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Nedávno som sa pristavil v obchode 
pri vyložených vianočných pozdra-
voch. Bolo pri nich prázdno, až na 
jednu výnimku, pani v zrelom strie-
bornom veku. Vyberala si, aj keď, vý-
ber bol slabý. Vianočné pohľadnice 
už takmer nedostať, tie obálkové po-
zdravy s napísaným textom sú o dosť 
drahšie a hlavne – text, ktorý obsa-
hujú, je často neosobný až hlúpy.

„Vy ešte posielate ručne písané že-
lania“ -  pýtam sa a hneď aj s úsmevom 
dostávam odpoveď - „celý môj život. Ja 
iba píšem. Rukou, od srdca.“

Takže, píšem aj ja od srdca, hoci 
cez počítač a tlačiareň:  „Pekné, pokoj-
né a šťastné sviatky vám, milí čitatelia!“ 
No, šťastné asi každý nemá, ale dá sa 
vybrať, aspoň pokojné. Tiché. Vlastne 
asi také majú byť – tiché, až do Štefana.

Nuž ale – v rukách máte práve naše 
posledné vydanie roka 2019. A tak sa 
už pozeráme aj na ten ďalší, dvadsiaty. 
Na Silvestra sa to ešte dá, aj do Troch 
kráľov, veď sú to sviatky, ale potom na-
stane zas každodenný boj. Áno, boj. A 

tak vám, vážení čitatelia, za všetkých 
kolegov želám iba víťazstvá v bojoch s 
prípadnými chorobami. Ale aj víťazstvá 
v bojoch o spravodlivejšiu spoločnosť, o 
to, aby v politike bolo viac poctivosti a 
čo najmenej osobných záujmov jednot-
livcov. Vybojujme si náš štát, nie štát, 
ktorý si uzurpovali  oligarchovia a ich 
politické slúžky. Štát, ktorý by slúžil 
nám – veď si ho na to platíme. A čoraz 
viac si ho platíme. Tak nech sa aj stará 
o nás čoraz viac. Vybojujme si politiku 
a politikov, ktorí myslia na nás a konajú 
za nás a nedajme šancu tým, ktorí mys-
lia iba na seba. Všetko sebe, pre seba. A 
naše vzdelanie, naše zdra-
vie, náš životný štan-
dard, to je pre nich nič. 
Iba obťažovanie.

Takže – všetko dob-
ré vám, vážení čitatelia. 
Uvidíme sa opäť v 
druhom januáro-
vom týždni.

S pozdravom

Neobyčajne obyčajné dni

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Bratislavská 85
Pezinok
www.vasdomfarieb.sk

akujeme Vám
za prejavenú dôveru v roku 2019.

Prajeme príjemné prežitie viano ných
sviatkov a úspešný Nový rok 2020.
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ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

www.lock.sk
lock@lock.sk

Pezinok      Bratislavská 56   0948 754 798
Bratislava  Miletičova 67     0910 970 770
PREDAJ  •  SERVIS  •  PORADENSTVO

NON - STOP servis  0905 754 798NON - STOP servis  0905 754 798
ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy
www.lock.sk    lock@lock.sk                    

Pezinok      Bratislavská 56   0948 754 798
Bratislava  Miletičova 67     0910 970 770
PREDAJ  •  SERVIS  •  PORADENSTVO

akujeme všetkým zákazníkom
za prejavenú dôveru. Prajeme krásne
sviatky a tešíme sa na Vás v roku 2020.

stémy
             

ásne
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Všetkým obchodným partnerom,
zákazníkom, priate om,
aj nepriate om všetko
naj v roku 2020
       praje Peter Šafár
      Myslenická 3, Pezinok              tel.: 0905 628 688

www.autobazarsafar.sk 28 rokov serióznosti
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PLASTOVÉ OKNÁ
a DVERE

Holubyho 35, PEZINOK
(po schodoch nad hodinárstvom HOFI)
po - pia: 10.00 - 17.00

Tel.: 0903 82 82 30
e-mail: windorpezinok@gmail.com
www.windorpezinok.sk

akujeme všetkým zákazníkom,
ktorí nás navštívili

a prejavili nám svoju dôveru.
Prajeme príjemné prežitie

viano ných sviatkov a tešíme sa na
Vás v novom roku 2020.

akujeme všetkým zákazníkom,
ktorí nás navštívili

a prejavili nám svoju dôveru.
Prajeme príjemné prežitie

viano ných sviatkov a tešíme sa na
Vás v novom roku 2020.

Pezinsko
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Slovakia TAP s.r.o.
PEZINOK
Bratislavská 85
tel. 033/642 25 06 
otvorené:
po-pia: 800 - 1700

         so: 900 - 1300

www.slovakiatap.sk

Ve ký viano ný bazárVe ký viano ný bazár

Pokládka, dovoz

-50%

-30% výpredaj
skladových  zásob

kusových kobercov

na kusové koberce
200x290 mm

-50%
na kusové koberce

200x290 mm

-30% výpredaj
skladových  zásob

kusových kobercov

r.o.
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVeKOBERCE - PVC
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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PEZINSKO

Lucia Demovičová  0905 593 810 
Lenka Ostrá   0905 963 035
Distribúcia:
Lenka Ostrá   0905 963 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Myslenice, Pezinok, Báhoň, 
Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, 
Modra, Svätý Jur, Viničné, Bud-
merice, Častá, Slovenský Grob, 
Viničné, Budmerice, Doľany 

pezinsko@regionpress.sk

Redakcia: Kollárova 12
 PEZINOK

Pezinok
Modra

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

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

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

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

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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Právna úprava vymedzujúca trestný 
čin je obsiahnutá v Trestnom zákone. 
Celé trestné právo je založené na zá-
sade Nullum crimen sine lege (Žiaden 
trestný čin bez zákona). 

Z  danej zásady vyplýva, že trestným 
činom je len to, čo zákon za trestný čin 
označí. Problematikou trestného činu 
sa zaoberá trestné právo a problematika 
správnych deliktov a priestupkov spadá 
pod správne právo. Priestupok je defi-
novaný v  Zákone o  priestupkoch ako 
zavinené konanie, ktoré porušuje ale-
bo ohrozuje záujem spoločnosti a je za 
priestupok výslovne označený v zákone 
o priestupkoch alebo v inom zákone, ak 
nejde o iný správny delikt postihnuteľný 
podľa osobitných právnych predpisov, 
alebo o trestný čin. 

Priestupky zároveň tvoria najroz-
siahlejšiu skupinu správnych deliktov. 
Správny delikt nie je v žiadnom právnom 
predpise ucelene definovaný. Ide o počet-
nú skupinu činov, ktoré majú spoločné, 
že ide o protiprávne konanie, ktorého 
znaky sú uvedené v zákone, za ktoré or-
gán verejnej správy, resp. správny orgán 
ukladá sankcie ustanovené administra-
tívno-právnou formou. 

