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SEZÓNNE
ZĽAVY

ZASKLENIE BALKÓNOV
ZIMNÉ ZÁHRADY

MASTER GROUP s.r.o.

TERASY  PRÍSTREŠKY

www.mgroupsro.sk
0915 927 993    0940 707 621

za bezkonkurenčnú cenu!

S nami sa na cene dohodnete!
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Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

CHCETE MENIŤ OKNÁ?
Teraz je to najlacnejšie !!!

GARANTUJEME
najnižšie ceny!

Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie,
rozdiel Vám vrátime.

NAJLEPŠIE CENY !NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAJJJJJJJJJJJJJJJLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPPPPPPPŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEE CCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYYYYYYYY !!!!!!!!!NAJLEPŠIE CENY !za NAJLEPŠIE CENY !
Overená kvalita od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

Overená kvalita od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

ŽALÚZIE
interiérové, exterierové

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

SIETE PROTI HMYZU
pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ROLETKY
látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

rorozrozozoozzzzozoo ddddddddddiieddidd l VVVáám ámm vvvvrávrávrááááátimtititimtimimmmmmmmtime.

ŽŽŽA ÚÚLÚZIE

0915 856 447Kukorelliho 60     HUMENNÉ
(oproti Mestskému úradu)

Unitermont
unitermont@gmail.com

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!K li ý bk dlh č é kú i

VYUŽITE POSLEDNÉ
letné zľavy! letné zľavy!

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

ARIAN, Masarykova 60, Michalovce
0905 794 715, ariansro@gmail.com
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GAUCH
s.r.o.s.r.o.
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N Á B Y T O K
podľa vašich predstáv

0905  219  967         kovalstolarstvo@gmail.com

KOVAĽSTOLÁRSTVO
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0905 188 051

KRTKOVANIEKRTKOVANIE

www.cisteniekanalizacie.sk

 Prečistenie kanalizácií
Monitorovanie kanalizácie
Vývoz žumpy
Prenájom mobilných WC
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Pochádzam z Michalovského regiónu

NAJNIŽŠIE CENY!

87
-0
02

7

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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Reálna  záruka

12 rokov

LETNÁ AKCIAK

OBNOVA STRIECH

0949 765 613

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

0907 895 864

PLOŠNÁ
INZERCIA................................
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www.stachema.sk

K&T STAVMIX  s.r.o.
Pekárenská 4, Michalovce

www.ktstavmix.sk

silikónová omietka

15+1ks grátis
penetrácia

pri každej objednávke 15ks omietky
SILCOLOR®RS a SICOLOR®OS
obdržíte naviac penetráciu PENECO
25 kg za 0,01€

15ks omietky 1,5 mm a 2 mm zrno
= 1ks penetrácia za 0,01€
platí na príplatkové odtiene ETICS
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Ponuky a zameranie ZDARMA. 0940 88 88 29

STRECHY
Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske

P
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Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
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Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
 Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

ONUFER.STRECHY, Humenné, Tel.: 0905 866 578
E-mail: onufer.strechy@gmail.com

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

Plechová strešná krytina
od slovenského výrobcu

a ďalšie klasické 
NAJLEPŠIE CENY

5 /m²
s DPH

krytiny za
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399€

PLECHOVÉ
GARÁŽE

Dovoz a montáž
 ZDARMA

Dovoz a montáž
 ZDARMA

3x5m10
rokov

na trhu

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

Pre mnohých čosi neznáme

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Kto by netúžil po pokojnom, harmo-
nickom 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 ochra-
nu, 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 kaž-
doročným 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 privlastňu-
jeme 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 ho-
rami, za dobrú večeru, za krásnu kni-
hu, 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 prí-
ležitosť,  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 pozor-
nosť a pekný skorojesen-
ný týždeň, začínajúci 
sa cez víkend Dňom 
vďačnosti!

OPERÁTOR VÝROBY

(PRÍJEM TOVARU, ŠTÍTKOVANIE)
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PRÁCU 

Nie päť euro, ale päť eur. Nie 
elektrika, ale elektrina. Nie oregáno, ale oregano.

