálnych dôchodkov platia 
osobitné pravidlá. Sociálna poisťov-
ňa nezvyšuje minimálny dôchodok, 
ktorý penzista poberá, ale pôvodný 
dôchodok, ktorý dôchodcovi zvýšila 
na úroveň minimálneho už pri jeho 
priznávaní. 

Po valorizácii vypláca Sociálna po-
isťovňa seniorovi ten dôchodok, ktorý 
je pre neho výhodnejší. Ak je pôvodný 
dôchodok dôchodcu aj po valorizácii 
stále nižší ako minimálny, naďalej do-
stáva minimálny dôchodok. Naopak, 
pôvodný valorizovaný dôchodok začne 
Sociálna poisťovňa vyplácať penzistovi 
v prípade, ak je po valorizácií vyšší ako 
minimálny.

Valorizácia dôchodkových dávok, 
ktoré sa v januári 2022 zvyšujú o 1,3 per-
centa mesačnej sumy dôchodku, sa mi-
nimálnych dôchodkov priamo netýka. 
Poberateľovi minimálneho dôchodku sa 
od 1. januára 2022 zvyšuje o 1,3 percen-
ta jeho pôvodne vypočítaný dôchodok. 
Sociálna poisťovňa ho porovná s výškou 
poberaného minimálneho dôchodku 
a ak je pôvodný dôchodok aj po valori-
zácii nižší ako minimálny dôchodok, 
dôchodcovi naďalej vypláca minimálny 
dôchodok. Ak je po zvýšení (valorizácii) 
dôchodku jeho suma vyššia ako výška 
minimálneho dôchodku platná od 1. 

januára 2022, nárok na minimálny dô-
chodok zaniká a Sociálna poisťovňa 
dôchodcovi vypláca jeho valorizovaný 
dôchodok. Ten bude totiž vyšší než do-
vtedy poberaný minimálny dôchodok.

Samotná suma minimálneho dô-
chodku, ktorá je podľa zákona odstup-
ňovaná v závislosti od dosiahnutého 
kvalifikovaného obdobia dôchodkové-
ho poistenia, sa od 1. januára 2022 neme-
ní. Pri najmenej 30 rokoch kvalifikova-
ného obdobia dôchodkového poistenia 
predstavuje výška minimálneho dô-
chodku 334,30 eura a pri 40 rokoch je to 
378,50 eura. Za 45 rokov kvalifikované-
ho obdobia je minimálny dôchodok vo 
výške 410 eur a pri 50 rokoch ju zákon 
stanovuje na 441,50 eura.

Viac o podmienkach nároku mini-
málneho dôchodku a jeho výške podľa 
získaného obdobia kvalifikovaného ob-
dobia je na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne tu: Minimálny dôchodok.

Valorizácia a minimálny 
dôchodok – vysvetlenie

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Zi m n á ú d r ž ba c ie st a komu n i kác i í v BA 
0 9 4 8  6 1 2  1 2 3 ,  0 9 4 8  9 1 6  7 2 7  z ichova@ai i . sk

• VODIČ "C" 
Priemerná mzda 1.700,- € brutto

• PILČÍK 
Priemerná mzda 1.000,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA
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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

DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)

22. januára 1905    
krvavá nedeľa v Petrohrade

Výročia a udalosti

24. januára 1458    
Matej Korvín sa stal kráľom Uhorska

Výročia a udalosti
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� Antigénne testy - ceny od 1,60 € / ks
� Testy na protilátky cena od 2,50 € / ks     
� SOS produkty ktoré vám môžu zachrániť život
� FFP2 respirátory - ceny od 0,10 € / ks            
� Online video kurz sebaobrany pre začiatočníkov
� Živé kurzy sebaobrany pre žiakov a pedagógov počas vyučovania
� Pamätné bankovky venované obetiam koronavírusu
� Kobutan - najúčinnejšia sebaobranná pomôcka 

Kobukrav vám daruje e-knihu o sebaobrane „Bráňte sa“.
Bezplatne si môžete stiahnuť v 12 jazykových verziách

z našej webstránky: www.kobukrav.sk

91
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v

Bližšie informácie - objednávky: www.kobukrav.sk 

Kúpou našich produktov podporíte náš boj proti detskej šikane. Ďakujeme.
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7
 DOPRAVA ZADARMO

VŠETKO SKLADOM

UŽ OD319 €

37
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PNEUMATIKY
          CEZ

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  

1x DENNE

BRATISLAVA - Trnava - Nitra -
Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota - 

Rožňava - Košice - Michalovce - HUMENNÉ

bus.daka.sk

ODCHOD Z HUMENNÉHO:

14:30

??
?

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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