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škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.
Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!
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Rezervujte si termín

Foglaljon időpontot

celodennú starostlivos  v špecializovanom zariadení (pondelok – piatok od 8:00 – 16:00)
domácu opatrovate skú starostlivos  (8 hodín denne od pondelka do piatku)

o u zdravotníckych pomôcok
kurzy opatrovania Prosocia, Súdna 8, Hurbanovo

Tel: 0911 609 836
E-mail: prosocia@prosocia.sk • www.prosocia.sk
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17. septembra 1976   
NASA predstavila prvý raketoplán Enter-
prise

Výročia a udalosti

18. septembra   
Židia v tento deň slávia sviatok Roš ha-ša-
na, príchod nového roka 5781

Výročia a udalosti
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»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA 0908 205 521

»Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908 532 682

»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI ĽU-
DOVÉ KROJE A STARÉ VECI 
0918 439 124 

»70 ROČNÝ MUŽ POSKYT-
NE UBYTOVANIE MATKE 
S DIEŤAŤOM ALEBO OSA-
MELEJ ŽENE - VZÁJOMNÁ 
DOHODA. KONT. 0910 349 
612

»SYMPATICKÁ 56 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0907 277 466

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

13 RÔZNE / predaj    

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj 

Chcete si
podať
inzerát?
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. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátora O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, KMzameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.8
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V kalendári medzinárodných dní a 
sviatkov je 21. september zapísaný 
ako Svetový deň vďačnosti. Mnohí 
mi isto dajú za pravdu, že si nie vždy 
celkom uvedomujeme, za čo všetko 
môžeme byť v živote vďační. Mnoho 
vecí vnímame ako samozrejmé či 
automatické a častokrát sa zameria-
vame viac na to, čo nám chýba, ako 
na to, čo máme.

Niekedy nastane v našich životoch 
situácia, keď hrniec jednoducho pre-
kypí a potom už stačí celkom málo a my 
sa zrazu, ani nevieme ako, vezieme na 
vlne nespokojnosti. Prskáme na všetky 
strany, s ničím nie sme spokojní, vidí-
me všetko len čierne, dostaví sa frustrá-
cia, smútok, nepohoda. Pozná to asi 
každý z nás a je to celkom prirodzené. 
A možno práve v takýchto chvíľach je 
ten správny čas na uvedomenie si toho 
všetkého dobrého, čo nás na našej ži-
votnej púti postretlo, a že máme byť za 
čo vďační, o tom rozhodne niet pochýb.

Naša vďaka sa môže začať už ráno, 
veď sme sa zobudili, možno sme vypili 
svoju obľúbenú šálku kávy či čaju, na-
raňajkovali sa a môžeme vyjsť v ústrety 
novému dňu. Vďační by sme mali byť za 

zdravie, za to, že môžeme ísť do práce a 
naše deti do školy, za to, že deti vôbec 
máme, za partnerov, s ktorými môže-
me zdieľať svoje osudy, za to že máme 
kolegov či priateľov, ktorí sú pri nás v 
lepších i horších dňoch, aj za stretnutia 
s ľuďmi, ktorí nás niečím obohatili. Ďa-
kovať treba aj za to, že sa môžeme veno-
vať svojim blízkym, svojim záľubám či 
pomoci tým, ktorí nemali toľko šťastia 
ako my, ale aj za to, že môžeme sami o 
sebe rozhodovať, že môžeme žiť v mie-
ri, že máme možnosť spoznávať svet a 
rovnako aj za to, že sa máme kam vrátiť 
a máme domov.

Ak na nás niekedy opäť doľahne 
ten deň „frfľoš“, a začneme hundrať na 
preplnené cesty, na dážď, ktorý nám 
zmaril plány, na ťažký deň v práci, ale-
bo na to, že musíme čistiť 
stenu, ktorú si naša ra-
tolesť opäť zamenila s 
maliarskym plátnom, 
buďme za to vďační, 
veď čo by iní za to 
dali.

