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MALACKO
Týždenne do 27 450 domácností
KRTKO ZÁHORIE

PREDAJ KVALITNÝCH KRMÍV A LIAHNÍ

15-0005

52-0008-1

10-0204

v pohodlí Vášho
domova

aj diabetické
a mykotické nohy

Malacky

STAVEBNÁ ČINNOSŤ
• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• ELEKTROINŠTALÁCIE
• KOVOVÝROBA

Zdravotné stredisko

MALACKY - Jána Hollého 1, za kinom
om
m

ORDINAČNÉ HODINY
Po - Pia
09:00 - 19:00
So - Ne
9:00 - 12:00

Po 17:00 - 19:00
Str 17:00 - 19:00
Pia 17:00 - 19:00

0905 324 657

www.mavet.sk

Príjemné prežitie vianočných
sviatkov a úspešný nový rok 2020.
94-00175

10-0042

www.annastudio.sk

Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

Karol Mikláš

TEPOVANIE

ŠŤASTNÉ A VESELÉ
VIANOCE PF 2020
www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

PÁNSKA KONFEKCIA
Ďakujeme našim zákazníkom za prejavenú
dôveru a prajeme krásne Vianoce v kruhu
blízkych a úspešný rok 2020.
24. 12. 2019
- 1. 1. 2020
ZATVORENÉ
10-0243

0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com

HĹBKOVÉ

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

15-0024

16-0014

10-0020

Miriam
tel.: 0915 677 453

Veľké Leváre

Gen. M.R. Štefánika 36

15-0185

Malacky: od 12 €
Okolie do 25 km: od 14 €

NONSTOP
0908 151 982

Sudové
a fľašové
víno
od 1,10

10-0029

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

• pánske obleky • saká • nohavice • košele • viazanky
• kabáty • bundy • svetre • polokošele • tričká • rifle

Záhorácka 29 (oproti dolnému kostolu), MA / po-pia: 9-18, so: 9-12, obed: 13-14

MA19-51 strana -

1

10-0013

KANALIZÁCIA?

• VÝSTAVBA RD
• PORADENSTVO
• ZATEPLOVANIE
• MAĽBY, NÁTERY
• BRÁNY

0908 437 079

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

UPCHATÝ
ODPAD?
www.cistyodpad.sk

0915 87 93 49
0940 50 30 50
www.krtkozahorie.sk

• čistenie kožených
sedačiek

16-0377

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

0
0905
328 0944
Malacky, Ľ. Zúbka 2

STRANU

• upratovanie

10-0031

PRE
PAPAGÁJE

15-0286

ROZVOZ ZDARMA!

PRE
PSOV

~ upchatý drez
~ kanalizáciu
~ odpad
~ WC

ÚČTOVNÍCTVO
DAŇOVÉ
PRIZNANIA
Veselé Vianoce
noce
P
PF 20200

Po - Pia 7.30 - 19.00, So 8.00 - 13.00

ZADNÚ

VÁM VYČISTÍ

I NG. OĽGA RYBJA NSK Á

Krmivá pre králiky, nosnice, kačky, husi,
brojlery, morky, bažanty, prepelice,
ovce, kozy, prasiatka, kravy, kone, psy,
mačky, vtáky, holuby, exoty

PREČÍTAJTE SI

15-0108

- ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY – PRE VŠETKÝCH

ing. kubaška

031190175
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Nedávno som sa pristavil v obchode
pri vyložených vianočných pozdravoch. Bolo pri nich prázdno, až na
jednu výnimku, pani v zrelom striebornom veku. Vyberala si, aj keď, výber bol slabý. Vianočné pohľadnice
už takmer nedostať, tie obálkové pozdravy s napísaným textom sú o dosť
drahšie a hlavne – text, ktorý obsahujú, je často neosobný až hlúpy.
„Vy ešte posielate ručne písané želania“ - 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, pokojné 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 nastane 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 jednotlivcov. 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 myslia iba na seba. Všetko sebe, pre seba. A
naše vzdelanie, naše zdravie, náš životný štandard, to je pre nich nič.
Iba obťažovanie.
Takže – všetko dobré vám, vážení čitatelia.
Uvidíme sa opäť v
druhom januárovom týždni.
S pozdravom

NA PREDAJ

0905 526 832

× RD s 2 bytmi (1 a 1,5 izb) v blízkosti
centra mesta, cena 98.600 €
× pozemok 3800 m2 v priemyselnej
zóne, cena 65 €/m2

Frézovanie

komínov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

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

Malacky

ZĽAVAEZ

Stupava

ER

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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

západné Slovensko

Poskytujeme doklad o likvidácii

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
26.700
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

zber - výkup autovrakov

Odťahová služba zadarmo

ZLATNÍCTVO EBNER
Sasinkova 5377, Malacky
www.ebner-klenotnik.eu
0903 434 192, 0903 431 134,
0918 785 459

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

Východné Slovensko

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

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
(noviny, časopisy, letáky)
Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

NAJ väčší výber
NAJ rýchlejšia vý
roba
NAJ lacnejší serv
is
NAJ krajšie šper
ky
NAJ rýchlejšie op
ravy
NAJ dlhšie na trh
u

S
D4 9

3 8 6
O
7
7
K

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK
Kvalitná a nadčasová nemecká bižutéria Cour de Lion
Výroba šperkov najmodernejšou 3D technológiou
Opravy, výkup zlata a výmena šperkov za zlomky
Talianske bižutérne šperky z kože a Svarowski kameňmi Cango & Rinaldi
Poradenstvo v oblasti šperkov
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16-0382

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

Obec Láb zverejňuje zámer predať časť o výmere
14 m2 z pozemku parcely reg. "E"KN č. 1415/3,
zapísaného na LV č. 2035 v k. ú. Láb, oddelenej
geometrickým plánom č. 37027077-99/2019
spôsobom priameho predaja Darine Petríkovej
za cenu najmenej vo výške stanovenej znaleckým
posudkom.
Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov
je určená do 31.12.2019 do 12:00 hod.

10- 234

redakcia:

Neobyčajne obyčajné dni

15-0004

MALACKO
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POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY

MALACKO
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Skvelé bonusy v hodnote a 2 122 €
Uite si zimu naplno. Vyuite 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 môete štvorkolku s pohonom
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku.

49-0123
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PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

Slza smútku
tíško stečie po
tvári, bolesť
v srdci zabolí, no pekná
spomienka
ako večný plameň v našich
srdciach zahorí. Dňa 26. 12.
2019 si pripomíname 8. výročie úmrtia nášho milovaného otecka a dedka Imricha
Hrúza z Malaciek. S láskou
a úctou v srdci spomínajú
synovia, dcéry, vnúčatá a
ostatná rodina.

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

S láskou a úctou spomínajú manželka Anna,
deti Jana, Petra a Pavol s rodinami, celá ostatná
rodina a priatelia.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Tá strata stále bolí,
zabudnúť nedovolí.
Zhasli oči, stíchol hlas
a veľká boleť je stále
v nás.

Dňa 1. januára 2020 uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustila

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

MÁRIA GULOVÁ

Slovenčina naša
Nie kareláb, ale kaleráb.
Nie kde ideš, ale kam ideš. Nie dopis, ale list.

-61%

OD

1500

30EU0R

OD

OD

2100

34EU5R

1200

21EU0R

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

3x

BONUS

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

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

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!
PREDOKENNÉ
ROLETY,
za
VONKAŠIE najlepšie
ceny
v regióne
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

0918 500 492

AKCIA
CIA

iba na
JANUÁR

z Kuchyne.

S láskou a úctou spomína celá jej
rodina. Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

OD

900

20EU2R

16-0365

AKCIA

16-0381

z Malých Levár.

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

AKCIA

Dňa 26. decembra uplynie 7 rokov od
úmrtia Jozefa
Janského
z
Malaciek. S
láskou a úctou spomína
manželka, dcéra a synovia s
rodinami. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

JOZEFA KUJANA

VSTAVANÉ
SKRINE
ZĽAVA -30%

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Ďakujeme klientom za
prejavenú dôveru v roku
2019 a želám
želáme pohodové
Vianoce
a úspešný
nový
rok 2020

OKNÁ ZA

1/3

• NOVÝ PROFI
81 mm
• 7-KOMOROVÝ
ZA CENU
5-KOMOROVÉHO

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

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor
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Vstavané skrine Ondrúš

1 9
4
5
5 2
3 7
3 7
9
U
5
D
3
1
6
5
O
9 4
6 2
1
K 4
2
9
U
7

S

16-0002

Dňa 25. 12.
uplynie 1. výročie úmrtia,
čo nás náhle
opustil manžel, otčim a
dedo Jozef Ort-Šnep. S láskou spomínajú manželka,
synovia a milovaná vnučka
Ninka.

Dňa 31. decembra 2019 si pripomíname
1. smutné výročie úmrtia nášho milovaného

2400

Stíchlo Tvoje šľachetné
srdiečko náš
milovaný otecko a dedko, na
Štedrý večer si
Ťa Pán Boh povolal, nás si
tu v zármutku, bolesti zanechal. Nezmenil to ani čas,
spomienky na Teba spojené
láskou, úctou a vďakou zostanú navždy v nás. 24. 12.
uplynú 4 roky, čo nás opustil
náš drahý Pavol Garaj z Kostolišťa. S úctou v modlitbách
spomínajú dcéry Anička a
Vierka s rodinou a ostatná
rodina. Prosíme o spomienku.

More lásky si so sebou vzal,
hory bolesti zanechal,
prázdno je tam,
kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba
zostáva v nás.

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 domáceho väzenia, trest povinnej práce,
peňažný trest, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, trest zákazu
činnosti, trest zákazu pobytu, trest zákazu 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 korektív, ktorý má zabezpečiť dodržiavanie 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 takýchto vzťahov.

1600

Dňa 20. 12.
2019 si pripomíname nedožité 60. narodeniny JUDr.
Gabriely Žilavej zo Studienky. S láskou
spomína manžel, synovia
Peter, Branislav s rodinami a
ostatná rodina.

Právna úprava vymedzujúca trestný
čin je obsiahnutá v Trestnom zákone.
Celé trestné právo je založené na zásade 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 definovaný v Zákone o priestupkoch ako
zavinené konanie, ktoré porušuje alebo 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 najrozsiahlejšiu skupinu správnych deliktov.
Správny delikt nie je v žiadnom právnom
predpise ucelene definovaný. Ide o početnú skupinu činov, ktoré majú spoločné,
že ide o protiprávne konanie, ktorého
znaky sú uvedené v zákone, za ktoré orgán verejnej správy, resp. správny orgán
ukladá sankcie ustanovené administratívno-právnou formou.
Správnymi deliktmi sú priestupky alebo iné správne delikty. Rozdielov
medzi priestupkami a trestnými činmi
je mnoho, ale najdôležitejšie spočívajú
v rozličnej závažnosti konania, v príslušnosti na rozhodovanie a v sankciách.
Asi najdôležitejšou odlišnosťou medzi

1600

SPOMIENKY

Trestný čin, priestupok a správny delikt

1600

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

63-0007

4

SLUŽBY, ZDRAVIE

MALACKO
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Prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu
najbližších a do nového roku 2020 veľa zdravia a úspechov.
Bernolákova 3, Malacky
(sídlisko Domky)

PONÚKAME DOMÁCE
VIANOČNÉ ÚDENÉ
MÄSO A KLOBÁSKY

PREDAJ MÄSA
A DOMÁCICH
VÝROBKOV
• bravčová masť
• klobásky
• jaternice
• údené mäso
• oškvarky
• slanina...
PRIJMEME PREDAVAČKU,

OBJEDNÁVKY: 0917 102 395, 0915 778 455

www.oftalens.sk

PON: ZATV., UT - PIA: 8.00 - 18.00, SO: 7.30 - 12.00, NE: ZATV.

OČNÁ OPTIKA

10-0241

NÁSTUPNÝ PLAT 760 € V HRUBOM.
BLIŽŠIE INFO V PREDAJNI.

MALACKY
Záhorácka 15B (oproti AFK)
SENICA
Hurbanova 485 (hl. križovatka)

Krásne Vianoce
praje team
Oftalens Plus.

OTVORENÉ: 23.12.2019 9.00-17.30 (meranie dioptrií od 13.00), 27.12.2019 9.00-16.00, 28.12.2019-1.1.2020 zatvorené

MA19-51 strana -

5

10-0244

Ďakujeme
za Vašu
priazeň!

ZDRAVIE / BÝVANIE

6

Zdravie cez Vianoce

Dňa 7. 1. 2020
si pripomenieme 20. výročie
úmrtia pána
Alojza Baláža
a 12. 1. 2020 3.
výročie úmrtia pani Anny
Balážovej z
Veľkých Levár.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry s rodinami.
Tá strata stále
bolí a zabudnúť nedovolí,
stíchol hlas a
bolesť je stále
v nás. Dňa 9.
1. 2020 uplynie 6. 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 Ivanko
s rodinou. Za tichú spomienku ďakuje celá rodina.
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj

03

» Predám 3 izbový byt, Malé
námestie v Ma, dohoda.Tel.
0915589605
» Predám pekný 2-izbový byt v Malackách.Tel.
0944177497

04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

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

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

CELOROČNÝ SERVIS
OKIEN, DVERÍ,
ROLIET, ŽALÚZIÍ
PREDAJ
VONKAJŠÍCH
A VNÚTORNÝCH PARAPIET
OKIEN, DVERÍ, ŽALÚZIÍ,
SIETÍ A SITOVÝCH DVERÍ
Malacky, Břeclavská 3, 0911 690 217, datom@datom.sk, www.datom.sk

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» CZ JAWA MANET MOPEDY
STADION PIONIER SIMSON
MUSTANG KÚPIM TIETO MOTORKY AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ 0915215406

ČAS NA
NÉ
VIANOČNÉ
Y
DARČEKY

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

INŠTALMONT IN s. r. o.
Ul. 1. mája 30, Malacky
tel.: 034/772 39 31, 772 31 92
odbyt@instalmont.sk, www.instalmont.sk

~ inštalačný materiál (voda ÚK, plyn)
~ hutný materiál
~ kotly
~ ohrievače vody
~ kanalizácia
~ digestory
~ kúpelňa - možno aj Vaša

KVALITA PRE REMESELNÍKOV
MALACKY, BREZOVÁ 2, čať Padzelek
0911 914 813, predajna@metiron.sk
www.metiron.sk

PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
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Ďakujeme Vám
za spoluprácu v uplynulom
roku a do nového roka
Vám želáme veľa šťastia,
zdravia, osobných
a pracovných úspechov.

