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PREDAJ KVALITNÝCH KRMÍV A LIAHNÍ
- ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY – PRE VŠETKÝCHafeed

MALACKY, KOZIA 46/B • TEL.: 0917 568 470

Krmivá pre králiky, nosnice, kačky, husi,
brojlery, morky, bažanty, prepelice,

ovce, kozy, prasiatka, kravy, kone, psy,
mačky, vtáky, holuby, exoty

Po - Pia 7.30 - 19.00, So 8.00 - 13.00
ROZVOZ ZDARMA!
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška

Srdečne pozdravujeme, vážení 
čitatelia. Po krátkej prestávke na pre-
lome rokov sme tu teda zas. S naši-
mi a dúfajme, aj s vašimi novinami. 
Aj s predsavzatiami, ktoré má naša 
redakcia práve tak, ako aj vy, jed-
notlivci 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 vlast-
ne dobrý rok je. Nuž, je to časové 
obdobie, v ktorom sa na záver roka 
stretneme so všetkými, s ktorými 
sme ho vítali a nikto nebude chýbať. 
Je to rok, v ktorom sme čo najmenej 
navštevovali zdravotnícke zariade-
nia a lekárov v nich a v ktorom sme 
nemuseli volať na pomoc žiadnych 
záchranárov. Slováci podľa priesku-
mov patria medzi najustaranejších 
občanov Európy. Určite to má svoje 
ekonomické príčiny, pretože naozaj 
nie je pravda, že sa dá vyžiť z pár 
stoviek mesačne, 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 sprivatizo-
vať, ukradnúť, spreneveriť. Je to náš 
vzťah k životu, k bytiu ako takému. 
K rodine, k deťom, starým rodičom, 

psíkovi či mačke, je to náš súkrom-
ný mikrosvet, ktorý je bohatý tak, 
ako si ho vieme bohatým spraviť. A 
v tom nám nepomôžu žiadne penia-
ze, ani majetky, ani moc svetská. Ani 
násilie, ani arogancia voči ostatným 
okolo nás. Napokon, myslíte si, že tí 
ktorí si myslia opak, sú šťastní? Stačí 
sa na nich pozrieť.

Šťastie nie je sedieť v predstaven-
stve, na ministerstve, vo vláde či v 
parlamentnej lavici. Šťastie je stre-
távať sa s milovanými a byť zdravý. 
Šťastie je nebyť nenávidený. Šťastie 
je – naopak – byť 
vážený. Všetko, 
čo je spojené 
so zneuží-
vaním moci 
je iba prejav 
zúfalstva a 
vlastnej ne-
schopnost i . 
Šťastie je byť 
sám sebou.

A sme tu opäť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

15
-0

00
6

Svietidlá a elektroinštalačný materiál
Štefánikova 59, 901 01 Malacky
0917 570 370  •  www.feim.sk

20%VÝPREDAJ
Na

všetky svietidlá

skladom

Akcia neplatí
na svetelné zdroje.
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∙ domy na klúč
∙ montované domy
∙ rekonštrukcie
  RD a bytov
∙ zatepľovanie domov
∙ montáž sadrokartónu
∙ obklady, dlažby
∙ maliarske práce
∙ dovoz materiálu

DR-STAVMONT s.r.o
Malacky, 0948 307 878
denis.rigo@drstavmont.sk

www.drstavmont.sk
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081
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• sieťky proti
hmyzu 17 €

• žalúzie 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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MaLacKY

Malacky

Stupava

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.

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

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR
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Stíchol dvor, záhrada, dom, už nepočuť jeho kroky v ňom. 
Tíško a náhle odišiel spať, zaplakal každý, kto ho mal rád. 
Tá rana stále v srdci bolí a na ten deň zabudnúť nedovolí.

Dňa 17. 1. 2019 si pripomíname 1. výročie,
čo nás opustil náš milovaný manžel, dedko,
pradedko �ROL DÚNAR 
z Veľkých Levár a tento rok si pripomíname
nedožité 80. narodeniny.

S láskou a úctou spomína manželka Marta,
deti, vnuci, pravnuci, súrodenci a priatelia.
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Servis, nastavenie
a premazanie plastových

a hliníkových okien a dverí

AKCIA NA JANUÁR A FEBRUÁR

Malacky, Břeclavská 3, 0911 690 217, datom@datom.sk, www.datom.sk

BYTY, DOMY A PRÍSTAVBY
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 308 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, KOKS,
ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

16
-0

01
8

15
-0

00
4

• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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MELL Trading s.r.o. // 0907 154 850

Montáž
kamerových
a zabezpeèovacích
zariadení
do objektov
Obhliadka, ponuka
a profesionálne dokonèenie
projektu = spokojnosś klienta

acccííccchh
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0Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu)

www.tavservis.com | 0914 117 466

Servis elektroniky: audio-video-technika,
TV, LED, notebook, mobil - tablet

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

malacko@regionpress.sk
0905 859 679, 0908 979 469
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Nastúpte cez Masterpass
Plaťte za cestovné lístky v aplikácii IDS BK cez Masterpass 

a ušetrite si starosti aj peniaze

1. Stiahnite si aplikáciu Masterpass a zaregistrujte svoju kartu. / 2. Stiahnite si aplikáciu 
IDS BK. / 3. Vyberte si lístok na cestu po Bratislave a Bratislavskom kraji. / 4. Ako spôsob 

platby zvoľte Masterpass a zaplatíte o 0,20 € menej.

Viac informácií 
na lacnejsielistky.sk

Masterpass

IDB SK

Zľava 

0,20 € 

z každého 

nákupu
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PONÚKA NA PRENÁJOM
2 NEBYTOVÉ OBCHODNÉ
PRIESTORY 60 m2 a 75 m2

(vo¾né od 1. 1. 2019)

Hotel Atrium
Malacky

Informácie v kancelárii hotela prípadne
na tel.è. 034/ 773 40 77
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FYTOPHARMA, a. s.,
Duklianskych hrdinov 47/651,

901 27 Malacky

o výmere 98,5 m2 alebo 197 m2

ponúka na prenájom
administratívny/skladový

priestor

Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku
na telefónnom čísle 0908 829 560.
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Pomôžeme Vám
schudnúś

Chudnite pod
odborným

doh¾adom s 

Nájdete nás v budove APOLYS na
Jánošíkovej 1606/4 v Malackách

Kontakt: 0910 628 555

NUTRI
FOOD PLAN

Pomô
sc

Nájjdete nnás
Jánoošíkovvej 

Konttakt

F

Na známosť sa všetkým dáva, že v 
Cvečku sa chystá sláva. Nech si na tú 
oslavu – krásavci a krásky prichysta-
jú dopredu na karneval masky. 