Správnymi deliktmi sú priestup-
ky alebo iné správne delikty. Rozdielov 
medzi priestupkami a  trestnými činmi 
je mnoho, ale najdôležitejšie spočívajú 
v rozličnej závažnosti konania, v prís-
lušnosti na rozhodovanie a v sankciách. 
Asi najdôležitejšou odlišnosťou medzi 

trestným činom a priestupkom z pohľadu 
bežného občana sú sankcie. Vzhľadom 
k tomu, že závažnosť trestných činov 
je vyššia ako závažnosť priestupkov, aj 
sankcie za trestné činy sú prísnejšie. 
Trestný zákon stanovuje, že za trestné 
činy môže súd páchateľovi uložiť tieto 
tresty: trest odňatia slobody, trest do-
máceho väzenia, trest povinnej práce, 
peňažný trest, trest prepadnutia majet-
ku, trest prepadnutia veci, trest zákazu 
činnosti, trest zákazu pobytu, trest záka-
zu účasti na verejných podujatiach, trest 
straty čestných titulov a vyznamenaní, 
trest straty vojenskej a inej hodnosti, trest 
vyhostenia. Za priestupok možno uložiť 
sankcie vo forme pokarhania, pokuty, 
zákazu činnosti alebo prepadnutia veci. 

Hranicou medzi priestupkom 
a  trestným činom je tzv. materiálny ko-
rektív, ktorý má zabezpečiť dodržiava-
nie zásady „ultima ratio“, čo znamená, 
že prostriedky trestného práva sa majú 
použiť až ako krajný prostriedok štátu 
na ochranu určitým, trestným zákonom 
vymedzeným spoločenským vzťahom, v 
prípade, ak prostriedky iných právnych 
odvetví sú neúčinné na ochranu takých-
to vzťahov.

Trestný čin, priestupok a správny delikt

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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»Kúpim staré auto, alebo 
motocykel ČZ, Jawa aj náhr.
diely, všetko od motorizmu 
(trofeje). 0903 818 122.
»CZ JAWA MANET MOPEDY 
STADION PIONIER SIMSON 
MUSTANG KÚPIM TIETO MO-
TORKY AJ POKAZENÉ NEKOM-
PLETNÉ 0915 215 406
»Kúpim súčiastky na sta-
ré škodovky do roku 1990. 
0911 113 012.

»Dám do prenájmu 1 izb. 
byt v Modre s pivnicou, 300 
€/mes. s energiami, 0905 
775 557.
»Dám do prenájmu 2 izb. 
byt v centre PK, 0908 445 
029.

»Predám starší RD v centre 
Svätého Jura na Sasinko-
vej ul., 185.000 €, 0911 382 
290.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»KÚPIM JELENIE A DANČIE 
ZHODY, TROFEJE 0904 177 
812.
»Kúpim rôzne starožitnosti, 
odznaky, mince, staré hodi-
ny, trofeje. 0903 416 726.
»Kúpim staršiu vzduchovku 
a babetu. 0907 374 235.

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

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

Príklad:
RP PK 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, PK zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

07 REALITY / iné    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

Občianska
riadková
inzercia
»KÚPIM STARÚ VZDUCHOVKU 
VZ-35,47 (opakovačka na 
guličky) 0910 419 469.

»S hlbokým žiaľom si pri-
pomíname smutný dátum 
na prelome dní 30.12.- 31.12., 
kedy navždy zaspal spán-
kom večným, syn, brat a 
strýko Ambróz Pažitný.
Tichou spomienkou si ten-
to deň, s hlbokým žiaľom, 
pripomíname už 3. smutný 
rok. Mama a sestra s rodi-
nou.

»Dňa 23.12.2019 si pripo-
menieme 7. výročie úmrtia 
nášho drahého  Karola 
Dobrovodského zo Šte-
fanovej. S láskou naňho 
spomínajú manželka An-
tónia, dcéry Viera, Antónia 
a Gabriela s rodinami, syn 
Vladimír a ostatná rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

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

Príklad:
RP PK 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, PK zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

SPOMIENKY

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    
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Skvelé bonusy v hodnote a� 2 122 €
U�ite si zimu naplno. Vyu�ite špeciálnu ponuku  na naše najpopulárnejšie SUV. 
Získate výhody, ktoré oceníte nielen na snehu. Limitovaná akcia platí na prvých 
150 ks Vitara a 150 ks SX4 S-Cross. Vybrať si mô�ete štvorkolku s pohonom 
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku. 
������� ��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Súčasná podoba štedrých Vianoc  
je novodobým javom a postupne sa 
dostatok a štedrosť žiaľ stále  viac a 
viac prehlbuje. 

Z toho však býva aj veľa zdravot-
ných problémov – z množstva stravy, 
z jej zloženia a z veľkej konzumácie 
alkoholu. Na štedré Vianoce sa treba 
aj pripraviť. Ten, kto dodržiava pôst má 
výhodu – pred Vianocami dochádza k 
úľave pre tráviaci trakt,  k akejsi očiste, 
či detoxikácii, metabolické deje v orga-
nizme dostali úľavu a oddych, dochá-
dza aj k zmenšeniu objemu žalúdka. 
Takže na následné štedré najedenie sa 
(nie prejedenie) môže metabolizmus 
byť viac pripravený, oddýchnutý a na 
druhej strane aj prirodzene človek ne-
zje enormné množstvo, lebo sa rýchlej-
šie zasýti . 

Treba rátať, že pocit sýtosti na-
sleduje až 15-20 min. po poslednom 
súste. Preto jeme pomaly na spôsob 
Francúzov, Talianov, sústrediť sa rad-
šej na spoločnosť pri jedle. Po veľkom 
prejedení sú následne časté hnačkovité 
ochorenia. Jeme radšej častejšie, dajme 
priestor, aby sa metabolizmus vyspo-
riadal aj s inou, ako bežnou skladbou 
stravy.

Množstvo tuku – pozor hlavne 
u ľudí s ochorením podžalúdkovej žľa-
zy  alebo žlčníka – či už chronickou 
pankreatitídou alebo s  prekonaním 
akútnej pankreatitídy v minulosti.

Cukor – v  každom recepte možno 

znížiť množstvo cukru o  tretinu ale 
neraz aj o  polovicu. Ak by bol koláč 
niekomu málo sladký, pocukrenie na 
povrchu nahradí 100 g cukru v  ceste. 
Miesto cukru možno na prípravu pou-
žiť med. Hladkú bielu múku všade, kde 
sa len trochu dá, nahradiť špaldovou 
alebo celozrnnou, či už úplne, alebo 
v  pomere 1:1. Nepoužívať umelé mar-
garíny, radšej maslo, alebo kvalitný 
rastlinný olej. 

Alkohol  - 3 jednotky u muža, 2 jed-
notky pre ženy (1 jednotka = 250 ml 
pohár piva, 100ml vína alebo 30 ml 
destilátu) (1 jednotka = 10 g čistého al-
koholu)

Diabetici: Vyhýbať sa sladkému 
vo veľkom množstve, ak áno, radšej 
uprednostniť ovocie ako klasické ko-
láče. Častejšie si kontrolovať glykémiu 
glukomerom, podľa výsledkov event. 
upraviť liečbu, dávku inzulínu. Jed-
noznačne treba dbať na dostatok po-
hybu.