6

15-0071

Dňa 1. 1. 2020
si pripomenieme 1. výročie
úmrtia nášho
otca, deda Milana Oravca z
Malaciek. S láskou spomína
najbližšia rodina. S úctou
spomínajú dcéra a synovia
s rodinami. Spomínajte s
nami.

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 použiť med. Hladkú bielu múku všade, kde
sa len trochu dá, nahradiť špaldovou
alebo celozrnnou, či už úplne, alebo
v pomere 1:1. Nepoužívať umelé margaríny, radšej maslo, alebo kvalitný
rastlinný olej.
Alkohol - 3 jednotky u muža, 2 jednotky pre ženy (1 jednotka = 250 ml
pohár piva, 100ml vína alebo 30 ml
destilátu) (1 jednotka = 10 g čistého alkoholu)
Diabetici: Vyhýbať sa sladkému
vo veľkom množstve, ak áno, radšej
uprednostniť ovocie ako klasické koláče. Častejšie si kontrolovať glykémiu
glukomerom, podľa výsledkov event.
upraviť liečbu, dávku inzulínu. Jednoznačne treba dbať na dostatok pohybu.
Hypertonici – nesoliť pri príprave
jedla, ale až keď je hotové.

15-0002

Dňa 28. 12.
2019 si pripomíname
11.
výročie, čo nás
opustil náš
drahý Dominik Blažíček z Lábu. Navždy
budeš chýbať v našich srdciach. S láskou spomínajú
manželka Cilka, syn a dcéry
s rodinami.

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 zdravotných 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 organizme dostali úľavu a oddych, dochádza 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 nezje enormné množstvo, lebo sa rýchlejšie zasýti .
Treba rátať, že pocit sýtosti nasleduje až 15-20 min. po poslednom
súste. Preto jeme pomaly na spôsob
Francúzov, Talianov, sústrediť sa radšej na spoločnosť pri jedle. Po veľkom
prejedení sú následne časté hnačkovité
ochorenia. Jeme radšej častejšie, dajme
priestor, aby sa metabolizmus vysporiadal aj s inou, ako bežnou skladbou
stravy.
Množstvo tuku – pozor hlavne
u ľudí s ochorením podžalúdkovej žľazy alebo žlčníka – či už chronickou
pankreatitídou alebo s prekonaním
akútnej pankreatitídy v minulosti.
Cukor – v každom recepte možno

15-0039

Občianska
riadková
inzercia

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj
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náradia

Prívesné vozíky Pongratz
už aj
v Malackách
• predaj
• prenájom

10-0239

Duklianskych hrdinov 5, Malacky
(oproti Gajdárovi), tel.: 0940 64 00 64

15-0001

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
Maala
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Photo by George Dolgikh from Pexels
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ŠKOLA / SLUŽBY
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Duma predvianočná

Občianska
riadková
inzercia
» Dám do prenájmu 3-izb
zariadený byt Ma, Malé námestie.Tel. 0905657710
» Prenajmem zariadenú izbu
v RD v Zohore, komfort.Tel.
0903361804
» Prenajmem izbu v RD v Ma.
Tel. 0910418101
» Dám do prenájmu 1-izbový
domček, Veľké Leváre.Tel.
0919191018
» Prenajmem 1izb byt v MA
zariadený s parkovacím
miestom a pivnicou tel.
0911112822
» Prenajmem na bývanie v
podkrovnej časti v dome,
ktorý je v centre Malaciek
byt, je zariadený. Vhodný pre
jednu ženu. Tel: 0919033488
» Prenajmem samostatnú
izbu v 2izb byte Malacky Juh
0949254040
» Prenajmem 1,5-izb byt v
centre Ma, cena dohodou.
Tel. 0905923923
DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05
» Predám 2-podlažný RD v
Gajaroch vhodný na 2-generačné bývanie, rozloha
pozemku 10,3 ára, cena dohodou.Tel. 0905438605
» Predám starší RD v Kuchyni, 4 áre, po čiastočnej rekonštrukcii, všetky IS + kanalizácia.Tel. 0904257061

V školách sa snažíme ozvláštňovať osobnosti na míle vzdialené mierumičas Vianoc aktivitami, ktoré sa spá- lovnosti Vianoc. A už po nich sa naloží
jajú s adventom. Vianočné akadé- toľko hnoja, že na pokoj a mier zabudmie, trhy, charita, večierky, zvyky či neme. Neraz zažívame pokrytectvo
sakrálne podujatia.
ľudí, čo sa oháňajú Vianocami a odkaNeraz zdôrazňujeme pravú podstatu zom na kresťanstvo, pritom konajú tak,
Vianoc, veriac, že si to generácia súčas- že veriacim srdcom robia hanbu a ničia
ných žiakov osvojí a konečne zmení hodnoty náboženstva.
prístup k životu. Učitelia však sú (muUž roky sa človečenstvo vytráca
sia byť) idealisti, konáme proti prúdu. aj z obyčajných ľudí. Násilie, ničenie,
Lež škola nemá šancu byť pozitívnou vraždy, ubližovanie deťom, zvieratám,
konkurenciou. Jednak sa dehonesto- beztrestná propagácia nebezpečných
val učiteľský stav tak, že o autorite ne- myšlienok. Tomu, žiaľ, nezabránia ani
možno hovoriť, jednak sa do myslí detí Vianoce. Len to na chvíľu zakryjú. Saexpanduje komerčný, masmediálny a mozrejme, nie je cieľom zakrývať zlo,
hodnotovo nízky štýl súčasnej napätej ako to bolo v totalitnej minulosti. Ale
spoločnosti. A tá má oveľa viac pros- aj vďaka defilovaniu nových vzorcov
triedkov, aby žiaka pretvorila na svoj správania v spravodajstve či vo filmoch
obraz. Isto, neraz sa na tomto fenoméne ľudia divejú. Isto, tých dobrých ľudí je
zúčastňujú aj dospelí.
oveľa viac. Len niekedy mám pocit, že
Vedieme deti k ekológii, no sami tí zlí sú králi.
kupujeme plastový riad na vianočné
Deťom sa ťažko vysvetľujú okolpárty, balíme darčeky do igelitov či nosti, ktoré vedú k zlému správaniu.
hromadne kupujeme zbytočnosti na Všetko vnímajú podvedome a my len
jedno použitie. Hovoríme im, že Via- môžeme byť radi, že tu zatiaľ nie je
noce sú o láske, stretnutiach, rodine, generácia, ktorá teroristicky devastuje
pritom veľkoobchody majú miliónové spoločnosť. Školy na takéto problémy
obraty. Zdôrazňujeme ochranu prírody, reagujú, dokonca s predstihom. Ale
no tešíme sa tisíckam vyrúbaných via- ako som uviedol, učiteľ nie je tvorcom
nočných stromov. Denne deťom zdô- spoločnosti. Ani sa to už nepožaduje.
razňujeme zdravý životný štýl, zdravé
Uctím si Vianoce a oddýchnem si.
stravovanie a cez sviatky máme cieľ Ale nezaujíma ma to, čo bude cez ne,
prejesť sa.
ale to, čo bude po nich. A o ktoré hodČasto sa hovorí o sviatkoch pokoji a noty prídeme do tých ďalších.
mieru. No vidíme, čo sa deje vo svetovej
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
politike, ale aj v tej našej, kde sú mnohé

Zmeny v cestovných poriadkoch
IDS BK sa dotknú autobusových
i vlakových liniek
Od polovice decembra sa obnovuje premávka
linky 255D v Malackách. Zmena je súčasťou novelizovaných cestovných poriadkov v rámci Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja
(IDS BK), ktoré vstúpia do platnosti od 15. decembra
2019.
„Tzv. Déčkovú linku malackej mestskej hromadnej dopravy budú môcť opäť cestujúci využiť
napríklad na prepravu z alebo do práce, pretože jej
cestovný poriadok je prispôsobený zmenám vo výrobných spoločnostiach v okrajovej časti okresného
mesta,“ spresnil PR manažér Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) Miroslav Staník.
K zmenám v novom grafikone patrí aj skrátenie
liniek, ktoré doteraz premávali na trase Bratislava –
Šamorín – Gabčíkovo, po novom budú končiť už v
Šamoríne. „Na celej trase tak budú platiť cestovné
lístky (jednorazové/predplatné) IDS BK,“ uviedol
Staník. „Na trase Gabčíkovo - Šamorín - Bratislava
odvezú cestujúcich autobusy dopravcu SAD Dunajská Streda,“ doplnil.
Upozornil taktiež, že sa pridávajú nové školské
spoje, na trase Malé Leváre – Veľké Leváre – Malacky – Bratislava zavádza BID nový priamy spoj, ktorý
bude premávať aj cez prázdniny. „Pribudnú takisto
nové spoje v úseku Viničné – Pezinok v rannej špičke k vlakom REX,“ dodal Staník.
Úpravy cestovných poriadkov sa dotknú aj regionálnej železničnej dopravy. Namiesto zrušeného
ranného vlaku Kúty – Bratislava bude premávať
večerný vlak Bratislava – Kúty s odchodom o 21.16
h z bratislavskej hlavnej stanice. Počas víkendov
pribudne ranný pár vlakov na linke Bratislava – Leopoldov s odchodom o 08.18 a 08.38 h.
BID už začiatkom týždňa prezentoval nahradenie vlakovej dopravy na úseku Záhorská-Ves-Vysoká pri Morave-Zohor autobusovou dopravou, o prepravu počas pracovných dní sa postará nová linka
225. „Bude mať 11 spojov v smere Zohor - Vysoká pri
Morave - Záhorská Ves a 12 spojov v opačnom smere,“ spresnil Staník. „Autobusy budú zastavovať pri
železničnej stanici Zohor, časy ich spojov budú nadväzovať na ranné odchody a popoludňajšie príchody vlakov, premávajúce medzi Zohorom a hlavným
mestom,“ dodal.
Nové cestovné poriadky a úpravy sú dostupné
aj na stránke www.idsbk.sk alebo v mobilnej aplikácii IDS BK.

PIZZÉRIA
ŽABA

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06
REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY
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STAVBA
08 STAVBA08
» Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty, cena
od 650 €. Doveziem, osadím,
vykonám aj tlakovú skúšku.
Tel. 0905925991
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

» tasr

DOMÁCNOSŤ
09
09 DOMÁCNOSŤ

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám ošípané.Tel.
0915284292
» Predám kŕmnu mrkvu a cukrovú repu.Tel.
0905695828
» Predám zemiaky na zimné
uskladnenie, žlté a ružové
25 kg balenie, 1 kg za 0,60
€.Tel. 0915957746

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

MENU

3,80
R
EUR

4,15

VARÍME
E
MY
PRE FIRMY
CENA
DOHODOU

ROZVOZ

EUR

1

U2

MENU denne na výber:
2 druhy polievok, 3 druhy jedla

D

OBJEDNÁVKY
1
0903 262 515 O

pondelok - štvrtok: od 11.00 do 22.00 h
piatok: od 11.00 do 24.00 h
sobota: od 13.00 do 24.00 h
nedeľa: 14.00 do 22.00 h

6
7

5
8 2
3 1

8

U

8

6

3 5
4
2
5
1

K

Pizzéria Žaba, Kostolište 67, tel. 0911 250 978
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10-0240

» Predám dve váľandy s
bočným čelom a úložným
priestorom, cena 30 € / ks +
dohoda.Tel. 0903158851

6
6 3

2

8

SLUŽBY

9

15-0285

MALACKO
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LEKÁRNIČKA Z PRÍRODY / BÝVANIE

10

Ach, ten zázračný med

» Kúpim jelenie a dančie zhody, trofeje.Tel. 0904177812
» KÚPIM STARÚ VZDUCHOVKU
VZ-35,47 (opakovačka na guličky) 0910419469
DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

» Predám elektrický skúter
Alfa Centauri Model TC-016,
max nosnosť 120 kg, max
dojazd 50 km, max rýchlosť
40 km/h, nové batérie, nová
nabíjačka, technický list k
dispozícii, cena 1000 €.Tel.
0903431134
» Predám elektromotor, kukučkové hodiny, kufrík na
náradie, 2 ks stoličky, demižony, predné a zadné čelo na
Ladu, náhr.diely na Škodu a
Žiguli, ND na Volgu 21;24 +
znak jeleň, nádrž na Jawu,
ČZ. Tel. 0907374235
RÔZNE
- INÉ /14iné
14 RÔZNE
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

Agátový je najjemnejší a najmenej
dráždivý. Kvetové medy sú chuťovo
výraznejšie, najmä lipový a slnečnicový. Niektoré obsahujú veľa peľových
zložiek, ktoré môžu dráždiť najmä ľudí
náchylných na alergie. Typ medu rozoznáte aj podľa farby a vône. Rastliny,
ktoré sú medonosné, nekvitnú naraz.
Na jar sú to ovocné stromy, potom repka olejka a agáty.
Ak používate med na osladenie
čaju alebo kávy, nedávajte ho do úplne horúceho nápoja, ale počkajte kým
trochu vychladne. Zohrievaním nad
42 stupňov stráca med veľa zdravých
látok. Preto, ak uprednostňujete tekutý med siahnite po agátovom. Naopak,
pravého skryštalizovaného medu sa
netreba báť – aj jeho tuhé časti sa spoľahlivo vo vlažnom čaji rozpustia.