Karnevalová zábava začne v pia-
tok 25. 1. 2019 o 16.00 h v Spoločen-
skom dome /vedľa Inkubátora/. Tešiť 
sa môžete na promenádu masiek, 
detskú diskotéku, tanečné hry a bo-
hatú tombolu. Každá maska dostane 
od nás sladký šišikoláčik. Najorigi-
nálnejšie masky budú odmenené. 
Zatancovať si s nami príde aj hosť 
programu MIA. 

Neváhajte, poobliekajte sa do 
nevídaných kostýmov a príďte sa s 

nami zabaviť. Vstup na podujatie je 
voľný.

Pozvánka na cvečkoKARNEVAL

» cvč

Poďakovanie
Vážení páni primátori, starostovia 

a seniori ZO JDS okresu Malacky. Ďa-
kujem Vám za celoročnú spoluprácu 
v roku 2018, za podporovanie senio-
rov vo Vašom okolí, čím sme spolu 
vytvárali hodnoty, ktoré sú potrebné 
a pre nás seniorov dôležité. Prajem 
veľa zdravia a pohody v roku 2019.

 Ružena Mrázová, preds. OO JDS 
Malacky

Hasiči sa snažia pomôcť
zaseknutému paraglajdistovi
v Sološnici 

Hasiči sa v piatok 4. januára poo-

bede snažili pomôcť paraglajdistovi 
zaseknutému v korunách stromov. 
O zásahu v katastri obce Sološnica v 
okrese Malacky informovalo Krajské 
riaditeľstvo Hasičského a záchranné-
ho zboru (HaZZ) v Bratislave.

Hlásenie hasiči prijali o 12.30 h. 
„Na miesto zásahu boli vyslané ha-
sičské jednotky, ktoré sa po príchode 
skontaktovali s osobou. Momentálne 
sa snažia pomocou lezeckej techniky 
dostať osobu späť na zem,“ opísali 
zásah.

Krátke správy

» tasr
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Dotĺklo srdce, 
čo sme mi-
lovali, klesli 
ruky, čo tvr-
do pracovali, 
zhasli oči, 
stíchol hlas, vďaka Ti otec 
za všetkých nás. Dňa 26. 12. 
2018 sme si pripomenuli 7. 
výročie úmrtia nášho milo-
vaného otca a dedka Imricha 
Hrúza z Malaciek. S láskou 
a úctou spomínajú synovia, 
dcéry, vnúčatá a ostatná 
rodina.

1. januára 
sme si pri-
pomenuli 6. 
výročie, kedy 
nás náhle 
o p u s t i l a 
Marcela Říhová z Malaciek. 
S láskou spomínajú manžel 
Peter a synovia s rodinami. 
Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

Dňa 6. 1. 2019 
u p l y n u l o 
30 rokov, čo 
nás navždy 
opustil náš 
m i l o v a n ý 
manžel, otec, brat Jozef Dobi-
áš z Kuchyne.

7. 1. 2000 a 
12. 1. 2017 
odišli na 
večnosť k 
nášmu Pá-
novi naši 
drahí rodičia 
Alojz a Anna 
Balážoví z 
Veľkých Le-
vár. S láskou 
a v modlitbe 
za nich spomínajú dcéry s 
rodinami.

Utíchlo srd-
ce, utíchol 
hlas, mal 
si rád život 
a všetkých 
nás. Odi-
šiel si navždy, túžil si žiť, ale 
osud to inak zariadil, musel 
si nás navždy opustiť. Hoci si 
odišiel a niet Ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostaneš 
navždy s nami. Dňa 10. 1. 2019 
uplynulo 10 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milova-
ný manžel, otec, starý otec, 
brat, švagor František Jursa 
z Kostolišťa. S láskou a úctou 
spomínajte s nami, kto ste ho 
poznali.

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

SPOMIENKY
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• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR,
    NÁKLADOV NA ENERGIE

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
    DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

CENTRUM
DVERÍ

AKCIA

v = 2000 mm
š = 900 mm

a jednostranná
laminácia

439
EUR

515
EUR

...ked sú
dvere dverami 

´

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

0918 500 492

Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže,
murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy, likvidácie okien a DPH.

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!
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AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
EUR

202
EUR

-61% OD OD

OD

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

VÝRAZNÉ
Z¼AVY

DO KONCA
JANUÁRA

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
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

• výkup kovového odpadu
   a farebných kovov
• výkup papiera (noviny, časopisy,
   letáky) cena 0,08 EUR/kg

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii

25 500 výtlačkov
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Tel.: 0910 644 981

STROJOVÉ OMIETKY
Fasády   Potery
Strechy   Hrubé stavby
Zámkové dlažby
Rekonštrukcie RD
Domy na kľúč
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» rekonštrukcie rodinných domov
» rekonštrukcie
    bytov
» zatepľovanie
    domov
» obklady, 
    dlažby
» montáž
    sadrokartónov

STAVEBNÉ
PRÁCE

0917 850 155
danobacek@gmail.com

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

Pánske, dámske mikiny

široký
výber

15
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02
1IDM-CAR spol. s r. o., Priemyselná 5482, MALACKY, tel.: 034/772 43 40, 0911 437 099

Ponuka je len informatívna a nie je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Akciová ponuka 4 ks zimných pneumatík platí podľa rozmeru pneumatík v základnej výbave konkrétnej verzie vozidla pri záväznej objednávke nového vozidla od 1. 1. do 28. 2. 2019. 
Značka pneumatík závisí od aktuálnej dostupnosti a jej voľba nie je možná. Zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Viac u predajcov 
Renault. Renault SCENIC: kombinovaná spotreba 4,0–8,6 (l/100 km), emisie CO2 127 –162 (g/km); Renault MEGANE: kombinovaná spotreba 3,5–7,7 (l/100 km), emisie CO 2 102–140 (g/km); Renault CAPTUR: kombinovaná spotreba 4,2–6,0 (l/100 km), emisie CO2 
111–137 (g/km); Renault CLIO/ CLIO Grandtour: kombinovaná spotreba 4,0–5,2 (l/100 km), emisie CO 2 104–118 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu 
vozidla. Vyobrazenie vozidiel je len ilustratívne.

