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SI...

NOVÉ
LEPŠIE
NOVINY

Srdečne pozdravujeme, vážení čitate-
lia. Po krátkej prestávke na prelome rokov 
sme tu teda zas. S našimi a dúfajme, aj s 
vašimi novinami. Aj s predsavzatiami, 
ktoré má naša redakcia práve tak, ako aj 
vy, jednotlivci či celé rodiny. Nemusia sa 
splniť všetky, ale na druhej strane – ak 
by aspoň niektoré z nich, bol by rok 2019 
celkom dobrý. Taký vám ho úprimne za 
všetkých kolegov želám.

Akurát treba vedieť, čo to vlastne dob-
rý rok je. Nuž, je to časové obdobie, v kto-
rom sa na záver roka stretneme so všetký-
mi, s ktorými sme ho vítali a nikto nebude 
chýbať. Je to rok, v ktorom sme čo najmenej 
navštevovali zdravotnícke zariadenia a le-
károv v nich a v ktorom sme nemuseli volať 
na pomoc žiadnych záchranárov. Slováci 
podľa prieskumov patria medzi najustara-
nejších občanov Európy. Určite to má svoje 
ekonomické príčiny, pretože naozaj nie je 

pravda, že sa dá vyžiť z pár stoviek mesač-
ne, najmä keď ceny všetkého idú hore. Na 
druhej strane – akosi sme zabudli vedieť 
sa tešiť z toho, čo nám nikto nemôže vziať a 
nikto to nemôže ani sprivatizovať, ukrad-
núť, spreneveriť. Je to náš vzťah k životu, 
k bytiu ako takému. K rodine, k deťom, 
starým rodičom, psíkovi či mačke, je to 
náš súkromný mikrosvet, ktorý je bohatý 
tak, ako si ho vieme bohatým spraviť. A v 
tom nám nepomôžu žiadne peniaze, ani 
majetky, ani moc svetská. Ani násilie, ani 
arogancia voči ostatným okolo nás. Napo-
kon, myslíte si, že tí ktorí si mys-
lia opak, sú šťastní? Stačí sa na 
nich pozrieť.

Všetko dobré, vážení či-
tatelia, nech sa vám darí 
slušne a možno raz aj 
dobre žiť!

A sme tu opäť

ý p
ktorí si mys-
Stačí sa na 

vážení či-
m darí 
az aj

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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telefonicky

POMNÍKY ZO ŽULY  ZA PRIJATEĽNÉ CENY!

Akcia až -30 %  veľa farieb
 nové tvary

 zaručená kvalita
 ceny konečné

zo žuly zaoblené hrany

O ostatných cenách a akciách sa môžete 
informovať  telefonicky.
Doprava do 100 km zdarma. 

od 1190 € od 1390 €

zo žuly zaoblené hrany

AKCIA na materiály: 
TARN, PARADISO, MULTICOLOR, STEELGREY, IMPALA, AURORA, ČIERNY MATERIÁL
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NÁBYTOK NA MIERUNÁBYTOK NA MIERU

Róbert Bukovský   |        0911 266 549

Za rozumné ceny!

www.nabytokbukovsky.sk

Zameranie a návrh ZADARMO!

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!
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PROJEKTY RODINNÝCH 
A BYTOVÝCH DOMOV,

NEBYTOVÝCH OBJEKTOV 
A OBJEKTOV NA PODNIKANIE

Adresa: Petzvala 1404 
(vedľa Toman  Atex), GALANTA

Mobil: 0907 722 309

Zabezpečíme 
Vám projekt, 
vypracujeme 
situáciu osadenia, 
prípojky, zmeny 
projektu, stavebné 
povolenie, výber 
dodávateľa. 
Katalóg EUROLINE 
rodinných domov

Ing.arch.Dana Gálová

d a r c h a t e l i e r @ g m a i l . c o m
w w w . d a r c h . s k

novinky
2019

Projekčná kancelária
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Príjmem
pomocníka

na betónovanie základov
náhrobných kameňov

6€/h v hrubom

od 1. marca

0905 320 476

PREDÁM 
ZABEHNUTÚ ZUBNÚ 
AMBULANCIU - S.R.O. 

v Seredi s prideleným 
zdravotným obvodom 

a zmluvami so všetkými 
poisťovňami.

0904 280 045 
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 uskladnenie a odvoz odpadu 
 kontajnermi
  prenájom kontajnerov a el. búracích kladív 
 vypratanie bytových a nebytových priestorov

ODVOZ STAVEBNÉHO 
A KOMUNÁLNEHO ODPADU

0907 173 047

INZERCIA
0905 338 872
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Obec Malá Mača podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štát-
nej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, § 5 zákona č. 552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 

416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obce a vyššie územné celky

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa materskej školy v Malej Mači
nástupom od 1. marca 2019.