» red

» Hľadám kamarátku do 50
rokov.Tel. 0940535403

Chcete si
podať
inzerát?

Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. 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 novinách, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk
technicky
zabezChcete si podať
inzerát?
pečuje
ELET, s.r.o.
Návod nájdete
na strane 10 dolu.

Motoristi prechádzajúci Veľkými Levármi v
okrese Malacky veľmi často nerešpektujú predpísanú povolenú rýchlosť, pričom v niektorých prípadoch idú cez obec rýchlosťou takmer 100 kilometrov
za hodinu. Upozorňujú na to dáta získané meračmi
rýchlosti, ktoré obec nainštalovala na svojom území.
Samospráva na svojom webe pripomína, že dva
merače sú umiestnené na vjazde do obce (z Malaciek i Moravského Svätého Jána) na ceste prvej triedy, tretí a štvrtý merač nainštalovali na Závodskej
ulici pred prechodom pre chodcov v blízkosti školy.
„V priebehu dňa je na meraných úsekoch niekoľkokrát zaznamenaná rýchlosť takmer 100 kilometrov
za hodinu, a to nielen na ceste prvej triedy, ale aj na
užšej Závodskej ulici,“ informuje obec na svojom
webe. Samospráva avizuje, že sa so zisteniami obráti na políciu so žiadosťou o posilnenie kontrolnej
činnosti dopravnej polície.
Polícia zatiaľ oficiálnou požiadavkou samosprávy nedisponuje. Hovorca Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff pripomína, že celý úsek štátnej cesty I/2 v okrese Malacky
je podľa doterajšej dopravnej nehodovosti zaradený
v štruktúre rizikových úsekov, a preto je dohľad nad
cestnou premávkou na tejto komunikácii plánovaný pravidelne. „Podnet k meraniu rýchlosti v katastrálnom území obce Veľké Leváre zapracujeme
primárne do plánu výkonu služby dopravnej polície
a podporne aj miestne príslušnému obvodnému oddeleniu,“ tlmočil Szeiff stanovisko polície. » tasr

∙ Rekonštrukcie
bytov a RD
∙ Zatepľovanie RD
∙ Kúpeľne na kľúč
∙ Montáž
sadrokartónu
∙ Požičovňa lešenia
∙ Maliarske práce
∙ Domy na kľúč
∙ Dovoz materiálu
www.krajcirteam.sk

16

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

Cez Veľké Leváre idú niektoré autá
i stovkou, zistili merače v obci

igorkrajcir01@gmail.com

0908 420 353

16-0059

11

Med a Vianoce. To vari ani nejde oddeliť. Jedno bez druhého by nebolo
tým, čím je. Ale prečo by to malo zostať tak, že med iba na Vianoce?
Med je pre človeka odpradávna čímsi 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 čistým 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 prekvapujúcim výsledkom. Napríklad podľa
českých expertov na zdravú výživu
med účinne chráni pred rakovinou a
duševnou únavou.
Tým, ktorých trápi nespavosť, odporúčajú 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 rakovine. 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 kryštalizuje, je to známka kvality. Nekryštalizuje iba agátový med, ktorý má iný
pomer glukózy a fruktózy. Každý med
je zdravý, majú však rôzne špecifiká.

ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL

Pezinská 18, Malacky

www.bdproﬁx.sk

• spojovací a kotviaci materiál
Ďakujeme Vám
• tesárske kovania a prvky
za dôveru a spoluprácu
• železiarstvo
v tomto roku.
• elektronáradie
V Novom roku Vám prajeme
• pletivá, rebríky
veľa zdravia, šťastia a úspechov
P.F. 2020
• dielňa, náčinie, náradie ......
cca 160 m od železn.
priecestia vpravo
FISCHER, PROXXON, METABO,
YORK, MAKITA, MEVA, KNIPEX,
NAREX, MILWAUKEE, SIMPSON, KMR .... dobré ceny a bezproblémové parkovanie

PREDAJŇA A PARKOVANIE V AREÁLI
Po-Pia: 7:45-17:00 h.
BÝVALÉHO AGROSTAVU
7:45-12:00 h.
Sob:

MA19-51 strana -
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32-0033-11

Občianska
riadková
inzercia
HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

Najčítanejšie regionálne noviny
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PREDAJ A SERVIS TREZOROV
TREZ
ORO
VÉ D
VER

EAP
ANIC

ROO

É
STENOV

OVÉ
NÁBYTK

M

É

ZDORN
OHŇOV

VÉ
ZBRAŇO

DÁTOVÉ

Y
NA SPIS

„NEMUSÍ TO
TAKTO DOPADNÚŤ“
NON STOP
0905 926 822

www.eurosafe.sk

MA19-51 strana -
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32-0181

EUROSAFE s.r.o., Smrečianska 43 , Bratislava, tel.: 02/ 5262 3685, eurosafe@eurosafe.sk

VZŤAHY / POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY
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Bossing, likvidácia
„fajnovým“ spôsobom

ńǫʋȩŔȥɽȇŖɽŔɭȶȇˊʽơȥʠǿơɢȶȟȶƃǫȥŔǿ࢚
ɽȍŔŹʁǭȟǠơȥƎǫȇơɢȶʽŔȥˋȟࡲʠɭŔǿöơȍǫǌŔ
ʠȇŖ˖ŔȍȶƎʽŔǠʠȥŔȥŖȟơɽʋǫŔƃǠɢȶʽɭŔ˙࢚
ƎơŖȥŔʠƃǫŔȇŔŔ¡Ŕɭʋǫȥˊʠʁȥǭɭȶʽơǿࡲ
¡ŖȟơʽˋŹȶɭȥʡȇŔȥƎǫƎŖʋȇʠʽơȒȟǫɽǫȍȥƢ
ȟơȥŖŔȶɽȶŹȥȶɽʋǫ˖ƃơȍƢǠȶòȍȶʽơȥɽȇŔࡲ
0ŔȇŖȥŖɽƎȼȍơ˙ǫʋˋɭȶȇ
ࠁࠈࡲǉơŹɭʠŖɭŔࠁ߿ࠁ߿ȥŖɽƆŔȇŔǿʡƎȼȍơ˙ǫʋƢ
ɢŔɭȍŔȟơȥʋȥƢ ʽȶȒŹˊࡲ ĪơȒȇˋȟ ɭǫ˖ǫȇȶȟ
ǿơ˙ơŹʠƎʡƃʠʽȍŖƎʠɽŔɢȶȇʡɽǫ˖ȶɽʋŔʽǫʍ
òȟơɭ ɽ ȶʋȍơŹȶʽƃŔȟǫ Ŕ qŔɭŔŹǫȥȶȟࡲ
òȟơɭ˖ŔࠀࠁɭȶȇȶʽɢɭǫȟȶƃǫȥơʠɭȶŹǫȍȥǫƆ
ɢɭơȒʠƎǭȟˊɽȍǫŔȍơȥȥŔɽơŹŔࡲȇŹˊ˖ȶ࢚
ɽʋŔʽȶʽŔȍƑŔȍʁǫʠʽȍŖƎʠ˖ȥŔȟơȥŔȍȶŹˊʋȶ
˙ơɽŔȥơ˖ŹŔʽǭȟơȟŔǉǫơȶȍǫǌŔɭƃǠȶʽǫŔ
ŹʠƎʡƑŔȍơǿ˖ŔɭŖŹŔʍȥŔʁʋŖʋơࡲ
¥Ŕ˖ŖʽơɭȟǫƎȶʽȶȒʋơ
˖Ŕ˙ơȍŔʍĪŖȟɢɭǭǿơȟȥƢ
ɽʽǫŔʋȇˊࡲĪơɽơȍƢĪǫŔ࢚
ȥȶƃơŔʁʍŔɽʋȥˋȥȶʽˋ
ɭȶȇࠁ߿ࠁ߿ࡲĪơɭǭȟ˙ơɽŔ
ĪŖȟʽʁơʋȇˋȟŔȍơŔǿ
ȥŖȟʽɽʋɭŔȥơŁč7|
ŹʠƎơƎŔɭǫʍŔɽɢȶȍʠ
˖ȟơȥǭȟơȥŔʁʠȇɭŔǿǫȥʠࡲ
Īʁơʋƃǫɽǫ˖Ŕɽȍʡ˙ǫȟơ
˙ǫʍȥŔȍơɢʁȶȟ
òȍȶʽơȥɽȇʠࡲ

Bossing je špecifický tým, že šikanovania sa dopúšťa nadriadený
pracovník. Bossing je psychické šikanovanie v zamestnaní.

(ukončením služobného pomeru),
• nadmiera nadčasov.
Tolerovať môžeme povahy a nálady kolegov, nie však bossing, ktorý je
v podstate cieleným útokom. Niektoré
Ide teda o také správanie nadriade- štáty majú túto problematiku definoného, ktoré poškodzuje podriadeného vanú a jej riešenia rozpracované lepred jeho kolegami, sťažuje či zne- gislatívne, Slovensko sa však takýmto
možňuje mu jeho prácu. Bossing sa dokumentom ešte pochváliť nemôže.
samozrejme vyvíja a stupňuje. Tento Vychádzať môžeme však zo Zákonníka
druh šikanovania zhoršuje vzťahy na práce, kde je bossing definovaný ako
pracovisku a zvyšuje kult osobnosti porušenie zásady rovnakého zaobchádzania so všetkými zamestnancami.
vedúcich.
Prvým reálny riešením je zvážiť
Za bossing môže byť považované:
• Prehnané kontrolovanie plnenia po- odchod z práce. Pokiaľ však niečo také
vinností alebo dochádzky,
neprichádza do úvahy, je nutné dať naj• neschválenie dovolenky,
avo útočníkovi, že takéto zaobchádza• arogantné správanie,
nie s vašou osobou nebudete tolerovať.
• slovné urážky,
Vhodné je porozprávať sa o tom aj na
• nedocenenie práce či častá a neopráv- porade, nie len medzi štyrmi očami,
nená kritika,
ale v prítomnosti kolegov a svedkov,
• zosmiešňovanie pred kolegami,
objektívnych pozorovateľov.
• zadávanie príliš zložitých úloh (na
ktoré nemá podriadený kvalifikáciu
alebo sú nesplniteľné),
• zabraňovanie prístupu k informáciám napr. od nadriadených - vedie k
neinformovanosti,
• nemožnosť vyjadriť svoj názor alebo
navrhnúť svoje návrhy,
• privlastňovanie práce podriadeného
jeho šéfom,
• sexuálne obťažovanie,
» red
• bezdôvodné vyhrážanie výpoveďou

33-0041

Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ

33-00039

7ȶʽȶȒʋơ ȟǫ ȥŔǿɽȇȼɭ ɽŔ ȶŹ˖ɭǫơʍ ˖Ŕ
ɭȶȇȶȟɽȇʋȶɭˋȟɽŔɢɭŖʽơȍʡƆǫȟơࡲĪࢱɭơ࢚
˖ǫƎơȥʋɽȇˋƃǠ ʽȶȒŹŖƃǠ ɽȶȟ ɢȶƎɢȶɭȶʽŔȍ
Łʠ˖Ŕȥʠ 0Ŕɢʠʋȶʽʡࡲ ĪơȒȟǫ ȟŔ ɢȶʋơʁǫȍȶ
ǿơǿ ʽǭʍŔ˖ɽʋʽȶ Ŕ ȇȶȥʋǫȥʠǫʋŔ ȇʋȶɭŖ ȥŔ࢚
ɽʋŔȍŔࡲ
-ǠƃơȟʽʁŔȇƑŔȍơǿɢȶȟŖǠŔʍòȍȶʽơȥ࢚
ɽȇʠɢɭơʋȶɽȶȟ˖Ŕȍȶ˙ǫȍɽʋɭŔȥʠŁč7|ࡲ
áȶʋɭȶƃǠȟơɽǫŔƃȶƃǠɢŔʋɭǭȥŔʁŔɽʋɭŔȥŔ
ȟơƎ˖ǫ ȥŔǿɽǫȍȥơǿʁǫơ ȶɢȶ˖ǫƆȥƢ ɽʋɭŔȥˊ
ȇʋȶɭƢ ȟŔǿʡ ʁŔȥƃʠ ɢɭơʽ˖ǫŔʍ ˖ȶƎɢȶʽơƎ࢚
ȥȶɽʍ˖ŔȇɭŔǿǫȥʠࡲ
7Ŕȍ ɽȶȟ Ǝȶȇȶɢˊ ȥŔǿȍơɢʁǭƃǠ ȒʠƎǭ
ȇʋȶɭǭȥǫơɽʡȟŔɭȇơʋǫȥǌȶʽˋȟǫɢɭȶƎʠȇʋ࢚
ȟǫȥǫơɽʡʋȶƃơȍơŹɭǫʋˊ˖ʋơȍơʽǭ˖ǫơࡲĪࢱɢȶ࢚
ȍǫʋǫȇơȟʠɽǫŔŹˊʍȒʠƎǫŔȇʋȶɭǭʽơƎǫŔŔȇȶ
ȇȶȥȇɭƢʋȥơ ɢȶȟȼƃʍ ȥŔʁơǿ ȇɭŔǿǫȥơ ȥǫơ࢚
ȍơȥȇɭǫʋǫ˖ȶʽŔʍࡲáȶƎȒŔȟȥȶǠˋƃǠȥȶʽǫȥŖ࢚
ɭȶʽȟŖȟơȥŔǿȍơɢʁǫʠȇŔȥƎǫƎŖʋȇʠࡲ
ĪơɭȶȥǫȇŔèơȟǫʁȶʽŖ˖ŔƃǠɭŖȥǫȍŔȇɭŔ࢚
ǿǫȥơɽʋȶʽȇˊȟǫȍǫȷȥȶʽơʠɭʁʋŖʋʋŔȇȟȶ࢚
Ǡȶȍ ʽǫŔƃ ǫȥʽơɽʋȶʽŔʍ Ǝȶ ˖ƎɭŔʽȶʋȥǭƃʋʽŔ
Ɔǫ ʁȇȶȍɽʋʽŔࡲ ¡Ŗ ɢɭǫɢɭŔʽơȥʡ ɭơǉȶɭȟʠ
ɢȶȍǭƃǫơ ŔŹˊ ɽȟơ ȇȶȥơƆȥơ ȶƎɽʋɭǫǠȍǫ
ȶƆȥơɭȶʽɽȇʡȟŔ˪ʠࡲ¥ŔʽˋɽȍơƎȇˊĪȍŔƎŔ
ơƎơƃȇƢǠȶɽʋŔɭȶɽʋʠòɢǫʁɽȇƢǠȶqɭǠȶʽŔ
ɽŔ ƃǠȶƎǫŔ ɢȶ˖ơɭŔʍ ɭơɢȶɭʋƢɭǫ Ŕ ɢȶȍǫʋǫƃǫ
˖ ƃơȍƢǠȶ ɽʽơʋŔࡲ ŁŔȟơɽʋȥŔȍ ȇŔ˙ƎƢǠȶ
ʽࢱ ȶŹƃǫ Źơ˖ ȶǠȒŔƎʠ ȥŔ ǉŔɭŹʠ ɢȍơʋǫ Ȓʠ࢚
ƎǫŔ ȥơȟʠɽǫŔ ʠʋơȇŔʍ ˖Ŕ ɢɭŖƃȶʠࡲ ŔȥȇŔ

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Vymeníme neschopných
politikov za odborníkov

Krásne Vianoce
a šťastný nový rok ����

Najčítanejšie regionálne noviny
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE

MALACKO

Slovenská Grafia a.s.