Máme byť za čo vďační

» Renáta Kopáčová, redaktorka

musíme čistiť 
si naša ra-
amenila s
plátnom, 
vďační, ,
í za to o 

19. septembra 1848   
vypuknutie prvého Slovenského povstania, vyhlásenie Slovenskej 
národnej rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

Výročia a udalosti
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Pri príležitosti 30. výročia prijatia 
Ústavy SR pripravilo Ministerstvo 
vnútra SR v spolupráci s Národnou 
radou SR výstavu Slovensko v štát-
nej symbolike, ktorá dokumentuje 
pôvod a vývoj štátneho znaku od naj-
starších čias do súčasnosti. Výstavu 
môžete zhliadnuť do 2. októbra.

Výstava prináša viac ako 800 vzác-
nych, na Slovensku po prvýkrát vy-
stavovaných obrazových a textových 
exponátov, vyobrazení heraldických 
archívnych dokumentov a muzeálnych 
prameňov, ktoré dokumentujú zložitú, 
1 100 rokov trvajúcu cestu, pokiaľ sa z 
byzantského cirkevného a uhorského 
panovníckeho symbolu stal symbol 
územia dnešného Slovenska. Od roku 
1918 sa tento, vtedy už medzinárodne 
rešpektovaný znak Slovenska, stal sú-
časťou štátneho znaku Československa, 
od roku 1993 je dvojitý kríž na trojvrší 
štátnym znakom samostatnej Sloven-
skej republiky a hlavným znamením na 
jej vlajke.

„Prvého septembra uplynulo 30 
rokov od prijatia Ústavy Slovenskej 
republiky a tým aj uzákonenia štát-
nych symbolov samostatného Sloven-
ska, ktorými sú štátny znak, vlajka, 
pečať a hymna. Toto výročie sa stalo 
excelentnou príležitosťou na pripome-

nutie si pôvodu a vývoja našej štátnej 
symboliky formou rozsiahlej výstavy,“ 
povedal minister vnútra Roman Miku-
lec a pripomenul, že štátne symboly sú 
jedným zo základných pilierov štátnos-
ti, sú oficiálnym, nezameniteľným a 
výsostným označením štátu, výrazom 
jeho suverenity, nezávislosti a integrity. 
Reprezentujú Slovenskú republiku na-
vonok, vyjadrujú jej históriu, tradície 
a hodnoty. „Stretáme sa s nimi na kaž-
dom kroku a pre mnohých sú samozrej-
mosťou. Prostredníctvom tejto výstavy 
máme možnosť presvedčiť sa o tom, že 
pôvod a zložitý vývoj slovenského zna-
ku predstavuje mimoriadne zaujímavý, 
miestami až vzrušujúci príbeh,“ doplnil 
minister vnútra.

Výstavu realizuje odbor archívov 
a registratúr sekcie verejnej správy 
Ministerstva vnútra SR a Štátny archív 
v Bratislave v spolupráci s Národnou ra-
dou SR. Autorom je uznávaný heraldik, 
archivár a spolutvorca štátneho znaku 
Slovenskej republiky Ladislav Vrtel, kto-
rý je zamestnancom ministerstva vnútra 
už 46 rokov.

Výstava bude prístupná verejnosti 
do 2. októbra 2022 v priestoroch výstav-
nej sály na západnej terase Bratislavské-
ho hradu.

Otvorili výstavu Slovensko 
v štátnej symbolike

» ren

Podnikateľským subjektom a samo-
statne zárobkovo činným osobám 
(SZČO), ktoré počas pandémie v 
minulosti požiadali Sociálnu pois-
ťovňu o odklad poistného za mesiac 
júl 2020, sa blíži odložená splatnosť 
tohto poistného. Povinnosť jeho 
úrady uplynie 30. septembra 2022. 
Sociálna poisťovňa ich na tento 
termín upozorní pripomínajúcim 
e-mailom.

Pri úhrade poistného za kalendár-
ny mesiac júl 2020 je potrebné uviesť 
špecifický symbol v štandardnom tva-
re 072020. Následne úhradu vykonať 
na číslo účtu príslušnej pobočky, ktoré 
sú zverejnené na webovej stránke So-
ciálnej poisťovne tu: Čísla účtov pobo-
čiek. Potrebné je tiež použiť správny 
variabilný symbol.

