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NITRA (Chrenová)
Fatranská 5A
www.lasercenter.sk
0940 83 83 55

DERMATOLOGICKÁ - KOŽNÁ
AMBULANCIA
na priamu platbu

NOVÁ

a iné kožné problémy riešime bez čakania
Objednajte sa
na presný čas
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predávame
montujeme

AKCIE   

až do -50% na krytinu

platia na krytinu, 

pri odbere 

s príslušenstvom

STRECHY

tel.: 0905 577 222, 0905 598 924 www.stresnekrytiny.sk
škridly plechové

klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

+
CENOVO 

VÝHODNÁ
demontáž 

azbestu
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Mzda:
760 € + dohoda

Kontakt:
0905 741 150

PRAKTICKÚ
SESTRU

prijme

Ambulancia v Nitre
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KADERNÍCTVO

BEZ OBJEDNÁVKY aj s objednaním
od októbra PO-PI 8:00-18:00,
SO 8:00-12:00

Stylistky

We are local hairdressers offering complete hairdressing services.
For an appointment in our salon with english/german speaking

stylist, please call 0948 907 904.

Nám. A. Hlinku 26
Zlaté Moravce
(OREGON)
0907 054 230

PREDAJ DVERÍ

(aj do zalievyných zárubní)
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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PMMONT s.r.o. 
T O PO Ľ Č I A N K Y

Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

ZAPOŽIČIAVAME:

AKCIAAKCIA AKCIAAKCIA
NA ELEKTRICKÝ

OHRIEVAČ

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

AKCIAAKCIA

80l - 105,90€80l - 105,90€

AKCIAAKCIA
NA SLOVENSKÉ 

BATÉRIE

Záručný 
a pozáručný 

servis

AKCIAAKCIA
na radiátory

KORADO, SANICA

Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, spotrebiče MORA a GORENJE,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.
037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

AKCIAAKCIA
na kanalizačný

sortiment
skrinka 55

+ umývadlo
rôzne odtiene

cenacena

64,90 €64,90 €

na stacionárne
plynové kotle

Salón Janka
PEDIWEL
Hviezdoslavova 86,
v areáli stavebnín Pramos,
na 1. poschodí
953 01 Zlaté Moravce
0907 071 551
salonjankapediwel@centrum.sk
V salóne, aj v pohodlí
vášho domova, na objednávku
aj na počkanie. V ponuke aj
darčekové poukážky.

    suchá, mokrá, kombinovaná
    -  Ošetrenie zarastajúcich nechtov
    -  Odstránenie kurích ôk
    -  Pomoc a poradenstvo pri mykóze a
        iných ochoreniach

    japonská, francúzska, klasická
    - Gelové nechty - Akrylové nechty

   Para�nové, bahenné z mŕtveho
   mora rúk, nôh a chrbta

    celotelové, čiastocné, povzbudzujúce,
    uvoľnujúce
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INZERCIA

 

ZLATOMORAVSKO

Daniela Rezáková  0905 400 025

Distribúcia:
Daniela Rezáková  0905 400 025
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
Kostoľany pod Tribečom, Lovce, 
Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
ny, Vieska nad Žitavou, Volkovce, 
Žikava, Nová Ves nad Žitavou, 
Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
čany, Hostie, Ladice, Machulince, 
Obyce, Sľažany, Tesárske Mlyňa-
ny, Topoľčianky, Žitavany 

rezakova@regionpress.sk

Redakcia: Kmeťkova 10 
NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

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

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

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

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (18.990 domácností)

45
-0

03
9

GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

živých
MORIEK
KURENIEC

Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku

Nosnice - 17. týždňové

7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,90€/kg
7€/kus

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

PREDAJ

Zemiaky na uskladnenie, cibuľa a rezaná kapusta

KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné

starožitnosti
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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

46
-0

4

V Zlatých Moravciach ! 
Nová AUTOŠKOLA 
            
 

GAŠPI 
 

0908 686 190 
 nové auto 
 najmodernejší trenažér 
 dlhoročné skúsenosti 
 individuálny prístup 

 
 

autoskolagaspi@gmail.com 
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ŤAŽNÉ
ZARIADENIA    PRASKLÍN SKIEL

   pre motorky, autá, kamióny
   a poľnohospodárske stroje

( brzdy,
    výfuky, tlmiče, nápravy )

Továrenská 1264 
(vedľa futb. štadiónu FC VION)
Zlaté Moravce

Otváracie hodiny: 
po - pia 7.00 - 16.30

so 8.00 - 12.00

www.swingpneu.sk Autocentrum SWING

€ ?
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NITRA:
Štefánikova 57
0901 701 267

NITRA: Medicínske centrum,
Klokočina, Čajkovského 46
0904 609 062

CABAJ-ČÁPOR:
Cabaj 212
0901 710 426

OČNÁ OPTIKA EVA MLYNEKOVÁ

OSTATNÉ PREVÁDZKY:

