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ŽALÚZIE, SIEŤKY
p r o t i  h my z u

0907 942 957
rýchlo, lacno, kvalitne

www.lacne-zaluzie.sk
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Záhradníctvo KLČOV 141

PREDAJ
OVOCNÝCH DREVÍN
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PO-PIA: 8:00 - 17:00 a SO: 8:00 - 12:00 hod.
053/4592 456,  0948 244 367

orincak.j.@zoznam.sk

Gorkého 5, Spišská Nová Ves, 0918 808 148
Hlavná 2, Gelnica 0915 293 777

VŠETKY DRUHY POISTENIA  
• poistenie motorových vozidiel (PZP, havarijné, GAP...)
• poistenie majetku 
• poistenie osôb 
• poistenie podnikateľov
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PREDAJ
PALIVOVÉHO

DREVA

Kontakt: 0905 234 929
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Hľadáme vodičov
autobusov

na mestskú a prímestskú dopravu

kariera@tempus.sk
0918 610 224
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Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA KAMIQ: 
4,8 – 7,1 l/100 km, 117 – 162 g/km. Ilustra né foto.

DOKONALÉ SPOJENIE
   SUV A MESTSKÉHO VOZIDLA.

Prí te XX. 10. 2019 na ve ké testovacie dni do XXX.

NOVÁ ŠKODA

KAMIQ
 DO TATIER
  AJ K DUNAJU

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 0903 645 111, 0911 645 111, www.autoves.sk

8. - 9. 10. AUTOVESU.
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BETÓNOVÉ
ZEMNÉ PRÁCE

ŠTIEPANÉ

KAMENE

OKRASNÉ
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ul. Radlinského

EL spol. s r.o.

Bývalý
Areál

Z EZNE S Š VÁM Á PÄ

Radlinského 17, Spišská nová Ves
0907 519 566

 štrk betonársky (0-22)
 piesok betonársky (0-4)
 drvené kamenivo (všetky frakcie)
 piesok obsypový (0-1)
 betónové skruže

TM

TM
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk

ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa            Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    15 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

   bolestí, alergií, skrytých chorôb

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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BETÓNOVÉ PLOTY
/

Platí do odvolania

AKCIA 1 2 DPH
10%

PROFESIONÁLNA DRAŽOBNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. 

Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800

Predmet dražby: rodinný dom v obci Iliašovce, súp. č. 275
Najnižšie podanie:  54 600 € 
Minimálne prihodenie: 200 €

Zn.: 3002
Dražobná zábezpeka: 16 000 €

Dátum a čas konania dražby:  16. 10. 2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Ľubomíra Ondova, notár, 
so sídlom Letná 41, 052 01 Spišská Nová Ves.  
Termín konania obhliadky:   30.9.2019 o 10:00 a 07.10.2019 o 14:00 hod.
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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Nie 
bezosporu, ale akiste.

Slovenčina naša
spissko.sk
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www.mvnabytok.sk
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NÁBYTOK

M.V.Nábytok
Duklianska 3263, Spišská Nová Ves, 
/bývalý poľnonákup/
0901 704 637, nabytokvama1@centrum.sk

Bližšie informácie na predajni nábytku.
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 vresov  chryzantém  jesenných dekorácii
 umelých kytíc (3,90 €)  ikebán (od 6 €) 
 vencov (od 8 €)  kahancov a náhrad ....

Záhradníctvo Katarínka Harichovce

VEĽKÝ VÝBER

Prijímame objednávky ovocných stromov 
(od 4,50 €) a vencov z čečiny (od 7,90€/
vyzdobený veniec)

0901 780 782 
Záhradníctvo Katarínka

Po-Pia: 9.00-17.00
So: 9.00-12.00
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

AZBESTOVÝCH STRIECH
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Absencia pochybností

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Cogito, ergo sum. Múdrym túto sta-
rú pravdu v latinčine netreba pre-
kladať a hlupákom tiež nie. Lebo tí 
nemyslia. Dokonca myslenie nená-
vidia. Lebo sa ho boja. 

