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PRACOVNÍKA
do skladu
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Myslíme na Vašu bezpećnosľ !
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0908 698 322

62 rokov

darþeková predajĖa B O N B O N

Pezinok, ul. Holubyho 26

facebook.com/BonbonPezinok
Celý sortiment si môžete pozrieĢ na:

www.bonbonpezinok.sk

Najširší výber darēekových košov - sladkých i slaných,
hotových aj podűa vlastného výberu u nás v Bonbone!

TIP PRE VÁ

24-0014

S :-

)
V čase pleso
v sú
vhodným
darčeko
do tomboly m
.

www.topkrby.sk

เ

TOP KRBY s.r.o., Pezinok, Myslenická 21
Tel.: 033/641 36 82, 0903 427 371, 0905 986 610
E-mail: info@topkrby.sk

MONTÁŽ A PREDAJ
KRBOV

SEJF YALE

ZADARMO

info: 0948 066 146

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

pezinsko@regionpress.sk

KUPÓN

vyrobené na Slovensku so
spoľahlivou bezpečnostnou vložkou!

52-0009-1

0908 437 079

%
-20%
zľavy -20

KVALITNÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE

• UPRATOVANIE
• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ག

ING. KUBAŠKA

nad 1500 € zľava -25%

ག

0918 824 262
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0903 430 796, 0908 486 061
Tel./Fax: 033/642 29 87
ee-mail: judiak@stonline.sk
tondo.judiak@gmail.com

- maĐby (byty, rod.domy, firmy)
- fasády - stierky
Rozpočet
- nátery (okná, dvere) a obhliadka
- špeciálne nástreky
ZDARMA!
- sadrokartón (montáž) možnosť
splátok!
- upratovacie práce

(aj dôchodcu)
výhodou VP sk. C
PONÚKAME:
700-800 €/mes.
info na:
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maliarske a natieračské práce
www.judiak.sk
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Pezinok - Bratislavská 56
Bratislava - Miletičova 67

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO

PK20-04

lock@lock.sk

ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

1

24�0009

prijme do TPP
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HODINOVÝ MANŽEL

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ANTON JUDIAK

Firma Celox Viničné

62

6 mes.
rokov a

63 rokov

1961

Salón PK - centrum 0949 22 48 41 do 31.1.2020

དྷ murárske práce
དྷ voda དྷ elektrika
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Proste a jednoducho – blíži sa február. Po januári to tak býva. Teším sa
na február. Je to mesiac, v ktorom, aj
podľa vlastných pozorovaní, ale najmä v odkazoch stáročných tradícií
prichádza pravidelne niekoľko dní
s takmer jarným nádychom. Do začiatku skutočnej jari je to potom už
„malina“.
Spravidla sa tá „jarná“ februárová nádejná perióda zjavuje v jeho
poslednom týždni. Je to signál na
ukončenie obdobia tmy, chladu,
depresií, na oživenie snov, predstáv
a opätovnej chuti žiť. A samozrejme,
ako inak, na upratovanie, vetranie,
vynášanie a pálenie zlého, starého,
stuchnutého, plného chorôb. Je stále
dobré dbať na tradície našich predkov, pretože obsahovali v sebe veľké
múdra celých generácií.
Bolo by veľmi nerozumné zahodiť takto nazbierané skúsenosti a
zapredať sa svojvôli. Zapredať sa obrazu síce na prvý pohľad lákavému,
no inak z hľadiska hodnôt úplne bezcennému. Ľudia dostali od Boha dar

