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PRIEVIDZSKO

Chcete

Týždenne do 41 340 domácností

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

131190001

hurtis@advokathurtis.sk
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PRIEVIDZSKO

GYMNÁZIUM
VAVRINCA BENEDIKTA
NEDOŽERSKÉHO

Redakcia:

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

ODST

ÚPIM

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského,
Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza

statika a projekty stavieb ° odborné stavebné poradenstvo
stavebný dozor ° ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

131190006

Ďalšie podmienky a podrobnosti súťaže sú zverejnené na
webovej stránke školy: www.gympd.sk (v záložke „o škole“ –
„zverejňovanie dokumentov“ – „súťaže“ a na úradnej tabuli
a internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.)

mobil: 0948 930 580
ulica: A. Bednára [pri nadchode, oproti autoumyvárke]

nepárny týždeň:
Prievidza, Handlová, Bojnice, Cigeľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec,
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník,
Malá Čausa, Malinová, Nedožery
- Brezany, Nitrianske Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec,
Radobica, Ráztočno, Sebedražie,
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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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

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

(komody, šatníky,
vstavané skrine, kuchyne...)
Strojové hranenie ABS páskou.

T: 0905 702 189

OBKLADY
DLAŽBY
MURÁRSKE
PRÁCE
0908 768 386

E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske
a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá,
elektrikárske práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710

VEĽKÁ JESENNÁ AKCIA

-25%

5,99

GEODET

ku všetkým skladovým podlahám
podložka a lišta len za 1 cent

NAJLACNEJŠIE
GEOMETRICKÉ PLÁNY

0908 732 624
www.geodetprievidza.sk

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

131190012

Stredné Slovensko
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Slovenčina naša

131190016

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

131190371

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

131190007

Výroba drevárskych
komponentov
a zostavovanie
finálnych produktov

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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131190334

131190002

obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov
na 12 mesiacov od podpisu nájomnej zmluvy.
Ide o priestor o výmere 2 m2 na prevádzkovanie jedného
automatu na teplé nápoje a jedného automatu na kusový
predaj potravinových výrobkov.
Cenové ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe
do 16.10.2019 do 9.00 hod. na adresu školy:

131190345

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)
párny týždeň:
Horné Vestenice, Koš, Liešťany,
Rudnianska Lehota, Seč, Prievidza, Handlová, Bojnice, Bystričany, Čereňany, Diviacka Nová
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves,
Kamenec pod Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Lehota pod
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno,
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany,
Šútovce, Zemianske Kostoľany

VYHLASUJE

131190328

INZERCIA

Simona Pellerová
0905 719 148
Anna Svítková
0915 780 751
Distribúcia:
Anna Svítková
0915 780 751
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

 geometrické plány  vecné bremeno
polohopisné a výškopisné plány
vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné

MATICE SLOVENSKEJ 16, 971 01 PRIEVIDZA

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.
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721190105

prievidzsko

131190005

-25%
tel./fax: 046/548 52 66
mobil: 0915 893 100, 0903 951 226
e-mail: bc-studio@bc-studio.sk
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prevádzka:

košovská cesta 28, bývalý areál prima zdroj
971 01 prievidza

uklianska 19

131190058

. s r.o. D
Q-ZETT spol
0908 124 659
542 02 25
k
www.q-zett.s
sk
tt.
ze
info@q-

MINERÁLNA
OMIETKA
MSP 1

SILIKÓNOVÉ OMIETKY

45€

11,90 €

Pericret K12 filcovaná
biela
vápenná
omietka

štiepaný buk - odrezky dub

Ponúkame

Pericret K13 filcovaná
biela vápenná
cementová
omietka

t realizáciu
a rekonštrukciu
interiérov a exteriérov,
t prestavby
a novostavby
721190098

bne
ovovej záru
t obklad k
dného
aním pôvo
so zachov
verí
rozmeru d
dní
dverí do 7
t dodanie