Naša spoločnosť prejavuje známky 
rezignácie na schopnosť myslieť. Zvažo-
vať, posudzovať javy a udalosti, vyvo-
dzovať z nich závery a nastoľovať cesty 
ako ďalej. Naša spoločnosť sa aj preto 
ponára do nenávisti. A ňou podporova-
nej hlúposti.

Všetko rieši dav. Jednotlivci sú 
zväčša ticho. Aj tí istí, ktorí, keď sú 
v dave, sú zrazu iní. Podivný prípad 
(doktora) Jekylla a pána Hyda. Vyberte 
si - román, dráma, horor, psychologický 
triler, fantasy tematika Roberta Louisa 
Stevensona z roku 1886. Ja volím horor. 
Človek s dvomi ja. Alebo ešte viac ich 
má. Mimochodom, aj to je výraz, po-
chádzajúci z latinčiny. „Horrere“ - zhro-
ziť sa, stuhnúť. Dav žiada to a tamto, je 
proti takému a onakému javu. Dav. Ale 
politikom a ich politike prechádza aj 
tak všetko. 

Lebo dav je nič. Pre nich, ale nielen 
pre nich. Dav všeobecne je nič. Zhluk 
ľudí na jednom mieste v jednom čase, 
trvajúci maximálne pol dňa. A potom 

zas pokoj. Prípadne voľby. Kde je v deň 
volieb ten dav? Jeho požiadavky, protes-
ty? No nikde, dav voliť nechodí, chodia 
jednotlivci. Respektíve, chodia iba veľ-
mi málo. Zdá sa, aspoň vzhľadom na 
výsledky mnohých volieb za uplynulé 
desaťročia, najmä jednotlivci, ktorým 
úvodný latinský výrok nič nehovorí. 
Ani rozvážnosť, zodpovednosť, po-
chybnosti. Volia tí, ktorí nepochybujú, 
väčšinou a masovo. A tí ostatní? Kde sú? 

Je rozdiel medzi vsugerovanou ta-
kzvanou pravdou a poznaním. To prvé je 
manipulácia, to druhé ovplyvňuje mieru 
demokracie. A samozrejme, aj výšku jej 
deficitu na ďalšie volebné obdobie.

Vážení čitatelia, v nedeľu je Svätého 
Michala. Je jedným z hlavných anjelov, 
ktorý je považovaný za ochrancu Božie-
ho ľudu, cirkvi, za záchrancu duší ve-
riacich z moci satana a je anjelom, ktorý 
sprevádza duše ľudí zo sveta 
pred Boží súd. Nenechá-
vajme všetko iba na ňom, 
aj keď je svätý. Z moci zla 
sa musíme pokúsiť dostať 
najmä vlastnými silami. 
Ešte zaživa. 

Pekný týždeň

Neplatí sa mesiac dozadu, 
ale mesiac spätne. Nie pahýľ, ale kýpeť.

Slovenčina naša

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 139
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VYPRATÁVANIE 
DOMOV, BYTOVÝCH 

A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
pivnice, povaly, garáže, stavby, sklady.

Čistenie, kosenie pozemkov a výrez náletových drevín.
Ručné búracie práce RD, stodôl, vedľajších budov.

0903 640 759
vypratavaniekosenie@mail.telekom.sk

 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY
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»PREDÁM MOTO ENDURO 
YAMAHA XT 125 X ZACHOVA-
LÁ MôŽE SA JAZDIŤ OD 16R T 
0915 234 506
»Kúpim škoda 1000mb, 100, 
110R, 105, 120, 130, rapid, oc-
tavia, 1202, spartak, tudor, 
moskvič, trabant, tatra, aj 
náhradné diely 0905 892 
215 
»KÚPIM MOTO JAWA ČZ+ND 
0908 517 300
»Kúpim Jawu 90, 175, 250, 
350 a CZ 125, 150, 175, 250 aj 
nepojazdné. 0949 505 827

»Prenájom RD 3-izbový so 
záhradkou v SNV, blízko 
centra od 1.9.19 cena doho-
dou 0904 501 249

»Kúpim garáž v SNV 0904 
105 858
»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

»Ponúkam seriózne sta-
vebné a obkladačské práce 
0905 495 235
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlakovú 
skúšku. T.č.: 0905 925 991.