Kvalifikačné predpoklady:     
- vzdelanie podľa § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. a 
vyhlášky č. 437/2009 Z. z.,
- absolvovanie 1. atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z.,
- minimálne 5 ročná prax na úseku školstva,
- riadiace a organizačné schopnosti,
- znalosť maďarského a anglického jazyka vítaná.

Požadované doklady:  
- doklad o vzdelaní a odbornej praxe,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
- návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na
  účely výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. 

Prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi 
posielajte do 15. februára 2019 do 12:00 hod. na adresu: 
Obecný úrad, ul. Hlavná č. 127/46, 925 21 Malá Mača

Obálku označte heslom  „MŠ – Výberové konanie“
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Vydavateľ: 
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Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
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Klára Jurásová  0905 338 872

Distribúcia:
Klára Jurásová  0905 338 872
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Galanta, Šaľa, Sládkovičovo, Ma-
túškovo, Veľká Mača, Jelka, Kajal, 
Malá Mača, Košúty, Čierna Voda, 
Dolné Saliby, Horné Saliby - časť, 
Tomášikovo, Veľký Grob, Diakov-
ce, Vlčany, Tešedíkovo, 

galantsko@regionpress.sk

Redakcia: Bratislavská 1458 
GALANTA

Galanta

Ša¾a

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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.
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SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, ZDRAVIE

Cholesterol je jeden z tukov v tele člo-
veka, ďalšie sú triglyceridy, fosfolipidy a 
mastné kyseliny. Tuky majú nezameniteľ-
nú úlohu, sú zdrojom energie, vytvárajú 
stabilnú teplotu, zapájajú sa do metabolic-
kých dejov. Sú nerozpustné vo vode, ktorá 
je však hlavným vnútorným prostredím a 
preto sú viazané na bielkoviny, s ktorými 
vytvárajú špeciálne častice – lipoproteíny 
(lipidy = tuky, proteíny = bielkoviny). 

Cholesterol sa viaže na lipoproteíny a 
vytvárajú spolu LDL-cholesterol a HDL-
-cholesterol. LDL-cholesterol sa nazýva 
aj „zlý“ cholesterol, HDL-cholesterol s 
vysokou hustotou organizmus chráni 
pred ochoreniami a preto sa označuje ako 
„dobrý“. Potrebné sú oba, ale v správnom 
zložení. 

Cholesterol je základnou stavebnou 
súčasťou každej bunkovej membrány, je 
potrebný na tvorbu žlčových kyselín a ste-
roidných hormónov. Keď je ho v tele veľa, 
má aj negatívne vlastnosti – zrýchľuje pro-
ces kôrnatenia ciev – aterosklerózu. Cievy 
sa zužujú a nedokážu tak zabezpečiť prí-
vod krvi, kyslíka a živín ku všetkým orgá-
nom a tkanivám v dostatočnom množstve.

Preto je potrebné poznať hladinu svoj-
ho cholesterolu a jeho podtypov. Optimál-
ne je, ak celkový cholesterol je menej ako 
5,0 mmol/l a  „zlý“ LDL-cholesterol menej 
ako 3,0 mmol/l. Rizikové skupiny majú 
však ešte prísnejšie normy – diabetici by 
mali mať LDL cholesterol pod 2,5 mmol/l a 
ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami 

dokonca pod 1,8 mmol/l. Platí, čím nižšia 
hladina, tým lepšia.  Na druhej strane 
„dobrý“ HDL-cholesterol u mužov by mal 
byť nad 1,0 a u žien nad 1,1 mmol/l.

Približne tretina Slovákov má hod-
noty vyššie, ako sú odporučené. Na vy-
sokej hladine má dedičnosť vplyv asi 
na 60 percent a životný štýl 40 percent. 
Genetiku nezmeníme, ale našu stravu a 
pohybovú aktivitu áno. Ak rodičia majú 
zvýšenú hodnotu cholesterolu, je vysoká 
možnosť, že aj ich potomok to tak bude 
mať. Pritom dve tretiny sa v tele tvoria, 
hlavne v pečeni, menej v tenkom čreve. 
Tvoriť cholesterol by však dokázala kaž-
dá bunka, okrem červených krviniek. 
Zvyšná jedna tretina sa do tela dostáva 
potravou. Cholesterol z potravy predsta-
vuje asi jednu tretinu. Nachádza sa vo 
výrobkoch živočíšneho pôvodu – v mäse, 
mäsových výrobkoch, mlieku a výrob-
koch z neho a vo vajíčkach. Vyhýbajme 
sa preto tučným potravinám – slanina, 
masť, tučné mäso a tučné mliečne výrob-
ky. Ak ich nedokážeme z potravy vylúčiť, 
treba zredukovať ich množstvo. V rastlin-
nej potrave sa  cholesterol ne-
nachádza. Vhodný je stredo-
morský typ stravy, veľa rýb, 
zeleniny, byliniek orechov a 
olivový olej. A sladkosti na-
hradiť ovocím.