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

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

41-0026

PRIJME IHNEĎ

www.semagroup.eu
RENOVÁCIA
VANÍ

Mzda od 820 € - 1 100 €

Požiadavky:

5 ROKOV ZÁRUKA

• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci
• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou

CENA 70 €
52-0182

e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

Citáty
týždňa
» „Keď človek nič nežiada,
má zo všetkého darček.“
Erich Maria Remarque,
nemecký spisovateľ 1898
– 1970.

52-0184

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

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

MASÁŽE U VÁS DOMA

Slovenčina naša

16-0380

KLASICKÁ, RELAXAČNÁ
MASÁŽ S POUŽÍTÍM
MÄKKÝCH TECHNÍK
PRE JEDNOTLIVCOV
AJ PÁRY
0948 004 536

• ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne
• NASTAVOVAČOV orezových liniek
• KNIHÁROV - zoraďovačov a rezačov
• MECHANIKA polygrafických strojov
• STROJNÍKA energetických zariadení
• ELEKTRONIKOV
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)

29 ROKOV PRAX

Tel.: 0904 267 926
www.renovaciavani.sk

13

Nie kontaktujte nás,
ale kontaktujte sa s nami.
Nie kvapky na kašeľ,
ale kvapky proti kašľu.

PRIJMEME

Skladník

(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar

(Rakúsko)

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto

2400 EUR/mesačne Brutto

0903 431 350

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

ÁCU
ME PR
NÁJDE
MU
KAŽDÉ
EUR
do 1300
od 850

ZVÁRAČ - HORIZONTKÁR - VODIČ VZV
OPERÁTOR VÝROBY - PRÁCA S PC A INÉ
ubytovanie zabezpečené - aj pre páry

Bezplatná infolinka: 0800 500 091

6380_58

» redakcia

www.konstrukter.sk

15-0273

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

85_0834

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

MA19-51 strana -
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KULTÚRA / ZAMESTNANIE

Ktoré mesto
sa stane hlavným v kultúre?

Príjmeme

Čašníka/čašníčku

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková predložila na rokovaní vlády
SR Návrh rámcového zabezpečenia
účasti Slovenskej republiky na projekte Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026.

bohatstvo a rozmanitosť kultúr v Európe, zvyšovať medzi občanmi pocit
príslušnosti k spoločnému kultúrnemu
priestoru, nabádať ich na medzikultúrny dialóg a poukázať na spoločné kultúrne dedičstvo. Pomáha tiež zvyšovať
medzinárodnú popularitu miest vďaka
Hostiteľom titulu Európske hlavné kultúre a posilňuje kapacitu kultúrnemesto kultúry bude v roku 2026 jed- ho sektora a jeho prepojenia s inými
no slovenské mesto spolu s jedným sektormi.
V celom procese výberu zohráva
mestom z Fínska. Výzvu na predloženie prihlášok slovenských miest kľúčovú úlohu 12-členná skupina nezás ambíciou prihlásiť sa malo zverejniť vislých odborníkov. Ministerstvo kulMinisterstvo kultúry SR najneskôr 18. túry SR usporiada 17. januára 2020 Informačný deň s cieľom sprostredkovať
decembra 2019.
SR bude v roku 2026 nositeľom verejnosti informácie o celom procese
prestížneho titulu Európske hlavné výberu EHMK v SR na rok 2026.
Históriu titulu Európske mesto
mesto kultúry (EHMK). Predstavuje
výnimočnú príležitosť, ktorá môže byť kultúry začali písať grécke Atény
nositeľom pozitívneho kultúrneho, v roku 1985. Od roku 2001 sú každoročspoločenského a hospodárskeho vply- ne za držiteľa titulu EHMK zvolené dve
vu. „Európske hlavné mesto kultúry je mestá z členských štátov EÚ. V rokoch
dobrá šanca pre Slovensko, aby sa po- 2021, 2024, 2028, 2030 a 2033 sa ako tredelilo o svoju bohatú kultúru a tradície tie mesto pripojí zástupca z kandidáts celou Európou. Teší ma, že kultúra skej krajiny, potenciálnej kandidátskej
je prostriedkom, ktorým sa upevňujú krajiny alebo krajiny, ktorá je súčasťou
vzťahy medzi krajinami,“ uviedla mi- Európskeho združenia voľného obchonisterka Ľubica Laššáková. Ako pozi- du a zmluvnou stranou Dohody o Eutívny príklad uviedla Košice, ktoré sa rópskom hospodárskom priestore.
v SR stali prvým EHMK v roku 2013.
Podrobnejšie informácie nájdete
EHMK je jedným z najambicióz- na: http://www.culture.gov.sk/posobnejších a najznámejších európskych nost-ministerstva/medzinarodna-spokultúrnych projektov. Napĺňajú sa ním lupraca/europska-unia-107.html .
viaceré ciele - chrániť a podporovať
» Zdroj: MK SR

Svoje CV posielajte na:
plzenska@plzenskamalacky.sk

+421 948 077 066

plzenska@plzenskamalacky.sk
www.plzenskamalacky.sk

16-0153

Bližšie informácie Vám radi
poskytneme na telefónnom
čísle +421 945 077 066.

PONUKA PRÁCE
Prijmeme do APP Lozorno komisionovačov

Práca na TPP.
Ponúkame: nenáročná práca vhodná aj pre absolventa, 3-zmenná prevádzka,
doprava zabezpečená
Plat: 5,30 EUR/hod. brutto, gastrokarta v hodnote 3,83 EUR/deň
Požadujeme: zodpovedný prístup k práci

Malacky, Kláštorné námestie 66/4, 901 01 Malacky

Mobil: +421 903 704 166 ~ Email: biznisgroup@biznisgroup.sk

vodičov MKD

na prácu SK, CZ, DE

0904 001 475

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 650 €
mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–1800 €.

0948 534 542

16-0373

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

netto

Prijmeme

v BRATISLAVE
kurz začína 13.01. 2020

Volajte:

850€

Malacky

16-0369

195 €

KURZ SBS
32-0180

CENA

Najčítanejšie regionálne noviny
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Spoločnosť Maplan s.r.o. Malacky
hľadá na plný úväzok

hľadá

pracovníkov

Obrábač kovov - frézar, sústružník / práca vhodná aj pre dôchodcu

Vodič

• príprava, zoraďovanie a opracovanie položiek frézovaním • obsluha fréz a sústruhu • dodržiavanie predpísanej
technológie • znalosť čítania technickej dokumentácie, používania meradiel. Mzdové podmienky (brutto):
od 900 EUR/mesiac v súvislosti od seniority a skúseností kandidáta

Hrubá mzda 1000 € + odmeny

Závozník

Logista/Logistik
• zabezpečenie skladového hospodárstva spoločnosti • príjem materiálu do skladu • koordinácia dopravy a expedície
produktov • vedenie administratívy skladu, kontrola dodacích listov, spolupráca pri inventarizácii • spolupráca
s logistickým oddelením v materskej spoločnosti v Rakúsku. Podmienky: Nemecký jazyk - Mierne pokročilý
(B1) alebo Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1). Mzdové podmienky (brutto): od 1000 EUR/mesiac v súvislosti
od seniority a skúseností kandidáta

Hrubá mzda 750 € + odmeny

Miesto výkonu práce - Malacky

Prípravár výroby, zvárač

kontakt sevcikova@kosit.sk • 0911 124 316

• prípravné práce na píle Pilous v kusovej výrobe podľa výkresovej dokumentácie • zváranie CO2 (prípadne TIG)
• obsluha 3,5t VZV • samostatnosť pri práci, časová flexibilita, práca nadčas • práca na 3 zmeny. Mzdové podmienky
(brutto): od 900 EUR/mesiac podľa reálnej kvalifikácie

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

Obrábač kovov CNC frézar

- 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

• frézovanie na CNC frézach v kusovej výrobe podľa výkresovej dokumentácie • samostatnosť pri práci, časová
flexibilita, práca nadčas • znalosť obsluhy CNC strojov-výhodou • práca na 3 zmeny • prax v kusovej výrobe-výhodou
Mzdové podmienky (brutto): od 1000 EUR/mesiac príp. dohodou podľa reálnej kvalifikácie

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

• zostavenie pracovných plánov a technických kalkulácií • programovanie CNC s pomocou CAD / CAM • riešenie
reklamácií zákazníkov a interných opráv jednotlivých dielov • vyhotovenie skúšobných protokolov • dopĺňanie dát
do ERP systému a dodržiavanie stanovených termínov. Podmienky: Nemecký jazyk - Stredne pokročilý (B2) alebo
Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2). Mzdové podmienky (brutto): od 1400 EUR/mesiac

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

32-0183

BEZ UBYTOVANIA

Prípravár s CAD/CAM skúsenosťou

SBS GUARDING s. r. o.
10-0242

Maplan s.r.o., Priemyselná 6023, 901 01 Malacky // praca@maplan.at // www.maplan.at
PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
POMOCNÚ SILU DO KUCHYNE (650 EUR/mes. brutto)
PRACOVNÍKA DO STÁNKU (650 EUR/mes. brutto)
Tel.: 0903 730 423

príjme strážnikov na prevádzky

v Malackách a Stupave
Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

16-0172

Slovenčina naša
Nie je
tomu tak, ale je to tak.

78 119 0021

Pracovná náplň bude upresnená na pohovore.

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

36-0007

MALACKO

PONUKA ZAMESTNANIA
Pracujte u nás na pozíciach

VODIČ VZV

903 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

OPERÁTOR VÝROBY
788 € brutto + príplatky a bonus

10-0239

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme
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15

ZDRAVIE / SLUŽBY

16

Najčítanejšie regionálne noviny

NAJLEPŠIA KANDIDÁTKA

OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI (OĽANO), NOVA,
KRESŤANSKÁ ÚNIA (KÚ), ZMENA ZDOLA
Kandidátka príbehov, skutočných a čestných ľudí. Spojili sme všetkých, ktorí chcú zo
Slovenska fungujúcu, prosperujúcu, spravodlivú, čestnú a bezpečnú krajinu. Nezáleží na tom,
odkiaľ pochádzajú, akej sú národnosti či vierovyznania. Máme spoločný cieľ - žiť v krajine,
kde zákon platí pre každého rovnako, kde deti dostanú dobré vzdelanie a chorí kvalitnú
zdravotnú starostlivosť, kde rodiny budú môcť zo svojich detí vychovať slušných ľudí, kde
bude každý môcť rozvíjať svoj talent, kde sa na uliciach budeme cítiť bezpečene a kde štát
pomôže postaviť sa na kolená, každému, kto sa ocitne v núdzi.

11

PREDSTAVUJEME VÁM PRVÚ DESIATKU NAŠEJ KANDIDÁTKY
1. Mária Šofranko

2. Jaroslav Naď

Pred mesiacom sa mi narodil vnúčik a nie
je mi jedno, v akej krajine bude môj vnuk
vyrastať, do akej školy bude chodiť, aká pani
učiteľka ho bude učiť či aká lekárka sa o neho
bude starať. Nie som politička, som obyčajná
žena z východu, ktorá chce pre našu krajinu
urobiť niečo viac.

Stojím pevne za svojím slovom a nebudem sa
báť robiť svoju prácu poctivo a zodpovedne.
Budem robiť všetko preto, aby sa všetkým
ľuďom v tejto krajine žilo lepšie.

3. Lukáš Kyselica

4. Anna Záborská

Chcem, aby sme vytvorili potrebné zákony
pre boj s organizovanou kriminalitou
ekonomického charakteru. Musí tu byť niekto,
kto bude hájiť aj záujmy policajtov, ktorí stoja
na strane pravdy.

Na našej spoločnej kandidátke je devätnásť
zástupcov strany Kresťanská únia. Sú to všetko
poctiví, čestní a angažovaní kresťania, ktorí sa
tiež chcú postaviť na stranu dobra.

5. Michal Šipoš

6. Karol Kučera

Rovnako, ako sme priniesli zmenu do Starej
Ľubovne, kde transparentne staviame cesty
a obnovujeme spoločný majetok, chcem
zmenu priniesť aj na Slovensko. Verím, že vo
februári spoločne zmenu prinesieme a ľudia
nám v tom pomôžu.

Žiaľ, politika sa dnes robí len v prospech
niektorých jednotlivcov a nie je to služba
ľuďom. 20 rokov som reprezentoval Slovensko
vo svete a rád by som aj naďalej reprezentoval
čestné a spravodlivé Slovensko. Vo svete, ale
aj u nás doma.