Renault odporúča

Bohatá výbava pre každodenný rodinný život
Zimné pneumatiky
5 rokov záruka Renault

Limitovaná séria Winter Edition
Rodinné vozidlá Renault
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Tá strata 
stále bolí a 
z a b u d n ú ť 
nedovolí. Stí-
chol hlas a 
bolesť je stá-
le v nás. Dňa 9. 1. 2019 uply-
nulo 5. výročie, čo nás opustil 
náš drahý manžel, otecko 
a dedko Milan Moravčík z 
Kostolišťa rodák z Jakubova. 
S láskou spomína manželka 
Terka, syn Milanko s rodinou 
a syn Janko s rodinou. Za ti-
chú spomienku ďakuje celá 
rodina.

Odišiel si 
tíško, niet Ťa 
medzi nami, 
v našich srd-
ciach žiješ 
spomienka-
mi. 10. januára 2019 sme si 
pripomenuli 3. výročie úmrtia 
Jozefa Chmelu z Plaveckého 
Štvrtka. S láskou a úctou 
spomínajú manželka a deti 
s rodinami.

Redakcia sa ospravedlňuje 
za omylom neuverejnené 
spomienky v decembri 2018:

S tichou spo-
mienkou k 
jeho hrobu 
chodíme, pri 
plamienkoch 
sviečok sa 
za neho modlíme. Dňa 16. 12. 
2018 uplynulo 9 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, otec, 
dedo pán Karol Dávid z Ma-
laciek. S láskou a úctou spo-
mínajú manželka, syn Dušan 
s celou rodinou.

16. decembra 
2018 uply-
nulo 5 rokov, 
čo nás na-
vždy opustil 
m a n ž e l , 
otec, dedko Richard Wagner 
z Malaciek. S láskou v srdci 
spomínajú manželka a deti s 
rodinami. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

AUTO-MOTO 
» Predám zimné kolesá 
185/60 R14 82T komplet.Tel. 
0944383899

AUTO-MOTO - INÉ 02
» Kúpim bovden siti-
ca na Wartburg 323.Tel. 
0917980931
» ČZ-JAWA kúpim Moto-
cykel/Diely- DOHODA ISTÁ 
0908205521
» CZ 175 JAWA 250 350 PIO-
NIER STADION MUSTANG SIM-
SON. KÚPIM TIETO MOTORKY 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

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
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~ Komplexné pohrebné  a kremačné služby
~ Veľký výber rakiev
~ Nové vzory úmrtných oznámení
~ Prevozy zosnulých „NON-STOP“
~ Vybavenie matriky - aj v zahraničí
~ Exkluzívne rakvy do 24 hodín
~ Viazanie vencov a smútočných kytíc
~ Medzinárodné prevozy zosnulých v EÚ, UA a RUS
~ Vytvorenie spomienkovej stránky zosnulého pre rodinu ZDARMA
~ Výkop a zasypanie hrobu sme v Malackách a okolitých
    dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
    zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
     a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
     NA POHREB

Sme na trhu viac ako 26 rokov a snažíme
sa Vám čo najviac pomôcť v ťažkých
chvíľach, ktoré prežívate pri strate blízkeho.

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky
034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk

www.pohrebníctvo-ecker.sk
NONSTOP:  0905 522 662, 0905 522 663
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ZABEZPEČUJEME DOPRAVU

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

od 89 €/t
od 210 €/t
 od 299 €/t

HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE
KOKS

Ce
ny

 s
ú

vr
át

an
e 

D
PH

Vaše objednávky prijímame na tel.:
034/659 2101, 0905 471 325

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH
KAMEŇOV za 11 EUR/t
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» montáž plávajúcej
podlahy

» obklady, dlažby
» kamenné koberce
» liate podlahy
» stierkovanie
» benátske stierky
» tapetovanie
» montáž sadrokartónu

0908 857 304
maliarske

a natieračské práce

adrian.hurban@centrum.sk
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MOBILNÁ
PEDIKÚRA

Miriam
tel.: 0915 677 453

Malacky: od 11 €
Okolie do 25 km: od 13 €

v pohodlí Vášho
domova

aj diabetické
a mykotické nohy
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ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

0948 307 878
www.drstavmont.sk

Odvoz odpadu
kontajnermi
a dovoz štrku,
piesku, zeminy

JCB 1cx

15
-0

02
1

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

JABLONOVÉ 391
0903 979 741 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

www.kamenarstvo-jablonove.sk

• 1-hrob od 990 €
• 2-hrob od 1300 €

všetky
kamenárske

práce
ZDARMA:
doplnky,
chodníky zo
zámkovej
dlažby,
doprava
do 100 km

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

AKCIA
JANUÁR

2019

krátka
dodacia lehota

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

malacko@regionpress.sk
0905 859 679, 0908 979 469
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MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

94
-0

00
2

V roku 2018 sme v rámci jedinečnej dotačnej schémy úspešne zrealizovali až 529 projektov za 2 milióny eur.
V Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme bratislavská župa pokračuje aj v roku 2019 
so zjednodušenými pravidlami.