é
modelov
rady
ERKADO

6,40 €

5,99 €

0910 598 927

www.zaluzie-hudec.sk

0905 492 435

131190303

131190244

Murárske práce

Obklady, dlažby, podlahy
Izolácie proti vode

T: 0915 118 163

721190244

Q-ZETT

HĽADÁTE
131190011

ZAMESTNANCA?

inzerujte u nás

0905 719 148
0915 780 751

regionpress.sk

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERU
opierky - výška 107cm

Partner
Wüstenrot

ADRESA PREDAJNE
PRAVENEC, PRAVENEC 411
0907 787 089
www.zarpa.sk
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právnik radÍ / služby, kurzy

Pri skončení pracovného pomeru dochádza k zániku celého radu práv a
povinností, ktoré tvoria obsah pracovného pomeru a k zániku pracovného
pomeru ako právneho vzťahu.
Výpoveď je jednostranný právny úkon
účastníka pracovného pomeru, na základe ktorého sa pracovný pomer ukončí
uplynutím výpovednej doby, a to bez ohľadu na vôľu druhého účastníka. Skončiť
pracovný pomer výpoveďou je oprávnený
tak zamestnanec ako aj zamestnávateľ,
avšak zamestnávateľ je vo väčšej miere limitovaný zákonom. Zamestnávateľ
môže dať zamestnancovi výpoveď iba z
dôvodov, ktoré upravuje Zákonník práce.
Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi
výpoveď v ochrannej dobe - napríklad je
zakázaná výpoveď tehotnej zamestnankyni, zamestnancovi, ktorý je dočasne práceneschopný alebo zamestnankyni na materskej dovolenke. Zamestnanec môže dať
zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek
dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď nesmie byť viazaná na podmienky.
Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Riadne doručená
výpoveď zo strany zamestnávateľa je
tá, ktorá je zamestnancovi doručená do
vlastných rúk, pričom doručovať možno
na pracovisku zamestnanca, v jeho byte
alebo kdekoľvek bude zastihnutý, alebo
ak to nie je možné, možno výpoveď doručiť prostredníctvom poštového podniku

03 BYTY / predaj
byty/predaj
3
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4

» Prenajmem dlhodobo 2
izbový, prerobený, zariadený byt v Prievidzi - Sever. Cena 400-Eur/mes. T:
0911 477 801

05 DOMY / predaj
domy/predaj
5
06 POZEMKY / predaj
pozemky/predaj
6
07 REALITY7 / iné
reality/iné
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie T:
0908 532 682
» Čistenie hrobov a obnova písma, serióznosť,
korektnosť a spoľahlivosť.
T.Č. 0919 205 521
» 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 skúšku. T.č.: 0905
925 991
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9

otvára

formou doporučenej zásielky. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec
(alebo zamestnávateľ) prijatie písomnosti
odmietne. Pracovný pomer sa následne
nekončí doručením výpovede, ale končí až
uplynutím výpovednej doby. Výpovedná
doba je časový úsek, ktorý musí záväzne
uplynúť od doručenia výpovede a skutočným skončením pracovného pomeru.
Ak v pracovnej zmluve nie je dohodnutá výpovedná doba alebo ak nie je výpovedná doba zakotvená v kolektívnej
zmluve, uplatní sa výpovedná doba stanovená Zákonníkom práce. Zákonník práce
ustanovuje všeobecnú výpovednú dobu
najmenej jeden mesiac, ktorá sa uplatní,
ak Zákonník práce neustanovuje inak. Pri
skončení pracovného pomeru výpoveďou
môže zamestnancovi prináležať odstupné
(t. j. finančná čiastka), ktoré má svoj zmysel a plní účel, ktorým je kompenzácia
za stratu zamestnania bez zavinenia zamestnanca. Zamestnanec nemusí vykonať žiadny úkon, nárok na odstupné mu
vzniká priamo zo zákona. Odstupné však
nenáleží zamestnancovi vždy, ale len v zákonom vymedzených prípadoch.

