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Týždenne do 29 620 domácností

KRTKOVANIE

� Prečistenie kanalizácií
� Monitorovanie kanalizácie
� Vývoz žumpy
� Prenájom mobilných WC

NAJNIŽŠIE CENY!

KRT - VRT

0902 348 974
za NAJLEPŠIU CENU !!!

PLOŠNÁ

87-0027

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

0905 742 924 | 0908 984 147

85-0234

Popod cesty, chodníky,
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
elektrika-voda-plyn

INZERCIA
................................
0907 895 864

87-0008

- oddĺženie úverov
- zastavíme dražby
- zastavíme zrážky zo mzdy

Pretláčanie - krtkovanie

27-0034-10

0905 188 051

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

www.slovaktual.sk

0918 520 651, 0911 141 518 michalovce@slovaktual.sk

85_0445

Pochádzam z Michalovského regiónu

87-0012

www.cisteniekanalizacie.sk

K R ST IN Y
S V ADB Y
Spoločenské akcie
MÍÍNY
VOĽNÉ TERMÍNY
čiierky
na Vianočné večierky

0 94 8 0 5 9 6 4 3
(BÝVALA REŠTAURÁCIA U COLNÍKA)
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GORAL RESTAURANT • PRIEMYSELNÁ 2 • MICHALOVCE

redakčné slovo / služby, záhrada
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Absencia pochybností

0917 062 447

Matilda fashion

Berehovská 2213/13, TREBIŠOV
nabintplus@gmail.com
PLASTOVÉ OKNÁ

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

VSTAVANÉ SKRINE

KAMENNÝ KOBEREC

Jozef Hatala
Humenné

bábiky v svetlých
a tmavých farbách

0948 760 768

87-0018

Cogito, ergo sum. Múdrym túto sta- zas pokoj. Prípadne voľby. Kde je v deň
rú pravdu v latinčine netreba pre- volieb ten dav? Jeho požiadavky, proteskladať a hlupákom tiež nie. Lebo tí ty? No nikde, dav voliť nechodí, chodia
nemyslia. Dokonca myslenie nená- jednotlivci. Respektíve, chodia iba veľvidia. Lebo sa ho boja.
mi málo. Zdá sa, aspoň vzhľadom na
výsledky mnohých volieb za uplynulé
Naša spoločnosť prejavuje známky desaťročia, najmä jednotlivci, ktorým
rezignácie na schopnosť myslieť. Zvažo- úvodný latinský výrok nič nehovorí.
vať, posudzovať javy a udalosti, vyvo- Ani rozvážnosť, zodpovednosť, podzovať z nich závery a nastoľovať cesty chybnosti. Volia tí, ktorí nepochybujú,
ako ďalej. Naša spoločnosť sa aj preto väčšinou a masovo. A tí ostatní? Kde sú?
ponára do nenávisti. A ňou podporovaJe rozdiel medzi vsugerovanou tanej hlúposti.
kzvanou pravdou a poznaním. To prvé je
Všetko rieši dav. Jednotlivci sú manipulácia, to druhé ovplyvňuje mieru
zväčša ticho. Aj tí istí, ktorí, keď sú demokracie. A samozrejme, aj výšku jej
v dave, sú zrazu iní. Podivný prípad deficitu na ďalšie volebné obdobie.
(doktora) Jekylla a pána Hyda. Vyberte
Vážení čitatelia, v nedeľu je Svätého
si - román, dráma, horor, psychologický Michala. Je jedným z hlavných anjelov,
triler, fantasy tematika Roberta Louisa ktorý je považovaný za ochrancu BožieStevensona z roku 1886. Ja volím horor. ho ľudu, cirkvi, za záchrancu duší veČlovek s dvomi ja. Alebo ešte viac ich riacich z moci satana a je anjelom, ktorý
má. Mimochodom, aj to je výraz, po- sprevádza duše ľudí zo sveta
chádzajúci z latinčiny. „Horrere“ - zhro- pred Boží súd. Nenecháziť sa, stuhnúť. Dav žiada to a tamto, je vajme všetko iba na ňom,
proti takému a onakému javu. Dav. Ale aj keď je svätý. Z moci zla
politikom a ich politike prechádza aj sa musíme pokúsiť dostať
tak všetko.
najmä vlastnými silami.
Lebo dav je nič. Pre nich, ale nielen Ešte zaživa.
pre nich. Dav všeobecne je nič. Zhluk
Pekný týždeň
ľudí na jednom mieste v jednom čase,
trvajúci maximálne pol dňa. A potom
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia
0908 208 908

62-0006

2

OPRAVY A SERVIS


   
  
  

 

  
   

GAUC.rH.o.