7. Jozef Pročko

8. Ján Mičovský

Chcem presvedčiť nevoličov a povedať im:
Vidíte, kto vás tu okráda. Tak to zmeňte a
voľte. Nemusíte voliť mňa, voľte slušných ľudí,
veď ich kandiduje dostatok.

Nad Slovenskom visia dva veľké a ťaživé mraky.
Tým prvým sú klimatické zmeny, ktoré sú už
tu a my lesníci na ne máme odpoveď. Druhý
mrak je ešte mrazivejší - je ním všadeprítomná
korupcia. Tento tím vie čo je potrebné urobiť a
má na to odhodlanie.

9. Anna Remiášová

10. Kristián Čekovský

V srdci cítim, že každý jeden človek tohto
národa má právo na slušný život, že mladí ľudia
majú právo na radosť. Starším, ožobračeným
dôchodcom chcem pomôcť, aby sa dokázali
v pravú chvíľu správne rozhodnúť

Informácie, ktoré vychádzajú v posledných
dňoch dokazujú, na aké dno nás stiahli
najvyšší predstavitelia nášho štátu. Budeme
potrebovať naozaj všetky ruky a nohy na to,
aby sme sa vyhrabali z tohto dna.

predagogička a občianska aktivistka
Spišská Nová Ves

bezpečnostný analytik
Hrubá Borša

bývalý šéf vyšetrovacieho tímu Gorila
Nové Zámky

lekárka
Bojnice

herec, moderátor, podnikateľ
Halič

lesník, ochranár
Humenné

občianska aktivistka
Bratislava

novinár
Bratislava

Prajeme vám požehnané a pokojné prežitie Vianoc a v roku 2020 čestnú, slušnú a zodpovednú vládu.
Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511- Dodávateľ: CAMPAIGNS s.r.o., Štefana Moyzesa 1577/22, 034 01 Ružomberok, IČO: 47016671 / regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

šéftréner Národného tenisového centra
Bratislava

031190175

aktivista v boji proti hazardu
Stará Ľubovňa
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Týždenne do 27 450 domácností

ZA
RÁ
BA
J

Tarn Brown: 1-hrob - 1000 € / 2-hrob - 1200 €
nové pomníky • krycie dosky • odstránenie krycích dosiek pred pohrebom
• rekonštrukcie a brúsenie starých hrobov ukladanie urien • obnova písma

strojárstvo
informatika
elektrotechnika
automechanika
autoelektronika

HYDROIZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH
Z PVC FÓLIE

0915 645 146
www.izoldetail.sk

10-0225

www.dualnaakademia.sk
0907 649 516

Malacky, Břeclavská 3
0911 690 217, 0905 690 217
datom@datom.sk, www.datom.sk

a

PLASTOVÉ OKNÁ

Vám želajú
pokojné prežitie
Vianočných sviatkov
a všetko dobré
v novom roku 2020!
Nemecký profil INOUTIC - OKNÁ VYROBENÉ NA SLOVENSKU! ODPORÚČAME PROFILY
DO NOVOSTAVIEB: EFORTE 3-sklo Ug = 0,6 • PRESTIGE 2-sklo Ug 1,0 a 3-sklo Ug 0,7

MAzel19-51 strana -1

15-0002

NOVINKA: Nemecký profil SALAMANDER Smart 76 mm, SALAMANDER Harmony 82 mm
16-0153

9:00 - 12:00 h

15-0239

ŠT
UD
UJ

5.2.2020

8.2.2020

www.kamenarjanko.estranky.sk
9
0948 650 959

NA VŠETKY PRÁCE ZĽAVA AŽ 50%

streda

9:00 - 11:00 h
sobota

matokvassay@gmail.com

POSEZÓNNA AKCIA

0905 859 679

PR
AX
UJ

Devínska Nová Ves,
J. Jonáša 5

mobil: 0903 228 395
tel.: 034/772 26 29

KAMENÁRSTVO Janko

INZERCIA

Deň otvorených
dverí

16-0217

(oproti Floriánovi), 0915 726 087

10-0008

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

Záhorácka 54/20, Malacky

poradenstvo a rozpočty
ZDARMA

15-0274

VÝROBA A PREDAJ
• sieťky proti
hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €

POKRÝVAÈSTVO


KLAMPIARSTVO
TESÁRSTVO



Ďakujeme vám za prejavenú dôveru
a prajeme, nech kúzlo Vianoc prinesie
pokoj v duši, radosť v očiach a lásku v srdci.
V novom roku 2020 veľa nádherných
dní v zdraví, láske, šťastí
i porozumení.

zákazníkom stavebnej
firmy, obchodným
partnerom za 15-ročnú
úspešnú spoluprácu
a tiež zákazníkom
POTRAVÍN KVAŠŠAY
- JUH za prejavenú
dôveru a nákupy v roku
2019. Prajeme
vám krásne
Vianoce a
úspešný nový
rok 2020.

15-0088

15-0011

ĎAKUJEME

BÝVANIE
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západné Slovensko
BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
26.700
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

Východné Slovensko

10-0002

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

Dňa 16. decembra hasiči zasahovali na diaľnici
D2 v smere z Lozorna do Malaciek, kde osobné auto
zišlo z cesty. Dopravná nehoda si vyžiadala dve zranené osoby. TASR o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v
Bratislave. „Hasiči vykonávali na vozidle protipožiarne opatrenia a poskytovali zraneným osobám v
spolupráci s prítomnou posádkou Záchrannej zdravotnej služby prvú pomoc,“ uviedol HaZZ. Na mieste zasahovali traja hasiči s jedným kusom techniky.

KÚRENIE

efektívne
spoľahlivo

KLIMATIZÁCIOU
0910 111 100 / 0905 744 062
www.klimatizacia.info

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

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

16-0060

Medzi Lozornom a Malackami
zišlo auto z diaľnice, dvaja ľudia
sa zranili

3

Inzerát, ktorý predáva
16-0354

MALACKO

0905 859 679, 0908 979 469

» tasr

Mikulášsky večierok
Tak ako vlani, tak aj tohto roku sa uskutočnil
Mikulášsky večierok zamestnancov nie už Tower
Automotive ale novej firmy Snop Automotive. Sála
Táckáreň Papa Grill bola perfektne pripravená a

ŠIROKÁ
PONUKA

VIANOČNÝCH
STROMČEKOV
REZANÝCH, UMELÝCH,
V KVETINÁČOCH

jedenie a občerstvenie tiež. Zišli sa tam rodičia a
starí rodičia na veľmi peknom programe. Deti mali
z toho veľkú radosť. Nakoniec prišiel Mikuláš a deti
obdaril darčekmi. Vďaka patrí všetkým, ktorí na to
prispeli a tým, ktorí organizovali túto akciu: Zdenke
Junásovej s jej výborným tímom.

A VIANOČNÝCH
DEKORÁCIÍ

» Váš čitateľ Lubo Babiak

Vianočné poďakovanie
Vážení páni primátori, starostovia, poslanci
a seniori ZO JDS okresu Malacky. Ďakujem Vám
za celoročnú spoluprácu, za to, že ste podporovali
seniorov vo Vašom okolí, čím sme spolu vytvárali
hodnoty, ktoré sú potrebné a pre nás seniorov dôležité. Prajem krásne Vianoce v kruhu Vašich rodín,
veľa zdravia a pohody v roku 2020.
16-0376

» Ružena Mrázová, preds. OO JDS Malacky
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Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň
konania volieb nebude môcť voliť
v mieste svojho trvalého pobytu vo
volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o
vydanie hlasovacieho preukazu.

adresu na doručovanie žiadostí. Ak
obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek
volebnom okrsku. Volič môže požiadať
o vydanie hlasovacieho preukazu
osobne najneskôr posledný pracovný
deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr
28. 2. 2020) v úradných hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Žiadosť môže podať aj v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie
hlasovacieho preukazu bola doručená
obci najneskôr 15 pracovných dní predo
dňom konania volieb (t.j. Najneskôr 10.
2. 2020).
Žiadosť elektronickou poštou treba podať tak, aby žiadosť o vydanie
hlasovacieho preukazu bola doručená
obci najneskôr 15 pracovných dní predo
dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.
2. 2020).
Obec na tieto účely zverejňuje na
svojom webovom sídle elektronickú

• rodné číslo,

• meno a priezvisko,

• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu
(obec, ulica, číslo domu),
• korešpondenčnú adresu, na ktorú
obec doručí hlasovací preukaz.
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v
žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú
adresu, najneskôr tri pracovné dni od
doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v
žiadosti doporučenou zásielkou „Do
vlastných rúk“.

» Zdroj: MV SR
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Lozorno žiada ŽSR o prehodnotenie
zámeru predať areál ŽST v obci
Obyvatelia Lozorna v okrese Malacky žiadajú Železnice Slovenskej
republiky (ŽSR), aby prehodnotili svoj
zámer odpredať budovu železničnej
stanice (ŽST) v Lozorne vrátane priľahlých pozemkov. V reakcii na inzerát, ktorý ŽSR zverejnili na svojom
webe, sa na vedenie štátnej firmy i ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) obracia starosta Lozorna Ľuboš
Tvrdoň.
V otvorenom liste upozorňuje na
zlú dopravnú situáciu v regióne. „Jedným z dôvodov súčasných problémov
je v minulosti podcenený rozvoj a
modernizácia železničnej a koľajovej
dopravy,“ pripomenul Tvrdoň, poukazujúci na to, že práve zatraktívnenie
tohto druhý dopravy i jej znovuzavedenie na stále funkčných tratiach, na
ktorých bola v minulosti zrušená, by
bolo riešením hroziaceho dopravného
kolapsu v regióne. Zdôraznil v tomto
kontexte práve trať medzi Zohorom a
Plaveckým Mikulášom, na ktorej naďalej premáva nákladná doprava a
sezónne turistické vlaky.
„O to viac nás však dnes znepokojuje skutočnosť, že podľa posledných

zverejnených informácií sa ŽSR rozhodli pre opačnú cestu a ponúkajú
na predaj a privatizáciu súčasnú železničnú stanicu v našej obci spolu
s priľahlými pozemkami,“ priznal
starosta Lozorna. „Zámer ŽSR ničí
myšlienku efektívnej obnovy prepravy na danej trati a odporuje aj plánom
oživiť železničnú dopravu v regióne a
prepojiť časť Záhoria s Bratislavou,“
skonštatoval Tvrdoň, pripomínajúc,
že vybudovanie náhradnej železnice by si vyžiadalo obrovské finančné
prostriedky. „Žiadame vás preto, aby
ste preskúmali všetky okolnosti zamýšľanej privatizácie železničnej stanice v Lozorne spolu s priľahlými pozemkami a túto bezodkladne zastavili
a zabránili tak významným stratám,“
uviedol v otvorenom liste.
Budovu bývalej výpravnej stanice ŽST Lozorno s príslušenstvom a
priľahlými pozemkami ponúka ŽSR
v rámci ponukového konania za vyvolávaciu cenu 316.000 eur. Záujemcovia môžu ponuky predložiť do 23.
decembra.

» tasr

MALACKO
Práve čítate posledné vydanie v tomto
roku. Prvé vydanie v roku 2020
vyjde v druhom januárovom týždni.

Vjazd do mesta od diaľnice D2
je už opravený

MALACKO
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Diaľničný most pri vjazde do Malaciek od diaľnice D2 a Perneka je po rekonštrukcii opäť otvorený.
Jeho rozsiahla oprava v réžii Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) trvala od mája tohto roka.
TASR o tom informovala Ingrid Sochorová z útvaru
komunikácie mesta Malacky.
„Most mal byť pôvodne dokončený pred troma mesiacmi, avšak dielo od začiatku sprevádzali
problémy, nehovoriac o tom, že sa pri odkrytí mostu
zistil úplne iný spôsob jeho zakladania a projekt sa
musel narýchlo preprojektovať. Z mojej strany patrí
BSK a Regionálnym cestám Bratislava poďakovanie,“ povedal primátor Malaciek Juraj Říha.
Pôvodný diaľničný most slúžil vodičom od roku
1976 a napriek pravidelnej údržbe bol na hranici
svojej životnosti. Odhady hovoria, že denne po tejto
komunikácii prejde okolo 20.000 vozidiel. Ako náhradná trasa počas opravy poslúžil starý klenbový
most v tesnej blízkosti, ktorý spájal Malacky a Per» tasr
nek ešte pred postavením diaľnice.
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ako v
plat ako 2500 zamestnancov dohromady, ktorých
chce vyhodiť na dlažbu. Nech si platy zreálni
manažment, nie robotníci. Ak vedia nájsť peniaze

