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KOMÁRŇANSKO
Týždenne do 16 370 domácností

0907 779 018
STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

75-06-3

www.strecha.ws
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PLECHOVÉ GARÁŽE

PLECHY, voliery pre psov

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

59-0301
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Kolárovo

Komárno

Kto by netúžil po pokojnom, harmonickom živote! Teda, okrem tých,
ktorí už dávno zabudli na základnú
skutočnosť, a to, že život je dar a nie
nárok.
Nárok na niekoľko desiatok tisícové
hodinky, nárok na policajnú ochranu, nárok na panovanie, teda vlastne
iba neobmedzenú moc, frajerku popri
manželke, okázalý luxus, nárok na
majetky aj za cenu ľudských životov. Je
takých u nás dosť, ale vlastne – nestoja
za nič. Lebo sú nič. Ľudsky iba jedno
veľké nič.
Svetový deň vďačnosti sa stal každoročným významným dňom ľudstva
na Havaji počas Dňa vďakyvzdania v
roku 1965. Deň je príležitosťou ukázať
svoju vďačnosť a uznanie. Pretože práve
vďačnosť je základom harmonického a
pokojného života. Ak by sme každý deň
poďakovali za to, čo sme dostali ako dar,
prišli by sme na mnoho krásnych vecí.
Ako aj na fakt, že najväčším darom je
samotný život. Stačí „málo“ - uvedomiť
si, čo všetko dostávame. Nie privlastňujeme si či kradneme. Dostávame.
Výskumy potvrdzujú, že tí z nás,
ktorí dokážu byť vďační, sú šťastnejší,
menej vystresovaní a trpia v menšej
miere depresiami. Byť vďačný sa dá aj

za maličkosti, za západ slnka za horami, za dobrú večeru, za krásnu knihu, alebo, hoci aj keď sa na vás niekto
usmeje. Mať nárok, vyhrať napríklad
voľby a „môcť všetko“, to je z ľudského
pohľadu pramálo, je to viac ako nič. A
od ľudí, ktorí takto vnímajú život a svoje
momentálne postavenie v ňom sa nedá
čakať žiadna vďačnosť, ale ani radosť zo
života, iba nenávisť a lož. Lebo nárok
sa neuspokojí jeho splnením, naopak,
vtedy obvykle vzniká množstvo ďalších
nárokov.
Mimochodom, jednotlivci, ktorí
praktizujú uvedomelú vďačnosť, majú
posilnenú aktivitu mozgových štruktúr
zodpovedných za sociálne poznanie,
empatiu a pocity uznania. Povedzte
preto „Ďakujem“ kedykoľvek máte príležitosť, poďakujte niekomu a za niečo
aj v duchu. Keď budete mať ťažký deň,
vyberte si zopár spomienok
a pripomeňte si svoje dary
a všetko, za čo ste vďační.
Vďaka vám za pozornosť a pekný skorojesenný týždeň, začínajúci
sa cez víkend Dňom
vďačnosti!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Obavy z cukrovky