Slovenčina naša

TIP na výlet

Kaštieľ
STREDA nad Bodrogom
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www.slovaktual.sk
0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk
MICHALOVCE

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

0907 322 238
stamirekonstrukcie@gmail.com

ALOVCE
www.stamiokna.sk

- Zatep¾ovanie
- Obklady a dlažby

- Murárske práce

- Exteriéry a interiéry

- Zatep¾ovanie
- Obklady a dlažby

- Murárske práce

- Exteriéry a interiéry
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Materiály:
HLINÍK, DREVO

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY

STAVEBNÉ PRÁCE

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením

montter@montter.sk      0919 370 730   0919 383 363

7
rocnéˇ
skúsenosti

Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?

Áno, pre Nás to nieje problém.  Presvedčte sa sami  www.montter.skÁno, pre Nás to nieje problém.  Presvedčte sa sami  www.montter.sk
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PREPICHY
        POD CESTY
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OPRAVY A SERVISOPRAVY A SERVIS

0905 308 280

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce
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www.LIBRABIS.skwww.LIBRABIS.sk

9 bodov zamykania
gu¾a k¾uèka
6ks k¾úèov
nerezový prah
ANTIPANIC k¾uèka
zvuková a tepelná
izolácia
nová zárubòaS

Certifikát
od národného

bezpeènostného
úradu.

Slovenská
norma

 0918  874  969MICHALOVCE, TESCOHUMENNÉ, ul. 26. novembra è. 1 (bývalý chemlonský internát 1.p.)

Tri pásiky
mahagón

dvere
s montážouod  698 EurAKCIA

BEZPEÈNOSTNÉ  DVERE ZVUKOVÁ  A  TEPELNÁ  IZOLÁCIALIBRABIS
bezpečnostné dvere

Odborná montáž
s licenciou technickej
služby od polície SR

Hladké
javor

NÉ

BEZP
Elegant
orech

V ponuke aj farby BIELA a ANTRACIT

OBHLIADKA ZDARMA
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Lacnejšia  krytina
MATT HNEDÁ Omega
220m�=2.000�   ZÁRUKA 15 ROKOV

Škridla
TERRAN EVO
220m�=2.290�   ZÁRUKA 50 ROKOV

Kvalitná krytina
ICE OMEGA
220m�=2.490�   ZÁRUKA 35 ROKOV

30bm odkvap farba, 15 rokov záruka = 405€       komplet doplnky, fólia 135g, skrutky = 1.200€

latovanie s namorením a dodaním = 385€       demontáž, montáž = 1.300€

4.500€4.500€5.290€ 4.790€4.790€5.580€ 4.990€4.990€5.780€

STRECHY ZA CENY AKÉ  TU  EŠTE  NEBOLI !

Zameranie a vypracovanie ponuky ZDARMA.

INFORMÁCIE:  0905 143 259

VYBERTE  SI  SVOJU  CENOVÚ  KALKULÁCIU:
VYBERTE  SI  SVOJU  CENOVÚ  KALKULÁCIU:

1. 2. 3.

O ga

GARANCIA
minuloročných
cien!

SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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Tí zo šťastnejších,  ktorí majú záhra-
du, vedia. Teda, vedia minimálne to, 
že je to síce drina, ale aj radosť, že je 
to pokračovanie práce predkov a sa-
mozrejme, aj určitá šikovnosť.

Na jeseň sa zdanlivo rok záhradníka 
končí. Záhony spustnú, stromy opada-
jú, stodola sa zavrie a čaká sa do jari.