KURZ OPATROVANIA pre dospelých,
v termíne od 30.9. do 31.10.2019
Cena za 226 hodinový kurz je 300,00 €
alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi
pre evidovaných nezamestnaných.

Informácie osobne na adrese:

Slovenský Červený kríž
Staničná č.2, Prievidza

tel: +421 46 542 28 19 | mobil: +421 903 558 925
e-mail: prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk

HOLIČSTVO EVA - MIKLAŠOVÁ EVA
Pánske a dámske kaderníctvo
PRESŤAHOVANÉ DO NOVÝCH
PRIESTOROV V BUDOVE POŠTY NOVÁKY
O Vaše pánske a dámske strihanie, svadobné a spoločenské
účesy sa postarajú Vami dobre známe kaderníčky:

Katka: 0915 649 969, Aďa: 0908 482 243, 046/546 25 35

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

279¢5$92',ï6.ª.85=<1$6.83,18262%1¾$87202%,/$0272&<./(

30.9.2019 o 16.00 h.

131190008

02 AUTO-MOTO2/ iné
auto-moto/iné
» Kúpim starého Pioniera,
Simsona, Babetu aj pokazené .T: 0915 215 406
» Kúpim staré mopedy,
Pionier, Babeta, Stadion aj
diely. Tel. 0949 154 017
» Kúpim starú motorku,
diely, doklady.T: 0940 969
845

v Prievidzi

721190067

01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

AJ NA OBJEDNÁVKY

Skončenie
pracovného pomeru výpoveďou

131190378

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

131190089

4

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada
a zverinec
10

13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13
» Predám elektr.sporák
nepoužitý novší kúpený
2-3r. dozadu. MODEL ES
130 MW, TYP 3514.10. Cena
130eur. T.č. 0944 372 292
14 RÔZNE 14
/ iné
rôzne/iné
» Kto mi daruje skriňu
som z Handlovej. T.č. 0944
372 292
» Darujem peknú skriňu
za odvoz tel. 0907 265 143
15 HĽADÁM
PRÁCU
hľadám
prácu
15
» Hľadám prácu ako murár, maliar , strážnik .T:
0949 812 164
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8.
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NOVINKA -- VÝCVIK
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131190024

12 DEŤOM
deťom
12

65-116

11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11

interiér

prievidzsko

5

interiér - exteriér - dekorácie

Veľký výber roliet,
garníž a záclonových
koľajničiek, vitrážky
a kaviarenské tyče
skladom, ihneď
k odberu

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,
demontážou starých dverí,
odvozom odpadu

od 522,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY
Interiérové dvere
s doda
už do dvoch týžd ním
ňov

od 108€

DEŇ A NOC

VERTIKÁLNE
ŽALÚZIE *

%
Akcia -20raných
b
na 20 vy podláh
dekorov ER
EGG onca roka
latí
*akcia p

aj so zárubňou a

JAPONSKÉ STENY

kľučkou

INTERIÉROVÉ
DVERE

do k

PODLAHY

e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Adresa:

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00
So 9.00-12.00

PD19-38 strana-

A.Sládkoviča 1, Prievidza

(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)

5

131190388

www.inexdecor.sk

redakČné slovo / spomÍname, služby

6
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Pre mnohých čosi neznáme
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!

Z úprimného srdca ďakujeme všetkým
priateľom, známym a obchodným
partnerom, ktorí sa dňa 28.8.2019
prišli rozlúčiť do Domu smútku v Kanianke
s našim drahým zosnulým
Ing. Danielom Leitmanom,

Ďakujeme za slová súcitu a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

131190372

ktorý nás náhle opustil po ťažkej chorobe vo veku 57 rokov.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa prišli
dňa 12.9.2019 navždy rozlúčiť
s našim drahým manželom a otcom
pánom Františkom Grékom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

z Prievidze, ktorý nás navždy opustil po ťažkej chorobe.
Ďakujeme za kvetinové dary a slová sústrasti, ktorými nám pomohli vo veľkom žiali.
Smútiaca manželka, deti František a Sonička s rodinami a ostatná rodina.