Dobrý a zlý cholesterol

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

ožstvo. V rastlin
ol ne-
edo-
rýb,
ov a
na-
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

Najčítanejšie

regionálne

noviny

Prijem plošnej
inzercie

tel.: 0905 338 872
e-mail: galantsko@regionpress.sk

 
www.lacne-vizitky.sk

Kvalitné vizitky 
od           za ks*
Technická špecifikácia:
300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná 
plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset
*uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je 
prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk.
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

0905 338 872

LETÁKY
0905 338 872

WWW.REGIONPRESS.SK

INZERCIA
0905 338 872

»ČZ-JAWA kúpim Motocy-
kel/Diely- DOHODA ISTÁ 
0908205521
»CZ 175 ŠPORT SKUTER JAWA 
90 250 350 PIONIER STA-
DION. KÚPIM TIETO MOTOR-
KY 0915215406

»Prenajmem 3-izbový byt 
(+ komora, špajza) v Ga, od 
januára. 0907797664 
»Prenajmem veľký byt 1+1 
v RD v Šali, samostatný 
vchod s vonkajšou tera-
sou. 0903 731 710

»Predám starší RD vo Veľ-
kej Mači. 0903 897 357

»Kúpim akordeón, heli-
gónku. 0915876860 

»Predám prvorepublikový 
nábytok z masívu vo vý-
nimočnom stave. Kontakt: 
alena.ulicnikova@gmail.
com 

»Hľadám šarmantnú oby-
čajnú dámu okolo 50 ro-
kov SMS 0919041625
»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP GA 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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SPRAVODAJSTVO / TV PROGRAM

Na nový rok sa ľuďom obyčajne pri-
hovárajú politici a  rôzni analytici. Je 
zaujímavé, že za dôležitých sa obyčajne 
považujú tí, ktorí nimi nie sú. Myslím 
si, že náš život nezávisí od prezidentov, 
premiérov alebo ministrov, ani od po-
litických strán, korporácii alebo bánk. 
Oni nás síce presviedčajú, že bez nich 
by sa systém zrútil, je to však systém, 
ktorý slúži hlavne im. Strašia nás kríza-
mi alebo extrémizmom, ale vyvolávajú 
ich oni. Aby nás mohli lepšie ovládať. 
My však máme – dúfam -  dosť vlastné-
ho rozumu, aby sme nevolili fašistov a 
komunistov. Vieme si spravovať svoje 
životy a rodiny sami. Aj  posledný rok 
ukázal, že sa vieme „nehodných slu-
hov“ v  nami platených funkciách aj 
zbaviť. 

Naše životy nezávisia od tých, ktorí 
sa považujú za pánov tohto sveta. Oni 
závisia od nás. Mnohí z nich si myslia, 
že majú v  rukách bohatstvo a  pritom 
je to len niečo bezcenné, čo rozožerú 
mole a  hrdza. Skutočné bohatstvo je 
úplne inde. Nie je dôležité, koľkých 
ľudí ovládame, ale koľkým pomôžeme. 
Ticho a  pokoj sú mocnejšie, ako krik 
a silné reči. 

Mám pre vás pre nový rok niekoľ-
ko dobrých správ. Naše životy budú 

také, aké si ich urobíme a nezávisia od 
žiadneho prezidenta, premiéra ani ka-
pitána. Reálne veci meníme my – ľudia 
zdola. Tým akí sme, aké sú naše rodiny 
a  spoločenstvá, v  ktorých pôsobíme. 
Ja sám spolupracujem so sieťami rôz-
nych ľudí. Som presvedčený, že menia 
spoločnosť viac, ako tí, ktorí o tom roz-
právajú v televízii. To, čo vidíme v mé-
diách nie je reálny obraz spoločnosti. 
Zlodejstvá a  násilie, ktoré vidíme, sú 
denne vykupované milosrdenstvom a 
skutkami lásky. So zlom netreba bojo-
vať, treba rozširovať dobro. Každý deň. 
Zlo sa porazí samé. Nemuseli by sme 
riešiť problémy mnohých ľudí, keby 
sme žili slušne v rodine – mama, otec 
a deti.

Je fajn hľadať najväčšieho Slováka, 
možno si uvedomíme akí významní ľu-
dia žili medzi nami. Ale je lepšie žiť tak, 
aby bol veľkým Slovákom 
každý z nás. Tam, kde sa 
dá. Aj bez televízie. Ďa-
kujem vám priatelia, že 
ste Veľkí Slováci – nebu-
dem vás všetkých 
menovať. S  vami 
budeme mať krás-
ny rok 2019.