V praxi je to inak. Vrstvíme kom-
post, ukladáme ovocie, aktuálne sa pri-
pravujeme na zber orechov, skúsenejší 
vedia, že aj jamy pre nové stromky je 
dobré kopať už teraz, keď je ešte dobré 
počasie a budú  mať dostatok času sa 
„vyvetrať“. V špecializovaných obcho-
doch sa pomaly končia výpredaje na 
záhradnú techniku i náradie, sú naozaj 
zaujímavé a prečo ich nevyužiť? Gazda 
dobre vie, že v plnej sezóne je všetko 
drahšie. Pod orechmi treba dôkladne 
vykosiť porast, uľahčíte si prácu s ich 
zbieraním. Inak tiež drobná finta – ak 
už nestihnete pokosiť a orechy vám do 
vyššej trávy padajú spolu s lístím, opäť 
pomôže motorová kosačka. Akurát tre-
ba nastaviť najvyššiu výšku podvozku, 
dať najnižšie obrátky motora a ona vám 
spoľahlivo lístie „povysáva“ do zber-
ného koša a orechy zostanú tam, kam 
padli.

Na založenie kompostoviska sú 
bežne k dostaniu zaujímavé kompos-
téry, ako aj prímesi, ktoré je vhodné do 
kompostu prisypávať. Inak drobná fin-
ta, využiteľná pri uskladnení ovocia zo 
stromov – dlhšie vydrží, ak bude ulože-
né v polohe, v akej dozrievalo na stro-
me. Teda stopkou nahor a uschnutým 
zvyškom okvetia nadol. Ak ho uložíte 
iba v jednej vrstve, máte šancu v dob-
rých podmienkach s ním vydržať až do 
ďalšej úrody.

Záhony treba tiež prekypriť, porý-
ľovať, alebo, podľa plochy – poorať. Ak 
máte rýle a podobné náradia zaschnuté 
zo suchého roku, šup s nimi do vedra 
s vodou, inak sa dosť natrápite. Keďže 
sa skôr stmieva, určite sa občas aj v 
záujme zachovania duševnej pohody 
oplatí vynechať večer sledovanie tele-
vízie a radšej si urobiť plánik kam s no-
vými prírastkami do záhrady či sadu. 
Vopred tak budete mať jasno v tom, 
koľko čoho vlastne potrebujete. Predaj 
stromov, krov a iných drevín sa čoskoro 
rozbehne naplno. Jeseň je jednoducho 
čas, keď sa sezóna pre záhradkára prá-
ve začína.

Úspech sa začína už na jeseň

» ib

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

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

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 270€
s montážou 419€všetky dvere

SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

 Košice, Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda
   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. poschodie

 Prešov, Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
   Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
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Nie Angličan ( v zmysle obyvateľ 
Veľkej Británie všeobecne), ale Brit.

Nie bývam na internáte, 
ale bývam v internáte.

Slovenčina naša Ak nejakú profe-
siu vykonáva (alebo funkciu zastá-
va) žena, je prirodzené používať jej 
pomenovanie v ženskom rode, napr. 
predsedníčka, starostka, advokátka.

Slovenčina naša

Dôvodov, prečo 
som sa rozhodol vstú-
piť do politiky je mno-
ho. Azda najsilnejší je 
ten, že mi v nej chýba 

normálnosť. Nielen ľudskosť, solida-
rita 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 normál-
nosť 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  rie-
šení vnímame rovnako. 

Považujem za normálne, keď 
štát pomáha tam, kde máme najväč-
ší problém a  najväčší dlh voči spo-
ločnosti. A práve na tieto skupiny sa 
sústreďuje program Dobrej voľby. 
Dôstojný život a podpora najzraniteľ-
nejších skupín sú oblasti,  ktoré boli 
roky zanedbávané. Založenie rodiny 
musí byť pre mladých radosťou a  ži-
votným poslaním, a nie fi nančnou zá-
ťažou. Rovnako nesmieme zabúdať 
ani na seniorov, ktorí majú po rokoch 

ťažkej práce nárok na zaslúžený od-
počinok a  odmenu, a  nie nedôstojné 
prežívanie zo dňa na deň. Toto však 
nevyrieši jednorazový vianočný prí-
spevok. Veľkú pozornosť si nepochyb-
ne zaslúžia aj pacienti a celé zdravot-
níctvo. Zdravotnú politiku musíme 
nastaviť tak, aby bola zdravotná sta-
rostlivosť dostupná pre všetkých bez 
rozdielu. Tieto oblasti však musíme 
riešiť naprieč všetkými regiónmi Slo-
venska. Ak sa totiž budeme sústrediť 
len na región hlavného mesta, rozdie-
ly v našej krajine sa budú prehlbovať. 
Obce, mestá a regióny najlepšie vedia, 
čo potrebujú, a preto musia spoluroz-
hodovať 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 poda-
rí naplniť naše ciele a  ľuďom doručiť 
reálne výsledky. Lebo len rečami nič 
nezlepšíme. 