Hypertonici – nesoliť pri príprave 
jedla, ale až keď je hotové. 

Iba od nás závisí, či 
prežijeme sviatky v po-
hode a zdraví. A také 
vám ich zo srdca želám.

Zdravie cez Vianoce

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

metabolizmu a výživy

Je dobré byť niekedy sám so sebou. 
Samota nie je zlá. Horšia je osame-
losť. Starí ľudia bývajú osamelí. 

Poznám však aj ľudí, o ktorých osa-
melosti nikto netuší. Sú to úspešní pod-
nikatelia. Očakáva sa od nich, že majú 
energiu a schopnosť riešiť všetky problé-
my. A oni niekedy nevládzu a sú bezrad-
ní. Nemajú nikoho, kto by im pomohol. 
Sú osamelí so svojim problémom. 

Jeden podnikateľ mal spoločníkov. 
Všetko bolo fajn, kým sa rozdeľovali od-
meny. Prišla kríza a spoločníci odišli. A 
on sedel s manželkou a premýšľali ako 
zaplatia svoje dlhy. Ďalší podnikateľ 
zháňa projekty a buduje kreatívnu fir-
mu. Chcel si stabilizovať spolupracovní-
ka a venoval podiel vo firme. Spoločník 
si robí bokom svoje vlastné projekty. A 
osamelý šéf preberá svoj problém doma s 
manželkou. Ďalší si vychovával mladých 
spoločníkov. Postavili sa proti nemu a on 
ponížený odchádza z rozpadajúcej sa 
firmy, ktorú kedysi zakladal. Osamelý 
a sklamaný preberá svoju budúcnosť 
doma s manželkou. Chlapík založil sta-
vebnú firmu. Jeho pracovníci mu kradli 
materiál a robili vlastné fušky bez faktú-
ry. Skrachoval a zostal sám. A tí, ktorí mu 
rozkrádali firmu a nekalo konkurovali, 

sa škodoradostne smejú. A mohol by 
som menovať ďalších podnikateľov, pri 
ktorých nakoniec stáli ženy, ktoré sľúbi-
li, že vydržia v dobrom aj v zlom.

Podnikatelia majú dva druhy part-
nerov. Jedni sú pri nich v dobrom, tí 
druhí v zlom. Tých prvých je oveľa viac. 
Medzi tými druhými sú niekedy len 
manželky. Stretávam ich. Bojujú s prob-
lémami, nepochopením a sú v tom sami. 

Osamelosť s vážnym problémom 
je nebezpečná. Zožiera a ničí človeka. 
Môže viesť k depresiám aj i iným prob-
lémom. K lekárovi sa chodí viac s bo-
lesťou tela ako duše. Pomáhame tým, 
ktorí to potrebujú – hladným, slabým 
a chudobným. Lenže našu pomoc nie-
kedy potrebujú aj sýti, silní a bohatí. 
Ich nemoc sa volá osamelosť so svojim 
problémom. A ešte je tu jedna možnosť. 
Spomenúť si na žalm, 
ktorí sa každý deň 
modlia mnísi v be-
nediktínskych kláš-
toroch. Začína sa 
takto: „Bože, príď mi 
na pomoc, Pane, 
ponáhľaj sa 
mi pomá-
hať.” 

Osamelí

» Ján Košturiak

Nie ísť pre mlieko, ale ísť po 
mlieko. Nie je pravdou, že, ale je pravda, že.

Slovenčina naša
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OC PLUS, PEZINOK
po-pia: 10.00-18.00
       so:   9.00-13.00
0944 444 349, 033/647 74 63
www.laco-odevy.sk

- obleky, saká,
  nohavice,
  košele, viazanky
- tri ká, mikiny
- bezplatná úprava
  zakúpených odevov
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Pánske obleky
už od 129,-

Slovenské obleky OZETA neo
NOVINKA

NOVINKA:
Slovenské obleky
OZETA neo
- obleky, saká, nohavice,
  košele, viazanky
- tri ká, mikiny
- bezplatná úprava
  zakúpených odevov

51
-0
00
9

Prajeme Vám pokojné
prežitie viano ných
sviatkov, Š astný Nový rok 
a akujeme za prejavenú dôveru v roku 2019.
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Eduard Chmelár 
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V školách sa snažíme ozvláštňovať 
čas Vianoc aktivitami, ktoré sa spá-
jajú s adventom. Vianočné akadé-
mie, trhy, charita, večierky, zvyky či 
sakrálne podujatia. 

Neraz  zdôrazňujeme pravú podstatu 
Vianoc, veriac, že si to generácia súčas-
ných žiakov osvojí a konečne zmení 
prístup k životu. Učitelia však sú (mu-
sia byť) idealisti, konáme proti prúdu. 
Lež škola nemá šancu byť pozitívnou 
konkurenciou. Jednak sa dehonesto-
val učiteľský stav tak, že o autorite ne-
možno hovoriť, jednak sa do myslí detí 
expanduje komerčný, masmediálny a 
hodnotovo nízky štýl súčasnej napätej 
spoločnosti. A tá má oveľa viac pros-
triedkov, aby žiaka pretvorila na svoj 
obraz. Isto, neraz sa na tomto fenoméne 
zúčastňujú aj dospelí. 

Vedieme deti k ekológii, no sami 
kupujeme plastový riad na vianočné 
párty, balíme darčeky do igelitov či 
hromadne kupujeme zbytočnosti  na 
jedno použitie. Hovoríme im, že Via-
noce sú o láske, stretnutiach, rodine, 
pritom veľkoobchody majú miliónové 
obraty. Zdôrazňujeme ochranu prírody, 
no tešíme sa tisíckam vyrúbaných via-
nočných stromov. Denne deťom zdô-
razňujeme zdravý životný štýl, zdravé 
stravovanie a cez sviatky máme cieľ 
prejesť sa. 

Často sa hovorí o sviatkoch pokoji a 
mieru. No vidíme, čo sa deje vo svetovej 
politike, ale aj v tej našej, kde sú mnohé 

osobnosti na míle vzdialené mierumi-
lovnosti Vianoc. A už po nich sa naloží 
toľko hnoja, že na pokoj a mier zabud-
neme. Neraz zažívame pokrytectvo 
ľudí, čo sa oháňajú Vianocami a odka-
zom na kresťanstvo, pritom konajú tak, 
že veriacim srdcom robia hanbu a ničia 
hodnoty náboženstva.

Už roky sa človečenstvo vytráca 
aj z obyčajných ľudí. Násilie, ničenie, 
vraždy, ubližovanie deťom, zvieratám, 
beztrestná propagácia nebezpečných 
myšlienok. Tomu, žiaľ, nezabránia ani 
Vianoce. Len to na chvíľu zakryjú. Sa-
mozrejme, nie je cieľom zakrývať zlo, 
ako to bolo v totalitnej minulosti. Ale 
aj vďaka defilovaniu nových vzorcov 
správania v spravodajstve či vo filmoch 
ľudia divejú. Isto, tých dobrých ľudí je 
oveľa viac. Len niekedy mám pocit, že 
tí zlí sú králi.