pre seba, musia nájsť peniaze aj pre zamestnancov.
Podobne chceme zvýšiť materský príspevok
na úroveň predchádzajúcej mzdy matky a rodičovský
príspevok a úroveň priemernej mesačnej mzdy.
Kde na to všetko chcete vziať?
Ale peňazí je dosť. Stačí nekradnúť, lepšie vyberať
dane a spravodlivejšie rozdeliť spoločné bohatstvo.
Na korupciu odtečú zo Slovenska štyri miliardy
ročne. Máme najhorší výber DPH v Európe. Šialene
zbrojíme. Toto sa musí skončiť. Je to aj o nás,
že im to dovolíme. Namiesto toho, aby sa ľudia
vzbúrili, pokorne prijímajú svoj údel ako také
hoviadka idúce na porážku. V médiách sa riešia
úplne hlúposti, ale vôbec sa nevedú diskusie o tom,
aká by mala byť úroveň miezd, aby ľudia nežili
v strachu o budúcnosť, aby si vedeli zaplatiť
každodenné výdavky. Tento systém je prehnitý.
Čo to konkrétne znamená?
Znamená to, že koreňom našich problémov nie je
Haščák, Fico alebo Kočner, ale kapitalizmus.
V roku 1989 ho chceli len tri percentá ľudí. Dnes tie
tri percentá držia túto spoločnosť v hrsti, ovládajú ju
politicky, hospodársky, sociálne, environmentálne
i mravne devastujúcim spôsobom. Ak nezmeníme
logiku ekonomických vzťahov, nepohneme sa
z miesta. Korupcia, rozkrádanie a drancovanie
zdrojov bude pokračovať. Obávam sa však, že inak
ako revolúciou to nepôjde. Ak teda chceme obnoviť
a sfunkčniť demokraciu.
To znie veľmi radikálne,
neobávate sa, že si tým odplašíte
umiernených voličov?
Ale táto doba si vyžaduje zásadné radikálne riešenia.
Naša krajina a planéta už nie je v stave, že by mohla
hrať o čas a odkladať nevyhnutné opatrenia. Veď sa
pozrite na tých opozičných politikov. Oni nemajú ani
potuchy, ako urobiť poriadok s
Pripomínajú vystrašené decká, ktoré sa bijú do pŕs,
ako zajtra zbijú tých veľkých chlapcov, čo im vzali
loptu, ale v skutočnosti iba dúfajú, že si nejaká
moci. Navrhli síce Pente pristrihnúť krídelká,
ale na zásadnú systémovú zmenu – zrušenie
zdravotných poisťovní a vyhnanie biznisu
zo zdravotníctva – si netrúfnu.
A už vôbec sa nedotknú nastupujúcej digitálnej
oligarchie, s ktorou sa dokonca bez hanby stretávajú
za bieleho dňa na verejnosti. Viete si predstaviť,
ako by vyvádzala opozícia a s ňou spriaznené médiá,
keby sa Fico stretol v kaviarni s Haščákom? Ale keď
sa stretne Kiska so Zajacom, nehanebne nás kŕmia
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rozprávkami, že oni sú tí dobrí, že za to nič nechcú.
V tomto štáte nie sú určené ani základné pravidlá,
za ktorých sa smie stretávať politik s podnikateľom,
tak na čo sa tu hráme?
Dnes nikto nemá odvahu povedať, že systém
je prehnitý a prehrávame všetci. Oligarchia je príliš
silná. Legislatíva, ktorá im trošku skomplikuje aktivity,
jej nemôže ublížiť. Proste sa to naučia robiť inak.
Znova si kúpia nejakých ľudí bez morálneho
kompasu, znova si prerozdelia sféry vplyvu, znova
začnú diktovať podmienky voleným orgánom.
Prídu nové kauzy, nové škandály, noví gauneri.
Takto to nezastavíme. A nie som si istý, či to ľudia
ako pán Beblavý, Kiska či Truban vôbec chcú
úprimne zastaviť.
Často hovoríte o potrebe hľadania
alternatívy voči kapitalizmu.
Čo si pod tým predstavujete?
Určite nie návrat k direktívnemu riadeniu minulého
režimu. Nepriaznivé dopady kapitalizmu chceme
prekonávať rozširovaním netrhového sektora:
vytváraním podmienok pre úverové zväzy, družstvá,
neziskové banky, opensourceové softwarové projekty,
subvencované kultúrne projekty.
V prvom rade však chceme nahradiť kapitalizmus
demokratickým zriadením, v ktorom má verejný
záujem prednosť pred súkromným ziskom. Úlohou
ľavice nie je robiť charitu pre chudobných a rozdávať
im drobné, ale programovo znižovať nerovnosti.
Iba tak vytvoríme systém, v ktorom oligarchovia
nebudú mať šancu ovládať svet.
Presadiť výraznejšie progresívne zdanenie, obmedziť
množstvo peňazí vo volebných kampaniach, vyhnať
biznis z verejných služieb – to je cesta, ktorá
posilňuje demokraciu. Koristnícky kapitalizmus
nie je cestou k ľudskej dôstojnosti, ochromuje našu
ľudskosť, zvyšuje sebectvo a ničí planétu. Tí, ktorí
držia v rukách moc, sa ju napokon budú snažiť
udržať aj za cenu fašistických metód, ako sme
to videli v Čile. Takže naším cieľom je poraziť
kapitalizmus a zabrániť fašizmu. To sú spojené
nádoby.
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V čom sa Socialisti.sk odlišujú
od iných politických strán a hnutí?
Netvárime sa, že žijeme v demokracii a neopíjame
ľudí rožkom. Tvrdíme, že tento systém nie je vládou
ľudu, ale vládou bohatých, že nepestuje kultúru
mieru, ale vojny, že sa neusiluje o udržateľný život
pre všetkých, ale o nekonečný zisk pre vyvolených.
My sme neprišli hrať divadlo, zapchať ľuďom ústa
omrvinkami a nahradiť jednu zločineckú skupinu
druhou. Prišli sme zmeniť systém. A chceme,
aby ľudia konečne pochopili, že majú nárok na viac,
než dostávajú.
Táto vláda však tiež tvrdí,
že buduje a chráni sociálny štát...
Tomuto hovoríte sociálny štát?! Keď ľudia čoraz
viac doplácajú na lieky, mladí ľudia nemajú kde
bývať, dôchodcovia sotva vyžijú, robotníci hrdlačia
tak, že máme najviac nadčasov a nočných smien
v Európe a vláda zvyšuje ceny energií pre
domácnosti? A skromný slovenský človek je ešte
vďačný, že mu nezoberú aj to posledné.
Ako to chcete zmeniť?
Jednoduchou zmenou priorít tohto štátu. Žijeme
v spoločnosti, ktorú opustila predstava o lepšom
živote pre všetkých. Namiesto nej sme si nechali
vnútiť argumentáciu, že keď pracujúci ľudia,
dôchodcovia alebo mamičky na materskej pýtajú
viac, sú nezodpovední, lebo ekonomika to vraj
neunesie. Počuli ste, že by sa takto argumentovalo
v prípade nákupu stíhačiek? Alebo zvyšovania
poslaneckých platov o vyše tisíc eur? Alebo
mnohonásobne predražených štátnych zákaziek?
Nie, naďalej nás balamutia. My máme momentálne
jediný konkrétny cieľ: dobehnúť Európu v zbrojení.
Ale to je choré. My ju chceme dobiehať
vo vzdelávaní, kvalitnej zdravotnej starostlivosti,
výdavkoch na vedu, výskum, životné prostredie
a kultúru. Poviem vám konkrétny príklad. Táto vláda
vyhodila dve miliardy eur za predražené stíhačky.
Za to by sme mohli postaviť 40 000 bytov pre mladé
rodiny. Škrtneme tieto nezmyselné nákupy zbraní.
Výrazne zlepšíme životnú úroveň ľudí. Zvýšime
minimálnu mzdu na 800 eur a zavedieme minimálny
dôchodok vo výške 500 eur. Zavedieme nulovú DPH
na potraviny, lieky a knihy. Dôchodcom zabezpečíme
bezplatný prístup k liekom. Zavedieme mzdový strop
na úrovni maximálneho platu desaťnásobku
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Osamelí
Je dobré byť niekedy sám so sebou.
Samota nie je zlá. Horšia je osamelosť. Starí ľudia bývajú osamelí.
Poznám však aj ľudí, o ktorých osamelosti nikto netuší. Sú to úspešní podnikatelia. Očakáva sa od nich, že majú
energiu a schopnosť riešiť všetky problémy. A oni niekedy nevládzu a sú bezradní. Nemajú nikoho, kto by im pomohol.
Sú osamelí so svojim problémom.
Jeden podnikateľ mal spoločníkov.
Všetko bolo fajn, kým sa rozdeľovali odmeny. Prišla kríza a spoločníci odišli. A
on sedel s manželkou a premýšľali ako
zaplatia svoje dlhy. Ďalší podnikateľ
zháňa projekty a buduje kreatívnu firmu. Chcel si stabilizovať spolupracovníka 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 stavebnú firmu. Jeho pracovníci mu kradli
materiál a robili vlastné fušky bez faktúry. 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 sľúbili, že vydržia v dobrom aj v zlom.
Podnikatelia majú dva druhy partnerov. 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 problémami, nepochopením a sú v tom sami.
Osamelosť s vážnym problémom
je nebezpečná. Zožiera a ničí človeka.
Môže viesť k depresiám aj i iným problémom. K lekárovi sa chodí viac s bolesťou tela ako duše. Pomáhame tým,
ktorí to potrebujú – hladným, slabým
a chudobným. Lenže našu pomoc niekedy 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 benediktínskych kláštoroch. Začína sa
takto: „Bože, príď mi
na pomoc, Pane,
ponáhľaj sa
mi
pomáhať.”

» Ján Košturiak
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Pravidlá skladovania potravín
(mraznička)
Ako prvé si pripomeňme dve hlavné
zásady skladovania potravín v mrazničke. Nič v nej by nemalo byť uložené dlhšie ako rok. Zelenina, ovocie,
mäso a pečivá – musia mať svoj box,
nič z toho neskladujeme spolu v jednom boxe.
Najdlhšie v mrazničke vydrží mäso.
(Pri mínus osemnásť.) Pre pečivo je časový limit pol roka a slaninku, či šunku by
ste zmrazené nemali nechávať viac ako
mesiac. Mraziť inak môžete čokoľvek, čo
chcete uchovávať dlhodobo. Hodí sa mať
zmrazenú pizzu pre prípady núdze, zmrzlinu by ste inde tiež dlho neuchovali.
Dodržujte tieto zvyky - Snažte sa
pred mrazením rozdeliť jedlo na dávky
trebárs podľa porcií – bude sa s ním lepšie manipulovať a vyhnete sa opakovanému mrazeniu, ktoré degraduje chuť. Už
raz rozmrazené potraviny by ste nemali
dávať opätovne zmraziť. Dobré je označiť
nádobky alebo vrecúška štítkom s dátumom zamrazenia a obsahom, cez vrstvu
ľadu je niekedy jeho náplň ťažko identifikovateľná. A zvážte, či by vaša ďalšia
chladnička nemala mať technológiu No
Frost. (Potraviny nie sú pokryté námra-

zou a ľahko vidíte, čo hľadáte. Beznámrazový systém udrží potraviny dlhšie čerstvé a plné vitamínov.)
Starostlivosť o mrazničku - Ak sa dá,
naplánujte si rozmrazovanie na chladné
mesiace. Zmrazené potraviny môžete
načas vyložiť na balkón bez toho, aby sa
rozmrazili. Ideálne je naukladať ich všetky na seba, nech si navzájom udržujú
teplotu. Staré potraviny ešte nevyhadzujte, pôsobia ako zdroj chladu pre ostatné.
Aby ste urýchlili proces roztápania
ľadu, do mrazničky môžete vložiť hrnce
s prevarenou vodou. Námraze nepomáhajte mechanicky aby ste nezničili chladiace mriežky. Po umytí mrazničky treba
vnútro mrazničky vyutierať naozaj dosucha, inak by ste si vytvorili základ novej
námrazy.
Tip na záver - ak už rozmrazujete potraviny s cieľom časť z nich neskôr opäť
zamraziť, dbajte na to, aby boli rozmrazované v chladničke. Mali by ste sa teda
vyvarovať ich rozmrazovaniu pri izbovej
teplote alebo v teplej vode. Pri takomto
spôsobe rozmrazovania sa začínajú v potravinách množiť baktérie, ktoré sú zdraviu škodlivé.

» red

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
zimné záhrady

splátky od 49 €

prístrešky

splátky od 149 €

VIANOČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

Želáme vám Slovensko
bez extrémistov a Smeru

03-0217

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020

63-0191

bezrámové
rámové
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silvester
SILVESTER

MALACKO
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Oslávte príchod nového roka správne podávaným šampanským

Silvestrovské nápoje a slané chuťovky
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 počas silvestrovskej noci nikdy dosť.

panské a následne džús. Zľahka premiešame a ozdobíme pomarančovou kôrou.

Sekt s čiernym pivom

Suroviny: sekt, čierne pivo
Postup: Do vysokého pohára nalejeme približne do dvoch tretín vychladený sekt a doplníme čiernym pivom.

Sekt s mangom

Podľa tradície si zvykneme na nový
Suroviny: 15 cl sektu, 4 cl mangového
rok pripíjať šampanským a mnohí mož- pyré, lístok bazalky na ozdobenie
no ani netušia, že v skutočnosti si priPostup: Do pohára nalejeme mangopíjajú sektom. Je tomu tak preto, lebo vé pyré, ktoré vytvoríme tak, že zmixuježiadne šumivé víno vyrobené mimo me ¼ manga. Doplníme ľadom a zalejeme sektom. Jemne premiešame lyžicou.
Vedeli ste, že...?
Ozdobíme lístkom bazalky.
-šampanské sa otvára tak, že fľašu
mierne nakloníme a zátku pomaly
Tipy na silvestrovské chuťovky
vytiahneme rukou tak, aby nelietala
No a aké by to bolo silvestrovské
po miestnosti. Súčasne nedochádza
popíjanie bez slaných chuťoviek, tie
k žiadnemu hlasnému buchnutiu,
jednoducho nesmú chýbať. Necháte sa
ale len k tichému zvuku
inšpirovať?
-na podávanie šampanského by sme
mali podľa znalcov používať väčšie
Slivky pečené v sušenej šunke
poháre v tvare tulipánu, ktoré by
Suroviny: 15 až 20 sušených sliviek,
sme však mali naplniť maximálne
7 až 10 plátkov sušenej šunky, špáradlá
do polovice
Postup: Sušené slivky zalejeme horúoblasť Champagne sa nemôže nazývať cou vodou a necháme v nej namočené
šampanským. Za objaviteľa šampanského vína je považovaný Don Perignon z
benediktínskeho opátstva v Hautvillers.
Už v 18. storočí sa šampanské stalo oficiálnym nápojom kráľovského dvora Ľudovíta XV. Tento chutný mok sa vyrába
dvojitou fermentáciou a jeho teplota pri
konzumácii by mala dosahovať teplotu
5 až 7 stupňov Celzia.