Ďakujem, ak mi v  tom pomôžete 
a spoločne pomôžeme 

Slovensku a  všet-
kým, ktorí tu žije-
me.

Chceme ľuďom prinášať reálne výsledky
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Tomáš Drucker
 Dobrá voľba Nie spratek, ale galgan, 

fagan, lagan, nezbedník, potvora.
Slovenčina naša
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Myslíte si, že je 
najpodstatnejším 
problémom Sloven-
ska to, či majú ho-
mosexuáli registro-
vané 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 homosexu-
álov predložia hneď po voľbách, ako chce 
PS/SPOLU, alebo až za 2 roky, ako navr-
huje 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 pr-
vou časťou plánu, ako opozícia môže spo-
ločne poraziť mafiu vo voľbách. Nazvali 
sme ju „NESTRAŠME ĽUDÍ“ - a sľúbili sme, 
že naše hnutie nevstúpi do vládnej koalí-
cie, 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 chce-
la súhlasiť s kvótami pre migrantov.

Jasné, že teraz budú chvíľu na nás 

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 nenahrá-
vajme úplne zbytočne našimi chybami 
Ficovej mafii. Dlhé roky ľudia túžia po 
zmene a nekazme si to zbytočným straše-
ním týmito témami, ktoré mnohých ľudí 
môžu od volieb odstrašiť.

Máme pred sebou posledných 5 me-
siacov boja za lepšie a spravodlivé Slo-
vensko. Máme pred sebou finálny zápas 
za Slovensko, kde budeme radi žiť. Ne-
kazme 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, nedo-
kázali podporiť ani 
jednou jedinou vetou 
v rozprave - v našom 
spravodlivom boji za 
spravodlivosť na Slo-
vensku. Opäť zvíťazilo 
ego, opäť sme museli 
bojovať sami.

Nestrašme ľudí 
a zoberme tromfy Ficovi z rúk

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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Jaskyňa Driny či podzemná perla 
Malých Karpát, ako ju tiež zvyknú 
nazývať, oslavuje 90. výročie obja-
venia. Jaskyniari zo Speleoklubu 
Trnava spolu s obcou Smolenice a 
partnerskými organizáciami pri-
pravili pri tejto príležitosti zaují-
mavé 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, organizáto-
ri chystajú bohatý program určený pre 
všetky vekové kategórie. „Príďte si s nami 
zaspomínať na významný objav, ktorý 
pomohol rozvoju turistického ruchu v re-
gióne a sprístupnil krásy podzemia širo-
kej 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 objavi-
teľov jaskyne. Chýbať nebudú pútavé 
prednášky o histórii objavovania jas-
kýň spojené s voľnou diskusiou, ktoré 
organizátori pripravili v spolupráci so 
Slovenským múzeom ochrany prírody a 
jaskyniarstva. Súčasťou bude i výstava 
veľkoformátových historických fotogra-
fií objaviteľov. „Pred kultúrnym domom 
živú aj neživú prírodu predstavia Lesy 
Slovenskej republiky, Štátna ochrana 
prírody Slovenskej republiky - Správa 
CHKO Malé Karpaty, Správa sloven-
ských jaskýň a Slovenská speleologická 
spoločnosť. Občerstvenie zabezpečia 
jaskyniari zo Speleoklubu Trnava a obec 
Smolenice,“ vymenúva A. Lačný.

Exkurzie aj vstup 
do neprístupnej jaskyne

Nasledovať budú dve terénne exkur-
zie. 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 star-
ším oblečením, či priniesť si náhradné, 
pretože v jaskyni je dosť hliny,“ radí A. 