0905 308 280

87-0001

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce

87-0096

0904 024 765

62-0046

s

ZÁHRADNÍCTVO

   
  

0940 234 800

www.zahradnictvo-uhrin.sk

62-0022

62-0084

    

Realizácia okrasných záhrad
Montáž robotických kosačiek
Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

PRENAJÍMATE CELÝ ROK, ZAPLATÍTE LEN POLOVICU
AKCIA - UŽÍVAŤ BUDETE ROK, ZAPLATÍTE NÁJOMNÉ LEN ZA POL ROKA
Celková plocha
priestorov v objekte: 4 550 m�
Počet parkovacích miest: 97

Ak si prenajmete nebytový priestor najneskôr do 31.10.2019, a budete v nájme aspoň rok, zaplatíte nájomné
len za pol roka.
Prenajímame lukratívne priestory na II.NP v OC VIVA na ul. Hollého v Michalovciach.
Priestory vieme zlúčiť, príp. predeliť. Alternatívne výmery sú 41m�, 44m�, 49m�, a cca 60m�.
Cena nájmu je 5-7€/m� +médiá+SPN
OC je vybavené 2 eskalátormi, osobným aj nákladným výťahom, zásobovacím schodiskom. OC si zabezpečuje vlastnú
výrobu tepla s dôrazom na minimalizáciu prevádzk. nákladov. Fungujúcimi nájomníkmi sú BILLA, PRIMABANKA, TETA
drogéria, lekáreň Schneider, TIPOS, Golden Royal Club, Lea boutique, nábytok SANAS a bezp. dvere ADLO.

Kontakt: Hudáková 0918 461 932
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87-0022

Dispozičné riešenie

služby, domácnosť

michalovsko

3

- Exteriéry a interiéry
- Obklady a dlažby
- Zatep¾ovanie
- Murárske práce

www.stamiokna.sk

stamirekonstrukcie@gmail.com

0917 054 584 Masarykova 19, MICHALOVCE
ALOVCE

00-0000

0907 322 238

STRECHY

Ponuky a zameranie ZDARMA.

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením

0940 88 88 29

NÁBY TOK

podľa vašich predstáv
0905 219 967

7

ˇ
rocné
skúsenosti

- Vedenie jednoduchého
a podvojného úètovníctva
- Personalistika a mzdy
- Daòové priznania
- Zakladanie s.r.o.

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

87-0058

0919 370 730 0919 383 363
PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

kovalstolarstvo@gmail.com

ÚÈTOVNÍCTVO

Áno, pre Nás to nieje problém. Presvedčte sa sami www.montter.sk

montter@montter.sk

KOVAĽ

STOLÁRSTVO

Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?
Materiály:
HLINÍK, DREVO

87-0002

62-0032

www.gustozaluzie.sk

Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

87-0095

gusto@gustozaluzie.sk

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske

ARIAN, Masarykova 60, Michalovce
0905 794 715, ariansro@gmail.com

87-0011

0918 646 335

Siete proti hmyzu
Strešné roletky
Celotieniace žalúzie

68-06

Roletky Deň-noc
Látkové roletky
Vonkajšie žalúzie

PRÁCE

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

STRECHY ZA CENY
cien!

1.

2.

Lacnejšia krytina

ga
Omega
MATT HNEDÁ O

220m�=2.000� ZÁRUKA 15 ROKOV

3.

Škridla

Kvalitná krytina

ICE OMEGA

TERRAN EVO

220m�=2.290� ZÁRUKA 50 ROKOV

220m�=2.490� ZÁRUKA 35 ROKOV

€
komplet doplnky, fólia 135g, skrutky = 1.200
30bm odkvap farba, 15 rokov záruka = 405€
€
1.300
=
áž
mont
,
ntáž
demo
latovanie s namorením a dodaním = 385€

5.290€

0905 143 259

SERVIS
OKIEN

Zameranie a vypracovanie ponuky ZDARMA.