»Predám aut. práčku zn.LG 
A+++ zánovnú, málo po-
užívanú, stála 460eur, ja 
predám za160eur č.t 0944 
196 319

»Predám kozičku od dobrej 
dojky 0904 380 875
»Domáce vajíčka snv 0905 
636 693
»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 200

»KÚPIM VOJENSKÉ VECI DO 
1945 BODÁKY ŠABLE VYZNA-

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 5 dolu.

MENANIA A INÉ ! 0911 711 119

»PREDÁM CHLAPČENSKÚ 
LYŽIARSKU PRILBU ÚPLNE 
NOVÚ AJ S OKULIARMI VEĽ. 
L-XL a DIEVČENSKÚ VEĽ. XS-S 
TIEŽ S OKULIARMI. VôBEC NE-
POUŽITÉ. CENA 33E ZA KUS 
TEL 0911 668 083

»Predám ručnú pumpu s 
tlakovou výškou 15 m spo-
lu s oceľovými rúrami ko-
šom a stojanovým ručným 
čerpadlom Cena dohodou 
0907 325 100

»Kúpim čsl. letecké a vý-
sadkárske odznaky a i. 
0907 910 755
»Kúpim medaile vyzname-
nania šable dýky odznaky 
slovenský štát rok 1939-
1945 0905 133 241
»Kúpim hodinky Schaffhau-
sen. tel. 0944 137 683
»Kúpim starý fotoap. 0908 
896 736.
»Kúpim staré mažiare, zvo-
ny a mince, 0903929268

»Som invalid hľadám prácu 
alebo brigádu, mám aj vo-
dičák A,B,C,D môžem robiť 
skoro všetko. 0910 266 256

»Vysoký, 44 ročný tmavo-
vlasý fešák, hľadá štíhlu 
ženu na nezáväzné stret-
nutia. SNV,LE 0908 668 783

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP SN 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, SN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RôZNE / predaj    

12 DEŤOM    

spissko.sk
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Novoveská cesta 37, Levoča

www.inexbasista.sk
tel. 0907 172 374

inex.basista

3Dvizualiz
ác
ie

PROJEKT A REALIZÁCIA KÚPELNÍ A INTERIÉROV
INTERIÉROVÉ & EXTERIÉROVÉ ŠTÚDIO
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0915 549 895

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo,  pracovné oblečenie 
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto  
+ 8€ netto za odpracovaný deň
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www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

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

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643  |  +43 699 190 48 723
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ČISTENIE HROBOV
JEDNOHROB 65 €  
DVOJHOROB 100 €  
DOPRAVA ZDARMA

 KUPÓNNA ZĽAVU

PLATÍ DO 30.9.2019 99
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Na jeseň treba v záhrade myslieť 
na viacero činností ešte do prícho-
du prvých mrazov. 

Mnohí záhradkári riešia otázku, 
kedy je lepšie vysádzať ruže. Naji-
deálnejšia je jesenná výsadba, hoci 
možná je aj výsadba na jar. Počas je-
sene sa dajú vysádzať aj ruže bez ko-
reňového balu, ktorých ponuka je ob-
vykle široká. Po kúpe ich však treba 
čo najrýchlejšie vysadiť, aby sa dobre 
zakorenili. Miesto pre ruže musí byť 
slnečné, s humóznou a priepustnou 
pôdou. Ak budeme vysádzať ruže 
bez koreňového balu, korene najskôr 
treba ponoriť do vedra s vodou (asi na 
4 hodiny). Výsadbová jama musí byť 
priestranná, jej dno treba prekypriť 
a vhodiť naň preosiaty kompost. Po-
tom jemne skrátime korene a rastli-
ny vysadíme. Vysádzajme tak, aby 
miesto očkovania bolo asi 5 cm pod 
povrchom pôdy. Korene treba v jame 
rozložiť tak, aby sa neohýbali. Ruže 
počas celej jesene dôkladne zavlažuj-
me, prihnojovať netreba.