Prihlásiť môžete nové projekty v oblastiach:

Všetky informácie nájdete na 

www.brds.sk

 do 31. 1. 2019 
šport 

a pohybové aktivity 

do 18. 1. 2
019 

šport a aktivity 

športových zväzov 

do 18. 1. 2019 
a rozvoj vidieka do 31. 1. 2019 

Bratislavský samosprávny 
kraj podporil 529 projektov 
za 2 milióny eur! 
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0915215406

BYTY - PREDAJ 03

BYTY - PRENÁJOM 04
» Prenajmem novozariadenú 
izbu so soc.zariadením, kom-
fortne zariadenú, pre 1 oso-
bu, v Zohore.Tel. 0903361804
» Prenajmem 1-izbový byt v 
Malackách na Partizánskej 
13.Tel. 0903546045

DOMY - PREDAJ 05
» Predám 2 novostavby RD 
3-izb a 4-izb M. Leváre, treba 
vidieť - cena dohodou, RK ne-
volať.Tel. 0908660482
» Predám starší 3-izb rod.
dom v Suchohrade na 
menšom pozemku.Tel. 
0948720141

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07
» Dám do prenájmu garáž v 
RD, Cesta Mládeže, cena 30 
€/mes.Tel. 0907340278
» Kúpim dom alebo byt do 
65000 €, RK nevolať!.Tel. 
0949375038

STAVBA 08
» Predám 2 unimobunky 3x6 
m, garážovú bránu a značk.
staré tehly, staré drevené 
schody.Tel. 0915957746

DOMÁCNOSŤ 09
» Kúpim zachovalú poscho-
dovú drevenú posteľ.Tel. 
0944049706
» Vstav.spotrebiče: práčka 
Rosieres LLI1025 cena 35 €, 
plyn.varná doska a el.rúra za 
odvoz.Tel. 0905352919

ZÁHRADA 10
» Predám ošípané. Tel. 0915 
284292
» Predám ovos. Tel. 0903 
770577
» Predám pšenicu, kukuricu 
20 €/q, zmesku pre nosnice 
35 €/q, po dohode možnosť 
dovozu, M.Cauner, Kostolište 
152.Tel. 0911206783
» Predám kvalitné sušené 
nesírené, nesladené ovocie, 
orechy a liofilizované ovocie.
Tel. 0902729756
» Predám králiky na chov aj 
na zabitie, cena dohodou.Tel. 
0902743401
» Predám pšenicu, 100kg za 
18€. Láb. Tel.: 0911725729
» Predám 50kg ošípané. 
0944634153 Skalica

HOBBY A ŠPORT 11
» Kúpim rôzne starožitnosti 
aj v poškodenom stave. Tel.: 
0903 753 758 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 12 dolu.

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

2-izbový byt: 1 230 €
3-izbový byt: 1 530 €
4-izbový byt: 1 700 €

CELKOVÉ CENY

Pri výmene okien posky-
tujeme vymaľovanie

interiéru s 10% zľavou

339 € 389 €

499 €

Príklady montáže
okien:PLASTOVÉ OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY
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Bratislava • Malacky

www.rolvex.sk
0905 485 891

garážové brány
predokenné

rolety
ploty, brány

VÝRAZNÉ  Z¼AVY

VÝHLIADKOVÝ LET

ZADARMO!
pri nákupe nad 2000 EUR
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA JANUÁR 2019

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 990 € • 2-hrob od 1290 €

0910 902 635•0905 323 022RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en

ar
st

vo
-b

oc
an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2200 € • 1-hr. 1650 €

Aj keď prešlo málo dní od nového 
roka, už nás v školstve prepadli škan-
dály ministerstva v oblasti dotácií či 
obrovských odmien pre ministerských 
úradníkov. V období, keď neraz na úkor 
žiakov šetríme každé euro a žobreme 
od rodičov, aby prispeli na školu. Pri-
čom ministerstvo, ale aj iné inštitúcie, 
mrhajú prostriedkami nehoráznym 
spôsobom. Preto ani v čase sviatkov či 
novoročných želaní netreba zabúdať na 
realitu, hoci zodpovední si namýšľajú, 
že cez dovolenky a prázdniny zabud-
neme. Od tejto situácie sa odvíja moje  
želanie pre učiteľov, žiakov, 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 vlád-
nuci 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 sprevá-
dzania poznávaním.

Spoločne si prajme politikov, ktorí 
sa vyznajú v školstve nielen z hľadiska 
ekonomiky, ale najmä z hľadiska výcho-
vy a vzdelávania, aby sme viac neboli 
svedkami zásahov, čo roky devastujú 
školstvo a nerešpektujú jeho nenahra-
diteľný význam, nerešpektujú to, že štát 
bude taký, akí vzdelaní sú jeho občania.

Želám školstvu peniaze, lebo v 
dnešnej spoločnosti je práve kapitál 
podmienkou kvality, hoci to mnohí po-
litici odmietajú a chcú, aby sa financie 
na ich populizmy získavali na úkor škôl 
a daňových poplatníkov. Iba dobre vy-
bavená škola s primeranými platmi do-
káže preniesť pozornosť od naháňania 
peňazí a častej fluktuácie zamestnancov 
k systematickej práci na kvalitnom vzde-
lávaní a na budovaní filozofie školy.

Školská novoročenka

» Ján Papuga 
 riaditeľ ZŠ

25 500 výtlačkov

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

malacko@regionpress.sk
0905 859 679, 0908 979 469

HĽADÁ KOLPORTÉROV
na roznos novín počas
víkendov na dohodu

Informácie na t.č. 0908 979 469,
e-mail: malacko@regionpress.sk

po – pia: 8.30 – 16.30 h

+ PRÍPLATKY: VÄČŠÍ POČET STRÁN NOVÍN,
ROZNOS LETÁKOV, NÁROČNOSŤ RAJÓNU

» Marianka
» min. 5,20 € bru�o za jeden roznos
» Stupava
» min. 5,27 € bru�o za jeden roznos
» Malacky
» min. 4,90 € bru�o za jeden roznos
» Kostolište
» min. 4,32 € bru�o za jeden roznos
» Záhorská Ves
» min. 4,60 € bru�o za jeden roznos
» Plavecký Mikuláš
» min. 3,01 € bru�o za jeden roznos 
» Lozorno
» min. 7,42 € bru�o za jeden roznos 
» Plavecký Štvrtok
» min. 5,27 € bru�o za jeden roznos

MALACKO
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9FASÁDIČKA s.r.o., Poľná cesta 9, Malacky  |  +421 917 455 121  |  www.fasadicka.sk