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch 
posiela SZČO a zamestnávateľom e-
-mailové správy, v ktorých ich priamo 
upozorní na úhradu odložených pla-
tieb poistného za mesiac júl 2020 do 30. 
septembra 2022. „Ide o ústretovú služ-
bu Sociálnej poisťovne, ktorá pomáha 
podnikateľom predísť situácii s nedo-
platkami na poistnom. Upozornenia 
dostanú tie subjekty, ktorým Sociálna 
poisťovňa zaslala aj e-mailovú notifi-
káciu o zapracovaní čestného vyhlá-
senia k odkladu splatnosti poistného, 
teda na nich eviduje emailový kontakt. 

V prípade neuhradenia odloženého po-
istného bude Sociálna poisťovňa zo zá-
kona povinná predpísať penále za dni 
omeškania a dlžnú sumu poistného a 
penále vymáhať,“ informuje inštitúcia 
na svojej webovej stránke.

Odklad poistného – Zamestnávate-
lia a SZČO, ktorí vykázali pokles čisté-
ho obratu alebo pokles príjmov z pod-
nikania a z inej samostatnej zárobkovej 
činnosti o 40 % a viac, si v rokoch 2020, 
2021 a 2022 mohli za niektoré mesiace 
požiadať o odklad poistného. Predĺže-
nie lehoty sa týka povinne nemocensky 
a povinne dôchodkovo poistenej SZČO 
a zamestnávateľa za časť poistného za 
zamestnávateľa (nie za zamestnanca).

Nové termíny splatnosti odložené-
ho poistného na sociálne poistenie sú 
predĺžené za mesiac:

júl 2020 do 30. septembra 2022, de-
cember 2020 do 31. decembra 2022, 
január 2021 do 31. marca 2023, február 
2021 do 30. júna 2023, marec 2021 do 
30. septembra 2023, apríl 2021 do 31. 
decembra 2023, máj 2021 do 31. marca 
2024, október 2021 do 30. júna 2024, za 
november 2021 do 30. septembra 2024, 
december 2021 do 31. decembra 2024, 
za január 2022 do 31. marca 2025, za 
február 2022 do 30. júna 2025.

Splatnosť odloženého poistného

» ren



KM22-37 strana 5

SPRAVODAJSTVO / ZDRAVIEKOMÁRŇANSKO
5

V te kód:

OPLATISA Cretan Mythos 0,3% 
33
-0
03
6

Drop veľký je najväčší lietajúci európ-
sky vtáčí druh. Na Slovensku bol ke-
dysi bežný, no dnes patrí medzi naše 
najviac ohrozené druhy a jeho hniez-
denie je mimoriadne vzácne. Pravi-
delne sa vyskytuje už len na jedinej 
lokalite, na hraniciach Slovenska, 
Rakúska a Maďarska. Tento rok sa tu 
podarilo prvýkrát po 12 rokoch nájsť 
hniezdo.

„Na základe monitoringu predpo-
kladáme, že tento rok hniezdilo v Chrá-
nenom vtáčom území (CHVÚ) Sysľovské 
polia 2 až 5 sliepok dropa veľkého. V 
jednom prípade sa nám, prvýkrát po 12 
rokoch, podarilo dohľadať aj hniezdo, z 
čoho máme mimoriadnu radosť. V spolu-
práci s užívateľom určili príslušné orgány 
taký režim hospodárenia, aby bolo vylú-
čené vyrušovanie a drop mohol vyhniez-
diť,“ hovorí Jozef Ridzoň zo Slovenskej or-
nitologickej spoločnosti/BirdLife. „Dropy 
hniezdili nepochybne aj vďaka tomu, že 
ľudia viac rešpektujú pravidlá na ochra-
nu prírody v tejto oblasti, napríklad zá-
kaz vstupu do tých častí, kde je dôležité 
zabezpečiť pre hniezdiace a zimujúce 
vtáctvo pokoj,“ objasňuje Radovan Mi-
chalka zo Štátnej ochrany prírody SR. 
„Mnohí ľudia sú prekvapení, že dropy sa 
pri Bratislave vyskytujú, ide z prevažnej 
časti o intenzívne obrábané polia. Ve-
decké práce hovoria o tom, že na pohyb 
mechanizmov - traktory, kombajny a po-
dobne, si vedia dropy zvyknúť a vzďaľujú 

sa od nich pokojne, ľudia v kabínkach 
im neprekážajú. Naopak, ak ide o peších 
návštevníkov, bicyklistov, korčuliarov a 
podobne, dropy sú znepokojené a odlie-
tajú,“ popisuje Jozef Chavko z Ochrany 
dravcov na Slovensku (RPS).