Nový rok

» Ján Košturiak

vákom
kde sa
. Ďa-
a, že 
nebu-

h 

Aj keď prešlo málo dní od nového roka, 
už nás v školstve prepadli škandály mi-
nisterstva v oblasti dotácií či obrovských 
odmien pre ministerských úradníkov. V 
období, keď neraz na úkor žiakov šetrí-
me každé euro a žobreme od rodičov, aby 
prispeli na školu. Pričom ministerstvo, 
ale aj iné inštitúcie, mrhajú prostried-
kami nehoráznym spôsobom. Preto ani 
v čase sviatkov či novoročných želaní 
netreba zabúdať na realitu, hoci zodpo-
vední si namýšľajú, že cez dovolenky a 
prázdniny zabudneme. Od tejto situácie 
sa odvíja moje  želanie pre učiteľov, žia-
kov, rodičov. Či sa naplní nie je v rukách 
nepriateľov školstva, ale v našich, v našej 
vzájomnej spolupráci.   

Priatelia, k novému roku vám želám 
zdravia a najmä zdravého rozumu, čo sa 
postaví proti hlúposti, ktorú nám vládnu-
ci či médiá neraz podsúvajú.

Želám vám veľa šťastia a najmä 
šťastie vašich detí, keďže je čoraz ťažšie 
nájsť školu, ktorá dokáže napĺňať hlavné 
ciele školy namiesto sústredenia sa na 
zbytočné byrokratické úkony, ktorých 
každým rokom pribúda. A to sa potom 
odráža na radosti žiakov z poznávania, 
ale aj na radosti pedagógov zo sprevádza-
nia poznávaním.

Spoločne si prajme politikov, ktorí sa 

vyznajú v školstve nielen z hľadiska eko-
nomiky, ale najmä z hľadiska výchovy a 
vzdelávania, aby sme viac neboli sved-
kami zásahov, čo roky devastujú školstvo 
a nerešpektujú jeho nenahraditeľný výz-
nam, nerešpektujú to, že štát bude taký, 
akí vzdelaní sú jeho občania.

Želám školstvu peniaze, lebo v 
dnešnej spoločnosti je práve kapitál pod-
mienkou kvality, hoci to mnohí politici 
odmietajú a chcú, aby sa financie na ich 
populizmy získavali na úkor škôl a da-
ňových poplatníkov. Iba dobre vybavená 
škola s primeranými platmi dokáže pre-
niesť pozornosť od naháňania peňazí a 
častej fluktuácie zamestnancov k syste-
matickej práci na kvalitnom vzdelávaní a 
na budovaní filozofie školy.

Chcel by som, aby žiaci boli na svoje 
školy hrdí, opodstatnene hrdí, a to pred-
pokladá venovať školstvu pozornosť, kto-
rú politici pred voľbami iba proklamujú, 
potom nenapĺňajú.

To si však vyžiada úplne iný prístup 
spoločnosti a ľudí, ktorí ju riadia. Preto-
že deti, žiaci sú odrazom toho, čo sa deje. 
Všetkým želám, aby tie odrazy boli čoraz 
viac pozitívnejšie. Doma, v škole, v našej 
spoločnosti, vo svete či vo vesmíre života. 

Školská novoročenka

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ

06:00 Teleráno 08:30 Záme-
na manželiek 09:50 Rodinné prípady 10:55 Su-
sedské prípady 11:55 Rodinné prípady 12:55 NCIS 
- Námorný vyšetrovací úrad  VII. 11-12/24 14:55 
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Otec-
kovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Autoškola 21:40 
R.I.P.D. 23:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad  
01:25 Zámena manželiek 02:30 Autoškola 03:25 
Susedské prípady 04:10 Rodinné prípady 

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 
SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 
12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Kosti 
III. 14,15/15 15:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 
17:00 17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:45 INKOGNITO 
23:00 S PRAVDOU VON 00:10 ZÁCHRANÁRI 01:15 
NOVINY TV JOJ 01:50 INKOGNITO 02:45 SÚDNA 
SIEŇ 03:30 SÚDNA SIEŇ 04:05 KRIMI 

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 08:30 Svet z vtáčej 
perspektívy 09:00 Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa 
Amy 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:20 Dobrodružstvá Sherlocka 
Holmesa 15:30 Slovensko s Tiposom 16:25 Svet z 
vtáčej perspektívy 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 
18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Bola si 
už na mesiaci? 22:20 Reportéri 23:00 Inšpektor 
Max 23:55 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 
00:50 Bola si už na mesiaci? 