Ïakujeme našim zákazníkom a obchodným
partnerom za prejavenú dôveru v uplynulom
roku a prajeme ve¾a zdravia
a úspešný nový rok 2019. 
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DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13
» Predám prvorepublikový 
nábytok z masívu vo výni-
močnom stave. Kontakt: ale-
na.ulicnikova@gmail.com.
Tel. 0000000001

RÔZNE - INÉ 14
» Hľadám spoľahlivú osobu 
na občasné stráženie dieťa-
ťa. Pár hodín týždenne. 3€/
hodina. Všetko je na dohode. 
0908711340

HĽADÁM PRÁCU 15
» Anglický jazyk - učím indivi-
duálne so zaručeným úspe-
chom v písaní, čítaní, rozprá-
vaní, kanadská lektorka.Tel. 
0902649353
» Doučovanie predmetov ZŠ 
a SŠ a angličtiny pre každého.
Tel. 0949764183

ZOZNÁMENIA 16
» Hľadám kamarátku od 45 
do 50 rokov.Tel. 0915204433
» Muž 52r zamestnaný ab-
stinent hľadá partnerku vek 
nerozhoduje aj slobodnú 
mamičku.Tel. 0903113869
» Muž v strednom veku sa 
rád zoznámi s rozvedenou 
na krásny trvalý vzťah.Tel. 
0951192620
» Máš do 35 r si slobodná a 
sama ako ja, tak napíš alebo 
prezveň. Ja 55 r 164 v 62 váha 
vicemajster Slovenska z Veľ-
kých Levár zn. Nájdem Ťa? 
Dokážem sa o Teba postarať.
Tel. 0918036173

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 12 dolu.

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

12 DEŤOM    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

Príklad:
RP MA 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, MA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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PONUKA PRÁCE
Hľadáme do TPP robotníkov

a brigádnikov v dvojzmennej prevádzke
Thermo-clean s.r.o., Zohor. Nástup ihneď.

Plat: 850 € + 150 €
Kontakt: 0903 414 564
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Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na nepretržitú prevádzku

OBSLUHA - POKLADNÍK
Plat 1000 € brutto. Možnosť aj na živnosť.

Honorár dohodou.
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk
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HĽADÁME PRACOVNÍKA
ZVÁRAČ KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

SCHAFY spol. s.r.o.

8-hod. prac. zmena 6.00 – 14.30 h
Mzda: 6,50 €/hod. bru�o

uctaren@scha�.sk, 0903 785 304
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Prijmem
vodiča MKD 

od 1. 2. 2019, sk. C+E,
jazdí sa SK-CZ, 

víkendy doma, mzda
1500-1800 €  mes. brutto

0901 714 415

16
-0

01
6

Reedukačné centrum
Sološnica prijme 
s nástupom ihneď

Podmienky: vodičský
preukaz sk. B, príp. D. 

Plat brutto: 650,00 EUR

Tel. 0905 418 779

VODIČA
OSOBNÉHO
VOZIDLA
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky
v Malackách

Nástup IHNEĎ!
Kontakt:

0948 289 238

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
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PRIJMEME

vodiča sk. C
rozvoz po Slovensku

0905 401 532
0905 245 918

mzda: 50 €/deň
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0901 714 410

• Vodičský preukaz
B, E alebo C, E

• Stupava a okolie
• 900 € mes. bru�o

Hľadám VODIČA
NA DODÁVKU
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TAXI SLUŽBA
MALACKY

VODIČOV/-ČKY

0915 742 641

prijme

aj dôchodcov,
aj invalidných

na ŽL

0905 859 679, 0908 979 469

Inzerát, ktorý predáva

Ťažko sa pripúšťa, že sme tu už tri roky 
bez neho, bez jeho láskavého hlasu, bez 
jeho múdrych slov a bez jeho vnímania 
sveta. Dr. h. c. Anton Srholec bol slovenský 
rímskokatolícky kňaz a salezián, spisova-
teľ a charitatívny pracovník, filantrop, za-
kladateľ a riaditeľ resocializačného centra 
Resoty. Narodil sa 12. júna 1929 v Skalici a 
zomrel 7. januára 2016 v Bratislave. V rám-
ci spomienky na túto našu významnú a 
skutočnú osobnosť uverejňujeme v repríze 
posledný rozhovor, ktorý poskytol našim 
novinám krátko pred svojim odchodom.

Čo je podľa vás v živote človeka najdô-
ležitejšie?

Svet, aj svoj mikropríbeh v ňom chá-
pem ako veľkú evolúciu. Urobiť zo svojho 
života niečo pekného. Niečo, z čoho mám 
radosť. Som ako zrnko, hodené do pôdy a 
na svoj spôsob, jedinečným a neopakova-
teľným spôsobom vyrásť ako stromček, 
kvetinka. Tešiť sa zo slnka, namáhavo 
pretaviť hmotu na kvet, na ovocie ducha, 
na službu rastúcemu svetu.

Čo ste od života dostali a čo by ste ešte 
radi odovzdali iným?

Tretinu svojho života som sa učil byť 
pokorný, trpezlivý, prekonávať prekážky 
s nádejou. Vtedy sme verili, že Boh všetko 
zlé na dobré obráti. A stalo sa. V malom 
aj vo veľkom. Za lepší svet sa oplatí klásť 
svoj život. Pomaly, po kúsku. Svetlo vždy 
víťazí nad tmou. Neslobodno za každú 
cenu čakať úspech, hlavne nie v hmot-

nej a vnútrosvetskej rovine. Som hrdý, 
že som robotníkom obrovského projektu 
humanizácie, oslobodenia a zjednotenia 
ľudstva.

Ak by ste mohli jednu jedinú vec na 
Slovensku zmeniť, čo by to bolo?

Ja už vidím a podporujem obrat od 
materialistického a sebeckého chápania 
života a sveta. V minulosti som bol spo-
ločníkom ľudí, ktorí trpeli za slobodu a 
snívali o nej. Dnes sa teším z priateľstva 
ľudí, ktorí opäť trpia a snívajú o morál-
nych hodnotách našej slobody. Meníme 
paradigmu. Človek predsa nežije len z 
chleba. U nás sú milióny ľudí, ktorí žijú 
skromne, pomáhajú si, nezúfajú si a som 
rád, že som s nimi.