„Skromný a láskavý si bol vo svojom živote
a veľký vo svojej láske a dobrote.
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád a miloval, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojím tokom plynie,
krásna spomienka na teba nikdy nepominie.“

Dňa 23. septembra 2019 uplynie 30 rokov,
čo nás navždy opustil

131190384

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

Dňa 17.9.2019 uplynulo 35 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec

pán Štefan Gregor
z Bojníc.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

pán Rudolf Šilhavý.

721190249

S láskou spomína manželka Mária, dcéry Helena, Eva, Iveta, vnučky a ostatná smútiaca rodina.

S láskou a úctou spomína manželka, deti s rodinami a ostatná rodina.

131190385

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

„Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva.“

Dňa 25. septembra 2019 uplynie
5 rokov, čo nás navždy opustila
naša drahá mamina, babka,
prababka a praprababka

S láskou spomína celá rodina.
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721190248

pani Antónia Frázová.

zamestnanie, služby

Výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa organizácie
Miesto výkonu práce: Mesto Bojnice, Technické služby,
príspevková organizácia mesta,
Bojnice, Rybníčky 6, 972 01 Bojnice
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti s
obsadzovanou funkciou, zoznam požadovaných dokladov a materiálov nájdete
na webovom sídle mesta Bojnice: www.bojnice.sk

PRIJMEME
kuchára/ku

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Predpokladaný termín nástupu: 1. január 2020
131190387

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1.200,00 €

Uzávierka prijímania žiadostí je 25.10.2019 do 14.00 hodiny.
Rozhodujúcim je dátum na poštovej obálke.

Prijmeme manuálne zručného
človeka na obsluhu
bioplynovej stanice.

do zabehnutej
reštaurácie v PD.
Pracovná doba Po - Pi
Od 6:00 do 15:00 hod.
víkendy voľné.

T: 0919 288 363

Práca sa vykonáva v obci Koš.
Pracovná doba je pružná, v prípade
obojstrannej dohody je možné túto
prácu vykonávať aj popri inej práci,
prípadne na živnosť.
Požiadavky: vodičský preukaz skupiny B
(prípadne C,T, strojnícky preukaz),
základná znalosť princípu a činnosti spaľovacích motorov, pozitívny vzťah k technike.
Životopis prosíme poslať na e-mail:
produktenergy@gmail.com

131190376

UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

ako zriaďovateľ príspevkových organizácii mesta Bojnice vyhlasuje:

131190245

Mesto Bojnice, zastúpené PhDr. Františkom Támom, MBA,

7

721190233

prievidzsko

Stavebná firma prijme
- murárov, zatepľovačov,
mzda od 900€ v čistom/mesiac
- partie živnostníkov na zatepľovanie BD
- partiu na dokončenie RD
Mesto Bojnice v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje:
Výberové konanie na obsadenie funkcie
– Vedúci/ca oddelenia Správy majetku mesta

T: 0905 792 833 nástup ihneď

Mestského úradu Bojnice

Miesto výkonu práce: Mesto Bojnice, Mestský úrad Bojnice,
Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice
Rámcová náplň práce: výkon činností vedúceho oddelenia Mestského úradu Bojnice
v zmysle organizačnej štruktúry Mestského úradu Bojnice; riadenie kolektívu pracovníkov oddelenia; príprava podkladov na rokovanie orgánov mesta;

MESTO NOVÁKY

zamestnanie

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti
s obsadzovanou funkciou, zoznam požadovaných dokladov a materiálov nájdete
na webovom sídle mesta Bojnice: www.bojnice.sk

68-06

Prijmem vodiča

24 nových moderných
dekorov

na nákladné auto s hydraulickou rukou
na vývoz porﬁxu zo Zemianskych Kostolian.

Plat 900 - 1.200€ (+ odmeny a diéty)

0905 453 613

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

PD19-38 strana-
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131190003

721190247

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

Slovenčina naša
Nie ide
byť jeseň, ale bude jeseň.