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

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

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

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

Východné Slovensko

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

zícia zohráva úlohu len asi v 5 percentách
prípadov (o niečo častejšie sa ochorenie
vyskytuje ak postihnutým rodičom je
otec).
Diabetes mellitus 2. typu sa objavuje v
ktoromkoľvek veku, ale obyčajne nie skôr
ako v štyridsiatke. S pribúdajúcimi rokmi
jeho výskyt stúpa, najčastejšie sa zisťuje u
Katarína z Nitry
Napriek tomu, že cukrovka trápi ľudí mužov medzi 45 a 65 rokmi a u žien medzi
minimálne 3500 rokov, príčina vzniku 50 a 55 rokmi. Príčinou ochorenia sú tak
ochorenia nie je stále známa. Vieme však, genetické, ako aj environmentálne faktože na jej vzniku a rozvoji sa podieľajú ge- ry. Vonkajšie faktory sú zväčša ovplyvninetické vplyvy a mnoho faktorov vonkaj- teľné – patrí sem prejedanie sa, obezita,
nedostatok fyzickej aktivity, psychický
šieho prostredia.
Diabetes mellitus 1. typu postihuje stres, fajčenie a vplyv niektorých liekov.
zväčša deti a mladých ľudí. Ochorenie Nie náhodou až 90 percent diabetikov
u nich vzniká na základe imunologicky má nadváhu alebo sú obézni. Už pokles
podmieneného ničenia až úplného zniče- hmotnosti o 5 percent alebo fyzická aktinia buniek podžalúdkovej žľazy. Častejšie vita minimálne 30 minút trikrát do týždňa
sa vyskytuje po infekciách, napr. po rube- znižuje riziko vzniku diabetu.
Dedičnosť pri 2. type cukole, infekčnej mononukleóze, po zápale
príušných žliaz – predpokladá sa preto rovky zohráva dôležitejvplyv vírusov. Ale to nevysvetľuje všetky šiu úlohu ako pri prvom
prípady. Známa je súvislosť s niektorými type. Ak jeden z rodičov
diétnymi faktormi – napr. s dĺžkou doj- má cukrovku, riziko, že
čenia (ochorenie sa častejšie vyskytuje u ochorie jeho dieťa je 33tých, ktorí boli prikrmovaní skôr ako v 6. 45 percent a zvyšuje sa
mesiaci života), príjmom mäsa a údenín s vekom.
(pre obsah nitrozamínu) alebo gluténu » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
(vyskytuje sa hlavne v pšeničnej múke).
Diabetologička, odborníčka na poruchy
Pri 1. type cukrovky genetická predispometabolizmu a výživy

Nie Angličan ( v zmysle obyvateľ
Veľkej Británie všeobecne), ale Brit.
Nie bývam na internáte,
ale bývam v internáte.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0907 779 018
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Z listu čitateľky: „Mám tridsať rokov,
moja matka päťdesiatšesť a už niekoľko rokov je diabetička. Je cukrovka
dedičné ochorenie? A možno sa vôbec
nejako preventívne chrániť pred cukrovkou, ak ju už máme v rodine?“

Slovenčina naša
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AKCIA -30%
Makrolon
7/16mm bronz
16,20 €/m2 s DPH

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

z Komárna a okolia.

721190247

Platové podmienky:
728€/Brutto + diéty, mesačné odmeny

Ponúkame

voľné pracovné miesta
na pozície TECHNIK STK

Rozvoz po celej SR!

AKCIA -20%

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10mm číra
9,07 €/m2 s DPH
721190250

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

v novootváranej stanici STK v Komárne

Výhody: férový prístup,
osobné ohodnocovanie.
Základná zložka mzdy po uplynutí
skúšobnej doby:
1.200 EUR / Brutto

59-0305

Viac informácií na stránke www.istp.sk,
v sekcii technik STK. Svoj životopis zasielajte na
našu e-mailovú adresu: stkoksro@gmail.com

NEJDE VÁM

BIZNIS?
KONTAKTUJT

E NÁS

novozamocko@regionpress.sk

0907 779 018

Nie spratek, ale galgan, Slovenčina naša
fagan, lagan, nezbedník, potvora.

Ing. Jarmila Kyselicová
kyselicova@regionpress.sk
0907 779 018
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim malotraktor Terra, Vari Agzat alebo TZ4K
0904995579

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Prenajmem pekny 1-izb.
byt lacno aj starším v KN
0907774315

05 DOMY / predaj
» Predám 3i tehlový byt s
garážou a pivnicou na Liptove. Cena 55-tis. Rk nevolať. 0918314503
» Predám RD v Komoči. Rk
nevolať. Tel. 0908091713