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

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
Slimáky z lístkového cesta
Suroviny: lístkové cesto, paradajkový vlašské orechy a opečieme ich na supretlak, šunka, syr vhodný na strúha- chej panvici. Hotové hrušky posypeme
orechmi a pokvapkáme medom.

Bruschetta s paradajkami
a avokádovou nátierkou

Suroviny: na bruschettu s paradajkami a bazalkou
1/2 kg paradajok, 2 PL nasekaných bazalkových lístkov, 5 PL olivového oleja, 1
cibuľu, soľ, mleté čierne korenie,
chlieb, sendvič prípadne bagetu

Tipy na silvestrovský prípitok

Hoci si podľa tradície zvykneme na
nový rok pripíjať šampanským či sektom, prečo nezvoliť pre zmenu chutný
miešaný drink? Ponúkame niekoľko
tipov.

Šampanské a pomarančový džús

Suroviny: 7,5 cl šampanského (prípadne sektu), 7,5 cl pomarančového
džúsu
Postup: Do pohára nalejeme šam-

Slivky pečené v sušenej šunke.

Slimáky z lístkového cesta.
približne 15 minút. Zatiaľ si sušenú šunku rozkrojíme pozdĺžne, každý plátok
na dva pásiky. Každú slivku omotáme
jedným pásikom sušenej šunky a prepichneme špáradlom. Slivkové závitky

foto autor Dagny Walter pixabay

foto autor pastel100 pixabay

foto autor TheUjulala pixabay
nie, oregano (môže byť aj bazalka, čo
kto preferuje), vajce
Postup: Z obchodu zakúpené rozvaľkané lístkové cesto ešte po dĺžke prekrojíme na polovicu. Každý diel potrieme
paradajkovým pretlakom, poukladáme
šunku, na ňu nastrúhame syr a na záver
posypeme oreganom prípadne bazalkou. Jednotlivé diely zavinieme do rolády a potom každú roládu rozkrájame
zhruba na pol centimetrové kúsky – slimáky. Následne slimáky pokladieme na
plech vystlaný papierom na pečenie a
každý kúsok potrieme rozšľahaným vajíčkom a pečieme v rúre vyhriatej na 200
stupňov približne 15 minút.

Postup: Paradajky pokrájame na
drobné kúsky, pridáme bazalku, soľ,
mleté čierne korenie, nadrobno nakrájanú cibuľu, a zalejeme olivovým olejom. 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 avokádovou 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 cibuľu

Postup: Avokáda prekrojíme na polovicu. Jadro vyberieme a dužinu naškrabeme lyžicou a vložíme do misky. K dužine pridáme syr, citrónovú šťavu podľa
Hrušky s nivou
chuti, prípadne aj cesnak alebo cibuľu
Suroviny: 4 hrušky, 8 plátkov syra s a vymiešame. Nakoniec dochutíme koplesňou (vhodná je Niva), 8 vlašských rením a soľou. Chlieb, sendvič či bageorechov, 4 lyžičky medu
tu nakrájame, každý plátok potrieme
olivovým olejom a postupne opečieme
Postup: Hrušky umyjeme a každú na suchej panvici. Podávame s avokáešte prekrojíme na polovicu. Odstrá- dovou nátierkou.
nime jadrovníky. Na každú polovicu STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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markíza 06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:20 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho
06:40 Scooby-Doo a strašidelné Vianoce 07:05
Šmolkovia - Vianočná koleda 07:25 Shrek: Zvonec 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. Donutil, J. Kodet, S. Stašová, E. Vášáryová 23:00 Popoluška 00:50 Pelíšky 02:50 Popoluška

markíza 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 OTECKOVIA - 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

markíza 06:00 Scooby-Doo a strašidelné 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 Hotel 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

TV JOJ 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

TV JOJ 05:30 Profesionáli III. 06:10
NOVINY TV JOJ 06:45 PRÁZDNINY: VIANOČNÉ
DOBRODRUŽSTVO 08:00 Na vlásku: Príbeh pokračuje 08:55 O medvědu Ondřejovi 09:45 Najlepší priateľ 11:20 S čerty nejsou žerty 12:45 Vianočné 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

TV JOJ 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 Yorku 16:55 Začarovaní 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY
TV JOJ 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Posledný
bohatier Ruská rodinná akčná fantazijná komédia. MN 12 2017 Viktor Choriňak, Mila Sivackaja,
Jekaterina Vilkova 22:50 Henryho denník 01:05
Smrtonosná pasca 03:05 Krídla Vianoc

TV JOJ 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 komédia. MN 7 1996 22:30 Svadba na divoko 00:40
Smrtonosná pasca 2 02:35 Vianoce u Meyersovcov 04:15 Kutyil s.r.o.

rTVS 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 čarodejníkoch 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“

rTVS 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 Vianočné želanie 19:45 Čarovný kamienok 21:10 Pyšná
princezná 22:35 Očovské pastorále 00:00 Polnočná sv. omša 01:30 Dieťa menom Ježiš

rTVS 05:15 Snehová kráľovná
06:50 Santov pomocník a zázračná snehová
vločka 08:10 Pán Konár 08:35 Rozprávky bratov 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 Rozprávky 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

rTVS 05:25 Anna zo Zeleného
domu 06:05 Santov pomocník 07:25 Príbeh Vianoc 08:15 Potulný potkan 08:40 Rozprávky bratov 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“

15-0283

markíza 06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:15 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 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 TELEVÍZNE 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
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markíza 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 TELEVÍZNE 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

markíza 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 Najkrajší 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 Expendables: Nezničiteľní 3 22:50 Rukojemník 01:00
Romeo musí zomrieť 02:45 Láska na druhý pohľad 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 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.

TV JOJ 05:35 NOVINY TV JOJ 06:10
KRIMI 06:35 NOVINY TV JOJ 07:10 Labková patrola 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 Zúbková 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

TV JOJ 05:05 NOVINY TV JOJ 05:40
KRIMI 06:05 NOVINY TV JOJ 06:40 SpongeBob
SquarePants IX. PREMIÉRA 8 07:10 Labková patrola 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 životov pána Fúzika 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ
20:20 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Policajtov švagor 2 22:35 Nabúchaná 01:05 Vojak 2
02:35 Hrozba z nebies 04:00 Profesionáli

rTVS 05:45 Santov pomocník a
zázračná snehová vločka 07:05 Príbeh Vianoc 07:50 Sobík Niko 09:05 Rozprávky bratov
Grimmovcov 10:05 Anna zo Zeleného domu
11:00 Orest z rodu čarodejníkov 12:40 Snehuliaci 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

rTVS 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 pohode 23:50 Liečiteľ 02:25 Svet v obrazoch 02:50
Správy RTVS „N“ 04:05 Anna zo Zeleného domu
04:50 Sobík Niko 2

rTVS 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 Čechách“ 19:00 Správy RTVS 20:30 Aenne Burdová
23:30 Orlie pierko 00:55 „Poslušně hlásím“ 02:30
Všetci sú v pohode

Tip
na SObOTný
Večer

28.12.2019 20:30

Harry pOTTer a
TaJOmná kOmnaTa

16-0360

markíza 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 Kúzelná 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
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doma 05:50 Katie Ffordová: Vianočný zázrak v New Yorku 07:35 Majster pekár
09:00 Krok za krokom 10:15 Vianoce u Tiffanyho 12:20 Reflex 13:10 Moja vianočná láska 14:50
Vianoce so Santom 16:25 Vianočný sľub 18:05
Ako sa pečú Vianoce 19:45 Varte s nami 20:00
Pravé Vianoce 21:40 Vianočná melódia 23:20
Láska ako z románu 01:00 Katie Ffordová: Vianočný zázrak v New Yorku 02:30 Rosamunde
Pilcherová: Porušený sľub 03:55 Vianoce so
Santom

doma 06:00 Majster pekár 06:45
Vianoce u Tiffanyho 08:10 Ako sa pečú Vianoce
09:35 Pravé Vianoce 11:05 Moja vianočná láska
12:35 Príbeh narodenia 14:15 Zázračný vianočný
darček 15:50 Splnené prianie 17:25 Popoluška
naruby 19:00 CHART SHOW Adela Vinczeová
uvádza rebríček najväčších hudobných hitov.
MN 12 22:30 VIANOČNÝ KONCERT LUCIE BÍLEJ
00:10 CHART SHOW 03:20 VIANOČNÝ KONCERT
LUCIE BÍLEJ 04:55 Slovensko bez bariér - vianočný
koncert

doma 06:00 Majster pekár 07:35
Moja vianočná láska 09:05 Príbeh narodenia
10:40 Láska ako z románu 12:10 Digitálny svet
12:15 Zázračný vianočný darček 13:45 Splnené
prianie 15:20 Vianočná melódia 16:50 Pravé
Vianoce 18:25 Bábätko pod stromček 20:00 Ako
milovať Vianoce Romantický film MN 12 (Kanada) 2016 J. Kingová, L. Macfarlane, Ch. Laingová,
L. Munro, A. Rossová. 21:35 Dokonalé Vianoce
23:05 Splnené prianie 00:40 Pravé Vianoce 02:10
Láska ako z románu 03:35 Príbeh narodenia

doma 05:05 Vianočná pošta 05:45
Majster pekár 06:30 Vianočná melódia 07:55
Zázračný vianočný darček 09:20 Moja vianočná
láska 10:50 Vianoce so Santom 12:15 Dokonalé
Vianoce 13:45 Zásnuby pod vianočným stromčekom 15:15 Vianočný princ 16:50 Popoluška
naruby 18:25 Najkrajší vianočný stromček 20:00
Všetko alebo nič Romantická komédia MN 15
(SR-ČR-Poľsko) 2017 22:10 Zázračná opatrovateľka 23:45 Do jari sa vydáš 01:15 Pravé Vianoce
02:40 Popoluška naruby 04:00 Vianočný princ

plus 05:05 DIVOKÉ KONE II. 56,57
07:45 Malý unavený Joe 10:35 Samé šťastie
12:55 Profesionáli na Vianoce 13:55 Kutyil s.r.o.
15:00 Simpsonovci na Vianoce 17:00 E.T. - Mimozemšťan 19:30 ŽREBOVANIE 19:35 Profesionáli na
Vianoce 20:25 Ženích na úteku Americký triler.
MN 15 2014 Taylor Gildersleeveová, Peter Strauss,
James C. Burns, Isabella Hofmannová, Timothy
Brennen, Ashley McCarthyová,Samantha Robinsonová a ďalší. 22:25 Hypnotizér 01:10 Mafstory
- Vianoce 04:25 Profesionáli na Vianoce

plus 05:05 Vianočný Panelák
06:40 Zo srdca a z duše 08:15 PRÁZDNINY: VIANOČNÉ DOBRODRUŽSTVO 09:35 Vianoce v ohrození 11:00 Beethoven a pátranie po kúzelnom vaku
12:35 Profesionáli na Vianoce 14:05 Hoď svišťom
- Vianoce 14:45 VŠETKO ČO MÁM RÁD 16:25 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 18:05 O medvědu Ondřejovi
19:00 Niko 20:25 Sám doma 3 Americká rodinná
komédia. MN 7 1997 22:35 Taxi 3 00:10 Krídla Vianoc 02:10 Vianočná stretávka 04:10 PRÁZDNINY:
VIANOČNÉ DOBRODRUŽSTVO

plus 05:20 DIVOKÉ KONE II. 58
06:15 Veľký 08:00 Hoď svišťom - Vianoce 08:40
Simpsonovci na Vianoce 10:05 Sedem trpaslíkov 11:40 E.T. - Mimozemšťan 13:40 IMT SMILE A
LÚČNICA: MADE IN SLOVAKIA 15:55 Austrália 19:20
Kutyil s.r.o. 20:25 Chatrč Americký fantazijný
film - adaptácia. MN 12 2017 S. Worthington, R.
Mitchellová, O. Spencerová, T. McGraw, G. Greene,
M. Charpentierová a ďalší. 23:10 Vianoce u Meyersovcov 01:20 Nobelov testament 02:50 Zo srdca a z duše 04:20 KINOSÁLA 04:30 Mačka a pes

plus 06:05 Vianočný Panelák
06:55 DIVOKÉ KONE II. 59 07:40 Austrália 10:30
12 podmienok dedičstva: Nekompromisný osud
12:25 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 13:50 Kutyil s.r.o.
14:50 IMT SMILE A KANDRÁČOVCI 17:15 Pomsta
Čierneho korzára 19:30 ŽREBOVANIE 19:35 TIPOS
INFO 19:40 Profesionáli VIII. 6 20:25 Vojak Americký akčný triler. MN 15 2006 22:25 Pomsta rytiera 00:55 12 podmienok dedičstva: Nekompromisný osud 02:35 Choď na to! 04:30 Kto nájde
priateľa, nájde poklad

RTVs 06:15 Autosalón 06:50 Trpaslíci 07:40 Kniha džunglí 08:30 Pamätáte sa? Vianoce 09:50 Tisíckrát Jááánošííík alebo zrod legendy
10:20 Tajomstvá pokladov 11:15 Soľ nad zlato 12:20
Pippi dlhá pančucha 13:55 Putovanie vtákov 15:30
Benefičný Vianočný koncert 16:40 Vianoce Adama
Boronču 18:00 Emil z Lönnebergy 18:30 Večerníček
19:10 Gruffalo 19:35 Zázračný miniateliér 19:50
Správy RTVS 20:10 Svetozár Stračina 21:20 Jááánošííík po tristo rokoch 22:50 Mosty Gesharim 23:45
Anjeli strážni Simy Martausovej 00:25 Správy