Očná Optika
Mlyneková
VRÁBLE
Hlavná 14
0919 465 375

NOVÁ PREVÁDZKA

AKCIA
multifokálne

sklá 1+1

Meranie
zraku

v SEPTEMBRI
ZDARMA
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www.regionpress.sk

»Kúpim traktorovú vlečku 
5,7,8,9, tel.: 0910 433 620

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-DOHODA ISTÁ, tel.: 
0908 205 521 »Kúpim diely, 
plecharinu na starú Škodu 
Octaviu - Spartak 1000MB, 
tel.: 0902 449 970 »Kúpim 
staré mopedy, pionier, ba-
beta, stadion aj diely, tel.: 
0949 154 017

»V Trnave, v rod. dome na 
prenájom 3-i byt. Možnosť 
garážovania. Samostatné 
meranie energií, tel.: 0905 
822 331

»Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682 »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 skúš-
ku, tel.: 0905 925 991

»Predám 5 ročnú zachova-
lú práčku whirpool plnenú 
z hora, málo používanú, 
cena 100 €, tel.: 0910 930
428

»Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047 »ZO STARÝCH 
DOMOV KÚPIM STAROŽIT-
NOSTI, STARÉ VECI A ĽUDOVÉ 
KROJE, tel.: 0918 439 124

»Predám chlapčenské ob-
lečenie a topánky, kus 3 €, 
tel.: 0944 268 654

»Kúpim staré odznaky, 
mince, vyznamenania, veci 
po vojakoch a armáde, sta-
ré pohľadnice a knihy, tel.:
0908 707 350

»55r. muž hľadá ženu, tel.: 
0917 049 831

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera ZM medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP ZM 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 no-
vinách, ZM zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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7:00 - 17:00
Sobota:
8:00 - 12:00

OTVÁRACIA DOBA

NEREZOVÉ ZÁBRADLIA

od 70 €/bmod 113 €/bm

Kombinácia
NEREZ
SKLO

DREVO

PLETIVÁ
STĹPIKY

- ploché - štvorcové - kruhové

• hydroizolácie striech fóliou 
  Fatrafol 810 so zateplením
• hydroizolácia lepenkou Elastodek
• pokrývačské práce
• tesárske práce
• výroba klampiarskych prvkov 

www.izomer.sk 59
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Vážení priatelia, máte problém so strechou?
Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Sv. Michala 4, Levice,

preto volajte 0903 727 829

22
rokov na trhu
1997-2019

Vykonávame

STAVEBNÉ
PRÁCE

od 1500 €AKCIA
0944 722 480 45
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
45
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Jozef Petrovič

sypkého a stavebného materiálu do 6 ton
trojstranným sklápačom s hydraulickou rukou

0910 434 770 petrovicjozef@centrum.sk

PREPRAVA
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•zvárané systémy
•bariérové ploty

OPLOTENIE POZEMKOV
VŠETKÝCH DRUHOV

stierky domov
stavebná èinnosś 0918 142 821+
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rapavy.t@gmail.com

www.zamocnictvo-rapavy.sk
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0910 633 336 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV

KÚPEĽNE NA KĽÚČ

MUROVANÉ PLOTY 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

 

0951 203 553

ZATEPLENIE
ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

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   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

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

Slovenčina naša

INZerCIA
0905 400 025
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MURÁRSKE
STAVEBNÉ

PRÁCE
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MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER
 Bezplatná skartácia archívu  Výkup priamo u Vás

doma od 100kg!!!  Výmenou za hygienické potreby,
peniaze ihneď  NOVÉ! ADR preprava SK-CZ-SK do 3.5t

OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00
Volať len v pracovnú dobu

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
0915 104 234VÝKUP DOPRAVA 0944 423 566

- Pravidelní dodávatelia
   CENA DOHODOU

VÝKUP
AUTOBATÉRIÍ

ODVOZ KONTAJNEROV
ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady
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Vysokotlakové čistenie striech odtokových kanalizácií

TEKUTÁ
HYDROIZOLÁCIA

STRIEKANÁ
TEPELNÁ IZOLÁCIA

» ploché strechy
» plech » ipa » betón
» drevo » eternit
» bazény terasy
» základy

» ploché strechy
» podkrovia » drevodomy
» akumulačné nádrže
» bazény » základy

Striekame len tvrdú penu
z uzavretou bunkovou
štruktúrou

0948 226 007
juraj@pur-protect.sk

PUR-PROTECT s.r.o
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ELEKTROINŠTALAČNÝ 
MATERIÁL

Tehelná 4 
953 01 Zlaté Moravce
(v areáli BenátCentrum)
pondelok - piatok 
7.00 – 16.00 hod.
E-mail: zmelektro@kfte.sk 
Web: www.kfte.sk 
mob: +421 948 913 357

• KÁBLE 
• ISTIČE
• STYKAČE
• VYPÍNAČE 

• ZÁSUVKY 
• SVIETIDLÁ
• LED ZDROJE
• BLESKOZVODY

ÚVODNÁ ZĽAVA 
NA VŠETOK MATERIÁL 25%

VEĽKOSKLAD A PREDAJŇA

Elektro Kocian s.r.o.