Pokoste trávnik ešte koncom ok-
tóbra, začiatkom novembra, nie na 
menej než 5 cm. Dlhšia tráva lepšie 

využije menšie množstvo slnečného 
svitu. Použite jesenné hnojivo s níz-
kym obsahom dusíka a vysokým ob-
sahom draslíka, ktorý trávu posilňu-
je a zvyšuje jej odolnosť voči mrazu.

Zeleninové záhony zbavte buri-
ny a porýľujte ich. Vytrhajte všetky 
letničky a pripravte záhon na ďalšiu 
sezónu. Vykopte letné cibuľky a ulož-
te ich v odvetranej škatuli do pivnice. 
Okrasné rastliny, ktoré neznášajú 
mráz (muškáty, oleandre, durmany), 
presťahujte do pivnice alebo do gará-
že. Uzatvorte prívody vody, vypusťte 
kohútiky a zavlažovacie prístroje 
uskladnite na nemrznúcom mieste. 

Zazimujte záhradnú techniku. 
Všetky stroje by ste mali očistiť, 
umyť vodou alebo odstrániť nečis-
toty mechanicky. Stroje uchovávajte 
v suchu. Do novších strojov môžete 
použiť špeciálne palivá na akryláto-
vej báze, ktoré sú chemicky stabilné. 
Z reťazovej píly vylejte olej z olejovej 
nádrže. Ideálne je namočiť reťaz do 
oleja. Reznú časť nožníc na živý plot 
ošetrite mazivom.

Toto musíte v záhrade ešte stihnúť

» red

Dočítala som sa, že v tehotenstve sa 
môže u žien objaviť tzv. tehotenská 
cukrovka, ktorá údajne môže u niekto-
rých žien neskôr prepuknúť do cukrov-
ky druhého typu. Môžem nejako pre-
ventívne chrániť seba i dieťatko pred 
diabetom? Ako zistím,či nemám náho-
dou predispozíciu na vznik cukrovky?  
Henrieta z Popradu.

Tehotenská cukrovka - gestačný diabe-
tes mellitus - je samostatným typom cuk-
rovky. Ide o poruchu metabolizmu cukrov 
rôzneho stupňa, ktorá  sa po prvýkrát 
objaví v  tehotenstve.  Súvisí s  vylučova-
ním placentárnych hormónov, z  ktorých 
niektoré účinkujú proti inzulínu. Najčas-
tejšie ide o prechodnú poruchu, ktorej tr-
vanie je obmedzené na obdobie gravidity. 
U nás sa vyskytuje asi u 4 percent budú-
cich mamičiek. Nepoznaná a  neliečená 
cukrovka môže spôsobiť komplikácie 
plodu (ale nie cukrovku dieťatka ako sa 
pýta čitateľka). Väčšinou ide o bezprízna-
kové ochorenie, preto majú gynekológo-
via povinnosť vyšetrovať každú tehotnú 
ženu na vylúčenie gestačného diabetu. 
Vyšetrenie sa vykonáva medzi 24. a  28. 
týždňom gravidity, u  rizikových prípa-
doch  (vek nad 35 rokov, problémy v pred-
chádzajúcej gravidite, obezita, výskyt 

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  sta-
noví 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 pravi-
delne sledovaná diabetológom, obyčaj-
ne v  2-týždňových intervaloch. Väčšina 
žien zvládne svoju metabolickú poruchu 
iba zmenou jedálnička, dodržiavaním 
racionálnej diabetickej diéty a zvýšenou 
fyzickou aktivitou. Odporúča sa cviče-
nie, chôdza, plávanie. Budúca mamička 
realizuje selfmonitoring glykémií gluko-
merom, hodnoty pred jedlom majú byť do 
5,6 a po jedle do 6,8 mmol/l. 

Najlepšou prevenciou pred vzni-
kom 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.

O tehotenskej cukrovke

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

metabolizmu a výživy

Dejiny sa neprepisujú, 
ale obohacujú, pripisujú. 
Nie čestné prehlásenie, 
ale čestné vyhlásenie.