06:00 Teleráno 08:30 O 10 ro-
kov mladší 09:55 Oteckovia 10:55 Susedské prí-
pady 11:55 Rodinné prípady 13:00 NCIS - Námor-
ný vyšetrovací úrad  VII. 13-14/24 15:00 Susedské 
prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELE-
VÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:40 Rodinné 
prípady 23:40 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad  
01:30 O 10 rokov mladší 02:20 Milenky 04:15 Ro-
dinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 
SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRA-
NÁRI 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 
Kosti 15:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 
17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE PO-
ČASIE 20:35 REŠTART 22:00 9 4 23:00 Plastické 
operácie: Znetvorení prírodou I. 3 00:05 ZÁCHRA-
NÁRI 01:10 NOVINY TV JOJ 01:45 REŠTART 02:45 
SÚDNA SIEŇ 03:20 SÚDNA SIEŇ 04:05 KRIMI 

05:45 Správy RTVS 07:05 Fol-
klorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 
14:25 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 15:30 
Slovensko s Tiposom 16:25 Svet z vtáčej perspek-
tívy 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 
19:00 Správy RTVS 20:30 Mafia zabíja len v lete 
21:20 Mata Hari 22:15 Vrchný inšpektor Banks 
23:45 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 00:35 
Mafia zabíja len v lete 01:30 Mata Hari 

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:45 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 
10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 
12:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad  VII. 15-
16/24 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné prí-
pady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 
17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART 
SHOW 22:35 Autoškola 23:45 Štyridsiatka na 
krku 02:15 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad  VII. 
15-16/24 04:15 Rodinné prípady 

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 
SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 
12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kos-
ti IV. 3,4 14:50 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 
17:00 17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 SOM MAMA II. 22:30 Vtierka 
Sam 1/13 23:30 Plastické operácie: Znetvorení 
prírodou I. 4 00:30 ZÁCHRANÁRI 01:20 NOVINY TV 
JOJ 02:00 SOM MAMA II. 03:20 SÚDNA SIEŇ 

05:45 Správy RTVS 07:05 Fol-
klorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky 
klub 13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá Sher-
locka Holmesa 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z 
vtáčej perspektívy 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 
18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Prvotný 
strach 22:35 Vraždy v Maussane 00:10 Ray Do-
novan 00:55 Vraždy v Maussane 02:30 Autosa-
lón 02:55 Dámsky klub 04:30 Správy RTVS  

06:00 Teleráno 08:30 O 10 ro-
kov mladší 09:45 Oteckovia 10:55 Susedské prí-
pady 11:55 Rodinné prípady 12:55 NCIS - Námor-
ný vyšetrovací úrad  VII. 17-18/24 14:55 Susedské 
prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TE-
LEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Milenky 22:55 Rodinné 
prípady 23:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
VII. 17-18/24 01:35 O 10 rokov mladší 02:30 Dobre 
vedieť! 03:25 Susedské prípady 

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00
SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 
12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kos-
ti IV. 5,6 14:50 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O
17:00 17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 S PRAVDOU VON 21:35 ČESKO 
SLOVENSKO MÁ TALENT 23:00 REŠTART 00:30 ZÁ-
CHRANÁRI 01:20 NOVINY TV JOJ 01:55 S PRAVDOU 
VON 02:40 SÚDNA SIEŇ 03:30 SÚDNA SIEŇ 

05:45 Správy RTVS 07:00 
Folklorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:05
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel
11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika
14:25 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 15:30 
Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25
Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Doktor z hôr 17:45 
Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zla-
té časy 21:30 Apropo šťastie 23:00 Radosť zo ži-
vota 23:30 Neskoro večer 00:25 Dobrodružstvá
Sherlocka Holmesa 01:20 Apropo šťastie 

PONDELOK 14.1.2019

MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 15.1.2019 STREDA 16.1.2019 ŠTVRTOK 17.1.2019

WWW.REGIONPRESS.SK



GA19-02 strana 5

5

SPRAVODAJSTVO / ZAMESTNANIE

Vždy začiatkom roka sa častejšie sklo-
ňujú slová nevidiaci, kompetencia, 
nezávislosť a rovnosť. Štvrtý január, 
deň narodenia Louisa Brailla, bol to-
tiž v  roku 2001 Svetovou úniou nevi-
diacich vyhlásený za Svetový Braillov 
deň. Tento rok je na narodeninovej 
torte tvorcu reliéfneho písma presne 
210 sviečok. O vytvorenie systémov, 
ktoré by nevidiacim umožňovali ko-
munikovať písaným slovom (t. j. písať 
aj čítať) a dorozumievať sa tak nie len 
medzi sebou, ale aj s ľuďmi bez zrako-
vého postihnutia, sa pokúšali viacerí, 
zväčša rôznymi transkripciami latinky. 
Spočiatku sa nevidiaci učili čítať ryté, 
tesané alebo vyrezávané písmo prsta-
mi, nahmatať línie vzniknuté po za-
schnutí hustého atramentu. Akékoľvek 
spracovanie latinky však bolo pre nich 
na čítanie príliš náročné, písanie pred-
stavovalo ešte väčší problém. Medzní-
kom v  histórii slepeckého písma bolo 
zistenie, že kým pre zrak sú dôležité 
línie, pre hmat body. Prvé písmo, ktoré 
mohli nevidiaci nielen čítať, ale pomo-
cou špeciálnej šablóny aj písať, vytvoril 
(pôvodne ako tajné písmo pre vojenské 
účely) Charles Barbier de la Serre v roku 
1815. Iniciatívou chovancov Národného 
ústavu pre mladých slepcov v Paríži 
bola vyhlásená súťaž na zjednoduše-
nie tohto písma a spomedzi niekoľkých 
návrhov najväčšmi obstál práve návrh 
Louisa Brailla.