0918 217 665

4.500€

5.580€

4.790€

5.780€

INFORMÁCIE:
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4.990€

rýchlo a lacno

27-0017-55

minuloročných

62-004

GARANCIA

AKÉ TU EŠTE NEBOLI !
LKULÁCIU:
VYBERTE SI SVOJU CENOVÚ KA

politická inzercia, práca, služby

4
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Sprostredkovanie opatrovateľskej

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

66-0084

61_0069

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

prijme do TPP aj živnostníkov

práce v Rakúsku už 15 rokov

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723

preto, lebo sa boja reakcie iných ľudí.
Zároveň sme zákonom navrhli, aby
mohli byť tieto detičky ihneď po pôrode osvojené náhradnými rodičmi,
a nemuseli by čakať dlhé mesiace na
adopciu.
Andrej Danko sa na nedávnom
Národnom pochode za život pretŕčal
pred kamerami a rozprával, že je za život a chce robiť všetko preto, aby sme
tehotným ženám a ich deťom pomohli.
O tri dni neskôr nepodporil návrh zákona, ktorý zásadne pomáha matkám
v núdzi, tehotným a týraným matkám,
ktoré sú tlačené do interrupcie.
Pýtam sa preto Andreja Danka,
či je takéto konanie v súlade s kresťanstvom, za ktoré sa tak rád skrýva?
Lebo ak niekto hlása kresťanstvo ako
lásku, nemôže ho premôcť nenávisť až
tak veľmi, že úmyselne ublíži tehotným matkám v núdzi,
a hodí cez palubu
ich deti, ktoré nosia
pod srdcom.
Najlepšie slová
sú skutky. Danko zlyhal pri prvej
skúške a ublížil matkám v núdzi. Ukážkový farizej.

031190122 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

Jeden
jediný
hlas chýbal ku
schváleniu zákona, ktorý by pomohol tehotným
a týraným ženám
a ich deťom, ktoré
nosia pod srdcom. Jeden jediný hlas
mohol zachrániť stovky nenarodených detí.
OĽANO predložilo zákon, ktorý
mal podať pomocnú ruku tehotným
ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej
situácii. Zákon by prešiel, ak by farizej Andrej Danko potlačil svoje ego a
keby hlasoval za. Lenže jeho nenávisť
voči mne je oveľa silnejšia. Zaslepila
ho až natoľko, že radšej nepomohol tehotným a týraným matkám v núdzi a
ich nenarodené deti hodil cez palubu.
Náš návrh posilňoval práva tehotných žien, ktoré sa kvôli zlej finančnej
alebo spoločenskej situácii rozhodli
pre utajený pôrod. Navrhli sme, aby
sme týmto ženám umožnili pred pôrodom aj „utajené tehotenstvo“, kedy
by od polovičky tehotenstva (keď už
žena nevie skryť tehotenstvo), mohli
tieto ženy ísť na nemocenskú a neboli
tak na očiach iných ľudí pred ktorými
chcú svoje tehotenstvo skryť.
Vytváral pre ne lepšie podmienky
pre to, aby mohli donosiť svoje deti, a
neboli donútené ísť na interrupciu len

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

87-0097 Objednávateľ: Produkčná s.r.o., Železiarenská 49, 04015 Košice-Šaca, IČO: 52622452 Dodávateľ: REGIONPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Mohli sme pomôcť tehotným ženám
v núdzi. Vyhralo však ego Andreja Danka

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

AKCIA 270€

s montážou 419€

všetky dvere
SKLADOM

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

PRE MUŽOV, ŽENY
A PÁRY

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

t Prešov, Podnikateľské centrum PYRAMÍDA t Košice, Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. poschodie

OBNOVA STRIECH

Ponúkame prácu v Českej republike

kovanie ZDARMA

Slovenská firma

NON STOP lin

ka

0944 720 932
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

MI19-39 strana-
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- jednoduchá práca - ubytovanie a doprava
zdarma - výhodné platové podmienky
- Min. Učňovské vzdelanie - benefity