Deťom sa ťažko vysvetľujú okol-
nosti, ktoré vedú k zlému správaniu. 
Všetko vnímajú podvedome a my len 
môžeme byť radi, že tu zatiaľ nie je 
generácia, ktorá teroristicky devastuje 
spoločnosť. Školy na takéto problémy 
reagujú, dokonca s predstihom. Ale 
ako som uviedol, učiteľ nie je tvorcom 
spoločnosti. Ani sa to už nepožaduje. 

Uctím si Vianoce a oddýchnem si. 
Ale nezaujíma ma to, čo bude cez ne, 
ale to, čo bude po nich. A o ktoré hod-
noty prídeme do tých ďalších. 

Duma predvianočná

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

Med a Vianoce. To vari ani nejde od-
deliť. Jedno bez druhého by nebolo 
tým, čím je. Ale prečo by to malo zo-
stať tak, že med iba na Vianoce?

Med je pre človeka odpradávna čím-
si zázračným. Už viac ako desaťtisíc 
rokov sa používa na celom svete ako 
výživný a taktiež liečivý prostriedok. 
V stredoveku bol rovnako vzácny ako 
soľ. V dnešnej dobe môžeme med s čis-
tým svedomím považovať za produkt 
bohatý na bioaktívne a ďalšie látky 
podporujúce zdravie. Veda preniká 
stále hlbšie do zloženia týchto látok, 
popisuje ich účinok na látkovú výmenu 
a na naše zdravie a dospieva k prekva-
pujúcim výsledkom. Napríklad podľa 
českých expertov na zdravú výživu 
med účinne chráni pred rakovinou a 
duševnou únavou.

Tým, ktorých trápi nespavosť, od-
porúčajú užiť pred spaním práve med. 
Nachádza sa v ňom skupina vitamínov 
B, posilňujú nervovú sústavu a látky 
požierajúce voľné radikály, preto slúži 
aj ako vynikajúca prevencia proti rako-
vine. Zlepšuje aj trávenie, stavbu kostí 
a obranyschopnosť organizmu.

Najlepšie je kupovať med priamo 
od včelára. Určite každý z nás v okolí 
nejakého má. Med musí byť dostatočne 
hustý. Každý med prirodzene kryšta-
lizuje, je to známka kvality. Nekryšta-
lizuje iba agátový med, ktorý má iný 
pomer glukózy a fruktózy. Každý med 
je zdravý, majú však rôzne špecifiká. 

Agátový je najjemnejší a najmenej 
dráždivý. Kvetové medy sú chuťovo 
výraznejšie, najmä lipový a slnečnico-
vý. Niektoré obsahujú veľa peľových 
zložiek, ktoré môžu dráždiť najmä ľudí 
náchylných na alergie. Typ medu rozo-
znáte aj podľa farby a vône. Rastliny, 
ktoré sú medonosné, nekvitnú naraz. 
Na jar sú to ovocné stromy, potom rep-
ka olejka a agáty. 

Ak používate med na osladenie 
čaju alebo kávy, nedávajte ho do úpl-
ne horúceho nápoja, ale počkajte kým 
trochu vychladne. Zohrievaním nad 
42 stupňov stráca med veľa zdravých 
látok. Preto, ak uprednostňujete teku-
tý med siahnite po agátovom. Naopak, 
pravého skryštalizovaného medu sa 
netreba báť – aj jeho tuhé časti sa spo-
ľahlivo vo vlažnom čaji rozpustia.

Ach, ten zázračný med

» red
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VSTUPNÁ BRÁNA
DO VAŠEJ ZÁHRADY

PEZINOK, Vini ianska cesta, kontakt: 0902 405 535

 akujeme verným zákazníkom
za prejavenú dôveru v roku 2019.

Prajeme všetkým krásne a pokojné
sviatky a Š astný Nový rok 2020.

Prí te si
k nám

pre viano nú
výzdobu

a strom ek

Prí te si
k nám

pre viano nú
výzdobu

a strom ek
k j ýý ákák íkk
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0905 593 810

Želáme vám Slovensko
bez extrémistov a Smeru

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020
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Prajeme šťastné
a veselé Vianoce
a šťastný nový
rok 2020.
Ďakujeme za Vašu
dôveru, ktorú do
nás naďalej vkladáte.

www.semagroup.eu
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ID 32600

www.TUreality.sk

Mgr. Ľubomír Uhlár

0915 797 233

SUPER CENA! Predaj 
3-izbového priestranného 
bytu, vlastné parkovanie, 
Šenkvice, 82 m2

0904 444 031

H�aáe oýh oeo o íu!

 98 000 €
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

KÚPIME
BYTY, RODINNÉ DOMY

platíme ihne ,
aj v dražbe alebo s exekúciou.

0911 62 55 37
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Kúpim garáž
v Pezinku, Modre,

Šenkviciach, Vištuku.
Platba v hotovosti.

Kontakt:

0907 909 699
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Kúpim garsónku
alebo 1 izb. byt v PK
do 60 000€.  0949 411 813

Citáty
o Vianociach

» „Môj otec bol alkoholik 
a moji rodičia… nemali sme 
žiadne peniaze a vyrastal 
som v naozaj zlých pome-
roch. Sledoval som ako sa 
naše peniaze míňajú na 
nákup cigariet a podob-
ných vecí. Nevedel som, 
ako to môžem zmeniť. Ako 
môžete fajčiť, keď si nemô-
žeme dovoliť ani vianočné 
darčeky? Tieto veci vás 
neurobia lepšími… zabíjajú 
vás. Je to hlúpe.“ 
Mel Brooks, americký re-
žisér, spisovateľ, herec a 
producent 1926.

» „Keď človek nič nežiada, 
má zo všetkého darček.“ 
Erich M. Remarque, nemec-
ký spisovateľ 1898 – 1970.

» „Priateľské slovo nič 
nestojí, a predsa je to ten 
najkrajší zo všetkých dar-
čekov.“ 
Daphne Du Maurier, britská 
spisovateľka 1907 – 1989.

» „Darčeky nie sú zadar-
mo: zväzujú darujúceho a 
obdarovaného do slučky 
vzájomnej výmeny.“  Marcel 
Mauss, francúzsky sociológ 
a antropológ 1872 – 1950.

» „Manželia sú ako darče-
ky na Vianoce: nemôžete si 
ich vybrať; len čakáte, až 
vám ich niekto dá, a potom 
sa musíte tváriť, že ste ná-
ramne spokojné s tým, čo 
ste dostali.“ 
Helen Rowland, americká 
novinárka 1875 – 1950.