Braillovo písmo bolo predstave-
né svetu v roku 1825. Pozostáva z dva 
stĺpcov po troch bodoch. Ich kombi-
náciou (pridávaním a vynechávaním 
jedného až piatich) možno zaznačiť 
písmená abecedy (aj s diakritikou), in-
terpunkčné znamienka, matematické 
a chemické symboly, dokonca notový 
záznam. Veľkosť jednotlivých bodov, 
vzdialenosť medzi nimi ako aj medzi 
riadkami sú pevne dané tak, aby bolo 
možné onen šesťbod poľahky zachytiť 
bruškom prsta. Neexistujú veľkosti pís-
men, ako ich pozná vidiaci človek, na 
zvýraznenie nemožno použiť „tučné“ 
písmo, ani kurzívu. Je však plne orto-
grafické, má svoju logiku, zákonitosť a 
postupnosť a v skúške  obstojí s akým-
koľvek iným písmom. 

Štvrtého januára 1809 sa reme-
nárovi a sedlárovi Šimonovi Renému 
Braillovi v obci Coupvray pri Paríži na-
rodil syn Louis. Rodičia sa nádejali, že 
prevezme otcovo remeslo, ale chlapec 
ako trojročný v dielni spadol a šidlom si 
vypichol pravé oko. Neexistencia účin-
ných antiseptík a antibiotík spôsobila, 
že infekcia sa rozšírila aj na druhé oko 
a chlapča osleplo. Louis si však našiel 
cestu k poznaniu. Stal sa učiteľom fran-
cúzskej gramatiky, algebry, aritmetiky, 
hry na klavíri a violončele v Národnom 
ústave pre mladých slepcov v Paríži. 

Bodky, ktoré znamenajú svet

» Dušana Blašková

Knižky sme si dávali do daru iba ne-
dávno, ale je tu jedna, ktorá naozaj sto-
jí za to. A je dobré si ju prečítať, aj keď 
už Vianoce sú za nami. Pretože otázku 
o zmysle ľudského života si kladieme 
denne. Môže sa zdať banálna a zbytoč-
ná, ale len do okamihu, kým sa nad ňou 
zamyslíme.

Ladislav Kováč, významný slo-
venský vedec, biochemik, pedagóg a 
nekonvenčný mysliteľ v jednej osobe, 
to urobil aj za nás. Čo nám ponúka vo 
svojej esejistickej knihe O zmysle ľud-
ského života? Predovšetkým vlastné 
hľadanie uprostred čoraz rýchlejšieho 
sveta. Vývoj ľudstva naberá tempo, aké 
sme ešte v histórii nezažili a nájsť v ňom 
zmysel je niekedy veľmi náročné. Veľmi 
osobná, intímna a zároveň provokujúca 
úvaha Ladislava Kováča nás núti klásť 
si množstvo otázok o svojom vlastnom 
živote i o budúcnosti ľudstva. Pozýva 
nás nielen k polemike, ale aj k spoločné-
mu vnútornému rozhovoru. 

O zmysle ľudského života je útla 
knižka, ktorá nás, ktorí sa ešte snažíme 
myslieť, určite zaujme.

„Komunizmus nám uľahčil prienik 
k ľudskej prirodzenosti. V dôsledku jeho 
kultúrneho primitivizmu sa odlúpili 
kultúrne vrstvy a obnažil sa moderný 
človek až na svoj biologický „stržeň“. 
Odhalilo sa, že človek je mýtofilný, hy-
persociálny, hyperemocionálny a vy-
strašený živočích. Jedine kultúra robí 
človeka autentickým živým tvorom.“ 

Ladislav Kováč (1932) је slovenský 
vedec – biochemik a pedagóg. V rokoch 
1989-1990 bol prvým porevolučným 
ministrom školstva. Vyštudoval bio-
chémiu na Karlovej univerzite v Prahe. 
V rokoch 1957-1970 pôsobil na Katedre 
biochémie Prírodovedeckej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave ako 
odborný asistent, docent a napokon ve-
dúci katedry. V normalizačných časoch 
z politických dôvodov nútene opustil 
katedru a pracoval ako klinický chemik 
v pezinskej psychiatrickej liečebni. V ro-
koch 1991-1992 pôsobil ako veľvyslanec 
ČSFR pri UNESCO v Paríži. Z bibliogra-
fie: Prírodopis komunizmu, Konec lid-
ské evoluce, Život v závěrečném věku.