Lačný. „Potrebné je tiež mať zo sebou 
čelovku a pevnú obuv,“ dodáva skú-
sený jaskyniar. Obe výpravy sú nená-
ročné 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 jas-
kyniarskej techniky na povrchu s jasky-
niarmi z ďalších spriatelených klubov.

Jediná na západnom Slovensku
Jaskyňa Driny je jedinou sprístupne-

nou jaskyňou na západnom Slovensku. 
Leží na území Chránenej krajinnej oblasti 
Malé Karpaty. Nachádza sa v Smolenic-
kom krase juhozápadne od Smoleníc, v 
blízkosti rekreačného strediska Jahodník. 
V porovnaní s našimi ostatnými sprístup-
nenými jaskyňami, v ktorých zväčša pre-
vládajú mohutnejšie podzemné priestory, 
predstavuje sústavu užších puklinových 
chodieb, avšak s čarokrásnou kvapľovou 
výzdobou. Vchod do jaskyne na západ-
nom svahu vrchu Driny, ktorý vystupuje z 
juhozápadného úbočia Cejtacha, je v nad-
morskej výške 399 metrov. Vytvorená je v 
druhohorných hnedosivých spodnokrie-
dových rohovcových vápencoch vysocké-
ho príkrovu koróziou atmosférických vôd 

pozdĺž tektonických porúch. Dosahuje 
dĺžku 680 metrov a vertikálne rozpätie 40 
metrov. Pozostáva z úzkych puklinových 
chodieb, akými sú Chodba spolupracovní-

kov, Beňovského chodba, Chodba nádejí a 
neveľkých sieňovitých priestorov ako Sieň 
Slovenskej speleologickej spoločnosti, 
ktoré sa vytvorili najmä na križovatkách 
tektonických porúch. Objavný komín, kto-
rý klesá do hĺbky 36 metrov od horného 
vchodu má charakter závrtového komína. 
Puklinové podzemné priestory dekoru-
je bohatá sintrová výplň. Pre jaskyňu sú 

typické sintrové záclony so zúbkovitým 
lemovaním. Ďalej sú zastúpené sintrové 
vodopády a náteky, pagodovité stalagmi-
ty a rozličné formy stalaktitov. Vyskytujú 
sa tam aj sintrové jazierka, ktoré sú dopl-
ňované presakujúcou zrážkovou vodou. 
Teplota vzduchu v zadných častiach jas-
kyne Driny je 7,1 až 7,8 °C, relatívna vlh-
kosť 92 až 97 %. Vplyvy vonkajšej klímy sa 
prejavujú pod Objavným komínom, ktorý 
komunikuje s povrchom, a vo Vstupnej 
chodbe. V týchto častiach jaskyne teplota 
vzduchu dosahuje 5,6 až 8,7 °C. Jaskyňa je 
sprístupnená v dĺžke 410 m.

Vďaka objaviteľom
Záhadnú dieru na Drinkovom vrchu 

miestni občania poznali už v 19. storočí. 
Do hlbších častí závrtového komína pre-
nikli J. Banič a I. Vajsábel v roku 1929. V 
roku 1931 J. Prudík s cieľom prieskumu 
jaskýň založil Komitét pre výskum jaskýň 
v Smoleniciach. Do samotnej jaskyne 

sa dostali v roku 1932 v hĺbke 36 metrov 
od povrchu. V záujme vytvorenia vhod-
ných podmienok pre jej sprístupnenie v 
roku 1933 zásluhou J. Beňovského zalo-
žili Družstvo pre výskum jaskyne Driny a 
malokarpatského krasu s r. o. v Smoleni-
ciach. 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 sú-
vislosti so zmenou hospodárskeho spra-
vovania jaskyne družstvo prijalo nové 
stanovy a názov Smolenické jaskyne Dri-

ny a letoviská, družstvo s r. o., v Smoleni-
ciach. V tom istom roku jaskyňu otvorili 
pre verejnosť v dĺžke 175 m s provizórnym 
elektrickým osvetlením. Riadne elektric-
ké osvetlenie inštalovali v roku 1943. V 
roku 1950 jaskyniari pod vedením J. Maj-
ka, A. Droppu a L. Blahu objavili Sieň slo-
venskej speleologickej spoločnosti, ktorú 
spoločne s Hlinenou chodbou a Chodbou 
nádeje sprístupnili v roku 1959.