0905 552537 - 0915 971823

85_0665

ORECH
MATNÝ

Prijmeme do pracovného pomeru

ZUBNÉHO LEKÁRA
do ambulancie v Prešove
Mzda od 1 000€ + prémie
Ha-Stoma s.r.o.
0905 381 421 I hastoma@hastoma.sk

83-0361

ČEREŠŇA
MATNÁ

66-0002-1

DUB
MATNÝ

služby, zdravie

michalovsko

3x5m

399€

PLECHOVÉ
GARÁŽE
Dovoz a montáž
ZDARMA

87-0012

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

17 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY
Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

MI19-39 strana-
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

320025-6

rokov
na trhu

87-0038

10

5

SPOLOČNOSŤ
spoločnosť
/ služby, reality

6
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Slovensko spoznalo ocenených mladých
videomakerov v súťaži RECfruit

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

0950 266 604

ocenenie opäť motivovalo a presvedčilo,
že ide do toho aj o rok.“ Novinkou tohto
ročníka bola možnosť hlasovať za video
vo verejnom hlasovaní, ktoré bežalo
na webe RECfruitu do konca augusta.
To pomohol organizátorovi uskutočniť
generálny partner celého projektu –
Slovenská sporiteľňa. Video Náhodná
výhra v pretekoch? od Marka Gerboca získalo viac ako 500 hlasov a stalo sa
tak najúspešnejším v očiach verejnosti,
nezávisle od hodnotenia poroty. Na základe pozitívnych reakcií z radov súťažiacich, partnerov či ostatných ľudí, ktorým táto súťaž akokoľvek skrížila cestu,
organizátori veria, že práve RECfruit je
pre mladé talenty akousi zastávkou na
ceste za ich úspešnou kariérou režisérov, kameramanov, videomarketérov či
umelcov.

PRACOVNÁ PONUKA:

Spoločnosť z PO

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

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

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

0904 996 772

0903 404 935

TANEČNICE / STRIPTÉRKY
Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

76-0009

V Nitre sa konalo slávnostné odovzdávanie cien so sprievodným programom,
ktorý vyvrcholil oficiálnym vyhlásením
výsledkov. Tohto podujatia sa zúčastnili
nielen samotní ocenení, ale aj viacerí
súťažiaci, ktorí svoje videá do RECfruitu
prihlásili. Výherca 3. miesta Patrik Regenda s videom Neznáme číslo sa vyjadril nielen o samotnej udalosti: „Tiež
oceňujem výhernú sošku. Páči sa mi, že
sošky sú vyrobené ručne a majú myšlienku.“ Pochválil tak návrh, ktorý osobitne pre RECfruit vytvoril Michal Herczog, žiak Školy umeleckého priemyslu
v Košiciach. Na 2. mieste sa umiestnilo
video Holič, ktorého autorom je Matthias Kasar. Mladý talent tvrdí: „Je
veľmi pozitívne, že sa niekto rozhodol

ca špeciálnej ceny
Norbert Kundrák
si cenu odniesol za
špeciálny
prínos
do súťaže s videom
Neobyčajná bankovka v obehu,
pretože so svojím
scenárom si dal
skutočne veľkú námahu a pracoval
precízne s viacerými časovými líniami s využitím rôznych
miest počas natáčania. Norbert, ktorý
nevlastní žiadnu drahú techniku potrebnú na natáčanie, podľa vlastných
slov pochopil, že v skutočnosti je to
celé o dobrom nápade či predstavivosti.
Cenu organizátora súťaže, ktorým je už
od jej počiatku agentúra ContentFruiter,
si prevzal Patrik Hrabovec. Jeho video
Accident? bolo humorným pokračovaním príbehu z minulého ročníka.
Organizátori mu udelili cenu, pretože
vnímajú pokrok v jeho technických
zručnostiach a takisto na Patrikovom
prípade vidia, že mladí ľudia skutočne
majú záujem o súťaž tohto druhu a radi
sa do nej zapájajú opakovane. Roman
Kleman (CEO agentúry) sa potešil výhercovmu vyjadreniu: „Patrik mi v rozhovore prezradil, že ho nadobudnuté