O zmysle ľudského života 

» red
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WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR spol. s r.o., Diaľničná 2, SENEC

Obsadzuje tieto voľné pracovné miesta:

V prípade seriózneho záujmu o trvalý pracovný pomer volajte 0918 342 807 (od pondelka do piatku v čase od 9:00 - 13:00)

Skladník (Vodič VZV)

Práca na 2 zmeny: od 6:00 do 14:15 a od 14:15 do 22:30
• Vychystávanie tovaru – pomocou skeneru a na VZV vozíku
• Inventarizácia – občasné a pravidelné kontroly stavu skladu
• Udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku
• Starostlivosť o zverené pracovné prostriedky , VZV, skener
Doprava z vybraných miest zabezpečená (Šaľa, Galanta, D. Streda, V. Meder)
Mzda: vo výške 650 €, plus variabilná zložka 
              v závislosti od skúseností až do výšky 290 €

Skladník (manipulačný pracovník v sklade)

Práca od 6:00 do 14:30
• Vychystávanie tovaru – pomocou skeneru a na NZV vozíku
• Manipulácia s tovarom - prekladanie, prelepovanie, prebaľovanie
• Inventarizácia – občasné a pravidelné kontroly stavu skladu
• Udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku 
• Starostlivosť o zverené pracovné prostriedky – nožík, NZV, skener
Mzda : do výšky 820 €, plus mimoriadne odmeny,
              nadčasy preplácané s 50% -tným príplatkom

PRE VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV PONÚKAME AJ INÉ NEFINANČNÉ BENEFITY:

- Práca v stabilnej spoločnosti
- Rodinná firemná kultúra so silnými hodnotami
- Deň zdravia - ovocie, džúsy
- Stravné lístky vo výške 3,60 plne hradené zamestnávateľom
- Dochádzkový bonus a mimoriadne prémie

Servisný technik, údržbár strojov
Práca na 2 zmeny: od 6:00 do 14:15, od 14:15 do 22:30
• Vykonávanie pravidelnej preventívnej údržby a nastavenia strojov na dennej, 
  týždennej a mesačnej báze
• Oprava a údržba strojov a strojných zariadení pre balenie potravinárskeho  
  tovaru - elektrická a aj mechanická časť
• Zodpovednosť za kompletný proces údržby, bezporuchový a bezpečný chod 
  strojov a výrobných zariadení
• Nastavovanie strojov a strojných zariadení
• Iné pomocné a údržbárske práce podľa potreby
Doprava z vybraných miest zabezpečená (Šaľa, Galanta, D. Streda, Veľký Meder)
Mzda: od 850 € brutto a viac na základe kvalifikácie a skúseností

Pracovník na úsek pre balenie cukroviniek
Práca na 2 zmeny: od 6:00 do 14:15, od 14:15 do 22:30
- balenie cukroviniek
- skladanie obalov na cukrovinky
- paletovanie, páskovanie
- dodržiavanie pracovných postupov, nariadení, požiadaviek na kvalitu,  
  ochranu zdravia a bezpečnosti práce na zmene
Doprava z vybraných miest zabezpečená (Šaľa, Galanta, D. Streda, Veľký Meder)
Mzda: 600 €

- Možnosť kariérneho rastu
- Vianočné odmeny
- Starostlivosť o zamestnancov, letná párty, Vianočný večierok
- Doprava zamestnancov z vybraných lokalít
- Zaškolenie na VZV, NZV
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VOĽNÉ 
PRACOVNÉ MIESTA 

(*mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 510 €,  
bonus za vzornú dochádzku, výkonový bonus a príplatok za prácu v noci)  

 
Pre prácu v trojzmennej prevádzke v Kolárove hľadáme do čistého a príjemného pracovného prostredia  

 

OPERÁTOROV VÝROBY  

Doprava zadarmo 
Mesačný Bonus 

za vzornú dochádzku 

V prípade záujmu nás navštívte!  

Pohovory máme  
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ  

o 8:00 na našej adrese. 