Slovenčina naša
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OPERÁTOR VÝROBY

KONTROLOR PRÁCU 

PONUKY 

www.konstrukter.sk
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- jednoduchá práca -  ubytovanie a doprava
zdarma -  výhodné platové podmienky
- Min. Učňovské vzdelanie  - benefity

Ponúkame prácu v Českej  republike 

PRE MUŽOV, ŽENY 
A PÁRY 

0905 552537 -  0915 971823
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PRIJMEME VODIČA MKDPRIJMEME VODIČA MKD

Tel.: 0905 110 109

Ponúkame prácu šoféra kamiónu. Sídlo firmy pri MA.

• Mzda: až do 2000 EUR (nejazdíme turnusy)
• Bonusy: 600 EUR bonus po ukončení skúšobnej
    doby / vianočné odmeny
• Jazdíme: SK – DE – SK 
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 300 EUR
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov

HĽADÁME ŠIKOVNÝCH 

ZÁMOČNÍKOV – ZVÁRAČOV
AJ MONTÁŽNYCH PRACOVNÍKOV.

Ponúkame seriózny prístup, očakávame kvalitu. 
Koľko vyrobíš toľko zarobíš.

Kde? V Spišskej Novej Vsi
Kedy? Dohoda.

KONTAKT: 0902 724 288
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA0905 719 139

Jeden jediný 
hlas chýbal ku 
schváleniu záko-
na, ktorý by po-
mohol tehotným 
a týraným ženám 
a ich deťom, ktoré 

nosia pod srdcom. Jeden jediný hlas 
mohol zachrániť stovky nenarode-
ných detí.

OĽANO predložilo zákon, ktorý 
mal podať pomocnú ruku tehotným 
ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej 
situácii. Zákon by prešiel, ak by fari-
zej Andrej Danko potlačil svoje ego a 
keby hlasoval za. Lenže jeho nenávisť 
voči mne je oveľa silnejšia. Zaslepila 
ho až natoľko, že radšej nepomohol te-
hotným a týraným matkám v núdzi a 
ich nenarodené deti hodil cez palubu.

Náš návrh posilňoval práva tehot-
ných žien, ktoré sa kvôli zlej finančnej 
alebo spoločenskej situácii rozhodli 
pre utajený pôrod. Navrhli sme, aby 
sme týmto ženám umožnili pred pô-
rodom 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 

preto, lebo sa boja reakcie iných ľudí. 
Zároveň sme zákonom navrhli, aby 
mohli byť tieto detičky ihneď po pô-
rode 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 ži-
vot a chce robiť všetko preto, aby sme 
tehotným ženám a ich deťom pomohli. 
O tri dni neskôr nepodporil návrh zá-
kona, 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 kres-
ťanstvom, za ktoré sa tak rád skrýva? 
Lebo ak niekto hlása kresťanstvo ako 
lásku, nemôže ho premôcť nenávisť až 
tak veľmi, že úmyselne ublíži tehot-
ným matkám v núdzi, 
a hodí cez palubu 
ich deti, ktoré nosia 
pod srdcom.

Najlepšie slová 
sú skutky. Dan-
ko zlyhal pri prvej 
skúške a ublížil mat-
kám v núdzi. Ukážko-
vý farizej.

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

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0918 477 323

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
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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 
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

r r r k Č rv kríž
máme stále dostatok ponúk

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

spoločnosť pre prieskum trhu,
 médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA

REGRUTÁTOR/KA

schopných vykonávať aj náročnejšie 
projekty

(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do 
rôznych projektov)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
 02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4
362

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

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091

MZDA OD 850 € 
DO 1300€

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....
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PRÁCA V ČR
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s.r.o.

PRÁCA PRE 
STOLÁROV 
V NEMECKU

Ubytovanie a doprava zdarma

Potrebný nemecký jazyk

Práca na trvalý pracovný pomer, 

PLAT: 2800€ netto

0948 754 727
0940 610 120

job.royceagency@gmail.com