» „Darčeky nie sú nikdy o 
cene, ale nápade a o tom 
ako počúvaš druhého“ 
                   Danka Španková

!Počítať, koľko dní chýba a 
ako pomaly plynú… Všetko 
je najlepšie v deň Vianoc, 
ktorý sa rozplýva v plnej 
kráse ako spomienky na 
prvé letné slnečné dni, lebo 
ty vieš, že boli nádherné. V 
tom spočíva krása Vianoc, 
že sú novým letom v plnej 
zime.“

(Neznámy autor)                

Citáty
o Vianociach

» „Vianoce znamenajú tak 
veľa kvôli jednému neoby-
čajnému dieťaťu. Ale Viano-
ce nám tiež pripomínajú, že 
všetky deti sú neobyčajné, 
že sú darmi od Boha, dar-
mi neobyčajnej hodnoty, 
ktoré znamenajú viac než 
akékoľvek peniazmi zakú-
pené darčeky. V ich láske a 
smiechu, v našej nádeji pre 
ich budúcnosť spočíva sku-
točný význam Vianoc.“
R. Reagan, 40.prezident Spo-
jených štátov 1911– 2004.

» „V tomto predvianočnom 
období nebehaj bezhlavo 
hľadať darčeky. Buď ty dar-
čekom pre ostatných!“
                   (Neznámy autor)

» Počítať, koľko dní chý-
ba a ako pomaly plynú… 
Všetko je najlepšie v deň 
Vianoc, ktorý sa rozplýva v 
plnej kráse ako spomienky 
na prvé letné slnečné dni, 
lebo ty vieš, že boli nád-
herné. V tom spočíva krása 
Vianoc, že sú novým letom 
v plnej zime.“
                   (Neznámy autor)  
                » redakcia
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Poslanec Európskeho parlamentu
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NON STOP
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Už o pár dní tu máme koniec roka, 
ku ktorému akosi neodmysliteľne 
patria silvestrovské oslavy. No a 
Silvester bez ohňostroja a najmä 
bez slávnostného novoročného 
prípitku si väčšina z nás ani nevie 
predstaviť. Chýbať však nesmú tiež 
slané chuťovky, ktorých nie je po-
čas silvestrovskej noci nikdy dosť.

Podľa tradície si zvykneme na nový 
rok pripíjať šampanským a mnohí mož-
no ani netušia, že v skutočnosti si pri-
píjajú sektom. Je tomu tak preto, lebo 
žiadne šumivé víno vyrobené mimo 

oblasť Champagne sa nemôže nazývať 
šampanským. Za objaviteľa šampanské-
ho vína je považovaný Don Perignon z 
benediktínskeho opátstva v Hautvillers. 
Už v 18. storočí sa šampanské stalo ofici-
álnym nápojom kráľovského dvora Ľu-
dovíta XV. Tento chutný mok sa vyrába 
dvojitou fermentáciou a jeho teplota pri 
konzumácii by mala dosahovať teplotu 
5 až 7 stupňov Celzia.

Tipy na silvestrovský prípitok
Hoci si podľa tradície zvykneme na 

nový rok pripíjať šampanským či sek-
tom, prečo nezvoliť pre zmenu chutný 
miešaný drink? Ponúkame niekoľko 
tipov.

Šampanské a pomarančový džús
Suroviny: 7,5 cl šampanského (prí-

padne sektu), 7,5 cl pomarančového 
džúsu

Postup: Do pohára nalejeme šam-

panské a následne džús. Zľahka premie-
šame a ozdobíme pomarančovou kôrou.

Sekt s čiernym pivom
Suroviny: sekt, čierne pivo
Postup: Do vysokého pohára naleje-

me približne do dvoch tretín vychlade-
ný sekt a doplníme čiernym pivom.

Sekt s mangom
Suroviny: 15 cl sektu, 4 cl mangového 

pyré, lístok bazalky na ozdobenie
Postup: Do pohára nalejeme mango-

vé pyré, ktoré vytvoríme tak, že zmixuje-
me ¼ manga. Doplníme ľadom a zaleje-
me sektom. Jemne premiešame lyžicou. 
Ozdobíme lístkom bazalky.

Tipy na silvestrovské chuťovky
No a aké by to bolo silvestrovské 

popíjanie bez slaných chuťoviek, tie 
jednoducho nesmú chýbať. Necháte sa 
inšpirovať?

Slivky pečené v sušenej šunke
Suroviny: 15 až 20 sušených sliviek, 

7 až 10 plátkov sušenej šunky, špáradlá

Postup: Sušené slivky zalejeme horú-
cou vodou a necháme v nej namočené 

približne 15 minút. Zatiaľ si sušenú šun-
ku rozkrojíme pozdĺžne, každý plátok 
na dva pásiky. Každú slivku omotáme 
jedným pásikom sušenej šunky a pre-
pichneme špáradlom. Slivkové závitky 

pokladieme na plech vystlaný papierom 
na pečenie a pečieme v rúre vyhriatej na 
180 stupňov približne 15 minút.

Slimáky z lístkového cesta
Suroviny: lístkové cesto, paradajkový 

pretlak, šunka, syr vhodný na strúha-

nie, oregano (môže byť aj bazalka, čo 
kto preferuje), vajce

Postup: Z obchodu zakúpené rozvaľ-
kané lístkové cesto ešte po dĺžke prekro-
jíme na polovicu. Každý diel potrieme 
paradajkovým pretlakom, poukladáme 
šunku, na ňu nastrúhame syr a na záver 
posypeme oreganom prípadne bazal-
kou. Jednotlivé diely zavinieme do ro-
lády a potom každú roládu rozkrájame 
zhruba na pol centimetrové kúsky – sli-
máky. Následne slimáky pokladieme na 
plech vystlaný papierom na pečenie a 
každý kúsok potrieme rozšľahaným va-
jíčkom a pečieme v rúre vyhriatej na 200 
stupňov približne 15 minút.

Hrušky s nivou
Suroviny: 4 hrušky, 8 plátkov syra s 

plesňou (vhodná je Niva), 8 vlašských 
orechov, 4 lyžičky medu

Postup: Hrušky umyjeme a každú 
ešte prekrojíme na polovicu. Odstrá-
nime jadrovníky. Na každú polovicu 

hrušky položíme plátok nivy. Hrušky 
pokladieme na plech vystlaný papierom 
na pečenie a pečieme v rúre vyhriatej na 
200 stupňov približne 10 minút. Kým 
sa hrušky pečú, posekáme na kúsky 
vlašské orechy a opečieme ich na su-
chej panvici. Hotové hrušky posypeme 
orechmi a pokvapkáme medom.

Bruschetta s paradajkami 
a avokádovou nátierkou

Suroviny: na bruschettu s paradajka-
mi a bazalkou 

1/2 kg paradajok, 2 PL nasekaných ba-
zalkových lístkov, 5 PL olivového oleja, 1 
cibuľu, soľ, mleté čierne korenie,

chlieb, sendvič prípadne bagetu

Postup: Paradajky pokrájame na 
drobné kúsky, pridáme bazalku, soľ, 
mleté čierne korenie, nadrobno nakrá-
janú cibuľu, a zalejeme olivovým ole-
jom. Spolu premiešame a necháme v 
chlade odstáť 20 minút. Chlieb, sendvič 
alebo bagetu nakrájame, každý plátok 
potrieme olivovým olejom a postupne 
opečieme na suchej panvici. Podávame 
obložené paradajkovou zmesou.