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné

krížovka

Krížovky s úsmevom
Pomôcky:
piktor,
nadšene
salamander, NAN

2. as
tajni ky

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP KM 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, KM zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

odhad
výsledku

pooblepovalo

starorímsky odev

strašilo

Manžel prekvapí svoju ženu v posteli
s iným mužom. Manžel zdesene zreve:
- o to tu robíte?
Žena sa s myknutím pleca obráti
na milenca:
- Vidíš, hovorila ...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
spriada

ozna enie
lietadiel
Etiópie

1. as
tajni ky

typ
sociálnej
re i

stratí
sneh

turistický
autobus

bite sa
(expr.)
oblúkovitá kos

vzorec
nitridu
uránu

maliar
(kniž.)
spôsobilo
tiknutie

šeros
(bás.)
lieky vyvolávajúce
vracanie

zna ka
hor íka
komická
základná
íslovka
vypchávka
podušiek

lákala,
pri ahovala
kmitanie
skratka
súhvezdia
Lýra

Norbert
(dom.)
pohonná
zmes pre
výbušné
motory

talianska
let. spol.
prostriedkom
husto sa
pokryje
omrá il

ale, avšak

» 54r hľadá priateľku
0917049831

Chcete si
podať
inzerát?

skratka
lesnej
správy

stal sa
žltým

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Najčítanejšie regionálne noviny

máli ko
štádium
vývinu

Emanuel
(dom.)
rozhlasová
Pomôcky:
LAI, etol, vápencové spolo .
pohorie
Egypta
argot,
úder
MER

knôt,
po esky
zráža
otec
(hovor.)
tla . ag.
Nigérie

ústie
sopky

nukleové
kyseliny
tanková
divízia

obdobie
mohamedánskeho
pôstu
3. as
tajni ky
zliatok,
usadenina v peci
(hut.)

www.scalpermedia.sk
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www.facebook.com/krizovkysusmevom
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komárňansko

POLITICKÁ INZERCIA, škola

Jesenná vakcinácia líšok

peniť ľudia z PS/SPOLU, KDH či od Kisku.
Ale to nevadí a to sa poddá. Urobili sme to
v dobrom záujme všetkých ľudí, ktorým
na Slovensku úprimne záleží. Poďme
bojovať za podstatné veci - poďme vrátiť
unesený štát späť do rúk ľudí a nenahrávajme úplne zbytočne našimi chybami
Ficovej mafii. Dlhé roky ľudia túžia po
zmene a nekazme si to zbytočným strašením týmito témami, ktoré mnohých ľudí
môžu od volieb odstrašiť.
Máme pred sebou posledných 5 mesiacov boja za lepšie a spravodlivé Slovensko. Máme pred sebou finálny zápas
za Slovensko, kde budeme radi žiť. Nekazme si to.
PS. Pellegriniho sa nám síce odvolať
nepodarilo, ale bojovali sme dobrý boj.
Sám som na schôdzi rečnil vyše troch
hodín a pomohli aj moji kolegovia. Veľmi
ma však mrzí, že nás poslanci za strany
PS/SPOLU, KDH a ani
kolegyňa
Remišová
zo ZA ĽUDÍ, nedokázali podporiť ani
jednou jedinou vetou
v rozprave - v našom
spravodlivom boji za
spravodlivosť na Slovensku. Opäť zvíťazilo
ego, opäť sme museli
bojovať sami.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