Čo vo svojom okolí vnímate s nevôľou?
Aroganciu mocných. Zneužívanie 

moci. Sústredenie sa len na konzum. 
Devastovanie prírody. Stratu nádeje, že 
nesmerujeme k smrti, ale k vyššej forme 
našej ľudskej existencie. Čím viac hmoty 
na seba navešiame, tým väčšími otrokmi 
sa stávame. Treba nám zmeniť naše sme-
rovanie.

Čo vás naposledy (ne)potešilo?
Neteší ma ľahostajnosť k utrpeniu 

iných. Nedostatok konkrétnej lásky k 
našim blížnym. Neteší ma ani strata tvo-
rivosti.

Náš don António

» Ivan Brožík

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
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LASEROVÁ EPILÁCIAFUNKČNÝ EMS TRÉNING
(elektrická stimulácia svalov)
pomocou systému NT1 TECNATIVES

• trvalé odstránenie ochlpenia diódovým
   laserom z akéhokoľvek typu pokožky
• ošetrenie je vďaka podchladeniu
   laserovej hlavice na -4°C bezbolestné
   a bezpečné
• iba skutočný laser dokáže spáliť korienok
   chĺpka a chĺpok už nikdy nenarastie

• iba 2x 20 minút za týždeň
• redukcia tuku a zníženie hmotnosti
• formovanie postavy
• spevnenie a tvarovanie svalstva
Výsledkom je vyformovaná postava,
znížená tuková hmota v tele, zvýšená
svalová hmota v tele, už po 5. cvičení.

ELEKTROPORÁCIA
bezihlová mezoterapia
• prístrojová mezoterapia na redukciu vrások,
   pigmentových škvŕn a jazvičiek
• metóda, ktorá vpravuje do hlbších foriem
   dermy potrebnú vlahu a živiny, čím sa pleť
   hydratuje, vypína a zväčšuje svoj objem

Výsledkom je krajšia a vypnutejšia pleť.

BODYWRAPPING

• účinná metóda liečby celulitídy pomocou
   aktívnych CELLO gélov a zavinovacej fólie
• posilnenie a spevnenie pokožky
• redukcia objemu
Výsledkom je viditeľná redukcia
celulitídy.

Výsledkom je hladká pokožka
bez chĺpkov.

ŠTÚDIO NA SKRÁŠĽOVANIE TELA

Malacky, Mierové nám. 11 • 0944 323 430 • www.sbodymalacky.sk • fb/sbodymalacky

anticelulitídny telový zábal
BODYWRAPPING

• redukcia tuku • odvodnenie • detoxikácia
• spevnenie vypnutie pokožky
Výsledkom je okamžité odbúranie vody
z tela a úbytok na objeme.

bandage bodystyling (tvarovanie
a formovanie postavy pomocou bandáží
a emulzií z éterických olejov
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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

06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Zámena manželiek 09:55 Otecko-
via 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípa-
dy 13:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad  VII. 
19-20/24 15:00 Susedské prípady 15:55 Rodin-
né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Harry Potter a Ohnivá čaša 23:35 300: Vzostup 
impéria 01:30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad  
VII. 19-20/24 03:00 Zámena manželiek 

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:35 SUPERMAMA 
09:50 SÚDNA SIEŇ 10:50 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVI-
NY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Kosti IV. 7,8 15:00 
9 4 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 
17:25 POLICAJTI V AKCII 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 Fakjú, pán profesor 2 Nemecká 
komédia. MN 15 2015 Elyas M´Barek, Jella Haa-
seová, Karoline Herfurthová 23:00 Heker 01:50 
Donatella Versace 03:15 NOVINY TV JOJ 

06:05 Správy RTVS 07:00 
Folklorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 
Doktor z hôr 09:45 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 
14:25 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 15:15 
HiSTORY 15:35 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 20:30 Čo ja viem 
22:00 Cestou necestou 22:35 Maratónec 00:35 
Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 01:25 Dám-
sky klub 03:00 Občan za dverami 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho II. 
08:10 Scooby-Doo, ako sa máš? 08:35 Ďateľ 
Woody 08:50 Zajac Bugs a priatelia 09:00 ZOOM: 
Akadémia pre superhrdinov 10:45 Green Lantern 
12:50 Denné svetlo 15:10 Harry Potter a Ohnivá 
čaša 18:20 To najlepšie z Plesu v opere 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 47 metrov pod hladinou 22:35 
Smrtiaca liečba 00:20 Rodina na úteku 02:05 47 
metrov pod hladinou 03:30 300

05:25 NOVINY TV JOJ 06:00 
KRIMI 06:35 NOVINY TV JOJ 07:20 Ferdo Mravec 
08:20 Rýchla rota Chipa a Dala 39 08:50 ČESKO 
SLOVENSKO MÁ TALENT 10:20 Neserte nám pes-
túnku 11:20 Zoznámte sa s Davom 13:20 Nebez-
pečná rýchlosť 2: Zásah 16:00 Som číslo štyri 
18:20 MILÁČIKOVO 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
VŠETKO ČO MÁM RÁD 22:40 VŠETKO ČO MÁ ANDER 
RÁD 23:10 Zúfalé ženy robia zúfalé veci 01:00 
Chcem ťa, chceš ma? 02:35 NOVINY TV JOJ

06:20 Štyria kamaráti a pes 
07:40 Elena z Avaloru 08:05 Fidlibum 08:30 Tr-
paslíci 09:05 Daj si čas 09:35 Durrellovci 10:35 On 
air 10:55 Park 11:30 Hudba made in Slovakia 11:50 
Čo ja viem 13:25 Záhady tela 14:30 Slečna Mar-
pleová: Karibské tajomstvo 16:00 Eso es 17:45 
Cestou necestou 18:20 Chochmesovci 18:25 Po-
stav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 
Záhady tela 21:30 Neskoro večer 22:25 Kolekcia 
23:15 Slečna Marpleová: Karibské tajomstvo 
00:45 Eso es 02:25 Kolekcia: Šaty 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Ďateľ Woody 07:05 Zajac Bugs a pria-
telia 07:15 Uletená rodinka 09:10 Môj partner 
z K-9: Psí detektív 10:50 CHART SHOW 13:00 Na 
telo 13:30 Transformers: Zánik 16:40 Dobre ve-
dieť! 17:45 Autoškola 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Dokonalá lúpež Akčný film MN 15 (USA) 2018 
G. Butler, P. Schreiber, O‘Shea Jackson Jr., C. „50 
Cent“ Jackson 23:35 Bournov mýtus 01:35 300: 
Vzostup impéria 03:15 Bournov mýtus 