83-0355

Súťaž vo videotvorbe pre začínajúce talenty, ktorá úspešne funguje
už tretí rok, ocenila najšikovnejších videotvorcov, ktorí do svojich
videí vložili veľkú dávku kreativity.

motivovať a podporovať mladých tvorcov. Súťaž tohto charakteru má rozhodne význam a je dôležité podporovať jej
rast.“ Prvé miesto v treťom ročníku súťaže napokon obsadil Miroslav Marko
vďaka kreatívne spracovanému videu,
ktoré nieslo v názve aj tému tohto ročníka – Bola to náhoda. Víťaz napokon
celkom trefne vyjadril myšlienku súťaže, ktorú sa organizátori snažia šíriť:
„Súťaž RECfruit 2019 sa mi veľmi páčila,
pretože na Slovensku podľa mňa nie je
veľa súťaží, kde by človek ukázal, čo dokáže vytvoriť s kamerou v ruke, pokiaľ
nepočítam školy.“ Tohtoročné odovzdávanie cien nesie so sebou aj milý príbeh,
keďže Miroslav sa vzhľadom na štúdium
v zahraničí nemohol zúčastniť samotného vyhodnotenia. Cenu prišli prevziať
jeho starí rodičia. „Práve takýmito vecami mi moji vnuci robia radosť. Ďakujem
vám veľmi pekne,“ povedala babička
výhercu, pričom neskrývala slzy dojatia v okamihu, keď sa dozvedela, že jej
vnuk v RECfruite premenil shortlist na
1. miesto. Tri výherné videá vyberala
odborná porota spomedzi 12 najlepších
videí umiestnených na spomínanom
shortliste. Okrem troch hlavných priečok sa však organizátori rozhodli udeliť
aj dve ďalšie ceny, a to špeciálnu cenu
a cenu agentúry ContentFruiter. Výher-

Neplatí sa mesiac dozadu, Slovenčina naša
ale mesiac spätne. Nie pahýľ, ale kýpeť.
DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom
Vinné

Najnižšie podanie: 161 000 EUR
Termín konania dražby:
dňa 24.10.2019 o 11:30 hod.
Miesto konania dražby:
Manažérska učebňa P. F. Druckera
č. 207, 2. poschodie, TeleDom
Hotel, Timonova č. 27, 040 01
Košice.
Dražobná zábezpeka: 20 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súpisné č. 2534 obci Vinné. K rodinnému
domu prislúchajú pozemky parcelné č. 2482/17, parcelné č. 2482/18.
Rodinný dom sa nachádza priamo pri vodnej nádrži Zemplínska šírava.
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 5619, k.ú. Vinné.

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

Makrolon
7/16mm bronz
16,20 €/m2 s DPH

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
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Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk,
www.platitsaoplati.sk
52-0005-137

AKCIA -30%

721190257

viny

riadková inzercia / práca

michalovsko
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O tehotenskej cukrovke

75-06-3

Dočítala som sa, že v tehotenstve sa
môže u žien objaviť tzv. tehotenská
cukrovka, ktorá údajne môže u niektorých žien neskôr prepuknúť do cukrovky druhého typu. Môžem nejako preventívne chrániť seba i dieťatko pred
diabetom? Ako zistím,či nemám náhodou predispozíciu na vznik cukrovky?
Henrieta z Popradu.
Tehotenská cukrovka - gestačný diabetes mellitus - je samostatným typom cukrovky. Ide o poruchu metabolizmu cukrov
rôzneho stupňa, ktorá sa po prvýkrát
objaví v tehotenstve. Súvisí s vylučovaním placentárnych hormónov, z ktorých
niektoré účinkujú proti inzulínu. Najčastejšie ide o prechodnú poruchu, ktorej trvanie je obmedzené na obdobie gravidity.
U nás sa vyskytuje asi u 4 percent budúcich mamičiek. Nepoznaná a neliečená
cukrovka môže spôsobiť komplikácie
plodu (ale nie cukrovku dieťatka ako sa
pýta čitateľka). Väčšinou ide o bezpríznakové ochorenie, preto majú gynekológovia povinnosť vyšetrovať každú tehotnú
ženu na vylúčenie gestačného diabetu.
Vyšetrenie sa vykonáva medzi 24. a 28.
týždňom gravidity, u rizikových prípadoch (vek nad 35 rokov, problémy v predchádzajúcej gravidite, obezita, výskyt