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

Nestrašme ľudí
a zoberme tromfy Ficovi z rúk
Myslíte si, že je
najpodstatnejším
problémom Slovenska to, či majú homosexuáli registrované partnerstvá?
Určite nie a ani my
nie. Bohužiaľ - PS/SPOLU a KDH sa tak
celé leto tvária. Nerokujú o inom, len o
tom, či návrh na partnerstvá homosexuálov predložia hneď po voľbách, ako chce
PS/SPOLU, alebo až za 2 roky, ako navrhuje predseda KDH.
A rozumní ľudia sú na Slovensku z
toho v šoku. a najmä voliči KDH, ktorí
nechápu o čo Hlinovi ide. Akoby sme v
štáte, ktorý nám spod rúk uniesla mafia,
nemali teraz iné problémy! Zároveň platí,
že takto úplne zbytočne lejú tieto strany
vodu na mlyn Ficovi a spol, ktorému teraz
len stačí ľudí týmto strašiť a môže mu to
pomôcť vyhrať voľby.
Preto sme minulý týždeň prišli s prvou časťou plánu, ako opozícia môže spoločne poraziť mafiu vo voľbách. Nazvali
sme ju „NESTRAŠME ĽUDÍ“ - a sľúbili sme,
že naše hnutie nevstúpi do vládnej koalície, ktorá by chcela zaviesť registrované
partnerstvá a adopcie detí homosexuálmi.
Že nevstúpime do vlády, ktorá by chcela
uvoľniť boj voči drogám, ktorá by chcela
brať ľuďom sociálne výhody, ktorá by chcela súhlasiť s kvótami pre migrantov.
Jasné, že teraz budú chvíľu na nás
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Štátna veterinárna a potravinová
správa Slovenskej republiky oznamuje, že v dňoch od 7. októbra do 20.
októbra 2019 sa uskutoční štyridsiata kampaň orálnej vakcinácie líšok
proti besnote leteckou pokládkou
na území Slovenskej republiky spolufinancovaná Európskou úniou.
Na orálnu vakcináciu líšok proti
besnote bude použitá vakcinačná návnada LYSVULPEN por. a. u. v., ktorá
obsahuje modifikovaný oslabený vakcinačný kmeň besnoty SAD Bern v
celkovom počte 347 250 vakcinačných
návnad. Zmes je naplnená do plastikových toboliek (blistrov), ktoré sú obalené návnadovou hmotou. Návnada
je čiernohnedej farby, guľatého alebo
hranatého tvaru, pevnej konzistencie.
Vakcinačné návnady sú v čase aplikácie v zmrazenom stave. Pre človeka je
vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Ak sa obsah blistra zapracovaného v návnade dostane
na ruky, je potrebné ruky ihneď umyť
vodou a mydlom.
Ak sa obsah blistra dostane na
sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je
potrebné okamžite vyhľadať lekárske

Chceme ľuďom prinášať reálne výsledky
ťažkej práce nárok na zaslúžený odpočinok a odmenu, a nie nedôstojné
prežívanie zo dňa na deň. Toto však
nevyrieši jednorazový vianočný príspevok. Veľkú pozornosť si nepochybne zaslúžia aj pacienti a celé zdravotníctvo. Zdravotnú politiku musíme
nastaviť tak, aby bola zdravotná starostlivosť dostupná pre všetkých bez
rozdielu. Tieto oblasti však musíme
riešiť naprieč všetkými regiónmi Slovenska. Ak sa totiž budeme sústrediť
len na región hlavného mesta, rozdiely v našej krajine sa budú prehlbovať.
Obce, mestá a regióny najlepšie vedia,
čo potrebujú, a preto musia spolurozhodovať o tom, čo sa s nimi bude diať.
V našom tíme sú ľudia, ktorí pre
túto spoločnosť už niečo dokázali
a ich cieľom je urobiť ešte viac. Verím,
že spoločnými silami sa nám podarí naplniť naše ciele a ľuďom doručiť
reálne výsledky. Lebo len rečami nič
nezlepšíme.
Ďakujem, ak mi v tom pomôžete
a spoločne pomôžeme
Slovensku a všetkým, ktorí tu žijeme.