Pre viac informácií volajte  
035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719 

E-mail career@kssk.kroschu.com 
KROMBERG & Schubert s.r.o. 
Priemyselný areál 3206 
946 03 Kolárovo 

Nástupný plat do 700 €* 

Po skúšobnej dobe do 735 €*  

Po úplnom zaučení do 770 €* 

Stravné lístky v hodnote 
70€ za mesiac zdarma 

Mesačný Bonus 
za výkon a kvalitu 

Pravidelné  
zvyšovanie platov 

Podmienkou je  
schopnosť pracovať v trojzmennej prevádzke v stoji 

dobrý zrak, schopnosť rozlišovať farby  

ochota pracovať 
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SPRAVODAJSTVO / ZAMESTNANIE, SLUŽBY

Dovoľte mi zaželať nám všetkým 
úspešný a láskyplný rok 2019, aby sme 
obstáli vo všetkých skúškach života a 
boli sme oporou pre našich blízkych. 
Želajme si, aby bol tento rok úspešný aj 
pre našu vlasť, aby pre nás Slovensko 
bolo oporou a istotou. Veď moderný štát 
by mal byť tou inštitúciou, ktorá chráni 
slabších, dáva za vzor poctivých a sluš-
ných, vytvára priestor pre schopných, 
zaručuje rovnosť pred zákonom, chráni 
slobodu a garantuje bezpečnosť. Žiaľ, 
minulý rok priniesol viaceré udalosti, 
ktoré nami silno otriasli a naša spoloč-
nosť sa znovu začala deliť. Je obzvlášť 
smutné, že k tomuto deleniu a pocitom 
nepriateľstva prispievali najmä politici. 

Som presvedčený o tom, že sú-
držnosť a dôvera na Slovensku sa dá 
obnoviť, ak sa sústredíme na tie ciele, 
ktoré nás spájajú, aby sme v nich do-
siahli konkrétne výsledky. V mojom 
prezidentskom programe ich vidím 
takto: vyššia životná úroveň a vyššie 
platy, slušná a spravodlivá krajina, 
ochrana našej krásnej prírody a roz-
víjanie našich tradícií. A samozrejme 
európska budúcnosť Slovenska. Som 
presvedčený, že toto je program, pod 
ktorý sa podpíše najviac ľudí na Sloven-
sku, a toto sú ciele, na ktorých sa naj-
viac zhodneme.

V roku 2019 si pripomenieme 15 ro-
kov od vstupu Slovenska do Európskej 
únie, 30 rokov od pádu železnej opony, 

ale tiež 100 rokov od tragickej smrti náš-
ho veľkého rodáka, vedca a zakladateľa 
prvého moderného štátu Slovákov M. 
R. Štefánika, ktorý povedal: “Kto krá-

ča energicky a vedomý si cieľa, ovláda 

svoj osud takmer úplne. Demokracia je 

organizovaná myšlienka, to je idea proti 

chaosu. Demokracia, to znamená myslieť 

skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ 

blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To 

znamená opanovať svoje vášne, nie roz-

právať, ale problémy riešiť.”

Sebavedomie, odvaha a múdrosť, 
ktoré by mali viesť našu spoločnosť, sú 
mi inšpiráciou aj v pre mňa najväčšej 
výzve tohto roka. Uchádzam sa o vašu 
dôveru v prezidentských voľbách, pre-
tože chcem prispieť k tomu, aby slušní 
ľudia, ktorí poctivo pracujú, sú oporami 
pre svoje rodiny a vzormi pre svoje deti, 
mohli v nasledujúcich rokoch povedať: 
ideme po správnej ceste. 

Želám všetkým úspešný rok 2019!

Buďme k sebe dobrí

nezávislý kandidát na prezidenta SRnen závislý kandidát na prezid
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6 - komorové okná:mor66 - kom

ROKMI OVERENÁ KVALITA

Plastové
OKNÁ A DVERE

EFORTE - 84SYNEGO - 80

Montáž školenými pracovníkmi podľa STN.
Servisné práce na plastové okná. 
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hľadá pre Volkswagen
VYROBNÝCH PRACOVNÍKOV
základná mz stupný bonus 5
príspevok na ubytovanie, stravu a dopr

V prípade záujmu nás kontaktujte: 0902 918 362, 0918 351 574, praca@lutogroup.com 

*základná zložka 909€, nástupný bonus 300€ + 200€ 

možnosť nástupu IHNEĎ
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MUŽOV/ŽENY NA POZÍCIU

BALIČ/BALIČKA
(BALENIE ČASTÍ NÁBYTKU, PRÁCA V HALE)

(4,41€/HOD + 0,13€/HOD + 1,05€/HOD)
MIESTO PRÁCE: MALACKY

- MONTÁŽNIK 
(SKLADANIE SKRÍŇ, PRÁCA V HALE)

(650€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 845€)

- ELEKTROMONTÁŽNIK §21 
(PRÁCA V HALE)

(704€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 899€)
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

- BRÚSIČ (VÝROBA LOŽÍSK)
(3,76€/HOD + 0,55€/HOD + 0,08€/HOD + 1,05€/HOD)

MIESTO PRÁCE: KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
UBYTOVANIE ZDARMA.
Kontakt: 0918 493 960

mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME:
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prijme

Skladník 
(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

2800 EUR/mesačne Brutto

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 191
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Firma FORSE 

Mäsiar-pomocník 
(Rakúsko)