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

cukrovky v rodine) však ihneď po zistení
tehotenstva. Je jednoduché a nenáročné
– 2 hodiny po vypití roztoku s presným
obsahom glukózy sa vyšetrí krv a stanoví sa v nej hladina cukru (glykémia).
Gestačný diabetes je potvrdený, ak sa
zistí glykémia vyššia ako 7,8 mmol/l. Od
tohto času budúca mamička bude pravidelne sledovaná diabetológom, obyčajne v 2-týždňových intervaloch. Väčšina
žien zvládne svoju metabolickú poruchu
iba zmenou jedálnička, dodržiavaním
racionálnej diabetickej diéty a zvýšenou
fyzickou aktivitou. Odporúča sa cvičenie, chôdza, plávanie. Budúca mamička
realizuje selfmonitoring glykémií glukomerom, hodnoty pred jedlom majú byť do
5,6 a po jedle do 6,8 mmol/l.
Najlepšou prevenciou pred vznikom gestačného diabetu je udržiavanie
si normálnej hmotnosti
pred aj počas gravidity,
a primerané tehotenské
cvičenie, ktoré zlepšuje
metabolizmus cukrov.
Budúcej mamičke
prajem všetko dobré
a radosť z dieťatka.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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Plat od 520 € - 600 €

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

Žiadosť do zamestnania, životopis a súhlas na spracovanie
osobných údajov zasielajte na : praca@yazaki-europe.com
alebo adresu firmy.

Západné Slovensko

87-0040

PRÍJEM ZAMESTNANCOV PRE NOVÝ PROJEKT DO ROKU 2029 : IHNEĎ
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
4 izbový byt
Trebišov

Najnižšie podanie: 37 425,00 EUR
Termín konania dražby:
dňa 24.10.2019 o 12:15 hod.
Miesto konania dražby:
Manažérska učebňa P. F. Druckera
č. 207, 2. poschodie, TeleDom Hotel,
Timonova č. 27, 040 01 Košice.
Dražobná zábezpeka: 9 000,00 EUR
Predmet dražby: štvorizbový byt o výmere 72,38 m2, na ul.
Komenského v meste Trebišov. Byt č. 67 je na 2.p., vchod č. 55, v
bytovom dome súpisné č. 2137. Podiel priestoru na spoločných častiach
a zariadeniach bytového domu je o veľkosti 100/10000. Spoluvlastnícky
podiel na pozemku parc.č. 2158/22 je o veľkosti 100/10000. Predmet
dražby je evidovaný na LV č. 5956, k.ú. Trebišov.
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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

85_0662

52-0005-136

Kontakt: 02/32202721, 0911 833 869,
bela@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

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

www.konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY
3,"&Șß373
73Ǘ/Șß7* ß
7,/Ț,3Ș
KONTROLOR
(3)&16

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

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

zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

34-0171
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PRÁCA V ČR

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....

MZD A OD 850 €
DO 1300 €

HĽADÁ

externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA
schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do
rôznych projektov)

33-0032

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

PRACUJ
U NÁS

0800 500 091

85_0005

REGRUTÁTOR/KA

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

KRBY
kachle

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tmámestále dostatok ponúk
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300

www.krby-tuma.sk
k
prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: ������������������- 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

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!

tel. 0905 394 055

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

Facebook: aiwsk

PRÁCA PRE
STOLÁROV
V NEMECKU

zasklievanie terás

splátky od 149 €

www.aiw.sk

32-0077

grily,

40-0050

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

splátky od 98 €

rma
Ubytovanie a doprava zda
s.r.o.
yk
jaz
cký
me
ne
ý
Potrebn
pomer,
Práca na trvalý pracovný
PLAT: 2800€ netto

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

MI19-39 strana-

63-0150

www.balkona.eu
0918 477 323

0948 754 727
0940 610 120

Možnosť výhry 250 €
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.com
job.royceagency@gmail

85_0660

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