RTVs 06:00 Zázračný miniateliér
06:30 Štedrý večer nastal 07:00 Jurošík a Vianoce
07:30 Koledníci idú 08:30 Šťastného vám večera
09:00 Vianoce na Honte 09:55 Ako sa Štrbania s
Važťanmi o bujaka Šándora pasovali 11:20 Kamenný chodníček 12:20 Pippi dlhá pančucha 13:40 Putovanie tučniakov 15:05 Čas dohviezdny 15:35 Ženský zákon 17:00 Zďaleka ideme, novinu nesieme
18:00 Mimi a Líza 18:30 Večerníček 19:20 Prvá Tichá
noc 20:25 Rysavá jalovica 21:30 Bičianka z doliny
22:35 Trochu inak s Adelou 23:45 Vianočný koncert

RTVs 06:00 Hlavičkove rozprávky
06:25 Trpaslíci 06:50 Včielka Maja 07:15 Kniha
džunglí 07:25 Dobrá novina, šťastná hodina...
08:25 Vinšujeme Vám tieto sviatky 08:50 Universum 09:45 Genius loci 10:00 Vianočné Služby
Božie 11:40 Kapustnica 12:20 Pippi dlhá pančucha
13:55 Putovanie tučniakov 15:15 Dlhá cesta domov
16:35 Rozmajrín 18:00 Sysle 18:30 Večerníček 18:55
Gruffalinka 19:20 Pán Konár 20:10 Božská Florence 22:00 Koncert Viedenských filharmonikov v La
Scale 00:10 Štefan Margita 01:00 Správy RTVS „N“

RTVs 06:00 Čin-Čin 06:15 Trpaslíci
06:40 Včielka Maja 07:05 Kniha džunglí 07:20
Torysky 08:10 Vianoce na Liptove 08:40 Sloboda
pod nákladom 09:35 Spievankovo a kráľovná
Harmónia 10:50 Pozvánka do divadla 12:05 Pippi
dlhá pančucha 13:40 Kráľovstvo surikát 14:55
Štefan Margita 15:50 Škriatok 17:00 V slovenskom Betleheme 18:30 Večerníček 18:45 Hokej Tipsportliga 21:55 Kubo 23:10 Cigánski Diabli na
Bratislavskom hrade 00:10 Noc v archíve 01:15
Správy RTVS „N“

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

15-0284

teplé zdravotné
papuče

MAzel19-51 strana -10

TV PROGRAM / POLITICKÁ INZERCIA

MALACKO

PiatOK

sObOta

27.12.2019

28.12.2019

NEDEľa

11

29.12.2019

doma 05:25 Betlehemské svetlo 06:10 Katie Ffordová: Moje vytúžené dieťa
07:55 Bez servítky 09:10 Krok za krokom 10:25
Do jari sa vydáš 11:55 Digitálny svet 12:30 Reflex
13:20 Bábätko pod stromček 14:55 Zázračná
opatrovateľka 16:30 Dokonalé Vianoce 18:05
Ako milovať Vianoce 19:45 Sladká výzva 20:00
Vianočné zásnuby 21:45 Zázračný vianočný
darček 23:25 Nevestou v decembri 01:00 Zázračný vianočný darček 02:20 Pravé Vianoce
03:45 Príbeh narodenia

doma 06:00 Rosamunde Pilcherová: Tajomstvo bielej holubice 07:45 Bez servítky 09:00 Krok za krokom 10:15 Rosamunde
Pilcherová: Vo víne je láska 12:20 Reflex 13:10
Dokonalé Vianoce 14:40 Zázračný vianočný
darček 16:15 Vianočné zásnuby 18:00 Posledná
bosorka 20:00 Vianočný tanec 21:40 Splnené
želanie 23:20 Inga Lindströmová: Emma Svenssonová a láska 01:00 Splnené želanie 02:20
Inga Lindströmová: Emma Svenssonová a láska
03:50 Dokonalé Vianoce

doma 06:10 Katie Ffordová: Vianočný zázrak v New Yorku 07:55 Bez servítky
09:15 Krok za krokom 10:30 Katie Ffordová: Tanec na Broadwayi 12:35 Reflex 13:30 Vianočný
princ 15:05 Nevestou v decembri 16:40 Splnené
želanie 18:15 Sladká výzva 18:25 Zemianska
česť 20:00 Najkrajší vianočný sen 21:40 Princ
na bielom koni 23:15 Katie Ffordová: Otcovia
môjho syna 00:55 Najkrajší vianočný sen 02:15
Emilie Richardsová: Čaro druhej lásky 03:45 Inga
Lindströmová: Emma Svenssonová a láska

plus 06:05 DIVOKÉ KONE II. 60,61
07:35 Vianočný Panelák 09:25 Dobrodružstvá
bielej koaly 10:55 12 podmienok dedičstva: Nekompromisný odkaz 12:40 Pomsta rytiera 15:00
Profesionáli VIII. 6 15:50 Simpsonovci XXVIII. 14,15
16:45 Aj anjeli jedia fazuľu 19:30 ŽREBOVANIE
19:35 Profesionáli VIII. 7 20:25 Vojak 2 Americký
akčný thriler inšpirovaný skutočnou udalosťou.
MN 15 2009 22:30 Stalingrad 01:10 12 podmienok
dedičstva: Nekompromisný odkaz 02:45 Pomsta
Čierneho korzára 04:25 Hrochy v Afrike

plus 06:05 Profesionáli VIII. 7
06:45 Simpsonovci XXVIII. 15 07:05 Súdna sieň
08:50 NOVÁ ZÁHRADA 09:40 NA CHALUPE 10:45
NOVÉ BÝVANIE 12:35 Zákon príťažlivosti 14:10
Grófka z Hongkongu 16:45 Chytrák a dvaja spoločníci 19:30 ŽREBOVANIE 19:40 Profesionáli VIII.
8 20:25 Nabúchaná Americká romantická komédia. MN 15 2007 K. Heiglová, S. Rogen, P. Rudd,
L. Mannová, J. Segel, J. Baruchel, J. Hill, M. Starr
23:00 Chobotnica 01:05 Poklad Dračej brány
03:00 Aj anjeli jedia fazuľu

plus 05:00 Dvaja policajti 06:50
Súdna sieň 09:20 Zákon príťažlivosti 10:55 Grófka z Hongkongu 13:05 VŠETKO ČO MÁ ANDER RÁD
15:15 Hrátky s čertem 17:00 Pravá a ľavá ruka
diabla 19:30 ŽREBOVANIE 19:35 Profesionáli VIII. 9
20:25 Oklamaný Americký triler. MN 15 2017 Colin Farrell, Nicole Kidmanová, Kirsten Dunstová,
Elle Fanningová 22:35 John Stratton: V prvej línii
00:35 MacGruber 02:00 Chytrák a dvaja spoločníci 03:55 KINOSÁLA 04:05 Dvaja machri medzi
nebom a peklom

RTVs 06:05 Za siedmimi horami
07:05 Trpaslíci 07:20 Včielka Maja 07:45 Kniha
džunglí 10:10 Tajomstvá pokladov 11:00 Superhrdinovia 11:25 Obedníček 11:45 Záhradka pod
hviezdami 12:30 Trochu inak s Adelou 13:55 Putovanie medveďov bielych 14:50 Hokej - MS juniorov 18:05 Emil z Lönnebergy 18:30 Večerníček:
Drobci 18:35 Websterovci 19:00 Kniha džunglí
19:15 Včielka Maja 19:50 Správy RTVS 20:10
Odysea. 21:10 Piesne z druhého poschodia 22:50
Mám rozprávkový dom 01:00 Správy RTVS „N“

RTVs 05:55 Za siedmimi horami
RTVs 06:05 Krásna Lúka 06:25 Daj
06:35 Chodníčkami Karpát 07:05 Autosalón Boh šťastia tejto zemi 07:05 Keď je Zem najbližšie
07:30 Deň na štíte 08:25 Rovina, hmly a biela k Slnku 08:30 Putovanie medveďov bielych 09:45
farba 08:55 Noc v archíve 10:00 Zjazdové lyžo- Zjazdové lyžovanie 11:45 Vábenie výšok 12:45 Zjazvanie 11:20 Chlapec a pes 11:50 Vábenie výšok dové lyžovanie 14:10 Krasokorčuľovanie 15:15 Ktosi
12:45 Magazín FIS 13:15 Zjazdové lyžovanie 14:50 je za dverami 15:45 Modrá planéta 16:40 DreveHokej 18:05 Emil z Lönnebergy 18:30 Večerníček ný chlieb 17:10 Tajomstvá veveričiek 18:05 Emil z
19:00 Kniha džunglí 19:15 Včielka Maja 19:50 Lönnebergy 18:30 Večerníček 19:00 Kniha džunglí
Správy RTVS 20:10 Anjeli strážni 20:45 Homolka 19:10 Včielka Maja 19:50 Správy RTV 20:10 Slovena tobolka 22:15 Unášaní búrkou 23:15 V slepých sko 21:10 Geniálna priateľka 22:10 Pozvánka do diuličkách 01:25 Správy RTVS „N“
vadla 23:50 Dežo Ursiny 70 00:55 Správy RTVS „N“

Tip
na soboTný
VečeR

28.12.2019
20:25

nabúchaná

Čo pre vás robím v europarlamente?
Bojujem proti klamstvám na internete

Nie je to ľahká otázka, no snažím
sa na nej poctivo pracovať. V prvom
rade, nikto nechce obmedzovať
slobodu názoru. Ako spoločnosť
sa však musíme vedieť účinne
brániť proti účelovým a zákerným
klamstvám. Nemôžeme sa nechať
utopiť v nebezpečných a nenávistných
výmysloch. V nepravde sa nám ako
spoločnosti nikdy dariť nebude.
Európska únia ako silný politický
hráč je veľmi dobrým pomocníkom
na to, aby sme vedeli veľkým
internetovým spoločnostiam dôrazne
povedať, že šírenie lží a výmyslov na
internete nemôže byť také ľahké ako
dnes. A čo je dôležitejšie - klamstiev
a falošných dohadov nemôže byť na

sociálny sieťach viac ako pravdivých a
overených správ a faktov.
Diskusia o riešeniach na úrovni
Európskej únie bude trvať niekoľko
rokov. Je to tak správne, pretože je to
náročná téma a nikto z nás nechce
nedomyslené opatrenia a už vôbec nie
obmedzovať slobodné názory.
Lož však nemôžeme považovať
za názor. So šírením výmyslov,
dezinformácií a klamstiev už vieme
mnoho spraviť aj dnes. My sami.
Úplne prvým krokom je naša väčšia
obozretnosť pri práci na internete.

Môžu nám pomôcť tieto zásady.
Nikto z nás predsa nechce šíriť,
alebo prispieť k šíreniu klamstiev. každý z nás sa niekedy bojí. Je to 5/
normálne, no je to zároveň spôsob ako
1/ Pred zdieľaním si správy hlavne nás lepšie manipulovať. Ak článok
prečítajme. Nielen nadpis, ale celý bičuje emócie a vyvoláva v nás silný
článok. Máme tak istotu, že vieme, čo strach a obavy, prípadne pritom útočí
na skupinu osôb, zvýšme ostražitosť.
zdieľame.

2/ Článok ktorý zdieľame nemá 4/ Seriózni

novinári sa vždy
snažia osloviť protistranu. Nie vždy
sa to podarí, ale priestor protistrane
sa ponúkne. Ak je článok priveľmi
jednostranný, zvýšme ostražitosť.
Ak si stále nie sme istí, informáciu
skúsme overiť napríklad v novinách,
3/ Vyvoláva článok strach? Strach alebo v inom dôveryhodnom médiu
je veľká zbraň klamárov, pretože na internete.
podpísaného autora, či autorku?
Novinári a odborníci sa za svoju prácu
obvykle nehanbia a pod svoju prácu
sa podpíšu svojím skutočným menom.
Ak to tak nie je, zvýšme ostražitosť.
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Vyhýbajme sa stránkam a
zdrojom na internete, ktoré často
šíria dezinformácie. Upozorňujme na
to aj svojich známych. Mnohí ľudia
ani netušia, že zdieľajú klamlivý
obsah. Pre nás všetkých platí, že sa
môžeme pomýliť, či niekomu naletieť.
Musíme však robiť všetko preto, aby
sme sa nestávali častými obeťami
škodlivých klamstiev a dezinformácií.
Začnime zodpovednejším prístupom
k informáciám, ktoré čítame a šírime
ďalej. V boji s dezinformáciami vie
veľmi pomôcť každý z nás.
Vladimír Bilčík

Poslanec Európskeho parlamentu

33-0044

Moje meno je Vladimír Bilčík.
Roky som pracoval ako učiteľ a v
máji tohto roku som sa stal poslancom Európskeho parlamentu.
Pôsobím v politickej skupine Európskej ľudovej strany a v práci sa
venujem predovšetkým bezpečnosti a spravodlivosti v štátoch Európskej únie a teda aj u nás na Slovensku. Často sa ma pri stretnutiach
s občanmi ľudia pýtajú, čo urobíme
s tým, aké klamstvá a nenávisť sa
dnes šíria po internete.

SLUŽBY

12

Najčítanejšie regionálne noviny

www.kia.sk

Ďakujeme Vám za dôveru
v roku 2019

Nová generácia Kia Ceed.
Ak je pre vás rozhodujúci dynamický dizajn a športový charakter, potom nová Kia Ceed okamžite
uchváti vašu pozornosť. Pridajte k tomu sériovo dodávané inovatívne technológie vrátane
systému udržiavania vozidla v jazdnom pruhu, systému sledovania pozornosti vodiča a Asistenta
na predchádzanie čelným zrážkam a ihneď viete, že máte pred sebou víťaznú kombináciu.
Kombinovaná spotreba paliva 3,8-6,4 l/100 km, emisie CO2. 99-145 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.
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SPOLOČNOSŤ MALACKY AUTO, s. r. o., JE NA ROK 2016
NOSITEĽOM NAJPRESTÍŽNEJŠIEHO OCENENIA
PRE PREDAJCU VOZIDIEL KIA NA SLOVENSKU!

Malacky Auto, s. r. o., Pezinská 37, Malacky, T: 0948 303 226, E: kia-predaj@malacky-auto.sk, www.malacky-auto.sk
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