Tomáš Drucker
Dobrá voľba
33-0034

Dôvodov,
prečo
som sa rozhodol vstúpiť do politiky je mnoho. Azda najsilnejší je
ten, že mi v nej chýba
normálnosť. Nielen ľudskosť, solidarita a slušnosť by mali byť normálne.
V politike by mali byť normálne aj
program a dosahovanie skutočných
výsledkov. Pretože reči každodenný
život ľudí nezlepšia. A práve normálnosť chýba nielen mne, ale aj ľuďom
naprieč Slovenskom. Presvedčil som
sa o tom v mestách a obciach počas
zbierania podpisov potrebných na
registráciu politickej strany Dobrá
voľba. Rekordných takmer 30-tisíc
podpisov sa nám spoločne podarilo
vyzbierať za menej ako mesiac, čo je
pre náš tím veľmi motivujúce. Ľudia
jasne vyjadrili svoj názor a potrebu
obsahu, skutočných výsledkov a riešení vnímame rovnako.
Považujem za normálne, keď
štát pomáha tam, kde máme najväčší problém a najväčší dlh voči spoločnosti. A práve na tieto skupiny sa
sústreďuje program Dobrej voľby.
Dôstojný život a podpora najzraniteľnejších skupín sú oblasti, ktoré boli
roky zanedbávané. Založenie rodiny
musí byť pre mladých radosťou a životným poslaním, a nie finančnou záťažou. Rovnako nesmieme zabúdať
ani na seniorov, ktorí majú po rokoch
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ošetrenie. V prípade nálezu vakcinačnej návnady je potrebné sa vyvarovať
manipulácii s ňou a urýchlene opustiť
miesto nálezu z dôvodu minimalizácie
pachovej stopy, ktorá by mohla líšku
odradiť od príjmu vakcinačnej návnady.
Nakoľko Česká republika a Rakúsko sú vyhlásené za krajiny bez
výskytu besnoty a v Maďarsku je
priaznivá situácia vo výskyte besnoty,
vakcinácia líšok sa nebude vykonávať
na územiach Regionálnych veterinárnych a potravinových správ (ďalej len
„RVPS“): Bratislava, Senec, Dunajská
Streda, Galanta, Trnava, Senica, Komárno, Nové Zámky, Levice, Nitra, Topoľčany, Šaľa, Nové Mesto nad Váhom,
Trenčín, Prievidza, Púchov, Žiar nad
Hronom, Zvolen, Veľký Krtíš, Lučenec,
Rimavská Sobota, Banská Bystrica,
Martin a na území okresu Ružomberok.
Letecká pokládka bude vykonaná
v Žilinskom kraji na území okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca,
Námestovo, Tvrdošín, D

» Zdroj: ŠVaPS SR
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Nenechajte si ujsť mimoriadny vstup do neprístupnej jaskyne

Jaskyňa Driny slávi okrúhle výročie
Jaskyňa Driny či podzemná perla
Malých Karpát, ako ju tiež zvyknú
nazývať, oslavuje 90. výročie objavenia. Jaskyniari zo Speleoklubu
Trnava spolu s obcou Smolenice a
partnerskými organizáciami pripravili pri tejto príležitosti zaujímavé podujatie Driny 1929-2019,
ktoré sa uskutoční 28. septembra o
10.00 h v Smoleniciach.
Priaznivci prírody i jaskyniarstva sa
majú skutočne na čo tešiť, organizátori chystajú bohatý program určený pre
všetky vekové kategórie. „Príďte si s nami
zaspomínať na významný objav, ktorý
pomohol rozvoju turistického ruchu v regióne a sprístupnil krásy podzemia širokej verejnosti,“ pozýva Alexander Lačný,
predseda Speleoklubu Trnava.

Prednášky, diskusie
aj výstava historických fotografií

Program osláv sa začne o 10.00 h.
v Kultúrnom dome v Smoleniciach.
Pozvanie prijali aj potomkovia objaviteľov jaskyne. Chýbať nebudú pútavé
prednášky o histórii objavovania jaskýň spojené s voľnou diskusiou, ktoré
organizátori pripravili v spolupráci so
Slovenským múzeom ochrany prírody a
jaskyniarstva. Súčasťou bude i výstava
veľkoformátových historických fotografií objaviteľov. „Pred kultúrnym domom
živú aj neživú prírodu predstavia Lesy
Slovenskej republiky, Štátna ochrana
prírody Slovenskej republiky - Správa
CHKO Malé Karpaty, Správa slovenských jaskýň a Slovenská speleologická
spoločnosť. Občerstvenie zabezpečia
jaskyniari zo Speleoklubu Trnava a obec
Smolenice,“ vymenúva A. Lačný.