a 139 dní

62 rokov

1959

KOZMETIKA -10%
objednávky

myslenia a bolo by asi pohŕdaním takýmto darom, ak by ho nevyužívali.
V septembri 2015 hovoril arcibiskup Vasiľ pred pútnikmi z celého
Slovenska zo Šaštínskej baziliky o
obraze materinských bolestí - bolestí
Slovenska. Zaradil medzi ne „stratu
nadšenia, radosti a životného optimizmu, stratu ľudskosti a súcitu –
rastúcu bezohľadnosť, stratu dôvery
v autoritu, v občianske i cirkevné
inštitúcie, bolesť zo straty dôvery v
spravodlivosť, v dané slovo, v lásku
a rodinu, bolesť zo straty žičlivosti a
štedrosti, zo straty solidarity a nádeje“.
Svoju kázeň arcibiskup Vasiľ
ukončil výzvou - „Slovensko, Slováci
a Slovenky, máme v znaku tri vrchy a
kríž - a nie tri opičky a hrabličky, ako
návod na spokojný život - nevidím,
nepočujem, nehovorím a
hrabem len k sebe“.
Blíži sa čas jarného
upratovania, už o mesiac. Dosť času na premýšľanie.
S pozdravom
všetko dobré –
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Žiaden akčný titulok v zmysle
„padne vám sánka“, prípadne „roztopíte sa“, alebo „šokujúce“.
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politická inzercia / služby
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Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Lucia Demovičová 0905 593 810
Lenka Ostrá
0905 963 035
Distribúcia:
Lenka Ostrá
0905 963 035
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (18.210 domácností)
Každý týždeň:
Myslenice, Pezinok, Báhoň,
Častá, Doľany, Dubová, Jablonec,
Modra, Svätý Jur, Viničné, Budmerice, Častá, Slovenský Grob,
Viničné, Budmerice, Doľany

Modra

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

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
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

www.windorpezinok.sk

po - pia: 10.00 - 17.00

PLASTOVÉ OKNÁ
a DVERE
- kalkulácie
a ea e
- zameranie
- dovoz, odv
odvoz
ZADARMO

NOVINKA
6-komorový
+
profil TROCAL 88
s trojsklom

NAJLEPŠIE
CENY
V MESTE
PREDAJ
AJ NA SPLÁTKY

Citáty
týždňa

„Ak chceme zmenu k lepšiemu životu, musím začať od seba. Nevoliť znamená súhlas s doterajšími politickými praktikami.“

POLIENKA aj GUĽATINA

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

(po schodoch nad hodinárstvom HOFI) e-mail: windorpezinok@gmail.com

Vox populi

PALIVOVÉ
DREVO

16-0013

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Holubyho 35, PEZINOK Tel.: 0903 82 82 30

Gabriela Kratochvílová Nitra

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

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
45.115
32.750

» „Proti zlu sa od začiatku

postav; dlhým odkladaním
zosilnie a neskoro je pripravovať liek.“
P. Ovidius Naso, rímsky
básnik -43 - 17 pred n. l..

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

» „Miernosť je pôvabná
forma sebavedomia.“
Marie von Ebner-Eschenbach, česká spisovateľka
1830 – 1916.
16-0001

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

» „Ľudská zloba vždy
chváli minulé, ale s pohŕdaním hľadí na súčasné.“
Publius Cornelius Tacitus,
senátor a historik rímskej
ríše 58 – 120.
» „Ľahostajnosť a pohŕdanie ľuďmi bude vždy môcť
oproti súcitu a láske k ľuďom vziať na seba zdanie
duševnej nadradenosti.“
Marie von Ebner-Eschenbach, česká spisovateľka
1830 – 1916.

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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Kollárova 12
PEZINOK
pezinsko@regionpress.sk

Nedovoľme zlu zvíťaziť
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Výročia a udalosti
Václav Havel bol zvolený za prezidenta
Česka.

26. január 1993

PK20-04

Výročia a udalosti
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu (Jom Hašoa).

27. január

2

»

„Sú obdobia, kedy sa
pravda stáva ľudovou formou krásy.“
Charlie Chaplin, britský
komediálny herec a ﬁlmár
1889 – 1977.

» redakcia

kultúra, služby

PEZINSKO

3

Spolok vinárov a fajnkoštérov Budmerice
v spolupráci s Obecným úradom v Budmericiach
vás pozýva na

FA JNKOŠT

RiaditeĐstvo školy a Rada rodiþov
pri Gymnáziu v Pezinku

23. ročník Budmerickej výstavy vín dňa

15. februára 2020 o 14:00 h
v Kultúrnom dome Budmerice
ORGANIZÁCIA A DODANIE VZORIEK
Do súťaže možno zaslať biele, ružové a červené prírodné hroznové vína.
Vzorky žiadame doručiť v počte 4 fliaš s obsahom 0,75 l alebo 6 fliaš
s obsahom 0,5 l z každej vzorky najneskoršie do 31.1.2020 na adresu:
Kultúrny dom Budmerice, J. Rášu 525, Budmerice

Vás srdeþne pozývajú na

21. PLES

Ing. Štefan Čambal, ང 0903 436 628, Milan Gašparovič, ང 0904 356 015
Ladislav Nagy,
ང 0905 324 347, Albín Krajčovič, ང 0915 188 345

51-0011

Kontaktná osoba:

GYMNÁZIA V PEZINKU

OC PLUS, PEZINOK

dĖa 7. februára 2020 o 19:00 hodine

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

v priestoroch Kultúrneho centra v Pezinku.
Do tanca hrá skupina DOMIBAND a DJ Vaškoviþ.
Vstupné 40,- eur (v cene je zahrnutá veþera).
Vylosovaná bude i bohatá tombola.