131180389

131190387

Informácie: pozri www.novaky.sk,
sekcia Nováky aktuálne.
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými
dokladmi doručiť v zalepenej obálke s
označením “Výberové konanie – odborný
referent pre stavebné konanie - SOU – neotvárať” najneskôr do 30.9.2019 do 15:00
hod. na adresu: Mestský úrad Nováky,
Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky.

131190373

odborný referent pre
stavebné konanie - SOU

Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer
Predpokladaný termín nástupu: 1. december 2019
Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 800,00 Eur

Uzávierka prijímania žiadostí je 25.10.2019 do 14.00 hodiny.
Rozhodujúcim je dátum na poštovej obálke.

721190242

Požadujeme poctivý prístup k práci a zručnosť.

11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport
11

zdravie / deťom
služby
12
DEŤOM
12

Najčítanejšie regionálne noviny

13 RÔZNE / predaj
rôzne/predaj
13

Obavy z cukrovky

14 RÔZNE 14
/ iné
rôzne/iné
»HĽADÁM DO PODNÁJMU
1izbu za pomoc, babka s
vnúčatkom T: 0944 501
944
» Kúpim jelenie, danielie
parohy a trofeje T: 0904
134 080
» Kúpim staré zlaté zuby,
zlaté a strieborné mince a
hodinky OMEGA. 0907166
358

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?“

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

15 HĽADÁM
PRÁCU
hľadám
prácu
15
» Hľadám prácu ako murár maliar strážnik 0949
812 164
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Sympatická 55 r hľadá
priateľa na zoznámenie. T:
0944 724 181

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

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, PD zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

PD19-38 strana-
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47-013

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

75-27

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

18-011

8

domácnosť, služby, zamestnanie

prievidzsko

9

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

M. R. Štefánika 38, Prievidza
(Staré sídlisko)

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO,
VY VIETE PREČO ...

PRIEVIDZSKO

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751

PD19-38 strana-
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131190010

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

76-0009

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

zamestnanie, služby

Najčítanejšie regionálne noviny
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zamestnanie, domácnosť

prievidzsko
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Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

TLAČIAR - STROJMAJSTER
NÁPLŇ PRÁCE:

» obsluha rotačného offsetového tlačiarenského stroja
ROTOMAN (16, 32 strán)

POŽIADAVKY:

» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej tlače na pozícii
tlačiar

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:

» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP, (živnosť, dohoda)

PONÚKANÝ PLAT:

» základná zložka mzdy 980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

0905 555 044
rado@regionpress.sk

REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2
917 01 Trnava

Riešenie pre strechu
Riešenie pre strechu

Inšpirujte sa
Inšpirujte sa
moderným dizajnom
moderným dizajnom
krytín Tondach
krytín Tondach

BITU FLEX s.r.o.

Z
ZAĽ
ĽŽA
ADV
VY
Y

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

A Ž DO
O

4
45
%
5%
Čierna zostane čierna
Čierna zostane čierna
Zľavy platia na všetky povrchové úpravy v čiernom prevedení
Zľavy platia na všetky povrchové úpravy v čiernom prevedení

0950 266 604



15-0107

1iGUDåQi1LWULDQVNH3UDYQR
DUHiOYêUREQpKR]iYRGX721'$&+
ZZZEDXLQWHJUDVN
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spravodaJstvo / politická inzercia, služby