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 07:05 Ferdo Mravec 
46 07:35 Rýchla rota Chipa a Dala 40,41 08:25 
Zoznámte sa s Davom 10:20 REŠTART 11:45 James 
Bond: Zlaté oko 14:40 Mortdecai: Grandiózny prí-
pad 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Detektív z Hongkongu 
23:00 Očista: Volebný rok 01:35 Za nepriateľskou 
líniou 2 03:05 KRIMI 03:30 NA CHALUPE 04:15 DE-
DIČSTVO 3  

06:55 Štyria kamaráti a pes 
07:55 Levia stráž 08:40 Zázračný ateliér 09:10 
Nech žije deduško 09:45 Autosalón 10:10 Americ-
ké národné parky 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 
Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za 
dverami 13:45 Poirot: Dobrodružstvo kuchárky z 
Claphamu 15:40 Zlaté časy 16:40 „Ducháček to za-
řídí“ 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Strážmajster Topinka 21:20 Žena,ktorá 
sa vracia 23:05 Poirot: Dobrodružstvo kuchárky z 
Claphamu 00:50 „Ducháček to zařídí“

markíza

TV JOJ

rTVS

PiatOK 18.1.2019 sObOta 19.1.2019 NEDEľa 20.1.2019
markíza

TV JOJ

rTVS

markíza

TV JOJ

rTVS

Tip na 
SObOTný 

Večer

19.1.2019 20:30  
47 meTrOV 

pOd hladinOu
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Ponuka zaujímavej práce

Poľnohospodárska farma pôsobiaca v oblasti pestovania 
drobného ovocia – Ovocná Farma, s.r.o. hľadá zamestnancov 
na pracovnú pozíciu agronóm, na trvalý pracovný pomer
do svojej prevádzky v Plaveckom Petre.

Požiadavky:
•  vzdelanie poľnohospodárskeho smeru minimálne  

    stredoškolského stupňa
•  skúsenosti v oblasti pestovania ovocia 
•  ochota pracovať vo vonkajšom prostredí
•  práca vhodná aj pre absolventov

Ponúkame:
•  junior agronóm od 1000,-€ do 1500,-€ (mzda brutto)
•  senior agronóm od 1500,-€ do 2000,-€ (mzda brutto)
•  vyškolenie v centrách pestovania v Európe   

AGRONÓM

Ak Vás naša ponuka zaujala, prosím pošlite životopisy na adresu :
praca@ovocnafarma.sk, ďalšie informácie na tel.: +421 917 643 100
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Hľadáte prácu? Skúste to u nás.
Do nášho výrobného tímu hľadáme ľudí na pozíciu:

Ponúkame: stabilnú a �zicky nenáročnú prácu vhodnú pre manuálne zručných ľudí • 
bonusový systém – dochádzkový bonus, príspevok na dopravu, príspevok na čistenie
OOPP, príplatky nad rámec Zákonníka práce, cafeteria, príspevokna ubytovanie • 
zabezpečené stravovanie priamo na pracovisku • práca v čistom pracovnom prostredí 
• 8-hodinové zmeny (2-zmenná prevádzka) + 12-hodinové zmeny
Plat: nástupný plat 700 €, po skúšobnej dobe základ. plat 715 € + 61 € variabilná zložka
• 20 € dochádzkový bonus • príspevok na čistenie oblečenia • príspevok na dopravu
Požiadavky: manuálna zručnosť • zodp. prístup k práci • práca vhodná pre absolventov
Ak vidíte možnosť Vášho uplatnenia v našej spoločnosti, radi sa s Vami stretneme na
osobnom pohovore. Svoje životopisy môžete zaslať na personálne oddelenie: 
katarina.vidlickova@forbo.com, 034/7979314
Forbo Siegling s.r.o., Továrenská 15, 901 01  Malacky
Forbo je lídrom v oblasti výroby transportných pásov.

OPERÁTOR VÝROBY
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do novootvorenej prevádzky v Malackách s nástupom od nového roku na pozície:

• PREVÁDZKAR / Mzda: 1340 €  brutto

• KUCHÁR/KA / Mzda: 1482 €  brutto

• POMOCNÝ KUCHÁR / Mzda: 1196 €  brutto

• VÝDAJCA STRAVY / Mzda: 840 €  brutto

• POKLADNÍČKA / Mzda: 769 €  brutto

• UMÝVAČ/KA RIADU / Mzda: 698 €  brutto

tel.: 0902 90 90 13, e-mail: adam.pernecky@papagrill.sk

Možno sme si to ani nestihli uvedomiť, 
ale, sú tu. Už pár dní. Fašiangy je obdo-
bie od Troch kráľov až do polnoci pred 
škaredou – Popolcovou stredou. Potom 
nasleduje 40 dňový pôst až do Veľkého 
piatku. Je to prechodné obdobie medzi 
zimou a jarou.

Podľa prameňov z obdobia Veľkej 
Moravy sa u nás v 9. storočí používal 
termín mjasopust (koniec jedenia mäsa 
pred pôstom). V Česku sa toto slovo za-
chovalo ako masopust, na Slovensku 
sme však neskôr prebrali nemecký názov 
fašiangy (fašangy).