Pánske obleky
NOVINKA:
Slovenské
obleky
ky
už od 129,-

Lístky je možné zakúpiĢ osobne na sekretariáte školy.

OZETA
neo
- obleky, saká,

24-0015

nohavice,
- obleky,
nohavice,
košele, saká,
viazanky
- košele,
triþká, viazanky
mikiny
bezplatná
úprava
-- triþká,
mikiny
zakúpených odevov
- bezplatná úprava
zakúpených odevov
A

51-0018
51-0005

781200012

NOVINK
Slovenské obleky OZETA neo
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AKCIA -30%
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Makrolon
7/16mm bronz
16,20 €/m2 s DPH

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane
príslušenstva - profilov,
tesnenia, skrutiek...

7
2
5
9

Rozvoz po celej SR!

AKCIA -20%

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10mm číra
9,07 €/m2 s DPH

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

721200024

9
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

splátky od 49 €

zimné záhrady

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PK20-04

3

63-0022

balkóny

Zdravie / relax

4
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely - DOHODA ISTÁ
0908 205 521
»CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915 215 406.

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu 2 izb.
byt v centre PK, 0908 445
029.
»Vezmem do prenájmu garáž resp. parkovacie miesto
vnútorné, lokalita PK-Muškát, 0908 114 318.
»Dám do prenájmu 1-izb.
byt v centre PK, 0908 757
154.
»Dám do prenájmu zar.
garsonku v PK juh, cena
350/mes/1.os. tel. 0905
157 373.
»Prenajmem 2 izb. byt v
RD v Slov. Grobe, 0905 473
005.

Najčítanejšie regionálne noviny

Inzulínová rezistencia a jej následky
Inzulín je hormón, ktorý sa vylučuje
v pankrease, podžalúdkovej žľaze.
Jeho úlohou je udržiavať hladinu
cukru v tele v optimálnom rozpätí.
Ale jeho úloha v udržaní vnútorného
prostredia sa týka aj metabolizmu tukov, bielkovín a minerálnych látok.
Inzulínová rezistencia je stav, keď sa v
tele nedokáže dobre využívať vytvorený
inzulín, alebo bunky na už vytvorený nereagujú dostatočne. V jej dôsledku sa pozvoľne začne meniť vnútorné prostredie,
ako prvý a najjasnejší príznak je vzostup
hladiny cukru v krvi. Následne začne
podžalúdková žľaza tvoriť viac inzulínu,
aby zoptimalizovala hladinu krvného
cukru, čo sa aj rôzne dlhú dobu darí.
Postupne sa ale kompenzačné mechanizmy vyčerpajú, pankreas nie je schopný
pokrývať požadované nároky a inzulínu
začne byť nedostatok a hladina krvného
cukru stúpa a objaví sa cukrovka.
Inzulínová rezistencia ale súvisí aj
s vysokou hladinou tukov, obezitou a je
jedným zo spúšťačov srdcovo-cievnych
ochorení, má súvis aj so stukovatením
pečene, syndrómom polycystických ovárií (vaječníkov), neplodnosťou a niektorými nádorovými ochoreniami. Pôvodne
ochranná funkcia syndrómu inzulínovej
rezistencie v minulosti (ako napríklad

ukladanie tuku na dlhšie obdobia hladu), sa v súčasnosti mení na negatívnu
so zvýšením rizika civilizačných chorôb.
K hromadným prejavom syndrómu došlo až v poslednej dobe, charakterizovanej
- energetickým nadbytkom pri sedavom
spôsobe života,
- dostatkom energetických substrátov potravou v západnom štýle života,
- nedostatok pohybu.
Jeho výskyt aj prejavy zvyšuje nesprávny životný štýl, hlavne zvýšený
energetický príjem potravou a znížený
energetický výdaj pri sedavom spôsobe
života s minimálnou fyzickou aktivitou.
Predísť uvedeným potenciálnym
ochoreniam je možné zaradením pravidelnej fyzickej aktivity, znížením vnútrobrušného tuku, sledovaním si obvod
pásu, znížením cukru v
strave – najprv jednoduchých cukrov hlavne
v podobe rafinovaného cukru, dostatkom
spánku a ak je to potrebné, aj liekmi.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