Suroviny: na bruschettu s avokádo-
vou nátierkou

Dve avokáda, 2 ks roztierateľného 
syra, citrón, soľ, mleté čierne korenie, 
chlieb, sendvič alebo bagetu, pridať 
môžete aj strúčik pretlačeného cesnaku 
a jednu menšiu nadrobno posekanú ci-
buľu

Postup: Avokáda prekrojíme na polo-
vicu. Jadro vyberieme a dužinu naškra-
beme lyžicou a vložíme do misky. K du-
žine pridáme syr, citrónovú šťavu podľa 
chuti, prípadne aj cesnak alebo cibuľu 
a vymiešame. Nakoniec dochutíme ko-
rením a soľou. Chlieb, sendvič či bage-
tu nakrájame, každý plátok potrieme 
olivovým olejom a postupne opečieme 
na suchej panvici. Podávame s avoká-
dovou nátierkou.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Oslávte príchod nového roka správne podávaným šampanským

Silvestrovské nápoje a slané chuťovky 

Silvestrovské miešané nápoje.                                              foto autor pastel100 pixabay

Slivky pečené v sušenej šunke.                                    foto autor Dagny Walter pixabay

SILVESTER Najčítanejšie regionálne noviny

Vedeli ste, že...? 
-šampanské sa otvára tak, že fľašu 
mierne nakloníme a zátku pomaly 
vytiahneme rukou tak, aby nelietala 
po miestnosti. Súčasne nedochádza 
k žiadnemu hlasnému buchnutiu, 
ale len k tichému zvuku
-na podávanie šampanského by sme 
mali podľa znalcov používať väčšie 
poháre v tvare tulipánu, ktoré by 
sme však mali naplniť maximálne 
do polovice

Slimáky z lístkového cesta.                                                      foto autor TheUjulala pixabay
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PREDAJ A
S INŠTALA NÝM MATERIÁLOM

PEZINOK, ul. Šenkvická 14/U
 0918 620 835, e-mail: absol@absol.sk

www.absol.sk

Prajeme príjemné preži e

viano ných sviatkov

a š astný Nový rok. 

akujeme všetkým zákazníkom

za prejavenú dôveru v tomto roku

a tešíme sa na strentu e

v roku 2020.

             

Prajeme príjemné preži e

viano ných sviatkov

a š astný Nový rok. 

akujeme všetkým zákazníkom

za prejavenú dôveru v tomto roku

a tešíme sa na strentu e

v roku 2020.
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www.celox.sk

akujeme verným

zákazníkom za prejavenú

dôveru a spoluprácu,

všetkým prajeme

pokojné viano né

sviatky a želáme ve a

zdravia a úspechov

v budúcom roku 2020.

akujeme verným

zákazníkom za prejavenú

dôveru a spoluprácu,

všetkým prajeme

pokojné viano né

sviatky a želáme ve a

zdravia a úspechov

v budúcom roku 2020.
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PUR ZATEPLENIE.sk
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Hľadáme dokladačov tovaru
v regióne Pezinok, Modra

a okolité obce (cca 15 predajní).
Zamestnanie je možné na živnosť alebo dohodu.
Podmienka: vlastná doprava. Odmena: 3€/hod.

Informácie na t.č.: 0905 561 473

24
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ZOS, Potočná 13, Báhoň
 0905 606 057

ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
BÁHOŇ  ponúka voľné pracovné miesta na pozíciu

OPATROVATEĽKY
a voľné miesta pre klientov

FIRMA ELTERM s.r.o.
Bratislavská 87, Pezinok

Informácie na tel./fax:
033/642 25 39
elterm@elterm.sk

príjme
do pracovného pomeru:

51
-0
24
8

strojný
zámočník

mzda 1000 € brutto
osobné ohodnotenie

Skladník (Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350

85
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PRIJMEME

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 27% Možnosť výhry 700 €VIANOČNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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Slovenská Gra�a a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygra�ckého priemyslu

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOV výroby, expedície a lisovne

NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV -

MECHANIKA
STROJNÍKA
ELEKTRONIKOV

Požiadavky:

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@gra�a.sk,  www.gra�a.sk 

Mzda od 820 € - 1 100 €

15
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00
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• 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

16
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 650 €

mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–1800 €.

0948 534 542

52
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA

32
-0
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BRIGÁDA V BA IHNEĎ
- vykladanie balíkov 4,20 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni 3,33 € / hod. (brutto) muži + ženy

+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok 
BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!
Kontakt: 0902 626 696, o�ce@spotjob.sk
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06:00 Priatelia Toma a Jer-
ryho 06:15 Nové dobrodružstvá Toma a Jer-
ryho 06:55 Aj Santa má brata 08:55 Digitálny 
svet 09:00 Hviezdny prach 11:20 Dračie srdce 
3: Čarodejníkova kliatba 13:10 Pravý rytíř 14:50 
Megamozog 16:35 Snehulienka a lovec 19:00 TE-
LEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Hotel Transylvánia 2 Animovaná 
komédia MN 12 (USA) 2015 22:05 Smrtonosná 
zbraň 4 00:30 Hviezdny prach 02:40 Víťazstvo 
hriešnice 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:00 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:05 Beethoven a 
pátranie po kúzelnom vaku 09:05 NAŠI 10:45 
PRÁZDNINY: VIANOČNÉ DOBRODRUŽSTVO 12:30 
Johnny English sa vracia 15:00 Severný pól: Na 
Vianoce otvárame! 16:50 Kráľ Drozdia brada 
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Sám doma 2: 
Stratený v New Yorku 23:00 Krampus: Choď 
do čerta! 01:15 Vianočná stretávka 03:45 KRIMI 
04:10 NOVINY TV JOJ 04:45 Mafstory Vianoce  

05:35 Správy RTVS „N“ 07:00 
Franklinove čarovné Vianoce 07:50 Gruffalo 
08:15 Rozprávky bratov Grimmovcov 09:15 Anna 
zo Zeleného domu 10:05 O ľuďoch a čarodejní-
koch 11:35 Keď draka bolí hlava 13:15 Rozprávky 
bratov Grimmovcov 14:20 Láska na vlásku 16:10 
Snehová kráľovná 17:40 „Dívka na koštěti“ 19:00 
Správy RTVS 20:30 „S tebou mě baví svět“ 21:55 
Noc plná zázrakov 23:40 Medená veža 01:05 
„Dívka na koštěti“ 02:25 Noc plná zázrakov 
04:05 Správy RTVS „N“

06:00 Priatelia Toma a Jerry-
ho 06:20 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 
06:40 Scooby-Doo a strašidelné Vianoce 07:05 
Šmolkovia - Vianočná koleda 07:25 Shrek: Zvo-
nec a koniec 08:55 O statečném kováři 10:25 
Snehulienka a lovec 12:40 Plavčík a Vratko 14:20 
Harry Potter a Kameň mudrcov 17:00 Perinbaba 
18:45 OTECKOVIA - Vianočný zázrak 19:00 Mrázik 
20:30 Pelíšky Komédia MN 12 (ČR) 1999 M. Donu-
til, J. Kodet, S. Stašová, E. Vášáryová 23:00 Popo-
luška 00:50 Pelíšky 02:50 Popoluška  