Lačný. „Potrebné je tiež mať zo sebou
čelovku a pevnú obuv,“ dodáva skúsený jaskyniar. Obe výpravy sú nenáročné vhodné aj pre deti či seniorov a
návštevníci podujatia si môžu vybrať,
ktorú z nich chcú absolvovať. Ich trasy
sa končia priamo pri jaskyni Driny, kde
sa môžu všetci účastníci tešiť nie len na
zľavnené vstupné ale aj na ukážky jaskyniarskej techniky na povrchu s jaskyniarmi z ďalších spriatelených klubov.

Jediná na západnom Slovensku

Jaskyňa Driny je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku.
Leží na území Chránenej krajinnej oblasti
Malé Karpaty. Nachádza sa v Smolenickom krase juhozápadne od Smoleníc, v
blízkosti rekreačného strediska Jahodník.
V porovnaní s našimi ostatnými sprístupnenými jaskyňami, v ktorých zväčša prevládajú mohutnejšie podzemné priestory,
predstavuje sústavu užších puklinových
chodieb, avšak s čarokrásnou kvapľovou
výzdobou. Vchod do jaskyne na západnom svahu vrchu Driny, ktorý vystupuje z
juhozápadného úbočia Cejtacha, je v nadmorskej výške 399 metrov. Vytvorená je v
druhohorných hnedosivých spodnokriedových rohovcových vápencoch vysockého príkrovu koróziou atmosférických vôd

Chodba v Pukline pod orechom Smolenický kras, ktorú budú môcť návštevníci
podujatia prebádať.
foto autor: Alexander Lačný
kov, Beňovského chodba, Chodba nádejí a
neveľkých sieňovitých priestorov ako Sieň
Slovenskej speleologickej spoločnosti,
ktoré sa vytvorili najmä na križovatkách
tektonických porúch. Objavný komín, ktorý klesá do hĺbky 36 metrov od horného
vchodu má charakter závrtového komína.
Puklinové podzemné priestory dekoruje bohatá sintrová výplň. Pre jaskyňu sú

Domov netopierov

Doteraz sa v jaskyni zistilo 11
druhov netopierov. Najpočetnejší
je Rhinolophus hipposideros. Z
ďalších druhov sa tu vyskytuje
podkovár veľký Rhinolophus
ferrumequinum, netopier obyčajný
Myotis myotis, uchaňa čierna
Barbastella barbastellus, či ucháč
svetlý Plecotus auritus ale aj iné.

Exkurzie aj vstup
do neprístupnej jaskyne

Nasledovať budú dve terénne exkurzie. Prvá z nich je spojená s výkladom a
záujemcov zavedie na Náučný chodník
Smolenický kras. Druhá exkurzia pod
názvom Po stopách objaviteľov bude
smerovať do neprístupnej jaskyne.
„Návštevníci by sa mali vybaviť starším oblečením, či priniesť si náhradné,
pretože v jaskyni je dosť hliny,“ radí A.

Jaskyňa Driny - Slonie uši.

sa dostali v roku 1932 v hĺbke 36 metrov
od povrchu. V záujme vytvorenia vhodných podmienok pre jej sprístupnenie v
roku 1933 zásluhou J. Beňovského založili Družstvo pre výskum jaskyne Driny a
malokarpatského krasu s r. o. v Smoleniciach. V roku 1933 vyrazili dolný vchod a
začali upravovať jej priestory. V roku 1934
J. Prudík, J. Banič a J. Kratochvíl objavili
Beňovského chodbu. V roku 1935 v súvislosti so zmenou hospodárskeho spravovania jaskyne družstvo prijalo nové
stanovy a názov Smolenické jaskyne Dri-