07 REALITY / iné
»Predám udržiavanú vinicu
v katastry Modra, odroda
SV, 0940 644 908.
»Predám alebo prenajmem
obrábanú vinicu 3898 m2,
parc. č. 1973/88, 0905 61
82 82.
»Kúpim vinohrad v Bratislave, Svätom Jure, Pezinku
a okoli. Platba v hotovosti.
Tel.: 0918 479 756.
»Kúpim ornú pôdu na poľnohospodárske účely v
okolí Senca, Pezinku, Malaciek, 0918 479 756.
»Kúpim v PK 4 izb. byt, 0907
093 386.
»Kúpim v PK garsónku alebo 1 izb. byt, 0911 382 290.

Ženy naozaj vedia, ako
držať slovo.
Žena ma požiadala, aby
som jej preniesol balzam
na pery.
A omylom som jej dal tubičku sekundového lepidla. Je
to už mesiac a stále sa so
mnou nerozpráva!

»

- Mami, neľakaj sa, ale
som v nemocnici.
- Synu, prosím ťa. Si tam
chirurg už 8 rokov. Môžeme začať naše telefonáty
inak?

» Čašník servíruje hosťovi

09 DOMÁCNOSŤ

» Nápis na chrbte pyrotechnika:
- Keď ma uvidíte utekať,
snažte sa ma predbehnúť!

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj poškodené 0903 753 758
»Kúpim ľudové kroje 0902
708 047.

Výročia a udalosti
narodila sa Zora Paulendová, slovenská herečka a protifašistická
bojovníčka († 1999).

28. január 1905
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Občianska
riadková
inzercia
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»Kúpim zváračku ks-200
alebo 250, 0944 634 153.

15 HĽADÁM PRÁCU
»Študentka veteriny hľadá
brigádu. Rada vyvenčím
alebo sa postarám o vášho
psíka / mačku, morča, zajaca... aj počas vašej dovolenky, len v PK, dohoda,
0905 963 035.

16 ZOZNAMKA
SPOMIENKY
»Dňa 31.1.2020 uplynie 32
rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička
Helenka Belicová zo Slovenského Grobu.
Tí, ktorý ste ju poznali a
mali radi, venujte jej tichú
spomienku. S úctou a láskou spomínajú tri dcéry s
rodinami.

kávu so slovami:
- Toto je špecialita až z Južnej Afriky!
- Hneď mi bolo čudné, že
ste tak dlho preč...

» - Pán výpravca... a dočkám sa vôbec toho vlaku?
Ironizuje cestujúci.
- Prečo nie, veď ste ešte
mladý!

08 STAVBA

Návod nájdete na strane 4 dolu.

»

» Jeden sa pýta druhého:
- Čo by ste chceli radšej:
1000 Euro alebo päť dcér?
- Päť dcér.
- A prečo?
- Lebo ich mám teraz osem.

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

Chcete si podať inzerát?

stanici
zvoní telefón pán policajt
to zdvihne a hovorí
- Dobrý deň, čo sa deje?
Z telefónu sa ozve:
- Mám v dome mačku!
- Dobre dobre nekričte! Len
mačku veď ju vyhoďte von
pani!
- Ja nie som pani ja som
papagáj !

» Marienka sa pýta Janíčka:
- Janíčko, ako viete koľko je
hodín, keď vo vašom dome
žiadne nevidím?
- No úplne jednoducho.
Pozriem sa z okna na kostolnú vežu.
- No fajn, ale ako to spravíš
v noci?
- Ešte jednoduchšie. Otvorím okno, vezmem trúbku,
vykloním sa z okna a zatrúbim. A z ulice sa ozve: Ktorý
debil vytrubuje o tretej hodine ráno?!

»Predám ornú pôdu v Budmericiach 0902 192 512.