VIZItKY
0905 400 025
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Ako učiteľ citlivo vnímam slovo 
sociálne, keďže som zažil žiakov v 
rôznych životných situáciách. Aj v 
„bohatej“ Bratislave. 

Ťažko mi počúvať, keď politici mani-
pulujú s týmto dôležitým slovom, hovo-
ria o sociálnej politike. Opovážlivejšie 
je nazvať Slovensko sociálnym. Isto, za 
roky samostatnosti sa presadili opatre-
nia, ktoré pomohli ľuďom. Ale krajina, 
ktorá sa radí k vyspelým európskym 
štátom, má ešte ďaleko k silnej soci-
álnej politike. Vďaka nešikovnosti re-
klamnej stratégie to dokazujú odkazy 
na „sociálne“ opatrenia, ktoré sú „za-
darmo“. Práve tie dokladajú, že ľudia 
na mnohé veci nemajú, že potrebujú 
takýto druh dávok, že potrebujú ušetriť 
svoj rozpočet. Tým si uvedomujeme, že 
napriek slušnej ekonomike sme odká-
zaní na sociálne darčeky. Otázkou je, či 
ich využijú práve sociálne slabší. Čo ak 
sa nerekreujú, nestravujú v škole alebo 
necestujú vlakom?

Sociálnym štátom nie je krajina, 
kde si dôchodcovia zo svojich dôchod-
kov môžu iba  nakúpiť, nie cestovať či 
žiť kultúrou. Sociálny štát nemáme, 
kým v „bohatom“ hlavnom meste bez 
problémov nájdeme ľudí bez domova. 
Sociálne nie je, že deti bývajú v chatr-
čiach bez kúrenia, elektriny či kana-
lizácie a jediná ich zábava je váľať sa 
v kontaminovanej vode či uprostred 
odpadkov. Vrcholom asociálna je, že 
nezamestnaní nemajú na to migrovať 

za prácou do veľkých miest a nedoká-
žu tam prežiť, hoci o prácu stoja. Vi-
zitkou nesociálnej politiky je aj to, 
keď lekári, učitelia a iní, ktorí (za-)
chránia ľudí, zarábajú niekoľkoná-
sobne menej ako priemerný politik 
či excentrická celebrita. Sociálne nie 
je ani to, že ak sa chce občan dovolať 
spravodlivosti, vopred sa vzdá, keďže 
na spravodlivý proces nemá peniaze. 
Ako svedčí o sociálne to, že Slováci 
patria k najzadĺženejším, keďže im na 
život z výplat nezostáva? Sociálny prí-
stup nedokazuje ani to, že keď nechcete 
trpieť bolesťami zubov, musíte si vziať 
úver na zubára. O sociálne nemožno 
hovoriť v štáte, kde je dvojaký meter na 
ľudí, kde jedni majú štandard, druhí 
hypervýhody. O sociálnom prístupe 
isto pochybujú aj rodičia žiakov, kto-
rí často nemajú eurá na stále drahšie 
učebné pomôcky, ktoré im štát všet-
kým v „bezplatnom“ školstve dlhodo-
bo nezabezpečuje...

Poznám jednu pani učiteľku. Po 
dlhšom čase začala učiť. Najprv musela 
prejsť  byrokratickými zbytočnosťami, 
no jej druhým krokom bolo, že sociál-
ne slabšej žiačke zaplatila za obedy 
„zadarmo“. Inak by nejedla. A možno 
ani doma. Zachovala sa sociálne? Ne-
viem, pretože toto dôležité slovo cynic-
ky degradoval politický marketing.    

Sociálno - prázdno

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

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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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
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MONTUJ
OKNÁ a DVERE

priamo pre výrobcu

expedícia@aneko.sk 0911 131 779

MONTÁŽNIKOVHľadáme
šikovných a

     zodpovedných

Hľadáme

ÚČTOVNÍČKU
na podvojné účtovníctvo a súvisiacu agendu

Neváhajte a kontaktujte nás: ekonomka@aneko.sk

Ponúkame zaujímavé ohodnotenie a
príjemné pracovné prostredie.
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prijme na TPP

vodiča MKD
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

Damaro Slovakia s.r.o
so sídlom v Nitre

Parkovanie áut v Bratislave

Kontakt: 0911 997 728

Víkendy doma
jedna odjazdená sobota v mesiaci

Plat 1500€ (600€
v čistom + diéty + prémie)
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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
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

Lidl Zlaté Moravce Mzda: 2,9890 €/h. brutto 

Kaufland Zlaté Moravce Mzda: 3,5868 €/h. brutto 

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Nástup ihneď.

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

Slovenčina naša

INZerCIA
0905 400 025
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

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