ny a letoviská, družstvo s r. o., v Smoleniciach. V tom istom roku jaskyňu otvorili
pre verejnosť v dĺžke 175 m s provizórnym
pozdĺž tektonických porúch. Dosahuje typické sintrové záclony so zúbkovitým elektrickým osvetlením. Riadne elektricdĺžku 680 metrov a vertikálne rozpätie 40 lemovaním. Ďalej sú zastúpené sintrové ké osvetlenie inštalovali v roku 1943. V
metrov. Pozostáva z úzkych puklinových vodopády a náteky, pagodovité stalagmi- roku 1950 jaskyniari pod vedením J. Majchodieb, akými sú Chodba spolupracovní- ty a rozličné formy stalaktitov. Vyskytujú ka, A. Droppu a L. Blahu objavili Sieň slosa tam aj sintrové jazierka, ktoré sú dopl- venskej speleologickej spoločnosti, ktorú
ňované presakujúcou zrážkovou vodou. spoločne s Hlinenou chodbou a Chodbou
Teplota vzduchu v zadných častiach jas- nádeje sprístupnili v roku 1959.
kyne Driny je 7,1 až 7,8 °C, relatívna vlhkosť 92 až 97 %. Vplyvy vonkajšej klímy sa Naberte smer Smolenice
prejavujú pod Objavným komínom, ktorý
Ak mierite do jaskyne Driny z ktokomunikuje s povrchom, a vo Vstupnej réhokoľvek kúta Slovenska, smerovať
chodbe. V týchto častiach jaskyne teplota treba do obce Smolenice. Približne kivzduchu dosahuje 5,6 až 8,7 °C. Jaskyňa je lometer od dediny nájdete parkovisko,
sprístupnená v dĺžke 410 m.
nachádzajúce sa pri rekreačnom stredisku Jahodník. Vzdialenosť jaskyne
od parkoviska je asi 1 kilometer lesnou
Vďaka objaviteľom
Záhadnú dieru na Drinkovom vrchu cestou s prevýšením 100 metrov, prístup
miestni občania poznali už v 19. storočí. trvá asi 20 minút. Záver chodníka je poDo hlbších častí závrtového komína pre- merne strmý so 100 schodmi. Najbližšia
nikli J. Banič a I. Vajsábel v roku 1929. V zastávka autobusovej verejnej dopravy
roku 1931 J. Prudík s cieľom prieskumu sa nachádza v Smoleniciach, do obce sa
jaskýň založil Komitét pre výskum jaskýň však dá dostať aj vlakom.
foto autor: Pavol Staník v Smoleniciach. Do samotnej jaskyne
Stranu pripravila RENÁTA KOPÁČOVÁ
Jaskyňa Driny - Profil chodby na Jaskynnej križovatke.
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VOĽNÉ
PRACOVNÉ MIESTA

*Mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 610 €,
bonus za dochádzku, výkonový bonus a nadštandardný príplatok za prácu v noci.
Do Kolárova na prácu v trojzmennej prevádzke (výroba káblových zväzkov),
do čistého a príjemného pracovného prostredia hľadáme

OPERÁTOROV VÝROBY

Nadštandardný príplatok
za prácu v noci: 1,40 €/h

+70 € v čistom
vo forme straveniek

Možnosť postúpiť na
vyššie platenú pozíciu

Mesačné prémie

Doprava zdarma

Pravidelné
zvyšovanie platov

Pohovory máme
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

o 8:00 na našej adrese.
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76-0008

V prípade záujmu nás navštívte!

zdravie / služby
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PRIJMEME
Skladník

(Nemecko)
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Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

131190333

0903 431 350
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2400 EUR/mesačne Bru

do

0944 113 140

0

(Rakúsko)

3000 EUR/mesačn
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Mäsiar

1

90
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2200 EUR/mesačne Brutto

0907 779 018

VOLAJ IHNED:
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520
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OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
PRÁCA S PC - ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ
A INÉ ....

���������
��������������
ZA 1000€

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

PRACUJ
U NÁS

0948 952 320
0948 297 597

€
MZD A OD 850 € DO 1300

0800 500 091

www.bauservice.sk
info@bauservice.sk

85 0637

����A IHNED

ODPREDÁME STAVEBNÉ
PROJEKTY
V NEMECKU

85_0005

personal

34-0162

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25%
www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0147

E U RO

PRÁCA V ČR

Personálna & pracovná agentúra

Personálna & pracovná agentúra
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