12 DEŤOM

Vtipy
týždňa
» Na policajnej

» Hovorí šéf čašníkovi:
- Človeče, uvedomte si, že
tu nemôžete vyhadzovať
opitých hostí na ulicu. Veď
už druhý mesiac pracujete
v reštauračnom vozni!
» redakcia

POĎAKOVANIA
BLAHOŽELANIA
OZNAMY

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PK medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PK 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš 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, PK zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

reality, práca, politická inzercia

PEZINSKO

Kúpim garsónku

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.
83-0037

30. január 2008

Najväčšou prioritou
je spravodlivosť

AUTOMECHANIKA
do autoservisu
v Slovenskom Grobe.
Plat: 1000€
tel.:

pezinsko@regionpress.sk

0904 996 772

hĐadá

Výročia a udalosti

0948 929 132

24-0008

do 60 000€. 0949 411 813

Alternatíva existuje

WG GARAGE

KÚPIME

Gréckokatolícka cirkev
na Slovensku bola povýšená na metropolitnú
cirkev, bola zriadená Bratislavská eparchia,
Prešovská eparchia bola povýšená na archieparchiu a sídlo metropolie, Košický exarchát
bol povýšený na eparchiu.

BYTY, RODINNÉ DOMY
platíme ihneĵ,
aj v dražbe alebo s exekúciou.

0911 62 55 37

51-0245

alebo 1 izb. byt v PK

24-0001

Spoločnosť zo TT

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.
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My vieme, kde je realita.
Pridajte sa aj vy medzi našich
spokojných klientov.

Po voľbách 2020 bude najdôležitejšou témou
intenzívny boj proti korupcii, ktorá Slovensko rozožiera ako rakovina už 12 rokov, naprieč celého
obdobia Ficových vlád. Hochštaplerské vedenie
krajiny nás navyše doviedlo do stavu, keď pravá
ruka nevie, čo robí ľavá a občania sú buzerovaní
štátnymi úradmi, ktoré ich posielajú s jedným papierom od jedného okienka k druhému.
Udalosti posledných mesiacov ukázali v celej
nahote, čo korupčné vlády narobili s našim súdnictvom. Výpovede svedkov v kauze vraždy Jána
a Martiny skúšajú naše žalúdky, keď odhaľujú
vzťahy dookola tých istých grázlov, z prepisov
ich správ naskakuje husia koža. Slušní sudcovia
nemajú šancu, v prehnitom systéme vyhrávajú tí,
ktorí dovolenkujú s tými „správnymi“ mafiánmi.
Preto si nedokážem vybaviť nič prioritnejšie,
ako pomocou jasných a odborne vypracovaných
riešení napraviť tieto oblasti. Očistiť súdnictvo
od korupcie a nastaviť pravidlá skutočne pre
všetkých. Presne to sú piliere nášho Návodu na
lepšie Slovensku – 1144 riešení, aby sa tu oplatilo
pracovať, podnikať a žiť. Pretože mudrovať o tom
môže hocikto, ale konkrétne riešenia máme pripravené iba my.
Môže si ich pozrieť na www.sas.
sk/navod. Za stranu SaS zodpovedne vyhlasujem, že sme pripravení.

Richard Sulík

Pripravení prevziať
zodpovednosť

Spravodlivosť na Slovensku
potrebuje reformu

Dvanásť rokov som dennodenne v kontakte s
právom. Aj po týchto rokoch s plnou vážnosťou
hovorím, že ma moja práca nielen napĺňa, ale
aj baví a teší. Teší v momentoch, keď dokážem
presadiť spravodlivosť, ktorá je jasne definovaná v zákonoch či v Ústave SR. Neteší, keď vidím
krivdy a nespravodlivosť v prospech nečestných
ľudí, ktorí systematicky hľadajú cestu, ako obchádzať zákony vo svoj prospech, a to priamo v
spojení s prokurátormi či sudcami, ktorí z toho
mali majetkový prospech. Samozrejme česť výnimkám. Aj preto spravodlivosť na Slovensku
potrebuje reformu, potrebuje očistu od ľudí,
ktorí už zabudli na sľub, ktorý zložili. Preto má
SaS program s 1144 konkrétnymi riešeniami,
aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť. Svoje neoddeliteľné miesto v ňom má
spravodlivosť s 87 riešeniami, ktoré by justíciu
dostalo do stavu, ktorý celá spoločnosť potrebuje. Aby zákon a pojem vymožiteľnosť práva
platil rovnako pre všetkých a nabral
reálnu podobu. SaS má ľudí, ktorí
sú odhodlaní, skúsení a pripravení prevziať zodpovednosť za
našu krajinu. Aj preto kandidujem v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, nakoľko
chcem byť súčasťou zmeny
pre našu krajinu.