Tolerované klamstvo
Ťažko písať o školstve bez dotyku s
politikou. Tá stojí za všetkým, čo sa
deje vo výchove a vzdelávaní, žiaľ. V
posledných rokoch školstvu škodí,
ba ponižuje učiteľský stav a vzdelávanie.
Ak sú aj spoluzodpovední učitelia, aj
to je dôsledkom dlhodobo zlej školskej
politiky. Možno by si kompetentní priali, aby nás zahnali do kúta, a aby sme
prosili o prežitie. Preto sú ich útoky
opakované, ponižujúce, strach naháňajúce. Tváriace sa ako pravda.
V posledných mesiacoch sa masírovanie verejnej mienky stupňuje.
V takých chvíľach si prajem kriticky
mysliaceho a konštruktívneho občana,
ktorý by odhalil skreslené vyhlásenia
ideovo obmedzených politikov a ich zámery, ktoré sú zištné, chcú získať hlasy
aj za cenu skreslenia reality. Nuž, blížia
sa voľby a stále sa verí podsunutým informáciám.
S akou marketingovou ľahkosťou
sa prezentujú obedy „zadarmo“. Za
nimi sa však skrýva úmorná práca zle
platených kuchárok, preťažených úradníkov obce, bežných ľudí, ktorí musia
denne podstupovať byrokraciu, aby sa
politici mohli chváliť niečím, čoho dôsledky netušia. Napokon sa to prejaví
na premrhaní oveľa väčšej čiastky, ako
sa minula pri obedoch po starom.
Najnovšie bolo verejnosti vsugerované klamstvo o 400-eurovom (!)

Najčítanejšie regionálne noviny

Nestrašme ľudí
a zoberme tromfy Ficovi z rúk

zvýšení platu učiteľom. Skratkovito,
bez faktu, že sa zvyšovalo v dlhšom
časovom období, paralelne so zvyšovaním cien. Dokonca padlo vyjadrenie, že
sa plat takto zvýšil nie iba začínajúcim
učiteľom. Prirodzená otázka laickej verejnosti: Čo tí učitelia chcú? Ale dôkladná analýza nedôstojného nárastu platu
učiteľov sa málokedy šíri. Isté však je,
že sa to dobre prezentuje: Učiteľom sme
zvýšili platy o 400 eur! Ani nehovorím
o tom, že peniaze na to prídu školám
oveľa neskôr, ako sa zmenia platové
dekréty. Apolitická škola si musí poradiť sama, aby sa podieľala na politickom marketingu.
Polarizácia je súčasťou politickej
manipulácie. Školstvo je rezort, ktorý
vyžaduje mnoho prostriedkov. A keď
sa vykresľuje ako bohaté, s najlepšími
podmienkami a najrýchlejšie stúpajúcimi platmi, klame sa o skutočnom stave,
verejnosť ho považuje za zabezpečené.
Bez viny však nie je ani učiteľský
stav. Na základe jeho pasivity a bez
hlasnej argumentácie vychádzajúcej
zo skúsenosti sa javí, že všetko je tak,
ako má byť. Ak učiteľov nerozrušia verejne prezentované klamstvá politikov,
nemožno hovoriť o ich cti. Musíme len
dúfať, že tých pár aktívnych učiteľov
bude kričať tak, že aj verejnosť pochopí
skutočný príbeh slovenskej školy. Ak
nie, zostaneme terčom.

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

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ

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

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

59-0300

AZBESTOVÝCH STRIECH

Sedemdesiatnik SĽUK
Pred 70 rokmi vznikol Slovenský ľudovoumelecký kolektív (SĽUK), súbor, ktorý preslávil slovenský folklór.
Stalo sa tak oficiálne v septembri v
roku 1949.
Slovenský ľudový umelecký kolektív
je profesionálny súbor, ktorý sa zaoberá
umeleckým spracovaním a interpretáciou folklóru na Slovensku. Jeho programy vychádzajú zo slovenského ľudového
umenia a sú spracované aj v modernej
scénickej podobe.
S myšlienkou založiť ľudový umelecký súbor prišiel v roku 1948 povereník
informácií a osvety Ondrej Pavlík. Pripravoval oslavy piateho výročia Slovenského národného povstania a mal v úmysle
spojiť všetky existujúce amatérske súbory, aby na veľkolepom podujatí vystúpili s jednotným programom. Myšlienku
podporoval aj vtedajší povereník školstva a básnik Laco Novomeský.
Prvým zamestnancom SĽUK-u sa
stal bývalý riaditeľ rozhlasu Emil Rusko,
ktorého 17. novembra 1948 vymenovali za
riaditeľa pofesionálneho súboru SĽUK.