Fašiangy na dedine - Oslavy fašian-
gov sa regionálne líšili, aj keď sa vyskyto-
vali aj spoločné črty. Napríklad v regióne 
Liptov a v obci Čičmany sa varila praže-
nica, na ktorú bola pozvaná celá dedina. 
Mládenci najprv týždeň pred zábavou 
chodili po dedine a pozývali dievčatá, ale 
aj starších. Pri tejto obchôdzke nezabud-
li zozbierať vajíčka a slaninu. Praženicu 
väčšinou pripravovala richtárka, potom 
sa začínala zábava, na ktorej boli aj pra-
žené šišky, karamel, závin, huspenina a 

ďalšie miestne špeciality. V Honte bolo 
zvykom robiť pálenku. Chlapci chodili po 
dedine a vyberali zrno, taktiež spojené s 
obchôdzkami za dievčatami a pýtaním 
slaniny, klobásy a niekde im dali aj úde-
né mäso. Všetko sa odnieslo na priadky, 
kde dievčatá pripravili pohostenie. Fa-
šiangy sa končili v utorok o polnoci.

Fašiangy v meste - Poriadali ich re-
meselnícke cechy. Teda skôr sa konali 
zábavy, ktorých hlavnými organizátor-
mi boli tovariši. Väčšinou sa odohrávali 
v dome majstra, pretože tu sa vítali noví 
tovariši, ktorým bolo poskytnuté krátko-
dobé ubytovanie. V tomto období sa zvy-
kli stávať z učňov tovariši. Museli však 
uspieť v rôznych skúškach. Napríklad v 
Kežmarku bolo typické kúpanie v stude-
nej a potom teplej vode, nosenie na žrdi 
atď. Jednotlivé cechy konali sprievody 
a snažili sa o čo najväčšiu atraktívnosť. 
Mlynári behali na chodúľoch, debnári 
krútili nad hlavami obručami a podobne. 
Remeselnícke fašiangové zvyky zanikli 
pred 1. svetovou vojnou.

Čas veru letí

» red

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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KONTAKTUJ NÁS TELEFONICKY +421 901 902 313

• *
ZÁKLADNÁ MZDA

• *
ZÁKLADNÁ MZDA

PRACUJ S NAMI
DEVÍNSKA NOVÁ VES

nabor_wv_medzimestsky_A5_2019-01.indd   1 08/01/2019   09:11
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ÈAŠNÍKA /ÈKU

Informácie v kancelárii hotela prípadne
na tel.è. 034/ 773 40 77

HOTEL ATRIUM
PRIJME

na TPP. Prax v odbore nutná.
Nástup ihneï. Zmluvne dohodnutý plat

1070,00 EUR brutto + nadèasy.
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PRIJMEME ŠIKOVNÉHO VODIČA
NA ŤAHAČ S NÁVESOM 

Najlepšie z okolia Malaciek, VP sk. C+E, Prepravy:
Malacky - Parndorf (AT) - Malacky, všetko dľa AETR. 

Každý deň doma, víkendy voľné. Mzda: základ 
+ odmeny + diéty 1350 € v čistom.
Vodič má pridelenú svoju súpravu.

Tel.: 0907 209 577
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Ponúkame: plat - operátor/ka: 800 € bru�o/mesačne + prémie 0 – 140 €
+ dochádzkový bonus, plat - vodič VZV: 780 € bru�o/ mesačne + prémie

0 – 160 € + dochádzkový bonus, doprava zabezpečená, príspevok na
ubytovanie, zálohy a iné benety. Miesto výkonu práce: Lozorno, Malacky

• OPERÁTOR / OPERÁTORKA
   NA MONTÁŽNEJ LINKE
• VODIČ VZV

Životopis zasielajte na: o�ce@�controls.sk, tel. kontakt: 034/778 20 90, 
www.�controls.sk alebo osobne Radlinského 23,  Malacky  90101

po – pia 8:00-12:00  / 12:30 – 16:00

Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom
a strojárenskom priemysle

prijme s nástupom ihneď:
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IDEAL Automotive Malacky, s.r.o. 
Výrobný závod výrabajúci obloženia batožinového
priestoru automobilov

» Miesto výkonu práce: MALACKY, Priemyselná ulica
» Nástupná mzda:  750,- € brutto, výrazné navýšenie
   po skúšobnej dobe: 892,- € brutto, dochádzkový
   a mesačný bonus + ostatné bene�ty
» Moderné a nové pracovné prostredie

» Stravovanie vo vlastnej jedálni
» Práca vhodná pre mužov aj ženy
» Dlhodobá a stabilná práca na
    hlavný pracovný pomer 
» Viaczmenná prevádzka

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV / KOLEGYNE DO NÁŠHO TÍMU

+ 421 34 323 5221, +421 34 323 5222
ia-kariera.sk@ideal-automotive.com  |  www.ideal-automotive.com

IDEAL Automotive Malacky, s.r.o., Priemyselná 6000, Malacky

OPERÁTOR vo VÝROBEPracovná pozícia:

Doprava zabezpečená zo smerov: 1. Brodské – Čáry – Šastín-Stráže- Kuklov – Borský Svätý Jur
– Sekule – Moravský Svätý Ján – Závod – Veľké Leváre – Malacky • 2. Senica – Jablonica – Cerová –

Prievaly – Pl. Peter – Pl. Mikuláš – Pl. Podhradie – Sološnica – Rohožník – Kuchyňa – Pernek - Malacky
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prijme do zamestnania pracovníkov na pozície
operátor výroby • manipulačný pracovník •
skladník • vodič VZV • pracovník expedície
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EDITORIÁL / SLUŽBY

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)
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0904 832 593

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž aj u zákazníka
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HĹBKOVÉ
TEPOVANIE

0905 984 203 / VINCEK

sedačky
koberce
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2KRMIVÁ JOKIKRMIVÁ JOKI

KRMIVÁ PRE
PAPAGÁJE

KRMIVÁ PRE
HOLUBY

Hviezdoslavova 34 (200 m od kina), Malacky, 0907 059 647

AKCIA! KRMNÉ ZMESI ZA

Ponúkame chovateľské a farmárske potreby,
kvalitné granule pre psy a mačky za skvelé ceny!!!

VEĽKOOBCHODNÉ CENY

KRMIVÁ 
HOLU

PAPAGÁJE

ny!!!

BERIEME OBJEDNÁVKY
NA 17-TÝŽDŇOVÉ

NOSNICE DOMINANT