„V súčasnom období sa dropy zosku-
pujú do kŕdľov. V spolupráci s kolegami 
z Maďarska a Rakúska realizujeme mo-
nitoring zimujúcej populácie v oblasti 
trojhraničia. Zásadné bude zabezpečiť 
dropom kľud aj v chladných dňoch, kedy 
nachádzajú menej potravy a potrebujú 
energiu na prežitie. Prelety v dôsledku 
vyrušenia by ich mohli príliš vyčerpať. 
S podporou Európskej únie aktuálne 
prebieha projekt LIFE Steppe on border. 
Vďaka nemu sa v CHVÚ Sysľovské polia 
premení viac ako 112 hektárov intenzívne 
obrábanej pôdy na pestré trávne porasty, 
tie zlepšia dostupnosť potravy aj pre dro-
pa,“ dodáva Ridzoň.

Podrobnejšie sa budeme téme už 
onedlho venovať na našej webovej strán-
ke čujte.sk.

Našli hniezdo dropa, bojuje o prežitie

» ren
autor foto Stanislav Harvancik_dravce.sk

V minulom roku sa v okrese Piešťany 
objavili dva zaujímavé archeologic-
ké nálezy z mladšej až neskorej doby 
bronzovej, teda 1 300/1 200 až 900/800 
p.n.l., ktoré môžeme podľa odborní-
kov považovať za ojedinelé, keďže sa 
zatiaľ nepreukázalo, že by pochádzali 
z pokladu alebo súdobého sídliska či 
pohrebiska.

V Hubine sa našiel počas úpravy 
terénu, kvôli lepšiemu prístupu na le-
zeckú stenu, bronzový kosák v tvare 
polmesiaca. „Kosák nie je dochovaný 
v plnej dĺžke. Má odlomený hrot a aj 
ukončenie rúčky na opačnej strane. 
Na vrchnej strane sa nachádzajú dve 
plastické rebrá vo funkcii výzdobného, 
ale i funkčného prvku, nakoľko kosák 
spevňujú voči deformácii ohybom. Zo 
spodnej strany je kosák plochý, bez aké-
hokoľvek plastického stvárnenia alebo 
dodatočných úprav. V časti rukoväte sa 
nachádza plastický výčnelok a oválny 
otvor na uchytenie. Pôvodne mala ru-
koväť ešte násadu, napríklad z dreva či 
z parohu,“ popisuje nález Matúš Sládok 
z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) 
Trnava a dodáva, že na kosáku sú tiež 
stopy po odlievaní v podobe ostrých 
okrajov bez stôp po finálnej úprave pil-
níkom. Takéto kosáky sa podľa jeho slov 
používali na ručnú žatvu obilia. „Z loka-
lity je známe osídlenie z obdobia mlad-

šej doby kamennej. Prieskumom okolia, 
po ohlásení nálezu, bol získaný črep, 
ktorý je možné datovať len rámcovo do 
medenej (neskorej kamennej doby) až 
rímskej doby,“ objasňuje odborník. 

V Piešťanoch sa našla počas špor-
tovej aktivity pri poľnej ceste bronzová 
sekera s tuľajkou a postranným uškom. 
„Nástroj má zosilnené a rovné ústie s 
oválnym prierezom. Uško s oválnym 
otvorom vyčnieva v mieste napojenia 
ponad ústie. Pod ústím sú dve horizon-
tálne plastické rebrá. Pod nimi je hrboľ. 
Na oboch bokoch sú dve vertikálne 
oblúkové rebrá vychádzajúce z úrovne 
napojenia uška na telo a končiace v roz-
hraní tela a ostria. Ostrie je plynulo na-
pojené na telo, zaoblené len pri krajoch 
a vylámané na viacerých miestach,“ 
hovorí o ďalšom z nálezov Matúš Sládok 
a prezrádza, že tuľajka a uško slúžili na 
pripevnenie dreveného poriska.

Ojedinelé nálezy bronzových 
predmetov v okrese Piešťany

» ren
autor foto Matúš Sládok, KPÚ Trnava
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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�������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

0949 444 033

���������	
����
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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