Directreal 4you
Sme nová realitná kancelária v Pezinku.
¨oȇɗkame vƐm ȵroǔesioȇƐlȇe realitȇƻ sluʁƫy. ³me tu ȵre vƐsٍ

REALITNÉ
SLÈó ç

KATASTER
A NOTÁR

NASTAVENIE
!ENç

RçPOTÉKA

0907 659 213
0944 100 789
4you@directreal.sk

GARANCIA
CENç

0907 642 626

directreal.sk/4you

Lenka Jakubčová

4you
51-0012

Šancová 6, Pezinok

VÝHODNÁ
PROVÍZIA

PK20-04
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advokátka a členka strany SaS,
kandidátka č. 82
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Ako sa v roku 2020 zvyšujú dôchodky – stručný prehľad
Ponúkame stručný výklad, komu, ako a za akých podmienok sa zvyšujú dôchodky.
Čiastkový dôchodok
Dôchodok, ktorého suma bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine podľa predpisov Európskej únie alebo podľa
medzinárodnej zmluvy, sa zvýši o 2,9 percenta
mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o
pomernú časť pevnej sumy zvýšenia, ktorá
zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal
čiastkový dôchodok podľa právnych predpisov
Slovenskej republiky.

Výpočet a suma minimálneho
dôchodku

Vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky vymerané zo starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý v roku
2020 už bol zvýšený.
Zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa
posudzuje samostatne. Pevná suma zvýšenia
dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice
nezodpovedá polovici pevnej sumy zvýšenia
dôchodku vyplácaného v plnej sume.

33 % PM
+
Ŀ0

355,40 €

36

33 % PM
+
Ŀ0

359,60 €

37

33 % PM
+
Ŀ0

363,80 €

38

33 % PM
+
Ŀ0

368,00 €

39

33 % PM
+
Ŀ0

372,20 €
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33 % PM
+
Ŀ0

378,50 €

30

33 % priemernej
mzdy

334,30 €

41

33 % PM
+
Ŀ0

384,80 €

31

33 % PM
+
Ŀ0

338,50 €

42

33 % PM
+
Ŀ0

391,10 €

32

33 % PM
+
Ŀ0

342,70 €

43

33 % PM
+
Ŀ0

397,40 €

33

33 % PM
+
Ŀ0

347,00 €

44

33 % PM
+
Ŀ0

403,70 €

34

33 % PM
+
Ŀ0

351,20 €

45

33 % PM
+
Ŀ0

410,00 €

Tabuľka - zdroj: SP

Nezvyšujú sa

35

PM – priemerná mzda, ŽM – životné minimum

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ

SCHINDLER VÝŤAHY A ESKALÁTORY a.s.

ROBOTNÍKOVóþvýroby,expedíciealisovne
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROV-ĉþāðġþąðĝþąðāôĉðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
STROJNÍKAôýôāöôăøòúŭò÷ĉðāøðóôýı
ELEKTRONIKOV

doplňuje svôj tím v Bratislave a hľadá pracovníkov na pozíciu

►
►
►
►
►
►

zázemie stabilnej nadnárodnej spoločnosti,
odborný rast a perspektívu kariérneho postupu,
zaškolenie v technickej oblasti,
zadarmo možnosť ubytovania v Bratislave,
príspevok na šport / relax, príspevok na DDS a ďalšie benefity,
mzdu od 900 € + kvartálne a ročné bonusy (základná mzda podľa
individuálnych schopností a skúseností).

Prihlásiť sa môžete na job.schindler.com alebo pošlite životopis na
zuzana.kosikova@schindler.com. Bližšie informácie na tel. 0904 746 346

PK20-04

Mzda od 820 € - 1 100 €

[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû

Požiadavky:

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

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

e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk
Výročia a udalosti
narodila sa Zora Paulendová, slovenská herečka a protifašistická
bojovníčka († 1999).

28. január 1905
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52-0017

SŠ v odbore elektro,
odbornú spôsobilosť v elektrotechnike (min. § 21 vyhl. 508/2009 Z.z.),
záujem o moderné technológie,
skúsenosti so servisom alebo montážou výťahov sú výhodou,
VP sk. B,
prozákaznícky prístup,
spoľahlivosť, pracovitosť.

32-0016

OČAKÁVAME

►
►
►
►
►
►
►

PONÚKAME

SERVISNÝ TECHNIK
VÝŤAHOV

reality
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85_0014

PEZINSKO

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

prijme do pracovného
pomeru:
Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Skladový pracovník od 765 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

85-0008
33-0008

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

32-0002

Facebook: aiwsk

32-0001-1

www.aiw.sk

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

PK20-04
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kultúra
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