05:30 Profesionáli III. 06:10 
NOVINY TV JOJ 06:45 PRÁZDNINY: VIANOČNÉ 
DOBRODRUŽSTVO 08:00 Na vlásku: Príbeh po-
kračuje 08:55 O medvědu Ondřejovi 09:45 Naj-
lepší priateľ 11:20 S čerty nejsou žerty 12:45 Via-
nočné želanie 14:10 Doba ľadová: Mamutí tresk 
15:30 Doba ľadová: Mamutie Vianoce 15:55 Sám 
doma 17:30 Ľadové kráľovstvo 19:00 Tri oriešky 
pre Popolušku 20:20 Bol raz jeden kráľ 22:00 
KANDRÁČOVCI 23:40 Černí baroni 01:20 Krampus: 
Choď do čerta! 02:50 Najlepší priateľ 

05:15 Anna zo Zeleného 
domu 06:00 Rozprávky bratov Grimmovcov 
07:00 Santov pomocník 08:15 Gruffalinka 08:45 
Rozprávky bratov Grimmovcov 09:45 Anna zo 
Zeleného domu 10:35 Vianočná koleda 11:50 
Úsmev ako dar 13:10 Dieťa menom Ježiš 14:50 
Rozprávky bratov Grimmovcov 15:55 „Dařbuján a 
Pandrhola“ 17:15 Vianočné oblátky 18:20 Vianoč-
né želanie 19:45 Čarovný kamienok 21:10 Pyšná 
princezná 22:35 Očovské pastorále 00:00 Pol-
nočná sv. omša 01:30 Dieťa menom Ježiš 

06:00 Šmolkovia - Vianočná 
koleda 06:20 Priatelia Toma a Jerryho 06:35 
Varte s nami 06:50 Pravý rytíř 08:15 Za plotom 
09:40 Najkrajší vianočný stromček 11:10 OTEC-
KOVIA - Vianočný zázrak 11:30 Perinbaba 13:10 
Pelíšky 15:30 Snehulienka 17:20 Princezna se 
zlatou hvězdou 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Kúzelná 
opatrovateľka 22:20 Kráľovské Vianoce 00:00 
Všetko alebo nič 02:10 Kráľovské Vianoce 04:55 
TELEVÍZNE NOVINY  

05:10 Kutyil s.r.o. 17 05:55 
Hoď svišťom 16 06:30 Ako zachrániť Vianoce 
08:00 Všade samé zvončeky 2 09:30 Princ a 
Večernica 11:00 Kráľ Drozdia brada 12:50 Princ a 
servírka 14:30 Sám doma 2: Stratený v New Yor-
ku 16:55 Začarovaní 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY 
TV JOJ 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Posledný 
bohatier Ruská rodinná akčná fantazijná komé-
dia. MN 12 2017 Viktor Choriňak, Mila Sivackaja, 
Jekaterina Vilkova 22:50 Henryho denník 01:05 
Smrtonosná pasca 03:05 Krídla Vianoc 

05:15 Snehová kráľovná 
06:50 Santov pomocník a zázračná snehová 
vločka 08:10 Pán Konár 08:35 Rozprávky bra-
tov Grimmovcov 09:35 Anna zo Zeleného domu 
10:25 Pyšná princezná 11:55 Urbi et orbi 12:25 
Dieťa menom Ježiš 14:05 Zlodarov les 14:45 Roz-
právky bratov Grimmovcov 15:45 „S tebou mě 
baví svět“ 17:15 Majster kat 19:00 Správy RTVS 
20:30 Princezná a pol kráľovstva 22:05 Noc plná 
zázrakov 23:50 Očovské pastorále 01:10 Dieťa 
menom Ježiš 02:45 Noc plná zázrakov 

06:00 Scooby-Doo a straši-
delné Vianoce 06:20 Nové dobrodružstvá Toma 
a Jerryho 07:20 Megamozog 08:50 Popoluška 
10:40 O statečném kováři 12:15 Vianočné prianie 
13:45 Peklo s princeznou 15:40 Mrázik 17:20 Ho-
tel Transylvánia 2 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Ten, kdo 
tě miloval Komédia MN 12 (ČR) 2018 S. Norisová, 
P. Řezníček, H. Čermák, E. Holubová, L. Vaculík. 
22:20 Posledný kráľ severu 00:10 Parker 02:15 
Posledný kráľ severu 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:20 KRIMI 05:45 NOVINY 
TV JOJ 06:30 Sedem trpaslíkov 07:55 Severný 
pól: Na Vianoce otvárame! 09:20 Doba ľadová: 
Mamutie Vianoce 09:50 Ľadové kráľovstvo 11:25 
Taxi 3 13:00 Dokonalý bozk 14:25 Cesta do krajiny 
Oz 17:10 Tri oriešky pre Popolušku 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 
20:35 101 dalmatíncov Americká rodinná komé-
dia. MN 7 1996 22:30 Svadba na divoko 00:40 
Smrtonosná pasca 2 02:35 Vianoce u Meyersov-
cov 04:15 Kutyil s.r.o.  

05:25 Anna zo Zeleného 
domu 06:05 Santov pomocník 07:25 Príbeh Via-
noc 08:15 Potulný potkan 08:40 Rozprávky bra-
tov Grimmovcov 09:40 Anna zo Zeleného domu 
10:25 Čarovný kamienok 11:50 Rysavá jalovica 
12:55 Dieťa menom Ježiš 14:35 Rozprávky bratov 
Grimmovcov 15:35 Anjel Pána 17:10 „Dobrý voják 
Švejk“ 19:00 Správy RTVS 20:30 Čertovské pero 
22:05 Láska v Laponsku 23:40 Majster kat 01:25 
Dieťa menom Ježiš 03:10 Správy RTVS „N“ 04:00 
Anna zo Zeleného domu 04:45 Správy RTVS „N“  

PONDELOK 23.12.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 24.12.2019 STREDA 25.12.2019 ŠTVRTOK 26.12.2019

06:00 Sladká výzva 06:10 Za 
plotom 07:25 Vianočné prianie 08:55 Najkrajší 
vianočný stromček 10:30 Plavčík a Vratko 12:00 
Kráľovské Vianoce 13:40 Snehulienka 15:30 Kú-
zelná opatrovateľka 17:20 Jak vytrhnout velrybě 
stoličku 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Podfukári Triler 
MN 12 (USA-Francúzsko) 2013 J. Eisenberg, M. 
Ruffalo, I. Fisherová, W. Harrelson, M. Freeman. 
22:40 Next Akčný triler MN 15 (USA) 2007 00:25 
Podfukári 02:15 Next  

05:05 Profesionáli 05:50 
NOVINY TV JOJ 06:35 KRIMI 07:00 NOVINY TV 
JOJ 07:50 Komplikovaná láska 09:30 Bol raz 
jeden kráľ 11:05 KANDRÁČOVCI 13:00 Rozkošný 
maznáčik 14:30 Posledný bohatier 17:00 Sám 
doma 3 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Ktorý je 
ten pravý? Americká romantická komédia. MN 12 
2017 22:40 Oklamaný 00:40 Nobelov testament 
02:10 Ako zmerať svet 04:10 Profesionáli VIII. 6 
04:50 Kutyil s.r.o.  