Prvým umeleckým vedúcim sa stal Pavol
Tonkovič. Členmi prípravnej komisie boli
napríklad aj hudobní skladatelia Alexander Moyzes, Andrej Očenáš, či herec a divadelný režisér Karol L. Zachar.
Od januára do mája 1949 prebiehal
na celom Slovensku nábor do tanečného
súboru, speváckeho zboru a orchestra.
Na konkurz sa prihlásilo 900 uchádzačov, komisia ich vyskúšala 700. Medzitým SĽUK dostal svoje prvé priestory na
Sliači v hoteli Štubňa. Tam 1. mája 1949
nastúpilo 38 tanečníkov, 15. mája 45 členov speváckeho zboru a 1. júna 18 členov
orchestra.
S prvým umeleckým programom
vystúpil súbor 29. augusta 1949 na oslavách piateho výročia SNP vo Zvolene.
Zožal obrovský úspech a po premiére absolvoval veľký vlakový zájazd po celom
Slovensku. Oficiálnym dátumom vzniku Slovenského ľudového umeleckého
kolektívu sa napokon stal 5. september
1949. Od roku 1950 sídli súbor v Bratislave-Rusovciach.

7¿ŀGHQQ¯N\VLHWH5(*Ζ2135(66
V¼SUY¿PUHJLRQ£OQ\P
P«GLRPNWRU«QD]£NODGH
]POXY\V8369$5]DEH]SHÏLD
SUHVYRMLFKLQ]HUHQWRYVSOQHQLH
YģHREHFQ¿FK]£NRQQ¿FK
SRYLQQRVW¯

OZVITE SA NÁM
Simona Pellerová 0905 719 148
Anna Svítková 0915 780 751
prievidzsko@regionpress.sk
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V systéme duálneho vzdelávania už aj informačné a sieťové technológie

Prvenstvo školy sv. Františka Assiského
v Banskej Štiavnici
Vedenie školy spustilo výučbu odboru 2561_M informačné a sieťové
technológie, ktorý poskytuje pre
budúcich informatikov špecializovane zamerané štúdium.

na aktuálne potreby priemyselnej revolúcie Priemysel 4.0. V tomto smere budú
ich vedomosti a zručnosti presahovať
stredoškolskú úroveň. Školský učebný
plán je postavený tak, aby absolventi
po skončení štvorročného štúdia dispoV súčasnosti chýba na Slovensku novali v niektorých oblastiach takými
viac ako 12.000 odborníkov v IT sektore, vedomosťami a zručnosťami, ktoré sú v
ich počet bude stále rásť. Tento sektor súčasnosti predmetom štúdia v prvých
totiž patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajú- semestroch vysokých škôl.
cim. To budúcim absolventom štúdia
poskytuje záruku, že budú patriť k naj- Vyučovanie v odbornom partnerstve
žiadanejším na trhu práce, navyše s veľŠkola ponúka uchádzačom štúdium v
mi zaujímavým a vysoko motivujúcim systéme duálneho vzdelávania v spolufinančným ohodnotením.
práci s partnerskou firmou Continental
Automotive Systems Slovakia s.r.o. vo
Zvolene, ktorá sa špecializuje na výroMyslia na budúcnosť žiakov
Cieľom školy je pripraviť budúcich ab- bu a predaj bŕzd a brzdových systémov
solventov pre pracovný trh 21. storočia v pre všetky typy motorových vozidiel. Po
skončení školy majú možnosť pracovať
Škola začala vzdelávať v tomto odv tomto úspešnom nadnárodnom podbore štúdia od 1. 9. 2019 s počtom
niku na pracovných pozíciách ako PLC
žiakov 24 a v záujme prepojiť výuku s
programátor, CNC programátor, SW
praxou u zamestnávateľov dokázalo
programátor, SW vývojár či technik skúvedenie školy nadviazať spoluprácu
šobných zariadení.
v systéme duálneho vzdelávania.
oblasti informatiky, programovania a
robotizácie. Týmto vzdelávaním reagujú