Naberte smer Smolenice
Ak mierite do jaskyne Driny z kto-

réhokoľvek kúta Slovenska, smerovať 
treba do obce Smolenice. Približne ki-
lometer od dediny nájdete parkovisko, 
nachádzajúce sa pri rekreačnom stre-
disku Jahodník. Vzdialenosť jaskyne 
od parkoviska je asi 1 kilometer lesnou 
cestou s prevýšením 100 metrov, prístup 
trvá asi 20 minút. Záver chodníka je po-
merne strmý so 100 schodmi. Najbližšia 
zastávka autobusovej verejnej dopravy 
sa nachádza v Smoleniciach, do obce sa 
však dá dostať aj vlakom.

Stranu pripravila RENÁTA KOPÁČOVÁ

Nenechajte si ujsť mimoriadny vstup do neprístupnej jaskyne

Jaskyňa Driny slávi okrúhle výročie

Chodba v Pukline pod orechom Smolenický kras, ktorú budú môcť návštevníci 
podujatia prebádať.                                                                   foto autor: Alexander Lačný 

Jaskyňa Driny - Slonie uši.                                                              foto autor: Pavol Staník

Jaskyňa Driny - Profil chodby na Jaskynnej križovatke.      foto autor: Pavol Staník

ZAUJALO NÁS Najčítanejšie regionálne noviny

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.
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OPERÁTOR VÝROBY
Plat od 520 € - 600 €

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o
Užhorodská 6080/35A, Michalovce 071 01

ZAMESTNÁVATEĽ YAZAKI PRÍJME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU:

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

alebo adresu firmy.

PRÁCA  NA  HLAVNÝ

PRACOVNÝ  POMER

PRÍJEM ZAMESTNANCOV PRE NOVÝ PROJEKT DO ROKU 2029 : IHNEĎ
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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

 
 

 

PRACUJTE  
V GALANTE  

|Instagram|Facebook|Linkedin| 
VIP BENEFITY 

Hurbanova 21, Bardejov

KONTAKTUJTE NÁS 
0800 600 200 

¥ u  sa nemusíte obmedzova ! Ponúkame 6 rôznych 
pozícii 

¥ isté ubytovanie a chutné jedlo mô ete ma  
ZDARMA! 

¥ Mo nos  príplatkov, bonusov a záloh 

¥ Odvezieme Vás do práce ZDARMA 

¥ Ná  kolega Vám bude dostupn  24/7 

¥ Dostanete zaujímav  VIP BONUS 

¥ Máte záujem o nie o iné? Sta í ak nám zavoláte a 
my Vám to nájdeme! 

ZDARMA + 

BRATISLAVE 

praca@edymax.com

ALEBO 

do 800  /mes. netto 

U  16 ROKOV 
PRE VÁS! 
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Spoločnosť z PO
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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PRÁCA 
NA DOMA 

- šitie pracovných rukavíc. 

Potrebná prax 

a vlastné priestory 

s el. pripojením na 380V.  

Tel.: 0907 535 272 
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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 €ZĽAVY AŽ DO 25%

VOLAJ IHNED:

Personálna & pracovná agentúraPe
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0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520
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EURO    personal
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ

INFOLINKA

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
PRÁCA S PC - ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ
A INÉ ....
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PRÁCA V ČR

www.bauservice.sk
info@bauservice.sk

 0948 952 320
0948 297 597
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ODPREDÁME STAVEBNÉ 
PROJEKTY 

V NEMECKU 

���������
�������������� 

ZA 1000€

Skladník (Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

3000 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
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PRIJMEME

2400 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)

0944 113 140
AKCIA

 -2
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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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TIP na výlet

Monastyr
KRÁSNY BROD