05:45 Santov pomocník a 
zázračná snehová vločka 07:05 Príbeh Via-
noc 07:50 Sobík Niko 09:05 Rozprávky bratov 
Grimmovcov 10:05 Anna zo Zeleného domu 
11:00 Orest z rodu čarodejníkov 12:40 Snehulia-
ci 13:05 Kráska a zviera 14:45 Rozprávky bratov 
Grimmovcov 15:45 Anjel Pána 17:25 „Poslušně 
hlásím“ 19:00 Správy RTVS 20:30 Mária Terézia 
22:05 Liečiteľ 00:40 „Dobrý voják Švejk“ 02:25 
Láska v Laponsku 04:00 Správy RTVS „N“ 04:50 
Góly - body - sekundy  

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:15 Nové 
dobrodružstvá Toma a Jerryho 08:00 Peklo s 
princeznou 09:50 Rivali 11:30 Operácia Arktída 
13:15 Láska na druhý pohľad 15:15 Jumanji 17:10 
Jak dostat tatínka do polepšovny 19:00 TELE-
VÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Harry Potter a Tajomná komnata 
Dobrodružný film MN 12 (VB-USA) 2002 23:25 
Romeo musí zomrieť 01:25 Tankový prapor 
02:50 Rivali  

05:35 NOVINY TV JOJ 06:10 
KRIMI 06:35 NOVINY TV JOJ 07:10 Labková patro-
la  II. 8 07:30 Dobrodružstvá bielej koaly 09:00 
SUPER KARAOKE 09:35 Sám doma 4: Chceme 
náš dom späť! 11:05 Začarovaní 12:50 Vianoce v 
putách 14:30 12 podmienok dedičstva 16:55 Zúb-
ková víla 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Sedem 
statočných 23:20 Vojak 00:55 John Stratton: 
V prvej línii 02:25 Dva dni v Paríži 04:00 KRIMI 
04:25 Profesionáli VIII. 7  

05:50 Snehuliaci 06:30 
Včielka Maja 07:15 Sofia Prvá 07:50 Levia 
stráž 08:15 Rozprávky bratov Grimmovcov 
09:15 Anna zo Zeleného domu 10:05 Záhady 
tela 11:25 Popoluška 14:55 Rozprávky bratov 
Grimmovcov 16:00 Johankino tajomstvo 17:25 
„Marečku, podejte mi pero“ 19:00 Správy RTVS 
20:30 Mária Terézia 22:10 Všetci sú v poho-
de 23:50 Liečiteľ 02:25 Svet v obrazoch 02:50 
Správy RTVS „N“ 04:05 Anna zo Zeleného domu 
04:50 Sobík Niko 2  

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 
07:00 Priatelia Toma a Jerryho 07:05 Lichožrúti 
08:40 Rivali 10:15 Operácia Arktída 12:00 Naj-
krajší vianočný stromček 13:40 Jak vytrhnout 
velrybě stoličku 15:10 Mamma Mia! 17:10 Ten, 
kdo tě miloval 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Expen-
dables: Nezničiteľní 3 22:50 Rukojemník 01:00 
Romeo musí zomrieť 02:45 Láska na druhý po-
hľad 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:05 NOVINY TV JOJ 05:40 
KRIMI 06:05 NOVINY TV JOJ 06:40 SpongeBob 
SquarePants IX. PREMIÉRA 8 07:10 Labková pat-
rola  II. 9 07:30 Rozkošný maznáčik 09:00 SUPER 
KARAOKE 09:25 Sám doma 5: Vianočná lúpež 
11:00 Cesta do krajiny Oz 13:15 Pán Popper a jeho 
tučniaky 15:00 101 dalmatíncov 17:15 Deväť živo-
tov pána Fúzika 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 
20:20 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Po-
licajtov švagor 2 22:35 Nabúchaná 01:05 Vojak 2 
02:35 Hrozba z nebies 04:00 Profesionáli 

06:10 Kniha džunglí 06:25 
Včielka Maja 07:05 Sofia Prv 07:40 Levia stráž 
08:30 Rozprávky bratov Grimmovcov 09:35 
Anna zo Zeleného domu 10:20 Kráska a zviera 
11:55 Wendy 13:25 Orlie pierko 15:00 Rozprávky 
bratov Grimmovcov 16:00 Tri životy 17:20 „Jak 
utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků  v Če-
chách“ 19:00 Správy RTVS 20:30 Aenne Burdová 
23:30 Orlie pierko 00:55 „Poslušně hlásím“ 02:30 
Všetci sú v pohode  

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 27.12.2019 SOBOTA 28.12.2019 NEDEĽA 29.12.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

28.12.2019 20:30  
HARRY POTTER A 

TAJOMNÁ KOMNATA
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INFORMÁCIE O PRÁCI
0905 44 81 83

v.berkovic@pongratz.sk

00
38

PONGRATZ s.r.o., Dolná 2066, 900 01 MODRA, okr. PEZINOK

Od nového roka 2020 rozširujeme rady našich spolupracovníkov
a prijmeme do montáže prívesných vozíkov:

akujeme
za prejavenú dôveru.

Želáme príjemné prežitie
viano ných sviatkov a všetko
dobré do Nového roku 2020.

akujeme
za prejavenú dôveru.

Želáme príjemné prežitie
viano ných sviatkov a všetko
dobré do Nového roku 2020.

Mzda sa líši od vybranej pozície a skúseností,
minimálna základná mzda je od 600,- EUR.

Ponúkame Ti príležitosť stať sa členom nášho tímu.

Nových, zručných KOLEGOV S CHUŤOU DO PRÁCENových, zručných KOLEGOV S CHUŤOU DO PRÁCE
ak si to ty, daj nám o sebe vedieť :-)

Hľadáme šikovných

strojárov, montážnikov, elektromontérov
Zamestnaj sa u nás a získaš:

    stabilnú prácu v spoločnosti s dlhou tradíciou
    možnosť pracovať v priemysle odolnom voči kríze
    možnosť kariérneho rastu
    rôzne školenia preplácané zamestnávateľom
    základnú mzdu od 864€/brutto mesčne + osobné ohodnotenie + príplatky za nadčas

KONTAKTUJTE NÁS:  michal.mikulka@bez.sk
 0905 845 020  taktiež ZADARMO na Whatsapp alebo Viber

Ranná zmena

Zarob si až1300€/brutto

Máš už dosť pásovej výroby
a šialeného tempa?

ZAMESTNAJ SA
u nás a pracuj blízko domova!

51
-0

24
2
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NAJLEPŠIA KANDIDÁTKA

1. Mária Šofranko

.

PREDSTAVUJEME VÁM PRVÚ DESIATKU NAŠEJ KANDIDÁTKY

11

3. Lukáš Kyselica 4. Anna Záborská

5. Michal Šipoš

R

9. Anna Remiášová
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