Príprava na vysokoškolské štúdium

Pri tvorbe školského vzdelávacieho
programu sa zohľadnili aj záujmy štu-

Stredná odborná škola sv. Františka Assiského
dentov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu
na vysokej škole. Týmto študentom škola
poskytne kvalitnú prípravu pre štúdium
na vysokých školách technického zamerania, predovšetkým v oblasti informačných a komunikačných technológií,
programovania, ako aj v iných technicZačiatkom septembra 2019 podpísalo na pôde školy učebné zmluvy so
zamestnávateľom 13 žiakov.
kých oblastiach, vyžadujúcich od uchádzačov vedomosti z matematiky a fyziky
na úrovni gymnázia. Preto okrem odborných predmetov zameraných na informatiku a programovanie je výrazne posilne-
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ný obsah učiva z matematiky a fyziky.

Logika mladých je jasná

Stredná odborná škola sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici ponúka kvalitu a profesionalitu v spojení s ústretovosťou, individuálnym prístupom a rodinnou
atmosférou. Na otázku, prečo si vybral
práve túto školu, jeden zo študentov odpovedal: „Tento odbor má budúcnosť a ja
sa chcem uplatniť, mať stabilné a dobre
platené zamestnanie.“ Stredná odborná
škola sv. Františka Assiského je aktuálnou
a praktickou odpoveďou na narastajúci
dopyt na trhu práce po kvalifikovaných
odborníkoch v IT oblasti a správnou voľbou pri výbere strednej školy.
red
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Chceme ľuďom prinášať reálne výsledky

45-0051

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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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-

Jaskyňa Driny - Profil chodby na Jaskynnej križovatke.
pozdĺž tektonických porúch. Dosahuje
dĺžku 680 metrov a vertikálne rozpätie 40
metrov. Pozostáva z úzkych puklinových
chodieb, akými sú Chodba spolupracovní-

foto autor: Pavol Staník

foto autor: Pavol Staník

typické sintrové záclony so zúbkovitým
lemovaním. Ďalej sú zastúpené sintrové
vodopády a náteky, pagodovité stalagmity a rozličné formy stalaktitov. Vyskytujú
sa tam aj sintrové jazierka, ktoré sú doplňované presakujúcou zrážkovou vodou.
Teplota vzduchu v zadných častiach jaskyne Driny je 7,1 až 7,8 °C, relatívna vlhkosť 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.

ny a letoviská, družstvo s r. o., v Smoleniciach. V tom istom roku jaskyňu otvorili
pre verejnosť v dĺžke 175 m s provizórnym
elektrickým osvetlením. Riadne elektrické osvetlenie inštalovali v roku 1943. V
roku 1950 jaskyniari pod vedením J. Majka, A. Droppu a L. Blahu objavili Sieň slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorú
spoločne s Hlinenou chodbou a Chodbou
nádeje sprístupnili v roku 1959.

Naberte smer Smolenice

Ak mierite do jaskyne Driny z ktoréhokoľvek kúta Slovenska, smerovať
treba do obce Smolenice. Približne kilometer od dediny nájdete parkovisko,
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.
v Smoleniciach. Do samotnej jaskyne
Stranu pripravila RENÁTA KOPÁČOVÁ
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PRIJMEME
Skladník

preprava
sťahovanie
vypratávanie

(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

.2

.9

AK
CI
30 A

Dovoz štrku

(Rakúsko)

tto
2400 EUR/mesačne Bru

www.stahovacia-sluzba.com
85_0646

131190333

0903 431 350

Dovoz
štrku

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

Tel: 0915 588 665

721190251

Brutto

Mäsiar-pomocník

do

0944 113 140

(Rakúsko)

131190390

9

01

-2
5

%

Mäsiar

3000 EUR/mesačn
e

